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Gevestigd per heden
MONDZORG WILNIS

de tandartspraktijk heeft weer 
ruimte voor nieuwe patiënten

G.W. Roesdi, tandarts
Pastoor Kannelaan 24

3648 XW Wilnis
     0297 - 28 58 30☎

De Ronde Venen – Een paar 
maanden voor de gemeenteraads-
verkiezingen is de bom binnen Ron-
de Venen Belang gebarsten. De op-
richter van deze partij , Jac Dekker 
heeft zijn lidmaatschap opgezegd 
en heeft de burgemeester per brief 
laten weten dat hij de laatste maan-
den als onafhankelijk raadslid, on-
der de naam partij Jac Dekker deze 
raadsperiode zal afmaken. 
“Na mijn na 28 jaar met hart en ziel 
te hebben ingezet voor de burgers 
van de Ronde Venen, ben in gewoon 
aan de kant gezet”, aldus een zeer 
emotionele Dekker. “ Deze partij is 
mijn kindje. Heb hem opgericht, ben 
raadslid, fractievoorzitter, Staten-
lid, wethouder en loco burgemees-
ter geweest. Dit werk was en is mijn 
lust en mijn leven. En nu hebben 
mijn zogenaamde opvolgers, mijn 
kroonprins, mij zonder enig overleg, 
zonder echte reden, tijdens de Alge-
mene ledenvergadering ‘even’ laten 
weten dat ik op nummer 7 sta op de 
verkiezingslijst. Nummer 7. 
Ik had de laatste maanden al het 
gevoel dat er iets speelde, dat ik 
overal buiten gehouden werd, maar 
dit, dit, nee dit had ik echt niet ver-
wacht. Dit voelt als een steek in de 
rug. Er is nog een korte en hefti-
ge discussie geweest, maar daarna 

ben ik opgestapt. Ik had daar niets 
meer te zoeken. Ik weet, er is een 
tijd van komen en er is een tijd van 
gaan. Maar dat kun je toch met el-
kaar overleggen. Als ze nou een 
half jaar geleden hadden gezegd: ‘ 
joh Jac, zo en zo zijn onze ideeen, 
en daarin is voor jouw een ande-
re rol weggelegd’. Natuurlijk had ik 
dan ook erg teleurgesteld geweest, 
maar dan hadden we er over kun-
nen praten, er aan wennen. Nu sta 
ik met mijn rug tegen de muur. De 
verkiezingen staan voor de deur en 
er is niets meer te regelen. Dit heb 
ik toch niet verdient”, aldus Jac Dek-
ker

Betreuren het
In een persbericht laat het bestuur 
en de fractievoorzitter van Ronde 
Venen Belang weten, de beslissing 
van de heer Dekker ten zeerste te 
betreuren: ‘ temeer vanwege het feit 
dat de heer Dekker een belangrij-
ke rol heeft gespeeld in de partij en 
zich middels de partij voluit heeft in-
gezet voor de belangen van de in-
woners van de Ronde Venen, waar-
voor de partij hem veel dank ver-
schuldigd is. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van Ronde Venen 
Belang heeft de heer Dekker helaas 
aangegeven geen kandidaat meer 

wilde zijn voor Ronde Venen Belang. 
Ronde Venen Belang betreurt daar-
naast het besluit van de heer Dek-
ker om de resterende raadsperiode 
te vervullen als eenmansfractie bin-
nen de gemeenteraad van De Ron-
de Venen”. 
Fractievoorzitter Anco Goldhoorn: 
“ Ik vind het heel erg wat er is ge-
beurd. Dit had niet nodig geweest. 
Er is wel degelijk over gesproken en 
dat het voorstel was hij op nummer 
7, dat klopt, maar daar was die ver-
gadering voor, om er over te stem-
men. Jac Dekker heeft ons niet de 
kans gegeven erop te reageren. 
Het bestuur komt met een voorstel, 
maar de bepalen de volgorde op de 
lijst. Als hij niet was opgestapt, had 
de kans erin gezeten dat hij wel op 
nummer 4 of 5 had gestaan.
We betreuren het echt dat hij di-
rect aan zijn stutten trok. Door dit 
opstappen heeft hij het ziichzelf on-
mogelijk gemaakt om nog op een 
verkiesbare plaats te komen. We 
hebben hem aangeboden om lijst-
duwer te worden: had hij er met 
voorkeursstemmen in kunnen ko-
men. We hebben hem voorgesteld 
voorzitter te worden, wilde hij niet. 
Echt we wilde hem niet kwijt en ze-
ker niet zo, maar hij heeft dit besluit 
genomen”.

Oprichter Ronde Venen Belang stapt uit de partij:

”Ik voel me als oud vuil 
aan de kant gezet”

Wilnis - Het hing al een paar dagen 
in de lucht, maar vorige week don-
derdagmiddag kwam het verlossen-
de woord: de provincie Utrecht en 
de gemeente De Ronde Venen had-
den besloten tot de aanleg van een 

rotonde op de kruising N212 (Ir. En-
schedeweg/Pastoor Kannelaan in 
Wilnis (de kruising nabij de begraaf-
plaats). De inzet van velen, waar-
onder de inwoners van Wilnis via 
Wilnis Klopt, journalisten), politie-

ke partijen (waaronder het CDA en 
de VVD), gedeputeerde Van Lunte-
ren en het college van burgemees-
ter en wethouders, heeft uiteindelijk 
tot dit mooie resultaat geleid. Bin-
nen een paar dagen kwam de deal 

Dankzij inzet van bewoners en politiek:

Eind van het jaar een rotonde bij kruising N212
rond, waarin is afgesproken dat de 
rotonde nog voor het einde van dit 
jaar zal zijn aangelegd. Deze veilig-
heidskwestie heeft al een lange ge-
schiedenis. De afgelopen jaren wa-
ren er regelmatig aanrijdingen met 
als dieptepunt het dodelijk ongeluk 
in 2011 waarbij de 15-jarige Rian-
ne Verweij om het leven kwam. Dit 
leidde toen al tot een discussie in 
de Provinciale Staten over de vei-
ligheidssituatie op de N212. Als ge-
volg hiervan is toen wel een ande-
re ‘black-spot (bij Kamerik) aange-
pakt. In Wilnis echter helaas nog 
niet. 

Fietspad
Wel was inmiddels het fi etspad 
aangepast, zodat schuin overste-
ken werd voorkomen. Sindsdien 
is er ook geen ongeval meer ge-
weest waar een fi etser bij betrok-
ken was. De recente ongevallen 
in de afgelopen weken, waren op-
nieuw aanleiding om dit kruispunt 
ter tafel te brengen. De bewoners 
kwamen weer in actie, diverse po-
litieke partijen trokken bij hun sta-
tenleden aan de bel. Stukken in de 
krant, regionale tv zenders spron-
gen erin. En donderdagmiddag ver-
scheen het volgende persbericht: 

“Om de verkeersveiligheid te verbe-
teren komt op de kruising N212 met 
de Pastoor Kannelaan in Wilnis een 
rotonde. Dit hebben de provincie 
Utrecht en de gemeente De Ron-
de Venen op donderdag 23 janua-
ri besloten. Als de procedures mee-
zitten heeft de provincie de roton-
de voor het einde van het jaar aan-
gelegd. De provincie is van plan ge-
bruik te maken van een noodpro-
cedure, zodat de Europese aanbe-
stedingsregels niet gevolgd hoe-
ven te worden. Het traject richting 
de aanleg kan dan versneld door-
lopen worden. In dat geval heeft de 
provincie de rotonde voor het einde 
van het jaar aangelegd”, aldus het 
persbericht . De gemeente De Ron-
de Venen heeft ook alle bestuurlijke 
en ambtelijke ondersteuning toege-
zegd om tot snelle realisatie van de 
rotonde over te gaan. En nu maar 
hopen dat alle plannen zoals nu uit-
gedacht ook echt doorgang vinden 
en er eind van het jaar werkelijk een 
rotonde ligt. Misschien ook nog een 
idee om dan ook de bebouwde kom 
iets te wijzigen, zodat de rotonde in 
de bebouwde kom ligt. Dan hebben 
in ieder geval de fi etsers en voet-
gangers voorrang en vergroot dit 
nog meer de veiligheid.

Opening Amstelaquaduct 
niet voor maart
Regio - Het tracé van de Omleg-
ging Amstelhoek, onderdeel van de 
nieuwe N201, zal naar verwachting 
niet voor maart 2014 open gaan. 
Het tracé moet de nieuwe N201 
(bij de Amsterdamseweg, Amstel-
veen) verbinden met de bestaan-
de N201 (de Mijdrechtse Zuwe, De 
Ronde Venen). Eind 2013 is gecon-
stateerd dat het weggedeelte tus-
sen het aquaduct en de Amster-
damseweg (ter hoogte van het ge-
maal), niet aan de gestelde eisen 
voldoet. Op dit moment is de pro-
vincie Noord-Holland in overleg 
met de aannemer om te kijken naar 
een oplossing. De gevolgen voor de 
planning en de uiteindelijke ope-
ningsdatum van het tracé van de 
Omlegging Amstelhoek zijn op dit 

moment onduidelijk. Het tracé van 
de Omlegging Amstelhoek zou be-
gin dit jaar geopend worden. Met 
deze laatste openstelling zouden 
alle projecten van de nieuwe N201 
voltooid zijn. De omlegging Amstel-
hoek is dé verbinding van de reeds 
geopende nieuwe N201 naar de be-
staande N201 in de gemeente De 
Ronde Venen.

De bouw van het aquaduct is al wel 
klaar en daar worden op dit mo-
ment de laatste werkzaamheden 
uitgevoerd voor het inregelen van 
de veiligheidssystemen. Deze veilig-
heidssystemen zijn onderdeel van 
het totale verkeersmanagementsy-
steem van de nieuwe N201 waar-
onder ook de Waterwolftunnel valt.

Mijdrecht - Vrijdagavond hield de 
politie een grote alcoholcontrole bij 
de Rondweg in Mijdrecht. De con-
trole leverde acht overtredingen op, 
waarbij 1 bestuurder zelfs twee keer 
werd opgepakt. Bij de eerste con-
trole werd zijn rijbewijs ingevorderd, 

maar hij reed gewoon weer verder. 
De hoogstgemeten promillage was 
740ug/l. Naast de alcoholcontro-
le werden ook nog twee forse snel-
heidsovertredingen geklokt en werd 
een persoon aangehouden die zon-
der rijbewijs reed.

Een ezel stoot zich geen 
twee keer...
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Mijmeringen
VERSLAVING DoktersDiensten

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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.

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 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

INFORMATIEF

Ieder mens is in meer of mindere mate 
gevoelig voor een vorm van verslaving. 
De verslavingen die iedereen kent, zijn 
natuurlijk de middelenverslavingen zoals 
alcohol en drugs. En je hebt de gewoon-
teverslavingen zoals een gok of gamever-
slaving. Dit zijn maar een paar voorbeel-
den van de verslavingen die iedereen kent, maar er zijn er onein-
dig veel meer. 

Voorstadium
De laatste tijd begon ik mezelf af te vragen of ik niet enigszins ver-
slaafd was geworden aan de site Facebook. Dagelijks keek ik op de 
site naar alle updates van vrienden en kennissen en eigenlijk ook 
van een aantal vreemden. Nieuwsgierigheid is hier het sleutelwoord 
en het idee “stel je voor dat je nuttige of leuke informatie mist?” Het 
begon als een middel tot (internationaal) contact en binnen no time 
is het een dagelijkse bezigheid. Updates lezen, likes uitdelen, bepa-
len wat je zelf aan tekst of fotomateriaal op je pagina zet en zo kom 
je in een vicieuze cirkel terecht. Heb je eerst alleen nog Facebook 
op je computer, bij mij werd het pas erg toen ik ook toegang had 
tot Facebook op mijn smartphone. Wie kent niet de mensen die met 
elkaar in een ruimte meer bezig zijn met hun telefoon dan met el-
kaar? En als er zelfs al bordjes verschijnen bij horeca waarop staat 
“No Wi-Fi, talk to each other instead” dan weet je dat de samenle-
ving weer wat gekker is geworden. Allereerst heb je het voorstadium 
waarbij sprake is van ontkenning. Nee, ik ben toch zeker niet ver-
slaafd! Ik heb alles onder controle. Als ik wil stoppen kan ik dat zo. 
En ga zo maar door. In dit voorstadium heb ik enige tijd gehangen, 
ik was toch zeker niet verslaafd aan zo’n stomme site! Maar waarom 
dacht ik dan toch na over minderen?

Overwegen
Het tweede stadium van gedragsverandering is het overwegen. Je 
twijfelt, je bent ontevreden met de situatie en je weegt de voor en 
nadelen af. De twijfel waar ik in zat was vooral, maar het is zo’n leuk 
middel om makkelijk contact te hebben met heel veel mensen. Aan 
de andere kant is dat ook tegelijkertijd het nadeel, wil ik wel contact 
hebben met al die andere mensen? Wil ik niet liever echt contact, 
onder vier ogen een gesprek voeren in plaats van laten horen dat je 
dit of dat hebt gedaan? Daarnaast zal ik zeker niet de enige zijn die 
zich mateloos kan irriteren aan de reacties die soms gegeven wor-
den op de zeer diverse onderwerpen. Mensen denken niet meer na 
voordat ze iets plaatsen en hoe dit kan overkomen.

Beslissen
Dan komt het moment dat je een keuze moet maken, ga je door met 
hetzelfde gedrag of ga je een verandering aanbrengen? Wordt het 
stoppen of minderen? Al lange tijd had ik het idee om in ieder geval 
een tijdelijke stop in te voeren, kijken of ik zonder kon. Maar wan-
neer doe je dat dan? Hier had ik diverse excuses om dat moment uit 
te stellen, ik ga toch zeker niet voor mijn verjaardag al van Facebook 
af, dan mis ik al die leuke felicitaties en zo was er elke keer wel wat. 

Uitvoeren 
Tot afgelopen maandag, zomaar van de ene op de andere dag wist 
ik, nu moet het gebeuren. En met een paar simpele handelingen heb 
ik mijn account gedeactiveerd. Je wilt niet weten hoe ontzettend 
makkelijk het is om je profiel weer te activeren. Het wordt de ‘ver-
slaafde’ niet makkelijk gemaakt in deze, maar dat is het nooit. Maar 
voor nu ben ik bijna een week van Facebook af. En hoe stom ook, 
stiekem ben ik er wel trots op.

Volhouden
De vraag is natuurlijk, ga ik het volhouden? Ik denk van wel, want 
ik ben eigenwijs. En wat is de uitdaging nu eigenlijk? Mijn voorne-
men was en is een maand niet op Facebook. Van die maand heb ik 
al een week gehad dus het is te doen. Al moet ik wel eerlijk zeggen 
dat ik het deze week heb gemist. Mijn schermpje van mijn smart-
phone is een stuk leger en wordt ook een stuk minder gebruikt en 
ook op mijn computer scherm klopt het niet helemaal meer. De ge-
woonte facetoog was echt doorgedrongen in al mijn structuurtjes. 
In de ochtend was het altijd eerst even mijn horoscoop, Facebook 
en het nieuws lezen. Nu is dat niet meer en ik kan u vertellen dat ik 
echt wel wat tijd overhoudt nu en dat is precies waar het me om te 
doen was. Ik wil niet al mijn tijd verspillen online, ik wil van het ech-
te leven genieten.

Terugvallen
Als laatste stadia is opgenomen het terugvallen in oude gewoontes. 
Het is een illusie om te denken dat dit er niet bij hoort. Het gaat er 
natuurlijk om dat je het incalculeert en bedenkt hoe je met een te-
rugval om wilt gaan. De terugval heb ik vandaag al een beetje ge-
had. Ik was aan het hardlopen met een collega en ze vertelde me 
wat er zoal deze week op Facebook zich had afgespeeld. Ik vond 
het leuk om te horen, want er was directe interactie. De zwakheid 
van het moment zat er in toen ze de foto liet zien die bij het verhaal 
hoorde. Dus nee, ik ben niet met mijn eigen account online geweest, 
maar is dit nu een smoes van een verslaafde? Is dit het begin van 
een glijdende schaal zo terug in het warme marketing badje van de 
heer Zuckerberg (de oprichter van Facebook)?
Vooralsnog heb ik nog drie weken te gaan en als deze voorbij zijn, 
zal ik me beraden op mogelijke vervolgstappen. Tegen die tijd laat ik 
weer van me horen, online of niet.

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.

Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, dik-

ke wangen en tamelijk lang haar. Heeft korte poten en loopt laag 
bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.

- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links 
van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. Hij 
is niet gecastreerd.

- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. Witte 
punt op hoofd bij neus. Witte snoet, nek, buik en pootjes. 

- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.

Open dag bij de 
kunstgebit specialist
Regio - Veel Nederlanders hebben 
een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de pa-
tiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de “klikgebit”. De implantaten wor-

den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pakket 
opgenomen. Ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk. Als u meer wilt weten over 
een kunstgebit op implantaten kunt 
u een afspraak maken bij Tandpro-
thetische praktijk den Hartog in 
Aalsmeer voor vrijblijvende informa-
tie en gratis advies. U kunt natuur-
lijk ook terecht voor reparaties, aan-
passingen aan de prothese of ver-
vanging van uw bestaande prothe-
se Woensdag 5 februari houden zijn 
een inloopdag van 09.00 tot 14.00. 
U kunt dan gratis en vrijblijvend uw 
prothese laten controleren. 
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in dit blad

Beatrixschool bezoekt 
Oortjespad
Wilnis - Groep 4b/5 van de Pr. 
Beatrixschool heeft in januari een 
bezoek gebracht aan het Oortjes-
pad. Het thema van de ochtend was 
‘zintuigen’. 
In het bezoekerscentrum werden 
ze verwelkomd door een medewer-
ker van het Oortjespad die de leer-
lingen van alles vertelde over zin-
tuigen en de verschillen bij mensen 
en dieren. Daarna kreeg iedereen 
een opdrachtboekje en gingen ze in 

groepjes aan de slag, met verschil-
lende opdrachten die al klaar ston-
den. Zo gingen ze bijvoorbeeld ver-
schillende smaken proeven en pro-
beren te herkennen en allerlei geur-
tjes ruiken. Ook probeerden ze met 
hun vingers braille te lezen. Natuur-
lijk werd er ook nog een rondje over 
de kinderboerderij gemaakt, waar 
ze een paar opdrachten over de die-
ren maakten. Het was een leuke en 
leerzame ochtend.

Genealogie avond
Vinkeveen - Het gebeurt niet vaak, 
maar een enkele keer moeten ook 
de werkgroepleden het antwoord 
schuldig blijven op een vraag tij-
dens een van de maandelijks terug-
kerende genealogie inloopavonden. 
Dit vormt echter geen reden of ex-
cuus om het daar dan maar bij te 
laten. Van tijd tot tijd roept ook de 
werkgroep de hulp in van deskun-
digen, die deze ontbrekende ken-
nis vaak wel in huis hebben. Daar-
om is voor maandag 3 februari a.s. 
de heer Henk Nieuwenhuis uitgeno-
digd. Hij is bestuurslid van de NGV-
afdeling Utrecht en maakt deel uit 
van de dienst ondersteuning en 
presentatie voor computergenealo-

gen. Daarnaast heeft hij zijn sporen 
ruimschoots verdiend wat betreft 
het computerprogramma Gens Da-
ta Pro. Een goede gelegenheid voor 
zowel beginners als gevorderden 
om kennis of nieuwe bronnen ei-
gen te komen maken. Absoluut aan-
trekkelijk, zelfs voor doorgewinterde 
onderzoekers, want tenslotte is nie-
mand te oud om te leren. De werk-
groep genealogie van de historische 
vereniging De Proosdijlanden no-
digt u graag uit op maandagavond 
3 februari in verenigingsgebouw De 
Boei te Vinkeveen. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur met de bedoeling 
om een kwartier later te kunnen 
starten. De toegang is gratis.

OBS Molenland naar het Rijksmuseum
Mijdrecht - In het kader van het 
cultuurprogramma is groep 7 van 
OBS Molenland met de museum-
plein-bus naar het Rijksmuseum ge-
weest. Om 9.15 uur werden de kin-
deren met hun begeleiders opge-
haald en bij het Rijksmuseum af-
gezet. Daar was een rondleiding ‘Ik 
ruik, ik voel wat jij niet ziet’ gereser-
veerd. De kinderen kregen een rond-
leiding door het museum waarbij de 
nadruk lag op de 17e eeuw. Behalve 
het bekijken van prachtige schilde-
rijen hebben de kinderen ook mogen 
ruiken en proeven van de kruiden en 
specerijen die de schepen meena-
men vanuit het oosten. Ze hebben 
geprobeerd de (beroemde) schilders 
te evenaren door zelf een deel van 
een schilderij te tekenen. Als afslui-
ting werd de quiz ‘Ren-je-Rot’ ge-
speeld, waarbij de meeste kinderen 
de goede antwoorden wisten! Een 
zeer geslaagd project.

WWW.50PLUSWIJZER.NL



Extra geld voor boven
wettelijke maatregelen  
bij de verbreding van de 
A27 moet zoveel moge
lijk worden gebruikt om 
de geluidshinder voor 
omwonenden te vermin
deren. Dat advies geeft 
de provincie Utrecht, na 
overleg met partners en 
omwonenden, aan minis
ter Schultz van Infrastruc
tuur & Milieu.

Om de doorstroming op de 
drukke A27 aan de oost-

kant van de stad Utrecht te 
verbeteren, heeft de minis-
ter besloten de snelweg ter 
hoogte van Amelisweerd te 
verbreden. Daarbij heeft ze 
aan de provincie gevraagd 
hoe ze de 15 miljoen euro 
die ze heeft gereserveerd 
voor extra maatregelen die 
volgens de wet niet nood-
zakelijk zijn, het beste kan 
besteden. Na overleg met 
omliggende gemeenten, 
omwonenden, het Utrecht 
Science Park en natuur-  
en milieuorganisaties, 

adviseert de provincie 
vooral in te zetten op extra 
geluidsmaatregelen. 

Roland Pereboom, direc-
teur van de lokale milieu-
beweging Milieucentrum 
Utrecht en voorzitter van 
het bewonersoverleg Ring 
Utrecht A27, is één van 
de partijen die door de 
provincie is geconsulteerd. 
“Al waren we in het begin 
geschrokken. Voor het 
aanvankelijke plan was niet 
met ons gepraat en werd 

ingezet op maatregelen die 
volgens ons geen prioriteit 

hebben. Gelukkig wilde 
gedeputeerde Remco van 

Lunteren ons de gang van 
zaken uitleggen en gaf  hij 
aan onze signalen serieus 
te nemen en alsnog met 
ons om de tafel te willen.”
Pereboom kan zich dan 
ook goed vinden in de 
extra inzet op beperking 
van geluidshinder. “Daar 
valt de meeste winst te 
halen en daar ligt de 
grootste zorg bij omwo-
nenden. Daarnaast is het 
absolute winst dat ook in 
toekomstige overleggen 
een bewonersafvaardiging 

komt. De komende weken 
zal blijken hoe dat overleg 
eruit zal zien.” Als een 
deel van het extra geld 
relatief  weinig geluidswinst 
oplevert, is het advies om 
te investeren in nieuwe 
fietspaden parallel aan de 
snelweg. Het ministerie wil 
de verbreding tussen 2018 
en 2026 uitvoeren. 

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/
wegen
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Advies: extra geluidsmaatregelen bij verbreding A27

‘Dit 
is pure 
winst’

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Provinciepagina is vernieuwd Cultureel advies op maat
Vanaf  nu verschijnt de 
informatiepagina van de 
provincie Utrecht in een 
vernieuwde vorm. Met 
extra aandacht voor provin-
ciale zaken die u aangaan. 
Uit een onderzoek dat 
de provincie onder de 
lezers van de huis-aan-
huis bladen heeft gedaan, 
blijkt dat u als inwoner 
vooral behoefte heeft aan 
praktische informatie 

Hoe werf  je nieuwe leden 
en sponsoren? Hoe stel je 
een beleidsplan op en hoe 
ontwikkel je een website? 

Veel culturele vrijwilligers-
organisaties worstelen met 
die vragen. De provincie 
Utrecht en het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Utrecht 
werken samen om twintig 
culturele stichtingen en 
verenigingen vijf  dagdelen 

en concrete resultaten. 
Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten nemen 
uw mening ter harte. Het 
resultaat ligt nu voor u en 
verschijnt eens per maand 
in uw vertrouwde huis-aan-
huisblad. 

Voor de meest actuele
informatie kunt u terecht
op onze website: www.
provincie-utrecht.nl.

‘Advies op Maat’ te bieden. 
De adviseurs zijn verbon-
den aan de SESAM Acade-
mie en zijn senioren van 

55 jaar en ouder die hun 
kennis en management-
ervaring belangeloos 
inzetten om vrijwilligers-
organisaties te onder-
steunen. Culturele vrijwil-
ligersorganisaties in de 
provincie Utrecht kunnen 
zich hiervoor opgeven door 
uiterlijk 2 maart 2014 het 
aanmeldformulier in te 
vullen op www.provincie-
utrecht.nl/AdviesOpMaat.

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over 
de provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonne-
ment op het interactieve 
digitale Provincie Utrecht 
Magazine. Geschikt voor 
tablet en pc.
Ga naar: www.provincie-
utrecht.nl/magazine

Werk aan de weg

N201 Mijdrecht: aanleg parallelweg, werkzaamheden tot 
juli 2014.

N225 Rhenen: wegreconstructie tussen Ouwehand en 
Zijdvang, start voorbereiding in februari, uitvoering in 
maart en april.

N421 Bunnik, Houten: aanleg verbindingsweg Houten-
A12, werkzaamheden tot en met voorjaar 2015.

INFORMATIE

De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, doet 
aan gladheidsbestrijding in de winter en controleert het 
zwemwater in de zomer. Ook zijn er regelmatig evene-
menten bij u in de buurt waar de provincie mede-organi-
sator van is en zijn de meeste vergaderingen van Provin-
ciale Staten openbaar. Hier vindt u een handig overzicht 
van wat er de komende maand gepland staat.

N402, Loenen: aanleg randweg Loenen, werkzaamheden 
tot september 2014.

Voor een interactieve kaart van alle actuele weg werkzaam heden 
aan de provinciale wegen, ga naar www.provincie-utrecht.nl/
wegen of volg ons Twitteraccount: @werkaandewegutr. Voor 
spoedeisende zaken als storing aan verkeerslichten, wegversper-
ringen en olie op de weg, belt u met het Meldpunt calamiteiten: 
030-258 36 00.

Gladheid

In de aankomende tijd kan er sprake zijn van opvriezing 
van natte wegen of  van sneeuwval. In dat geval stuurt de 
provincie tijdig strooiwagens op pad voor de provinciale 
wegen (300 km) en fietspaden (160 km). Wel zo veilig.

Evenementen

6 februari, 13.0018.00 uur, provinciehuis Utrecht:  
Symposium Samen Sterker

11 februari24 maart, provinciehuis Utrecht: Expositie 
Lichtpuntjes met ruimtefoto’s van astronaut André Kuipers. 

Voor een uitgebreide omschrijving en de complete evenementen-
agenda, kijk op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

Welke vergaderingen van Provinciale Staten staan de 
komende maand gepland?

3 februari, 14.00 uur - Provinciale Staten
10 februari, 14.00 uur - Commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie
10 februari, 19.30 uur - Commissie Wonen, Maatschappij 
en Cultuur
24 februari, 14.00 uur - Commissie Ruimte, Groen en 
Water

De agenda en aanvangs tijden vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie



Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

 Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door één persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Energieweg 136 
3641 RT Mijdrecht
www.uitvaartcentrumdevenen.nl

Een centrum met een warme uitstraling, 
omdat een uitvaart al verdrietig genoeg is

Wij kunnen voor u een uitvaart verzorgen, ongeacht waar u verzekerd bent.

Uitvaartcentrum
De Venen

Uitvaartcentrum De Venen

24-uurs kamer

Het adres voor het verzorgen
van uw begrafenis of crematie

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

0297 - 230 410

Tel. 0297-583448 Vinkeveen • Tel. 0294-293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

www.regisseeruweigenuitvaart.nl

Veilig in Jezus’ armen

Verdrietig geven wij u kennis, dat omringd 
door haar gezin vredig van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en 
oma, mijn overgrootmoeder

Margaretha 
Boellaard-van Drie

Greet
weduwe van Joop Boellaard

in de leeftijd van 83 jaar.

  Mary Boellaard
  Kees Rensen
   Miyjoue

  Jan Boellaard
  Margo Boellaard-Burggraeve
   Mariska

  Jeanet Haster-Boellaard
  Peter Haster
   Jill en Mike
    Demi
   Jennifer en Jacco

  Johan Boellaard
  Bianca Jansen
   Jeffrey
   Dylano

Vinkeveen, 22 januari 2014

Correspondentie-adres: 
J.C.W. Boellaard
Futenlaan 22
3645 GD  Vinkeveen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsge-
vonden op de Hervormde begraafplaats te 
Vinkeveen.

Voor de overweldigende blijken van medele-
ven, in welke vorm dan ook, na het overlij-
den van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma

Rie 
Nieuwendijk-van ’t Schip

Sinds 2007 weduwe van Paul Nieuwendijk

danken wij u hartelijk.

Wij zullen haar missen.

  Willie en Martien
  Nico en Ria
  Jannie en Johan
  Annemarie
  Paula en Bert

  en kleinkinderen

Januari 2014

          

30-01-2013   -   30-01-2014

Alweer 1 jaar voorbij,
jouw laatste woorden “ik ben blij”.
Maar nog altijd vol van verdriet.

Al delen wij de mooie herinneringen,
vergeten doen wij je niet.

Lieve Fokko, 
papa en opa,
wij missen je zo…

  Ria v.d. Molen

  Ron Daniëlle
   Björn Dewi

  Michel Linda
   Femke Robin

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen gedurende de 
lange periode van ziek zijn en na het over-
lijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en schoonvader en trotse opa 

Gert Balvert
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het ver-
driet en vergroot de moed om verder te gaan.

  Riet Balvert-Rademaker
 

  Carla en Martin
   Wouter 
   Laura
    

  Corné en Mattie
   Sem 
   Lynn

Een laatste groet
Alfons

Na een kort, heftig ziekbed is op vrijdag
24 januari 2014 rustig ingeslapen

Alfonsius Maria van Eijk
Alfons

* Amsterdam, 5 januari 1953

De laatste 2 maanden van ons 34-jarig
huwelijk waren heel bijzonder. We hebben
samen een mooie, dierbare afsluitende
periode gehad. We hebben elkaar met veel
liefde en verdriet los moeten laten en los
kunnen laten. Daarbij heeft Alfons met
verdriet en humor afscheid genomen van het
leven en zijn dierbaren.
Hij is als een tevreden mens gestorven.

Ik zal je missen!

Marian van Eijk -  Strik

Keizer 41
3962 EZ  Wijk bij Duurstede

Alfons is vanaf dinsdag opgebaard in rouw-
centrum Smorenburg, Groenewoudseweg 12
te Cothen, alwaar gelegenheid tot condole-
ren en afscheid nemen woensdag 29 januari
van 19.00 tot 19.30 uur.

Er zal voor hem een Uitvaartdienst worden
gehouden vrijdag 31 januari om 13.00 uur
in St. Johannes de Doperkerk aan de Kloos-
ter Leuterstraat 37 te Wijk bij Duurstede.

Aansluitend zal de crematie in besloten kring
plaatsvinden.

Margriet (van Mourik), huisarts in hart en ziel, zij
was 24 uur per dag onze steun en toeverlaat.
Hartelijk dank hiervoor.

Zij was er voor de ander,
geven en niets terugverlangen.

Dankbaar voor alle zorg, toewijding en liefde 
waarmee zij ons altijd heeft omringd, geven 
wij u met verdriet kennis van het overlijden 
van onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse 
oma en zus

Helena Caecilia Maria 
de Bruijn-Onderstal

Hélène
weduwe van Pieter Gerard de Bruijn

* Amsterdam,   † Hoofddorp,
26 april 1938    25 januari 2014

  Yolanda en André
   Ewoud, Martijn, Sophie

  Michel en Nicolette
   Patrick, Lisanne, Esmée,
    Myrthe

  Cecilia en Henk
   Amber, Sam

  Arthur Onderstal

Correspondentie-adres:
p/a Myosotis
Stationsstraat 24
1182 JN Amstelveen

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum, 
Noorddammerweg 40 te Uithoorn, alwaar 
gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren, donderdag 30 januari van 19.00 tot 
19.45 uur.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 
31 januari om 10.00 uur in de RK Sint Jan 
de Doper kerk, Driehuisplein 1 te Mijdrecht.

De bijzetting in het familiegraf zal rond 
12.00 uur plaatsvinden op de Nieuwe Alge-
mene Begraafplaats Uithoorn, Noorddam-
merweg 42 te Uithoorn.

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en te condoleren in Hotel-
Restaurant het Rechthuis, Schans 32 te 
Uithoorn.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

Langs deze weg willen wij onze dank be-
tuigen voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en omi

Jannie 
van der Ham-Kooijman

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 
dat zij bij velen geliefd was.

  Hennie en Hans
  Joke en Ton

  Kleinkinderen en 
  achterkleinkind

Een man om van te houden.
Een vader om op te bouwen.
Een lieve opa voor de kleinkinderen.
Zo zullen wij hem herinneren.

In zijn eigen vertrouwde huis is, op rustige 
wijze, overleden mijn lieve man, onze vader 
en schoonvader en geweldige opa

Joannes Jacobus 
Antonius Breij

Jo
* Maarssen,     † Mijdrecht,
13 mei 1922                           26 januari 2014

  Annie Breij-Janmaat
  Gerard en Willeke
         Stefan, Robert, Daniël
  Marjan en Wim
         Bart, Tom, Maaike
  Hans en José
             , Mariëlle, Renske       
  Betty en Paul
         Jeroen, Anouk 
  Jos en Anita
         Cathelijne
                                                                                                         
Cornelis Beerninckstraat 22
3641 DC Mijdrecht

Pa is thuis.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 31 
januari om 19.00 uur in de parochiekerk H. 
Johannes de Doper, Driehuisplein 1 te Mijd-
recht, waarna er gelegenheid is tot afscheid 
nemen en condoleren in ‘t Oude Parochie-
huis, Bozenhoven 152-154 te Mijdrecht.

De viering ten afscheid zal worden gehou-
den op zaterdag 1 februari om 10.30 uur in 
bovengenoemde kerk, waarna aansluitend 
de begrafenis zal plaatsvinden op het pa-
rochiekerkhof.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in ‘t Oude Parochiehuis. 

 

 Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, mooie 
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van 
 

Kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen 
en Ineke. 
 
 
Kamerik, januari 2014 
 

ELISABETH MARIA ROSENBOOM-ROOS 

Het is een troost te weten dat wij niet de enige zijn die 
haar gaan missen. 
Dit zal een steun zijn in de komende tijd. 

 

 

 
 



HENDRIKX & THOMAS ADVOCATEN
0297  - 25 00 18

U kunt bij ons onder meer terecht voor bijstand
of advies op het terrein van:

Arbeid • Huur • Echtscheiding • omgang • Alimentatie
Uitkeringen • Geschillen met de overheid • Strafrecht

Intakegesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend

Komende zondag bij
RTL Lifestylexperience.tv

zondag 2 februari 2014 om 14.20 uur op RTL4
datum herhaling: zaterdag 8 februari 2014 om 15.10 uur op RTL5

Beste Beauty Salon van Nederland

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

NIEUW IN MIJDRECHT

Bij ons elke dag verkrijgbaar:

• zelfgemaakte verse friet
• zelfgemaakte hamburgers van de plaat
• zelfgemaakte saté
• vers belegde broodjes

OPENINGSTIJDEN:
 ma. t/m vr. 10.30 - 19.00 uur

zaterdag 10.30 - 15.00 uur

Productieweg 6 Mijdrecht
Tel. 0297-288876 • mariessnackcorner@gmail.com

Als de zorg voor een
stervend familielid

te zwaar wordt

kunnen vrijwilligers
thuis hulp bieden

Vrijwilligerszorg
“Thuis Sterven”
Vecht en Venen

Tel: 06-51.45.11.30
www.thuissterven.info

Voor het stofferen van uw meubels, 
kussens voor caravan of boot, 

tevens verkoop van tapijt en raamdecoratie.

Sto� eerderij Henk Rass
Handelsweg 10• Mijdrecht
Tel. 0297-255944 • www.henkrass.nl

Gratis off erte
aan huis

Snuffel  AAlSmeer
bezorging in regio: Aalsmeer - uithoorn - Vinkeveen

KVV en BArf
natuurlijke voeding, vers vlees

www.snuffel-aalsmeer.nl
Zijdstraat 82 • Aalsmeer • 0297-785766

Kijk voor overige prijzen 
en beschikbaarheid op:

www.majabox.nlm
a

ja
bo

x

majabox
opslagboxen

C. van den Broek 
Tel. 0297-360631

Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer

laagste prijzen
o.a.

   8 m3 voor slechts e 49,48 per maand
15 m3 voor slechts e 65,97 per maand
20 m3 voor slechts e 76,96 per maand

opslagboxen

Opleidingen voor: Bromfiets / Motor / Auto / Aanhangwagen / Vrachtauto / Bus / Taxi / Heftruck  

Het VerkeersCollege 
0297-250 638 

www.verkeerscollege.com 
Nu ook in Aalsmeer en Uithoorn !! 

(Spoed)opleiding Auto rijbewijs: 
7 dagen + examen + gratis theorie 

nu voor máár € 1.595,- 
(les van 1 vaste instructeur, ook in losse lesblokken mogelijk) 

Het  VerkeersCollege 

BOEKHOUDER
heeft nog tijd

vOOR Uw
aDministRatiE En

BElastingaangiftE

tEl 06-13034494
Of 0294-290128 

MINDFULNESS
TRAINING

Het mooiste geschenk
voor jezelf!

www.leveninhetnu.com
06-135 36 600

Start op woensdagochtend 12 feb.

Donderdagavond 13 feb. 

*Aangeboden:
Jongeman zoekt werk in de 
huishouding. Ramen lappen, 
strijken etc. referenties 
beschikbaar.
Tel. 06- 84447667
*Aangeboden:
Schilder voor al uw houtre-
paraties, muren sausen en 
afwerken. Netjes en snel.
Tijd voor binnen. Martin. 
Tel. 06- 16338313
*Gevraagd:
C1000 centerparcs zegels en 
DE punten. Doet u er niks mee? 
U zou ons er erg blij mee maken. 
Tel. 06-57372351
Te koop:
Skidrager Thulesysteem, ski-
dakkoffer Hapro, fietsdrager 
voor dak, in 1 koop €100,-. 
Tel. 023- 5290446
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten en 
foto’s van voor 1960, ook verza-
melingen. Tel. 06-15451873

Te koop:
Houten Prenatal traphekje, 
nw. in doos €20,-. Singer electr. 
naaimach. in koffer+ voetped 
€25,-. Hr. Fiets Union, 6 versn.  
t.e.a.b.  Tel. 023-5471967
Gevraagd:
Gaat u opruimen? 
Verzamelaar+hobbyist wil 
graag uw overtollige kunst-en/
of stedenboeken, regio oph. 
voor fles wijn 
Tel. 023-5471967
Gezocht:
Ik ben op zoek naar oldtimer 
bromfietsen in alle staten . 
Tel. 06-33055553
Te koop:
Canvas opvouwbaar ligbed 
€15,-.  Tel. 023-5477216
Te koop:
Boek ‘De Hongerspelen €5,-.  
Magic fabric toestel en 3 volle 
doosjes, €10,-. 
Tel. 06-22904655
Te koop:
Kistje  met ‘anker’ bouwstenen 
€10,-.  Domino stenen orgineel 
kistje €8,-. Beiden 100 jr. oud. 
Tel. 023-5280388
Te koop:
“Het Spaarne” roeipakje (1 
delig, mouwloos, korte broek) 
dames/heren. Mt. M.  z.g.a.n. 
€25,-.   Tel. 023-5280148
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469

Te koop:
Kinderstoel z.g.a.n. en om te 
bouwen tot tafel en stoeltje 
€35,-. Winterboek, ‘onder de 
wol’ van Inez v. Eijk €3,-. 
Tel. 023-5249228
Gevraagd:
Wie heeft er nog Douwe 
Egberts punten over. Graag per 
post, adres te bevragen. Kosten 
worden vergoed.
Tel. 06-13835452

Te koop:
Lange, zwarte,leren jas. Weinig 
gedragen,mt. 36/ 38 €40,-.
Houten louvre deurtjes, 5 stuks, 
mt. 170 x 38 x 3 €50,-.Tom poes 
boeken, 23 stuks, €70,-. 
Tel. 023-5477216
Aangeboden:
10 Liter muurverf Flexa 
powerdek, kleur gebroken wit , 
teveel ingekocht  €10,-.  
Tel. 023-5292510

Gevraagd:
Oude documentatie van 
tractoren,vrachtwagens e.d. 
Tel. 0251-659446

Aangeboden:
Winterbanden met velg Opel 
Astra v.a. Mod. 2010 als nw. 7 
mm prof. 395 euro 205/60r16 
steek 105  Tel. 06-49904572
Te koop:
Landscapes Broekpolder. 
L.Therkorn.3 delen.I.g.st.€50,-. . 
Velsen-IJmuiden, Ø van holland 
S. Rolle I.g.st.€25,-. 
Tel. 0251-659446

Te koop:
Houten slee solide uitvoering 
€10,-. Tel. 023- 5282243
Te koop:
Kinderboeken: Harlekijntje van 
Josephine Siebe. 4 delen, €4,-. 
Tel. 023-5287863

*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen 
en motorrijders e.a. oud 
mechanisch speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
Tel: 0297-778469

*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2

antiek en curiosa.
Eigen imp.; rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer.
Tel: 0297-320058



Wil je nog meer weten van 
de PascaudWave, kijk dan 
zondag 2 februari 2014 om 
14.20 uur op RTL 4. Datum 
herhaling: Zaterdag 8 febru-
ari 2014 om 15.10 uur op 
RTL 5 of neem dan contact 
op met Instituut Périne te 
Mijdrecht. Tel. 0297-273121 
of via www.perine.nl
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Instituut Périne bij RTL LifestyleXperience
Mijdrecht - Instituut Périne, Total 
Skin Improvement & Advice, win-
naar van de Beauty Award, bes-
te salon van Nederland, is door het 
RTL programma LifestyleXperien-
ce gevraagd om mee te werken aan 
hun uitzendingen over lifestyle. In-
middels zijn er al twee afl everin-
gen geweest en in de uitzending 
van komende zondag laat “Périne” 
aan presentatrice Iris zien, wat het 
nieuwste apparatuur is op het ge-
bied van huidverstrakking voor ge-
zicht en lichaam.

Huidvestrakking met 
radiofrequentie PascaudWave! 
Het gerenommeerde en innovatie-
ve cosmetica merk Pascaud staat 
voor anti-ageing, oftewel natuurlijke 
huidverjonging d.m.v. producten en 
behandelingen. De PascaudWave is 
één van de speciale apparaten die 
Pascaud in hun behandelingen ge-
bruikt. Als één van de 10 Pascaud 
Experience instituten van Neder-
land is ‘Périne’ aangewezen en ge-
traind om te werken met dit nieuw-
ste apparaat. De PasaudWave is een 
apparaat met Bi- en Mono polai-
re radiofrequentie technologie, om 
in het cosmetisch-medische bereik 
te werken. Nieuwe behandelingen 
met medische radiogolven noemen 
we radiofrequency of RF. In vergelij-
king met medische lichtstralen (zo-
als ablatieve lasers of IPL) die aan 
het oppervlak van de huid werken, 
hebben radiofrequentiestralen een 

dieper bereik. De ontwikkeling van 
de RF betekent een doorbraak in de 
behandeling van huidverslapping. 

Hoe werkt het?
Weefsels met een sterk watergehal-
te, zoals vetcellen, talgklieren en de 
diepere vochtrijke huidlagen nemen 
de energie op. Vervolgens zetten die 
weefsels de energie om in warmte 
waardoor de temperatuur stijgt. Als 
gevolg daarvan krimpt de huid en 
verminderen de talgklieren in om-
vang. Dit proces is klinisch bewezen 
en wordt in gang gezet doordat er 
Heat Shock proteins vrijkomen (HSP 
60 en 70) die uiteindelijk na diver-
se omzettingen de FGF1 (Fibroblast 
Growth Factor) en type 1 collageen 
vormen.

Wat zijn de resultaten?
De resultaten van de behandelingen 
zien niet direct zichtbaar. Meest-
al zie je wel dat de huid geacti-
veerd is, maar het echte resultaat is 
pas na een aantal weken (vaak ge-
combineerd met een aantal behan-
delingen). Dit heeft te maken, met 
het feit dat de huid tijd nodig heeft 
om collageen aan te maken en te 
reageren op het proces dat de RF 
tot stand brengt in de huid. De re-
sultaten die men kan verwachten 
is Strakkere huid (gezicht, hals, li-
chaam), Stevigere contouren, Fijne-
re huidstructuur en minder rimpels. 
Daarnaast werkt de RF effectief te-
gen acné. Het prettige van deze be-

handeltechniek is, dat er zowel een 
volledig gelaat behandeld kan wor-
den als een deel van het gelaat, bijv 
de oogcontouren. Een volledige be-
handeling duurt ongeveer 40 minu-
ten, een deel behandeling ongeveer 
20 min. Na een case study bij ver-
schillende modellen, zijn wij trots op 
de onderstaande resultaten! 

Kaarten in de Boei
Vinkeveen - Vrijdag a.s  is er 
kaarten in de Boei in Vinkeveen. 

Aanvang 13.30 uur Kosten 3 eu-
ro per persoon.

Christian Farla The White 
Magic Tour
Regio - Na ruim vijftienhonderd 
succesvolle optredens in twee jaar 
tijd in Duitsland, is tweevoudig Mer-
lin Award winnaar en “IMS Magici-
an of the Year “ Christian Farla ein-
delijk terug in de Nederlandse The-
aters. En hij heeft maar één bood-
schap: Vergeet alles dat je denkt te 
weten over magie! In zijn nieuwe 
show gaat Christian Farla de uitda-
ging aan om alle beroemde fi lmto-
venaars te verslaan; wat zij op het 
witte doek kunnen, kan Christi-
an live on stage. Speciaal voor de-
ze show verleent David Copperfi eld 
zijn medewerking. In een spectacu-
laire mix van visueel entertainment, 
humor, publieksinteractie en onna-
volgbare vingervlugge magie gaat 
Christian Farla het magische ge-
vecht aan met tovenaars als Har-
ry Potter, Merlijn en Gandalf. Door 
middel van camera’s en videoscher-
men heb je als publiek nog nooit zo 
dicht met je neus bovenop de gehei-
men van echte magie gezeten. Met 
goede recensies in diverse kranten 
zoals ‘Farla kan echt toveren’ en ‘Ve-
gas wil Farla’ kan Farla trots zijn op 
wat hij heeft bereikt. Christian Farla 
heeft als enige illusionist drie maal 
het Nederlands Kampioenschap 
Goochelen gewonnen. Hij mocht 
ook internationaal een fl ink aantal 
prijzen in ontvangst nemen. Daar-
mee is hij de meest onderscheiden 
magische artiest. In Las Vegas ont-

ving hij zelfs de prestigieuze “Magi-
cian of the Year award”. 
De afgelopen jaren heeft hij talloze 
optredens gedaan in onder ande-
re Walibi World en Phantasialand in 
Duitsland. In zijn eigen Magic Thea-
ter verzorgde hij zeven maanden ze-
ven dagen per week de show Sie-
ben, de zoektocht naar de ware ma-
gie. Christian Farla was te zien in 
verschillende televisieshows waar-
onder De Wereld Draait Door en 
de Tros TV show. Ook op het wit-
te doek verscheen hij in een twee-
tal fi lms. In december 2011 waren 
Christian en zijn Showgirls te zien in 
het Kerstcircus Ahoy (50.000 bezoe-
kers). In februari 2012 was Christian 
met zijn show de hoofd act op het 
grootste goochelcongres van Eu-
ropa in Blackpool Engeland. En op 
zondag 9 februari aanstaande om 
15:00 uur dus in het Crown Thea-
ter in Aalsmeer. Wilt u dit fantasti-
sche spektakel, geschikt voor alle 
leeftijden, bijwonen? Dat kan! Voor 
slechts 19,50 euro. Voor deze the-
atervoorstelling biedt Crown The-
ater samen met Restaurant Down-
town Diner twee zeer voordelige 
theaterarrangementen aan, te we-
ten: Een twee- of driegangenme-
nu mét entreebewijs voor respectie-
velijk slechts 30 euro en 37,50 eu-
ro. U kunt deze voorstelling en an-
dere voorstellingen boeken op 
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Showballet Nicole goed 
vertegenwoordigd in Vught
Mijdrecht - Afgelopen zondag 26 
januari was voor een aantal groe-
pen van showballet Nicole de twee-
de voorronde voor het Neder-
lands Kampioenschap van Shell We 
Dance. Tijdens de eerste voorronde 
in Wageningen hadden groep 8a en 
de wedstrijdgroep al goede punten 
behaald en die worden niet meer af-
genomen, want jouw hoogste sco-
re telt mee voor eventuele deelname 
aan het Nederlands kampioenschap 
in juni. Selectie 3 ging voor de eer-
ste keer mee en dat was best span-

nend. Groep 8a mocht in de eerste 
categorie aantreden in een wed-
strijdveld van wel 8 deelnemende 
groepen. En wat voor groepen, de 
concurrentie lijkt wel steeds ster-
ker te worden, maar met in gedach-
te de beker die de vorige keer al ge-
wonnen was, gingen ze vol vertrou-
wen het podium op. De groep was 
iets anders samengesteld dus som-
mige meisjes stonden voor het eerst 
op het podium dit seizoen. Maar dat 
was niet te zien, de dans knalde van 
het podium, technisch goed en vol 

kracht gedanst. Het podium werd 
volop gebruikt dus de formaties wa-
ren ook goed evenals de uitstraling. 
De jury had het moeilijk, want bij de 
uitslag bleken de verschillen mini-
maal. Helaas geen beker dit keer, 
maar wel een mooi punt gekregen 
en weer heerlijk gedanst.

Selectie
Selectie 3 mocht daarna hun dans 
laten zien. In categorie 2 waren al 
net zoveel groepen en allemaal 
even sterk. Voor selectie 3 was het 

de eerste wedstrijd en het podium 
in Vught is niet erg groot. Dus wat 
zenuwachtig of het allemaal wel zou 
gaan passen stonden ze klaar in de 
coulissen. Met wel 14 meiden en 
een jongen wisten ze hun formaties 
toch goed duidelijk te maken op het 
podium, strak gedanst en vol over-
tuiging lieten ze hun dans zien. Op 
sommige gezichten was nog wel 
wat spanning af te lezen in het be-
gin, maar het overgrote deel liet zien 
dat ze plezier in het dansen hadden 
en gedurende de dans kwamen er 
steeds meer glimlachjes op de ge-
zichten bij. Super goed gedaan zo 
voor de eerste keer en een mooi 
punt gehaald, helaas geen prijs, 
maar op naar de volgende keer en 
dan nemen jullie vast wel een prijs 
mee naar huis. 

Tegenstanders
De wedstrijdgroep mocht in catego-
rie 3 meedoen, met al wat beken-
de tegenstanders gespot te heb-
ben, bekeken ze de rest van de con-
currentie ook maar even, want ze 
mochten pas als een van de laat-
ste hun dans laten zien. In de cou-
lissen waren ze eerst wat gestrest 
door het kleine podium, maar later 
op het podium was daar niks meer 
van te merken. Een strakke start tot 
aan de eerste wissel waar er twee 
op elkaar botsten, gelukkig dansten 
ze vrolijk door. Daarna de dans weer 
goed opgepakt, formaties weer dui-
delijk en gespreid, uitstraling naar 
behoren tot een volgende val... Ook 
deze werd goed weg gedanst en tot 
slot zetten ze een supersterk eind-
stuk neer. Dat werd dus echt even 
spannend tot aan de prijsuitreiking, 
want het was niet vlekkeloos ge-
gaan, dat wisten ze zelf ook. Maar 
gelukkig heeft de jury de dans wel 
op waarde beoordeeld en behaal-
den ze genoeg punten voor een 3e 
plaats! En dan te bedenken dat de 
eerste plaats slechts 0,09 punten 
meer had, dus op naar de volgende 
keer zonder botsingen en vallen en 
wie weet wat er dan gebeurd?! 
In ieder geval hebben al deze groe-
pen van showballet Nicole weer 
nieuwe ervaringen opgedaan tij-
dens deze wedstrijd, nu weer hard 
trainen en op naar de 3e voorronde 
in Noordwijk.

Mutsaars Schoonmaakbedrijf behaalt OSB-keurmerk
Aalsmeer - Maandag 27 janua-
ri kregen Mathy en Sandra Mut-
saars, beide eigenaar van Mutsaars 
Schoonmaakbedrijf VOF uit Rijsen-
hout, offi cieel het OSB-keurmerk 
uitgereikt uit handen van OSB di-
recteur Rob Bongenaar. OSB staat 
voor Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.

Het OSB-keurmerk werd op 1 janu-
ari 2013 geïntroduceerd en brengt 
de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van schoonmaak- en glazenwas-
sersbedrijven in beeld. Het OSB-
keurmerk moet zorgen voor meer 
transparantie in de markt en moet 
leiden tot verdere professionalise-
ring en duurzaamheid van de bran-
che. Met het behalen van het OSB-
keurmerk toont schoonmaakbe-
drijf Mutsaars aan te voldoen aan 
de strenge administratieve en kwa-
litatieve eisen van de OSB. Bij OSB-
keurmerk bedrijven zijn opdracht-
gevers ervan verzekerd dat de-
ze bedrijven brede vakkennis heb-

ben, de administratie op orde heb-
ben, belasting en premies betalen, 
de cao naleven, over de juiste ver-
zekeringen beschikken en eerlijk 
zaken doen. Deze bedrijven staan 
vermeld in het OSB-keurmerkre-
gister. Het keurmerk is een voor-
waarde voor het OSB lidmaatschap. 
Het OSB keurmerk voor de schoon-
maak- en glazenwassersbedrijven 
bestaat uit drie onderdelen: de NEN 
4400-1 norm, de Code Verantwoor-
delijk Marktgedrag en enkele spe-
cifi eke schoonmaak eisen. Deze on-
derdelen worden jaarlijks door een 
onafhankelijke inspectie instelling 
getoetst. Schoonmaakbedrijf Mut-
saars is er trots op dat zij het OSB-
keurmerk hebben behaald. Het be-
drijf bestaat nu 22 jaar waarvan al 
15 jaar OSB lid. Sandra regelt de 
schoonmaak en doet de administra-
tie en Mathy regelt de overige za-
ken. Sinds 2008 is schoonmaakbe-
drijf Mutsaars in het bezit van hoog-
werkers en hebben zij zich gespeci-
aliseerd in werk op hoogte.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Moreel appél
Eén van de grootste gedroch-
ten van De Ronde Venen is bij 
mij aan de overkant gelegen: 
het voormalige Voorbij, ter-
rein aan de Herenweg in Wil-
nis. Naar mijn mening verdient 
het deze kwalifi catie met gro-
te stip. Grote stapels roestige 
pontons bederven het landelij-
ke gezicht van het mooie dorp. 
Het opmerkelijke is dat de pon-
tons die afgebeeld staan op de 
website van de eigenaar er 
aanmerkelijk beter uitzien! Ver-
der zijn we als omwonenden 
sinds enige tijd “verblijd” met 
een bloeiende tweedehands-
autohandel. De eigenaar hier-
van heeft toegegeven de han-
del niet meer aan huis te willen 
vanwege het type clientèle(!). 
Ook zeker niet iets voor een 
traditionele dorpskern. Daar-
naast is er sinds kort een bo-
tenbedrijf gevestigd op het ter-
rein, wat veel weg heeft van 
het ter zielen gegane bedrijf el-
ders in Wilnis. Bedrijven naar 
een bedrijventerrein? Nou, niet 
in Wilnis. Meerdere malen per 
dag gaat er zeer zwaar ver-
keer van en naar het terrein, 
een gruwel voor het oog in de-
ze omgeving en een aanslag op 
het wegdek, de berm en trot-
toirs. 

Wat is mijn appél?
Beste eigenaar van het ter-
rein, u profi leert zich als loka-

le werkgever en weldoener in 
voorkomende gelegenheden. 
Dit is uw kans voor een echt 
mooie nagedachtenis
 
Beste gemeente De Ronde Ve-
nen, u heeft als taak zorg te 
dragen voor een leefbare sa-
menleving (milieu, werkgele-
genheid, verkeer, toerisme en 
ontspanning). Maak dit nou 
eens echt waar.
 
Beste projectontwikkelaars en 
kapitaalkrachtigen uit Wilnis 
(ik noem geen namen maar de 
ingewijden weten precies wie 
ik bedoel). Vergeet even het ei-
gen gewin en geef uw steun 
aan iets moois voor uw direc-
te omgeving.

Stel het terrein in gezamenlijke 
overleg beschikbaar voor het 
Veenmuseum (zie ook de inge-
zonden brief van vorige week 
“Natuur of toerisme in Bots-
hol?”)!

Er is voldoende ruimte en wa-
ter om er de mooiste trekpleis-
ter van de omgeving van te ma-
ken. Voor het realiseren is mo-
gelijk ook wel wat geld uit de 
Europese subsidiepotten be-
schikbaar. 

Wanneer gaan we beginnen?

Kees Klein uit Wilnis
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Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP
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een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde
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OPEN
HUIS

VOORLICHTING  donderdag 14 februari 
TTO + GYMNASIUM 19.00 – 21.30 uur 
 graag opgave vooraf
Informatie?
• Bezoek onze website: www.hermannwesselinkcollege.nl
• Bel met onze TTO-contactouders via telefoonnr.:  020 6459751
• Vraag de ‘Schoolkrant’ aan met een speciaal TTO-katern

Zit je nu in groep 8 en wil je vol-
gend jaar beginnen met een
uitdagende VWO-opleiding en heel 
goed worden in Engels?
Dat kan in het tweetalig VWO op 
het Hermann Wesselink College.

YES!
IB-ENGLISH

CURIOUS?

tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t 

advertentie TTO.indd   1 28-12-2012   11:29:53

 

 

 

 

 
 

www.studiosaalsmeer.nl
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Frozen 3D NL 
Vr 31 januari 14.45
Wo 05 februari 12.45
Soof 
Vr 31 januari 16.45
Wo 05 februari 18.45
Mees Kees op Kamp 
Wo 05 februari 16.45
Wolf of Wall Street 
Vr 31 januari 21.00
Di 04 februari 20.45
Toscaanse Bruiloft 
Do 30 januari 20.30
Vr 31 januari 18.45
Di 04 februari 18.45
Het regent gehaktballen 2 3D 
Wo 05 februari 14.45
Het regent gehaktballen 1 
Za 01 februari 13.00
Zo 02 februari 13.00
Free Birds 
Za 01 februari 17.15
Midden in de Winternacht 
Za 01 februari 15.15
Plop wordt kabouterkoning 
Zo 02 februari 10.45
Verliefd op Ibiza 
Za 01 februari 20.00

Crown Cinema Aalsmeer

NIEUW!!

Wouter Hamel – Theater tournee
Za 1 februari 20.00 
Boogie Woogie, Blues & Swing
Zo 2 februari 15.00
Christian Farla – The White Magic Tour Show
Zo 9 februari 15.00
Sabrina Starke – Lean on me. The songs of Bill Withers
Za 15 februari 20.00
Arthur de Musical
Zo 23 februari 15.00

Crown Theater Aalsmeer
WoLVENArrANgEMENT

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENBestaande uit
• 1 bioscoopkaartje
• 1 voorgerecht (carpaccio)
•  1 hoofdgerecht  

(spareribs of  
Big Studio Burger)

E 26,-

Te koop:
Siemens inbouw koel-
vriescombinatie, inclu-
sief ombouwkast, €75,-.
Magnetron,Vendomatic md 
420. Wegens aanschaf inbouw-
apparaat. i.p.st. vr. pr. €25,-.
Tel. 06-33671293
Te koop:
Tafel en stoeltje, ook als kinder-
stoel te maken. Licht eiken 
€25,-.  Tel. 0297- 568209
Gevraagd:
Geheel met spoed: voor 
basisdrager aan Smart, kabels 
naar rek en de bouten voor 
ophangen in sleepogen. 
Tel. 06-22349283
Te koop:
Winterbanden op stalen velg, 
195-65-R15 €265,-.
Tel. 06- 20481297
Te koop:
Slaapbank, licht grijs m. wasb. 
rode hoes, twijfelaar, prijs 
n.o.t.k.  Tel. 06- 29976533
Te koop:
Total gym 1000, fitnessapp. 
z.g.a.n. vr. pr. €75,-.
Tel. 06- 24711626
Te koop:
Jongens Bjorn Borg jas/dik vest 
mt. 164 kleur blauw i.pr.st. €15,-. 
Tel. 0297-562366
Te koop:
Pioneer home cinema set 5.1 
450 watt z.g.a.n. €75,- speelt 
zowel cd als dvd. 
Tel. 0297-329004
Te koop:
Slaapbank l. grijs i.z.g.st. m.  
wasbare rode hoes.
moderne stalen poten 
br.1.40/2.00 lang €75,-. 
Tel. 06-29976533

Te koop:
Goede herenfiets weinig gebr. 
€50,-. 2 Doosjes nostalgische 
spullen €20,-.
2 Tuinstoelen z.g.a.n. €5,-.
1 Parasol in hoes €5,-. 
Tel. 0297- 531697

Te koop:
Carve ski’s L. 1.70 mtr. incl. 
stokken €40,-.
Ski-jack Falcon, groen/grijs XL 
€20,-. Skihelm zw. 55-58 cm 
€15,-. Skibril gr.
Tel. 06- 12281152

*Te koop:
12 Grote schijnwerpers,
4 kleine schijnwerpers.
17 Beklede stoelen en 4 ronde 
tafels met 1 poot in midde
 ø 1.20 mtr. 
Tel. 06-51094994
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Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Am-
stelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT FEBRUARI
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij-
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297-
230280.

Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 3 en 17 februari. Aanmelden: 0612888962, 
hetpruttelpotje@gmail.com.
Open Tafel
Op donderdag 27 februari in Gerardus Majella. Aanmel-
den bij Tympaan-De Baat: 0297-760260 op werkdagen 
tussen 10.00-12.00 uur (9 dagen van tevoren!)
Rollatorspreekuur
Op donderdag 13 februari van 10.00-11.00 uur in Buurt-
kamer Mijdrecht.
Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende op 9 februari. Aanmelden uiterlijk don-
derdag 6 februari tot 12.00 uur bij Tympaan-De Baat: 
0297-760260 op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.
Cinemaplus
We beginnen dit jaar in de Angstelborgh, Abcoude. Elke 
3e donderdag van de maand. Prijs: 9 euro. Eerstvol-
gende: donderdag 20 februari, aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur.
Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis, 
Pieter Joostenlaan 24, Wilnis, Deze maand op 14 en 28 
februari. Aanmelden bij Tympaan-De Baat: 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 12 februari van 19.30-21.00 uur in 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U 
bent welkom vanaf 19.00 uur. ‘Toekomstige veranderin-
gen WMO in 2015’. Gastspreker is Mark Koetsier van de 
afdeling Welzijn van De Ronde Venen.
Alzheimer Café Abcoude 
Volgende is 26 maart. 
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 24 februari van 13.30-15.30 uur in de Buurt-
kamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Onder het 
genot van warme chocomel spelen we in deze donkere 
dagen een gezelschapsspelletje. U mag uw favoriete 
spel meenemen.
Repair Café Mijdrecht
Op donderdag 13 en 27 februari is het Repair Café open 
om samen te repareren! Het Repair Café is open van 
14.00-16.00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.
Buurtkamers De Ronde Venen
Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55 
plussers). Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
info en activiteiten. Buurtkamer eettafels, menu 5/7 euro 
opgave op locatie.

Vervoerbemiddeling: Servicepunt, tel. 0297-587600
Algemene info:  Annie van Gelder, coördinator
 di./do. tel. 06-17970016
 mail a.vangelder@stdb.nl 
Welzijnsinstelling: Tympaan-De Baat, Kerkvaart 2 
 Mijdrecht, tel. 0297-230280

VRIjwIllIgERswERK
- De nieuwste vacatures voor vrijwilligerswerk in De 

Ronde Venen vindt u hieronder:Levens redden? 
Wordt reanimatiehulpverlener bij het AED responder 
Team (vac. nr. 9961)

- Betrokken en behulpzaam? Help mensen zelfredzaam 
te worden en wordt maatschappelijk begeleider bij 
Vluchtelingenwerk (vac. nr. 9872)

- Vriendelijk en gastvrij? Maak er als gastheer/vrouw 
samen met de gasten een gezellige middag van tij-
dens de filmmiddagen in de Angstelborgh in Abcoude 
(vac. nr. 9860)

- Hulpvaardig en communicatief sterk? Wordt mede-
werker van het klantcontactcentrum van Tympaan-De 
Baat. (vac. nr. 9893)

- Handig en tijd beschikbaar? Wordt beheerder in ont-
moetingscentrum De Angstelborgh (vac. nr 9963)

U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilli-
gerswerk.info echter nog vele andere vrijwilligersvacatu-
res vinden. Wilt u overleg over uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steun-
punt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl. Zoekt uw 
organisatie ook vrijwilligers? Neem dan vooral contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

DE KANs OM MAATjE TE wORDEN!
Erop uit willen, andere mensen ontmoeten maar 
dat lukt niet alleen. Omdat men fysiek hierin niet in 
staat is of eenvoudig niet toe kan zetten. Om die re-
den is er Maatje voor Twee. Maatje voor Twee kop-
pelt maatjesvrijwilligers aan kwetsbare mensen van 
alle leeftijden die zelfstandig wonen in De Ronde 
Venen die een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Een maatje is er voor gezelschap, om samen 
leuke dingen mee te doen, om iets te regelen of 
even mee te denken. Daarnaast voorziet Maatje 
voor Twee ook in een koppeling ontstaan vanuit 
een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld mensen die 
samen willen wandelen. Kijk voor oproepjes op: 
www.tympaan-debaat.nl/maatjes of neem contact 
op met coördinator Carolien Harbers: 0297-230280 
of maatjevoortwee@stdb.nl.

gER’s PARTy
Op zondag 16 februari is Ger’s party, een initiatief van 
Ger Lopes Cardozo. Vanaf 13.30-17.00 uur bent u van 
harte welkom om met elkaar samen te zijn in de Kweek-
tuin (Tuinderslaan 10 in Mijdrecht). Deelname 7 euro 
(incl. koffie of thee met een koekje). Aanmelding via 
Tympaan-De Baat, tel. 0297-760260 op werkdagen van 
10.00-12.00 uur. U dient zelf voor vervoer te zorgen! 

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

Jongerenbus leeggeroofd

PlUsBUs PROgRAMMAOVERZICHT FEBRUARI 2014

datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
maandag  03 feb Vislunch Thalassa Zandvoort  09.00 uur € 12,00
dinsdag  04 feb Pannenkoeken Leersums Laarsje Leersum 09.00 uur € 18,00
woensdag  05 feb Tijd voor Max Hilversum 14.30 uur € 10,00
donderdag  06 feb Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag  07 feb Winkelen Action Aalsmeer 09.00 uur € 7,00 
maandag  10 feb Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
dinsdag  11 feb Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant Vreeland 10.00 uur € 8,00
dinsdag  11 feb Diner Eet & Drink Lokaal Mijdrecht 17.00 uur € 15,00
woensdag  12 feb PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
donderdag  13 feb Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag  14 feb Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50
dinsdag  18 feb Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 uur € 12,00
woensdag  19 feb PlusBus Diner Brasserie De Waard Wilnis 17.00 uur € 3,00
donderdag  20 feb Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 3,00
donderdag  20 feb Film Ja Zuster, Nee Zuster De Angstelborgh 12.30 uur € 9,00
vrijdag  21 feb Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.00 uur € 11,00
dinsdag  25 feb Diner Eet & Drink Lokaal Mijdrecht 17.00 uur € 15,00
woensdag  26 feb Uitje Gemeentemuseum Weesp 12.30 uur € 16,00
donderdag  27 feb Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag  28 feb Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50

VOOR AllE RITTEN VAN DE PlUsBUs AANMElDEN OP wERKDAgEN 
VIA TEl. 0297-760260 TUssEN 10.00-12.00 UUR.

Kringkoop Mijdrecht 
winnaar MVO-prijs 2014
Mijdrecht - Kringloopbedrijf Kring-
koop heeft de MVO-prijs 2014 ge-
wonnen. Wethouder Kees Schouten 
maakte donderdagmiddag 23 janu-
ari de winnaar bekend tijdens een 
bijeenkomst die geheel in het teken 
stond van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). De ge-
meente wil met de prijs Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen sti-
muleren en ondernemers die zich op 
dit gebied inspannen onder de aan-
dacht brengen. Kringkoop, actief 
in de gemeenten De Ronde Venen 
en Stichtse Vecht, was samen met 
Bakkerij Both uit Abcoude, Scha-
denet Kranenburg uit Mijdrecht en 
Vof Samsom uit Wilnis, genomi-
neerd voor de MVO-prijs 2014. De 
jury gaf tijdens de bekendmaking 
aan dat de variatie aan deelnemers 
hen had geïnspireerd, elke deelne-
mer had hen op eigen wijze aange-
sproken. De jury zei onder de indruk 
te zijn van wat de genomineerde be-
drijven aan MVO doen. Uit de be-
drijfsbezoeken die waren afgelegd 
kwam duidelijk de grote variatie 
naar voren van bedrijven die duur-
zaam ondernemen hebben geïnte-
greerd in hun bedrijfsvoering. Iede-
re genomineerde bleek op aanspre-
kende wijze actief op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Het verschil 
tussen de genomineerden was mi-
nimaal en de keuze om een winnaar 
te kiezen was zwaar. 

Moeilijk
Wethouder Kees Schouten zei bij 
de bekendmaking zich goed voor 
te kunnen voorstellen dat de jury 
het moeilijk had gehad. ,,Ik ben on-
der de indruk van de verhalen die ik 
vandaag heb gehoord. Alle genomi-
neerden komen wat mij betreft voor 
de MVO-prijs in aanmerking.´´
Onder begeleiding van Elisabeth 
van den Hoogen discussieerden 
de genomineerden tijdens de prijs-
uitreiking over uitdagende stellin-
gen. Zo vonden de genomineerden 

dat een MVO-bedrijf altijd op mis-
sie is en dat MVO het bedrijf enkel 
ten goede komt. Daarna vertelde ju-
rylid en winnaar van de MVO-prijs 
2011, Gerry Bras van Brabebo, wat 
MVO haar heeft opgeleverd: ,,MVO 
zit Brabebo in het bloed, vanuit het 
magazijn tot aan de top. Het levert 
ons vooral veel energie op; de MVO- 
prijs 2011 heeft het bedrijf Brabebo 
veel aandacht opgeleverd, zelfs lan-
delijk.”
Kringkoop ontving de MVO-prijs 
2014 vanwege de professionele be-
drijfsvoering en de inzet van MVO in 
de volle breedte. Achter de scher-
men werkt Kringkoop met waar on-
dernemerschap aan het hergebruik 
van goederen en het scheiden van 
afval. Ook op het sociale vlak is 
Kringkoop actief in de begeleiding 
van mensen zonder baan naar een 
betaalde functie. Kringkoop is vol-
gens de jury een goed voorbeeld 
van MVO vanuit alle drie de invals-
hoeken People, Planet en Profit. 

Het bedrijf heeft een bedrijfseigen 
MVO-missie. Daarnaast is het be-
drijf in staat de waardevolle kennis 
op andere bedrijven over te dragen. 
Kringkoop is op weg met zijn jaar-
lijkse omzet een miljoenenbedrijf 
te worden. De ambitie is aanwezig 
om keer op keer vanuit de MVO-ge-
dachte te verbeteren. De winst die 
dat oplevert, steken zij in mensen.
Bedrijfsleider van de Kringkoop, 
Floor Groenendijk, reageerde ver-
rast en verheugd op de toekenning. 
,,Ik zal het ambassadeurschap van 
de MVO-prijs 2014 zeker op mij ne-
men.´´ Hij benadrukte dat de verha-
len van al de genomineerden hem 
en het team van de Kringkoop veel 
energie hebben gegeven. Floor ont-
ving uit handen van wethouder 
Schouten een speciaal door kun-
stenares Jenneke van Wijngaarden 
ontworpen kunstwerk in de vorm 
van de Gele Lis, als kenmerk van het 
omliggend landschap en gemaakt 
van hergebruikte materialen.

Wethouder Kees Schouten overhandigt het kunstwerk de Gele Lis aan Floor 
Groenendijk

Meer woninginbraken, 
minder bedrijfsinbraken

De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen zijn vorig jaar meer fietsen 
gestolen dan in 2012. Het aantal 
keer dat is ingebroken in een be-
drijf is juist gedaald. 

Dat blijkt uit de criminaliteitscij-
fers die vorige week door bur-
gemeester Maarten Divendal en 
wijkchef Karlijn Baalman van de 
politie zijn gepresenteerd. Voor 
het eerst na een aantal jaren van 
daling laten de criminaliteitscij-
fers in De Ronde Venen een lichte 
stijging zien. In 2013 werden door 
de politie 1932 misdrijven geregi-
streerd. Dat is meer dan in 2012 
(1862), maar minder dan in 2011 
(1958) en 2010 (2065). Het aantal 
fietsendiefstallen nam vorig jaar 
met 31 procent toe en het aan-
tal autokraken met 27 procent. De 
percentages fluctueren sterk per 
periode, hetgeen kan duiden op 
mobiele bendes die snel hun slag 
slaan. Komend jaar wordt extra 
aandacht besteed aan het voor-
komen van autokraken en fiets-
diefstallen. 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 
2013 met 2 procent gestegen ten 
opzichte van 2012. De stijging is 
geheel toe te schrijven aan het 
aantal pogingen tot inbraak. Dat 
steeg in 2013 met 32 procent. 
Met name in de eerste 4 maan-
den was er sprake van een toena-
me. De stijging van het aantal po-
gingen tot inbraak heeft niet ge-
leid tot meer geslaagde inbraken, 
die zijn over heel 2013 met 13 pro-
cent gedaald. Politie en gemeen-
te hebben naar aanleiding van het 
stijgende aantal pogingen tot in-
braak intensief samengewerkt om 
dit te keren. Er is een uitgebrei-
de voorlichtingscampagne ge-
voerd en extra inzet door de poli-
tie gepleegd. Dit heeft in de twee-
de en derde periode van 2013 tot 
een daling van het aantal inbra-
ken geleid met meer dan 20 pro-
cent gedaald. 

Gedaald
Het aantal bedrijfsinbraken is vo-
rig jaar met 24 procent gedaald. 

Ook het aantal geweldsmisdrijven 
is vorig jaar gedaald, met 16 pro-
cent ten opzichte van 2012. Ande-
re dalingen die opvallen zijn het 
aantal mishandelingen (-21 pro-
cent), openlijk geweld ( -92 pro-
cent, van 13 naar 1) en het aan-
tal vernielingen (-18 procent). Om 
het aantal woninginbraken (en 
pogingen daartoe) terug te drin-
gen, werken politie en gemeente 
komend jaar opnieuw nauw sa-
men, wordt weer deelgenomen 
aan de Week tegen de Wonin-
ginbraak en wordt op verschillen-
de manieren voorlichting gegeven 
om woninginbraak te voorkomen. 
Regelmatig slaan inbrekers hun 
slag omdat de gelegenheid zich 
voordoet en inwoners zich onvol-
doende bewust zijn van het risi-
co van een woninginbraak. Ook 
bestaat er bij veel inwoners nog 
schroom om 112 te bellen in geval 
van verdachte situaties. De politie 
dringt er echter op aan altijd 112 
te bellen in geval van verdachte 
situaties of verdachte personen 
die zich in de buurt ophouden.

Bekend Nederland leest voor…
ook bij obs De Eendracht!
Mijdrecht - Het voorleesontbijt 2014 vond 
plaats op woensdag 22 januari, de eerste 
dag van De Nationale Voorleesdagen. In al-
le vroegte worden de tafel gedekt met al-
lerlei heerlijke ontbijthapjes voor de hon-
gerige leerlingen. Dankzij de sponsering 
van Albert Heijn kon de school er weer een 
geweldig jaarlijkse ontbijtfeest van ma-
ken. Het ontbijtfeest krieeg nog meer allure 
door de aanwezigheid van heel veel beken-
de en ietsje minder bekende Nederlanders: 
muziekjuf (én oma) Anneke den Hollander, 
de winnaressen van het junior songfestival 
tweeling Mylene en Rosanne van het lied-
je Double me, de groepchef van het politie-
korps Stichtse Vecht en De Ronde Venen, 
Wieke Enst, de manager van Albert Heijn 
Angela Grood, sportman van het jaar 2013 
De Ronde Venen Tim Heijbrock, Mark van 
der Marel van FC Utrecht en nog veel meer 
boeiende voorlezers! Dankzij hen, het lek-
kere eten en de enthousiaste leerlingen 
werd het weer een ‘geletterd ontbijt’ en ze-
ker voor herhaling vatbaar.



Z A K E N W I J Z E R

Keratinebehandeling Vinkeveen
Dé oplossing voor droog, pluizig, krullend en beschadigd haar

Per 1 januari heeft ‘Keratinebehandeling Vinkeveen’ 
zich in die woonkern als een nieuw bedrijf geves-
tigd voor exclusieve haarbehandelingen. Eigenares-
se Edith presenteert zich als een mobiele Keratine 
kapster die bij klanten aan huis komt. Edith werkt 
met keratineproducten van het Amerikaanse merk 
SunLiss. Na jarenlange ervaring te hebben opge-
daan in schoonheidssalons, bodyshaping en per-
soonlijke verzorging, is zij voor zichzelf begonnen 
in speci� eke keratinebehandelingen voor mensen 
met droog, pluizig, beschadigd en kroezend hoofd-
haar. Keratine is van oorsprong een lichaamseigen 
eiwit bij de mens dat o.a. voorkomt in haar, nagels 
en de huid. Behandeling van het haar is daarom een 
natuurlijke aangelegenheid en geen ‘chemische’. 
Tijdens de behandeling met een stijltang wordt de 
keratine ‘ingeseald’ in het haar waardoor het door-
dringt tot in de kern. De resultaten van een kerati-
nebehandeling leiden tot sterker, soepel, glanzend 
en gezond haar waarmee tevens het kroezende of 
krullende e� ect wordt omgezet in een steilere haar-
dracht. Iemand die dus van zijn kroezende of krul-
lende haar wil afkomen, kan dat hiermee bereiken. 
Kortom, het haar wordt verzorgd en herstelt zich 
tevens van beschadigingen door verven, blonderen 
en andere haarbehandelingen. Wellicht een idee 
om jezelf juist voor Valentijnsdag (extra) goed te 
kunnen presenteren?...

EIGEN ERVARING
Edith put uit eigen ervaring. “Ik heb heel droog en 
pluizig haar. Een drama! Van alles geprobeerd bij 
de kapper, maar bijna niets hielp. Elke ochtend een 
‘ontplo�  ng’ van je haar wordt je niet vrolijk van,” 
vertelt Edith. “Maar na lang zoeken voor een oplos-

sing kwam ik de keratinebehandelingen tegen. Daar 
heb ik mij eerst in verdiept wat het inhield en welke 
producten ik daar het beste voor kon gebruiken. 
Dat bleken die van SunLiss, want hun producten zijn 
nagenoeg vrij van de chemische stof formaldehyde. 
Ik heb mijn haar ermee laten behandelen en ben 
daarna zo enthousiast geworden dat ik mij er zelf in 
ben gaan specialiseren en nu ook het haar van an-
deren wil behandelen. Van een behandeling heb je 
ongeveer drie tot vijf maanden plezier. Daarna moet 
het haar opnieuw met een keratineproduct behan-
deld worden. Het gebruik van gewone shampoos 
en conditioners verkorten het e� ect omdat er sul-
faat in zit. Beter is dus met door SunLiss ontwikkelde 
producten het haar te wassen om het e� ect zo lang 
mogelijk te behouden,” aldus Edith die u heel goed 
kan adviseren waar het uw haar betreft. Zij werkt 
uitsluitend op afspraak in uw eigen omgeving aan 
huis. Een keratinebehandeling duurt bijna drie uur 
en kost 150 euro.

ACTIE: bij inlevering van deze Zakenwijzer ont-
vangt u bij een keratinebehandeling ter intro-
ductie gratis twee speciale SunLiss haarverzor-
gende producten ter waarde van 30 euro! Dat is 
goed voor een gebruik van 3 maanden bij twee 
keer per week een haarwasbeurt.

Bijgaande foto’s tonen van links naar rechts het
resultaat van voor en na een behandeling.
Meer informatie over keratine en de speci� eke pro-
ducten vindt u op de site www.sunlissnederland.nl. 
Voor Keratinebehandeling Vinkeveen is de website 
nog in de maak. Wel via Facebook bereikbaar onder 
Keratinebehandeling Vinkeveen.

Keratinebehandeling Vinkeveen  |  Tel. 06-435 20 301

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de geschiedenis 
van de oudste nog bestaande Aalsmeerse krant in kaart gebracht. 
Het is een verhaal over idealen en confrontaties, over het hoofd 
boven water houden onder moeilijke omstandigheden en over 
roemruchte medewerkers als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, 
Chris van den Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk 
is het ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is. 

Vanaf half december verkrijgbaar bij:

BOEKHUIS aalSmEEr
Zijdstraat 12 aalsmeer • www.boekhuisaalsmeer.nl

132 pag. op A4-formaat    -    rijk geïllustreerd    -    voor maar 25 euro

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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Op vrijdag 13 december 
van 17.00-19.00 uur

wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis het 

eerste exemplaar 
van het bOek 

125 jaar nieuwe meerbOde 
uitgereikt aan burgemeester jobke vonk-vedder. 

U wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

het bOek is vanaf deze dag verkrijgbaar vOOr 25 eurO

Naam:

Postcode:

BON
5 euro korting op boek

Voor al uw correspondentie
en reclame-uitingen
•	 Proeflezen
•	 Persbericht
•	 Nieuwsbrief
•	 Direct mail
•	 Folder
•	 Website
Ook voor vertalingen

vanuit en naar het Duits
www.taaladviesvoorend.nl

voor particulieren, zzp en mkb
Uithoorn, tel. 06 16275754

Open dag
Tandprothetische praktijk den Hartog

Op woensdag 5 februari van 9.00 tot 14.00 uur.
Gespecialiseerd in implantaten.

Laat uw kunstgebit gratis 
en vrijblijvend controleren

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog  
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer
Tel.: 0297-342699

F. Grashuis  
tandprotheticus

Te koop:
BL. en D. mach. €10,-.  Rowenta 
strijkijzer €2,50. Gr. koffer m. 
slot €2,50. Ph. kerstverl. gratis. 
Fotoboeken nw. €2,50.
 Tel. 023- 5282641
Te koop:
Viking noren , hoog model, mt. 
43, vrijwel nw. €100,-.  
Tel. 023- 5287843
Te koop:
Bergschoenen Meindl mt .42 
Blauw z.g.a.n. €50,-. 
Tel. 023- 5291412
Te koop:
Hoefijzer zandzak of pittenzak 
van ± 40 x 20 cm of 50 x 30 cm. 
Tel. 023- 5477661
Te koop:
Samsonite donker blauw, 
70 cm. slechts 1x gebr., door 
omst. h. weg, de grootste maat, 
€37,50. 
Tel. 023- 5848048/06- 51389810
Te koop:
Beddensprei kl. groen/geel/
beige gevoerd + doorgestikt 
180 x 200 cm met volant hg.55 
cm voor hoog bed t.e.a.b. 
Tel. 06-21921738
Te koop:
Sparta herenfiets i.z.g.st. €175,-. 
Leren dk. br. herenjas 3/4 nw. 
merk Arma €350,-. 
Tel. 06-37452503
Gevraagd:
Wie heeft een damesfiets voor 
mij, hoeft niet mooi te zijn maar 
moet wel goed a.u.b..Is voor van 
en naar station. 
Tel. 06-45203128
Te koop:
Gold imarischaal €25,-. Keltum 
pleet puntfilet botermesje €5,-. 
Vleesvorkje €5,-.  Paplepeltje 
t.e.a.b. Tel. 023-5288652
Te koop:
Caravan wintertent , als nw. 
merk Gerjak. €90,-. 
Kookboeken 14 stuks diverse 
soorten. In een koop €20,-. 
Twee loopstoeltjes voor 
kinderen tot 2 jr. 77,50 per stuk. 
Grote rieten mand met deksel. 
80 breed ,50 diep ,50 hoog.€8,-.  
Tel. 023-5282228
Aangeboden:
10 Liter muurverf Flexa 
powerdek, kleur gebroken wit , 
teveel ingekocht  €10,-.  
Tel. 023-5292510
Te koop:
Glazen deur, v nis of hoek-
douche, 8mm hardglas, poly 
geslepen, coating, gematteerd 
vlak (buitenzijde), 195 x 90. 
Dons jas, am outfittrs, mt 152, 
blauw m wit (vlekje manchet), 
reversble (camouflage), vl 
ritsen ed, i.z.g.st.  
Tel. 06-15054869
Te koop:
Suede jas, stonecast, bruin, dbl 
details, zeer mooi afgewerkt, vl 
zakken, z.g.a.n., xl, 50,-, oph. of 
verz.  Tel. 06-15054869
Gevraagd:
Wie heeft gevonden, goud 
kettinkje met een maria hanger 
van Lourdes. Tel. 023-5290502
Te koop:
Z.g.a.n. Nintendo spel d5 + 
oplader, tasje, 5 spellen, pennen 
van €200,- voor €60,-. Orginele 
apotheker vijzel €7,50. 
Tel. 0255-578944
Te koop:
Heggenschaar Bosch, elektr. 
€25,-.  Buxusschaar lack en 
Decker, opl. baar + lader €22,-.
Tel. 023- 5282243
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het wat 
voor ons kan zijn. Bij interesse 
komen we het betalen en 
ophalen. Tel: 0297-320058
*Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen  vraagt, tegen betaling 
singles + lp’s t.b.v. jukebox jaren 
50 /60. Tel. 023-5381320
Te koop:
Boek ‘De Hongerspelen €5,-.  
Magic fabric toestel en 3 volle 
doosjes, €10,-. 
Tel. 06-22904655
Te koop:
Kistje  met ‘anker’ bouwstenen 
€10,-.  Domino stenen orgineel 
kistje €8,-. Beiden 100 jr. oud. 
Tel. 023-5280388
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Voorleesontbijt bij de 
Blauwe bij
Regio - Het Nationale Voorleesont-
bijt is ook dit jaar weer geslaagd bij 
Kinderdagverblijf De Blauwe bij!
Dit jaar is het prentenboek  ‘Krrrr…
okodil’ tot beste prentenboek  van 
het jaar verkozen. Het doel van De 
Nationale Voorleesdagen is om het 
voorlezen van boeken te stimuleren, 
de fantasie van de kinderen wordt 
hiermee geprikkeld en zo ontwikke-
len zij hun taal. Donderdag 23 janu-
ari 2014 mochten alle bijtjes in hun 
pyjama gezellig langskomen om te 
ontbijten, dit vonden de bijtjes na-
tuurlijk erg leuk! Er werd vol span-
ning geluisterd naar het verhaal 
over de krokodil. Na dit spannen-

de verhaal was het tijd om te gaan 
ontbijten, we hoorden de buikjes al 
knorren. ‘’Kijk nou toch eens! De ta-
fels zijn leuk gedekt in het krokodill-
enthema ‘’
De door de bijtjes zelfgemaakte kro-
kodillen placemats lagen al klaar 
en iedereen kon aan tafel! Er wa-
ren lekkere broodjes, eitjes, groe-
ne bekers en zelfs krokodillenvlok-
ken en zo aten de kinderen hun 
buikje rond. Na het ontbijt hebben 
we nog het filmpje over de krokodil 
gekeken, wat een feest! De kinde-
ren  hebben genoten van deze och-
tend en kijken met veel plezier uit 
naar volgend jaar!

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Shantykoor te gast bij de 
Zonnebloem
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd in de Meijert een fees-
telijke dag georganiseerd door de 
plaatselijke afdeling van de Zonne-
bloem. Een volle zaal van gasten uit 
de Hoef, Wilnis en Mijdrecht had-
den het bijzonder naar hun zin. Het 
begon al, na een welkoms drankje, 

met het optreden van shantykoor de 
Turfschippers. De sfeer zat er snel in 
en vanaf de oevers van de IJssel tot 
aan Vaya Con Dios werd er door het 
publiek al snel volop meegedaan en 
gezongen. Het koor eindigde met de 
uitsmijter ‘het kleine café aan de ha-
ven’.

Tweede plaats voor 
de groene belofte van 
Mirjam Verbruggen

De Ronde Venen - “Wat een 
mooie combinatie van mens en 
milieu. Dit is nu echt een invul-
ling van People, Planet Profit” . Dit 
was een veel gehoorde reactie tij-
dens de bekendmaking van de 
uitslag in de strijd om de groen-
ste belofte uit de hele provincie 
Utrecht. Mirjam Verbruggen be-
reikte hier met haar belofte de 
tweede plaats. 

Voorbeeld voor andere 
gemeenten
Tijdens de uitreiking was er veel 
belangstelling vanuit andere ge-
meenten voor het idee van Mir-
jam. Diverse raadsleden gaven 
aan dat ook zij brood zien om 
met inzet van mensen uit de bij-
stand en de sociale werkvoorzie-
ning uit afval waardevolle grond-
stoffen te winnen. Mirjam: veel 
mensen vroegen mij hoe zij dit 
konden organiseren. Ik heb hier 

het voorbeeld genoemd van on-
ze Kringkoopwinkel. Mensen le-
veren daar bijvoorbeeld een was-
machine in. Normaal gesproken 
gaat zo’n wasmachine naar een 
centrale plaats waar deze hele-
maal gestript wordt, waarna alle 
materialen, zoals ijzer en plastic 
worden gescheiden. Dat bedrijf 
biedt die materialen aan de markt 
aan, tegen redelijk hoge prijzen. 
Dat bedrijf verdient daar behoor-
lijk geld mee.
Als bij de Kringkoop diezelfde 
wasmachine nu uit elkaar ge-
haald was, zou de Kringkoop de 
materialen zelf kunnen verkopen. 
Met het dan verdiende geld zou 
de Kringkoop de mensen kun-
nen betalen, die de wasmachine 
uit elkaar halen. Daarmee kun je 
weer mensen uit de bijstand een 
betaalde baan geven. Eigenlijk 
een simpel idee, maar je moet dat 
gewoon ook doen.” 

Kleuters komen meer te 
weten over de vuilnisman
Mijdrecht - De kinderen van groep 
1 en 2 van de Proostdijschool wer-
ken de komende tijd over het the-
ma “Afval” en daarbij het beroep van 
vuilnisman. Het thema wordt afge-
sloten met een dansles vanuit Kunst 
Centraal “Zooi? Mooi!” In het pro-
ject staan het beroep en de figuur 
van de vuilnisman centraal. De vuil-
nisman is een kenmerkend cultuur-
verschijnsel, en duidelijk zichtbaar 
in elke gemeente, wijk en straat. 
Met dans geven de leerlingen in 
dit project hun eigen beeld van 
het beroep van vuilnisman vorm. 
Ook kwam de moeder van Mila uit 
groep 1 een les geven over afval. Zij 
werkt bij de gemeente en heeft de-
ze les zelf ontworpen. Wat was het 
leuk en interessant! Eerst las ze een 
boek voor over de vuilnisman. Daar-
na had ze allerlei afval meegeno-
men en mochten de kinderen het 
sorteren. Ze had zelfs een miniglas-
bak meegenomen. Na het sorteren 
vertelde ze over het recyclen van af-
val. Van stukjes van oude containers 
wordt weer een nieuwe container 
gemaakt. Ze vertelde ons dat van 
gebruikt plastic kunstgras wordt ge-
maakt of zelfs een mooie fleecetrui. 
De kinderen mochten het allemaal 
bekijken en voelen. Daarna kregen 
de kinderen allemaal een minicon-
tainer en een pakket om zelf afval 
te sorteren mee naar huis. Toen we 
aan het einde van de ochtend buiten 

gingen spelen kwam juist de vuilnis-
wagen aangereden! De juf heeft ge-
vraagd of de kinderen bij de vuil-
niswagen mochten kijken en vra-
gen stellen. De vriendelijke vuilnis-
mannen vonden dit leuk en namen 
uitgebreid de tijd voor de kinderen. 
Het was een vuilniswagen voor oud 
papier. Een aantal goede vragen die 
de kinderen stelden: Waar gaat het 
papier naartoe? En wat wordt er-
mee gedaan? Hoeveel papier zit er 
in? Waarvoor zijn die lichtjes boven-
op? Waarom hebben jullie hand-
schoenen aan? Hoe hard rijdt de 
vuilniswagen? Ook werden de pa-
pierbakken nog even uit de klas ge-
haald om te worden geleegd. Toen 
de juf vroeg wie er allemaal vuilnis-
man of vrouw wilden worden gin-
gen er een heleboel vingers de lucht 
in! Bedankt vuilnismannen!

Beleef de natuur in de 
winter bij De Woudreus
Wilnis - Vind je het nog donker en 
koud buiten. Duurt de winter je te te 
lang? In het NME centrum hebben 
we in februari elke woensdagmid-
dag natuur doe-activiteiten. Want 
in de natuur is altijd wat te beleven, 
ook in de winter. En natuurlijk is het 
in het NME centrum warm en droog 
en hebben we altijd wat lekkers voor 
bij de limonade of warme chocomel. 
Zo is de winter toch nog spannend. 
Je kan op woensdagmiddag bin-
nenlopen tussen 13.30 en 16.30 uur.

Programma februari
Woensdag 29 januari 13.30 uur: the-
mamiddag: ”Maak vogels blij in de 
winter” (opgave wel verplicht)
Woensdag 5 februari: Bouw mee 
aan het vogelrestaurant “Tweet 
tweet wie ben ik”.
Woensdag 12 februari: Maak voor 

Valentijnsdag een vrienschapstak 
voor je beste vriend of vriendin. Of 
maak het voor jezelf. Want wie van 
zichzelf houdt, verdient ook een 
mooi cadeau. 
Woensdag 19 februari: Tijdens de 
voorjaarsvakantie is het NME cen-
trum gesloten.
Woensdag 26 februari: Een Winter-
speurtocht. Wie weet de weg en wie 
weet het antwoord? 

Op de hoogte blijven van 
onze activiteiten?
Kijk op www.dewoudreus.nl of volg 
de Woudreus via twitter: @NME-
DeWoudreus. We zijn ook te berei-
ken via de mail nmederondevenen 
@odru.nl of telefonisch via 0297 
-27 36 92. Adres: NME centrum De 
Woudreus Pieter Joostenlaan 28a, 
3648 XR Wilnis.

Muzikale 
workshop 

op 
basisschool
de Schakel

Vinkeveen - Op basisschool 
de Schakel in Vinkeveen vin-
den ze lezen en muziek ma-
ken erg belangrijk en daarom 
bieden zij een nieuwe, interac-
tieve workshop aan. De work-
shop sluit aan bij de Nationale 
voorleesweken, die gehouden 
wordt van 22 januari tot en 
met 1 februari. Wist u dat met 
15 minuten (voor)lezen per 
dag uw kind 1000 extra woor-
den leert per jaar. Voorlezen 
is leuk en gezellig, maar ook 
heel leerzaam, zo blijkt steeds 
weer uit onderzoek. En dat 
kinderen van muziek maken 
slimmer worden? Muziek ma-
ken is leuk en bovendien heb-
ben wetenschappelijke onder-
zoeken bewezen dat het een 
zeer positieve invloed heeft 
op de intelligentie en de so-
ciale vaardigheden van kinde-
ren. Deze workshop is gericht 
op ouders en hun kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Het 
boek Krrrr Krokodil zal wor-
den voorgelezen en daarna 
kunnen de kinderen meedoen 
met verschillende muziekspel-
letjes. Deze muzikale interac-
tieve workshop vindt plaats op 
woensdag 5 februari om 10.30 
uur in de gymzaal van basis-
school de Schakel, Plevieren-
laan 1 te Vinkeveen en wordt 
gegeven door Muziek in de 
Kring docent Angela Strub-
be. De toegang is gratis! Voor 
meer informatie: 06-52237152.

Organist en fluitist verzorgen tweede matinee Cultura De Ronde Venen

‘Hartverwarmende winterklanken’ 
in Mijdrechtse Janskerk
Mijdrecht - Komende zondagmid-
dag, 2 februari, verzorgt Cultura De 
Ronde Venen samen met de ‘Com-
missie Bätz-orgel’ de tweede mati-
nee in de reeks ‘Middagklanken in 
de Janskerk’. In de Mijdrechtse kerk 
speelt deze middag de dwarsfluit de 
hoofdrol naast het historische orgel 
uit 1842. Het zondagmiddagconcert 
met het thema ‘Hartverwarmende 
winterklanken’ wordt ditmaal gege-
ven door organist Dirk Jan Warnaar 
en fluitist Dick van Vliet. N na af-
loop is er in Gebouw Irene, naast de 
kerk, voor iedere bezoeker glühwein 
of een beker warme chocolademelk 
met wat lekkers. Dirk Jan Warnaar, 
geboren in een kerkmuzikaal gezin 
met het harmonium naast de wieg, 
kreeg orgel- en koormuziek als het 
ware met de paplepel ingegoten. 
Hij is als kerkmusicus verbonden 
aan de protestantse gemeentes van 
Mijdrecht en Bodegraven en ver-
zorgt tijdens deze matinee de toe-
lichting op de stukken die gespeeld 
worden. Dick van Vliet is een zoon 
van de markante Woerdenaar Ger-
rit van Vliet, zelf een virtuoos flui-
tist, op wiens advies hij op negen-
jarige leeftijd de eerste fluitlessen 
kreeg. Bij het Woerdense koor Re-
joice begon zijn muzikale samen-
werking met Dirk Jan. Samen ga-
ven zij al tientallen concerten, waar-
bij ze repertoire van barok- tot pop-
muziek ten gehore brengen. Op het 
programma staan deze zondagmid-
dag onder meer werken van Johann 
Sebastian Bach en Joachim Anders, 
maar ook moderne muziek van Don 
Henley & Glenn Frey (The Eagles), 

Andrew Lloyd Webber, Freddy Mer-
cury en John Miles. Op 23 maart 
is het derde matineeconcert in de 
Janskerk. Het thema is dan ‘Pas-
sie in deze passietijd’m met orga-
nist Arjen Leistra en sopraan An-
nette Rogers als uitvoerende musi-
ci. De reeks van vier Cultura-mati-
nees wordt op 27 april 2014 met het 
thema ‘Bach and beyond’ afgeslo-
ten door organist Koos van ’t Hul en 

Toon Rensen, die de ‘viola da gam-
ba’ bespeelt. Het concert komen-
de zondagmiddag duurt ongeveer 
een uur en een kwartier en begint 
om 14.30 uur. De kerk gaat open 
om 14.00 uur. Een kaartje kost 10,- 
voor volwassenen en 5,- voor jonge-
ren met een school- of studenten-
pas, inclusief de lekkernijen na af-
loop. Kaarten zijn onder meer te re-
serveren via www.cultura-drv.nl. Op 

deze website is ook meer informa-
tie te vinden over alle concerten en 
de overige activiteiten van Cultura 
De Ronde Venen. In de voorverkoop 
zijn kaarten te verkrijgen bij boek-
handel Mondria in Mijdrecht en bij 
drogisterij De Bree in Vinkeveen. Te-
vens is het mogelijk om een half uur 
voor aanvang, indien nog beschik-
baar, kaartjes te kopen aan de kas-
sa.

Nog plaatsen 
beschikbaar bij 

Cursusproject DRV
De Ronde Venen - In de eerst-
volgende periode kan men nog 
inschrijven op:

Klussen in en rond huis 
(cursus 11, 6 dinsdagen, 11 en 18 
februari, 4 -11-18 en 25 maart.)
Op deze cursus wordt geleerd hoe 
men zelf kleine reparaties kan uit-
voeren of technische problemen, 
die zich voordoen in en om het 
huis, kan oplossen. De docent 
heeft een aantal suggesties, maar 
de cursisten kunnen ook zelf on-
derwerpen aandragen.

Wat is reïncarnatietherapie 
(cursus 13, vrijdag 14 februari)
Wanneer de geschiedenis zich 
herhaalt, wanneer je steeds te-
gen dezelfde problemen aanloopt, 
wanneer het verleden in de weg 
zit, dan is reïncarnatietherapie in-
teressant. Ook geschikt voor ou-
ders/opvoeders van kinderen met 
probleemgedrag waar geen dui-
delijk aanwijsbare oorzaak voor is.

Zout: teveel of zoutarmoede 
(cursus 16, maandag 17 februari)

Ondanks dat er veel zout aan ons 
eten wordt toegevoegd, kunnen 
we toch een tekort aan waarde-
volle zouten hebben. Door een 
andere manier van zoutgebruik 
en kwalitatief beter zout te gebru-
ken kunnen we veel beter in ba-
lans zijn. Ook zinvol voor men-
sen met een hoge of juist te la-
ge bloeddruk.

Fimokralen maken 
(cursus 17, maandag 3 maart)
Het werken met fimoklei is al een 
aantal keren opgenomen in het 
programma, en iedere keer weer 
met groot succes. Er zijn hele leu-
ke en mooie kettingen gemaakt. 
Op deze workshop zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar.

Op de site www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm. vindt u alle in-
formatie en kunt u zich inschrij-
ven. Meer informatie? Bel dan 
met 0297-261849 of 0297-281787 
of mail naar auwert@casema.nl.
Stuur een mailtje naar stichting-
cursusproject@gmail.com als u 
de nieuwsbrief wilt ontvangen.



•  Michelin 4 banden halen = 3 betalen
•  Novex elke 2de band halve prijs
•  Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

Snelservice:
•  APK klaar terwijl u wacht

Zomerbanden actie
13 inch vanaf € 45  p/st
14 inch vanaf € 55  p/st
15 inch vanaf € 65  p/st
16 inch vanaf € 75  p/st
17 inch vanaf € 85  p/st
18 inch vanaf € 95  p/st
Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

Zomerbanden actie
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• 13 inch vanaf E 49 p/st
• 14 inch vanaf E 59 p/st
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Deze aanbieding is inclusief balanceren en monteren.
Wij hebben een groot assortiment bedrijfswagenbanden.
Tevens kunt u bij ons terecht voor velgen en APK klaar terwijl u wacht zonder afspraak.

Uw banden en velgen specialist

A.P.K. GARAGE

REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
OOSTERLANDWEG 40 | 3641 PW MIJDRECHT
TEL. 0297 593429 | WWW.GARAGEMuR.NL

APK KEURING € 20.- all-in

Heliomare Aalsmeer

Arbeidshandicap 
en weer werken?

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 
ziekte zijn duidelijk: bijvoorbeeld niet meer kunnen lopen, niet meer goed 
kunnen praten. Andere gevolgen zijn minder zichtbaar; zoals geheugen- 
en concentratieverlies, sneller moe en prikkelbaar zijn, niet meer goed 
kunnen plannen en organiseren.

Als volledige terugkeer naar betaald werk niet meer mogelijk is door uw 
letsel biedt Heliomare mogelijk uitkomst.
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van mensen met 
een arbeidshandicap/beperking naar een passende arbeidsmatige werk-
omgeving. Uitgangspunt is wat u nog wel kunt, wat uw mogelijkheden zijn.

Iets voor u….? Neem dan contact met ons op.

h e l i o m a r e   o n d e r w i j s   r e v a l i d a t i e   w o n e n   a r b e i d s i n t e g ra t i e   d a g b e s t e d i n g   s p o r t

Heliomare Aalsmeer
Behandel-, Activerings- en afasiecentrum
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer

 088 920 39 00
 ac.aalsmeer@heliomare.nl

www.heliomare.nl

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 

M. Meijer

Werk op hoogte???
- Ramenbewassing
- Reinigen van damwand
- Reinigen van gevelbeplating
- Reinigen van reclameborden

Wij werken met eigen middelen en
gecertificeerd personeel en tegen
zeer scherpe prijzen!

Voor meer info of een offerte op maat:

Tel: 0297-328474 of 06-54388499
E-mail: mutsaars@wxs.nl 
www.mutsaars-smb.nl

     van Walraven b.v.                  
    
        verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 
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ADMINISTRATIEKANTOOR VLEDCO
Administraties / Belastingen / VvE Beheer

www.vledco.nl  Tel. 06-15827123 

TE HUUR BUNGALOWS 
op de Veluwe - Epe (Gelderland)

Beschrijving 
Te huur vakantiebungalows op het mooie, kleinschalige, rustig en uniek 
gelegen bungalowpark Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe/Nunspeet.

NU VROEGBOEK KORTING 10%
VOOR BOEKINGEN IN FEBRUARI/MAART! 

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere typen bungalows bekijken die worden verhuurd.

Reserveren kan 7 dagen per week (ook na 18.00 uur).
Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kunt u via de site reserveren of via wlogtenberg@hotmail.com

 06-190 61 190

E-mail: linda4hair@live.nl LindaforHair

KNIPPEN 15 euro

☎

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN
kunt u bij ons terecht

BEL JOHAN:
0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

Tevens
winterbanden
voor uw auto

Recreanten kickboksen voor volwassenen en jeugd
Krav Maga, realistische no nonsens zelfverdediging

THAI KICKBOKSEN KRAV MAGA

Jerry Morris   Amstelhof sport & health club
06 47 950 498   Noorddammerweg 30
ringfi ghter@yahoo.com 1424 NX Uithoorn

ALTIJD 
1 GRATIS 

PROEFLES

Tegen inlevering
van deze

advertentie

GEEN
INSCHRIJF-

GELD

RINGFIGHTER GYM

Te koop:
1 Paar hoge,  dameslaarzen kleur 
grijs, z.g.a.n.Mt. 38 adv.Markt-
plaats nr 771446659 €10,-. 
Tel. 0297-562366
Te koop:
Vitrinekast,  achterwand 
spiegel,  l4 glazen platen 
180-40-40 €25,-.
Tel. 0297-564363
Te koop:
Tv-meubel en boekenkast; br. 
131; h53 en 79; d 45cm. Gelakt 
bl.  eiken, onbeschadigd; € 50,-. 
Tel. 0297-321826
Gevraagd:
Ik verzamel bijzondere, houten,  
schaatsen en schaatsmedailles 
met evt. stempelkaarten. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Goed werkende,  nette Senseo 
koffiemachine kleur, rood, 
zwart,of “zilver”. 
Tel. 0297-561787
Te koop:
Stoelen type Thonet met hoge 
rug en armleuning, gevlochten 
pitrieten rug en zitting, t.e.a.b.
Tel. 0297- 567890
Te koop:
Glazen wekpot 1.5 ltr. €2,-.  2 Ltr. 
€2,50. Egypt schilderij €25,-.  
Cognac glazen €10,-.  Kath., 
beeldje €25,-.  Set blik €5,-.  
Retro lepelrek €15,-. Saus kom 
€10,-. Gebaks schotel €15,-. 
Serveerschaal €15,-. Glazen 
snoeppot €5,-.  Eierenschaal 
€10,-.   Tel. 0297- 563894
Te koop:
Platte lcd tv merk time,  model 
la1900,  scherm 49 cm,  totale 
breedte 60 cm. €50,-.
Tel. 06-13136045
Te koop:
2 Kg volle zak hondenvoer. Hill’s 
scienceplan. Nieuwprijs €54,-. 
Nu voor €25,- af te halen. 
Tel. 06-13202152
*Te koop:
Leuke  Carsspullen voor de 
kinderkamer, klok (band model)  
pl. lamp, k. slaapzakje, + leuk 
kinderbedje, blauw, kunststof, 
automodel, i.g.st. , m.  matras.  
mt. 70 x 130,  Little Tikes nu 
samen €65,-. 
Tel. 06-15390436
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen en 
motorrijders e.a. oud mecha-
nisch speelgoed. Defect geen 
bezwaar.  Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van 
pop, beat muziek uit de jaren 50 
en 60 voor onze jukebox. 
 Tel: 06-12946730
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder. 
Tel: 0297-778469
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde 
horlogemaker. Reparatieplaatst 
voor mechanische uurwerken.  
Tel. 0297-564845
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het 
wat voor ons kan zijn. Bij inte-
resse komen we het  betalen en 
ophalen.  Tel:  0297-320058
Aangeboden:
Gratis boekje: ‘alleen de bijbel?’. 
Tel. 0297-341032

Te koop:
Timberland veterlaarsjes, beige, 
mt. 36, 1x gedragen €125,-. 
Tel. 06- 42826506

Te koop:
4 Winterbanden incl. velgen, 
bijv. v. Ford Focus €50,-. 
Tel. 0297- 568918

Gevraagd:
Wie heeft er nog DE punten 
over. Kom ze graag halen !
Tel. 06-13835452

Te koop:
Heren berg/wandelschoen, 
geh. nw. mt. 45, t.e.a.b.
Tel. 06-15390436

Gevraagd:
C1000 centerparcs zegels.
Doet u er niks mee? U zou ons er 
erg blij mee maken.  
Tel. 06-15390436
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen of stapelstoelen 
kantine, kantoor of kerkstoelen, 
we komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen u 
contant.  Tel: 06-10893672

Te koop:
Sonny Boy, film versie, vijftig 
tinten grijs, biede boeken als 
nw. p. st.  €5,-. Tel. 0297- 530718

* Aangeboden:
Stucadoor nodig?  
Voor vrijblijvende prijsopgave: 
Tel 06-53332372
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Mijdrecht dames 2 bereikt 
play-offs in de zaal!
Mijdrecht - Na vier speelweek-
enden staat mijdrecht dames 2 op 
een nette tweede plaatst in de re-
serve overgangsklasse in de zaal. Er 
werd maar liefst 6x gewonnen en 
2x verloren. Door deze goede pres-
tatie hebben de dames zich ge-
plaatst voor de play offs op 16 fe-
bruari in Heemskerk. Daar zullen de 
dames om 10.30 uur een wedstrijd 
spelen voor promotie naar de reser-
ve topklasse in de zaal. Tegenstan-
der die ochtend is Amsterdam da-

mes 2. Bij winst verlaat Amsterdam 
de topklasse en nemen de dames 
uit mijdrecht hun plekje in. Bij ver-
lies, blijft mijdrecht volgend seizoen 
spelen in de reserve overgangs-
klasse. Een te gekke uitdaging die 
meer dan verdiend is voor deze mei-
den. Een prestatie waar ze als team 
enorm trots op mogen zijn. 
Alle support de 16de is meer dan 
welkom. Dus kom allemaal richting 
Heemskerk en schreeuw dit team 
naar de reserve topklasse!

Goede eerste helft helpt 
De Vinken aan overwinning
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het vlaggenschip van KV 
De Vinken in Nieuw-Vennep tegen 
middenmotor KIOS. In Vinkeveen 
wist KIOS zeven weken geleden in 
de slotfase met 11-12 te winnen. 
Ondanks een sterke eerste helft van 
de door ABN-Amro gesponsorde 
Vinkeveners wist KIOS hen het vuur 
wederom na aan de schenen te leg-
gen. De Vinken zegevierde op for-
tuinlijke wijze met 10-11.

Sterke eerste helft
Coach Johan Kroon en verzorger 
Ron van Vliet konden deze zater-
dag gelukkig weer gebruik maken 
van Gerwin Hazeleger. De reboun-
der van het eerste is hersteld van 
een wond aan zijn scheenbeen en 
mocht de verdediging vormen sa-
men met Peter Koeleman en jeug-
dige speelsters Emese Kroon en Eva 
Hemelaar. Aan aanvallende zijde 
stond het vertrouwde kwartet met 
Rudy Oussoren, Kelvin Hoogeboom, 
Melanie Kroon en Annick Stokhof. 
In de vorige wedstrijd tegen KIOS 
kwam De Vinken tekort in het sco-
ringsrendement. Ook nu waren er 
veel kansen, maar er kwamen te 
weinig doelpunten uit. 

De Vinken startte furieus. Kelvin 
Hoogeboom schakelde zijn tegen-
stander in een een-tegen-een duel 
uit en vond de gele korf 1-0. KIOS 
bleef in het spoor door een snelle 
tegentreffer. Daarna echter zag het 
Nieuw-Vennepse publiek de thuis-
ploeg niet in het gareel komen. Door 
een korte kans van Gerwin Hazele-
ger, een afstandstreffer van Eva He-
melaar en twee korte kansen van 
topscorer Rudy Oussoren kwam de 
tussenstand op 1-5. Even dacht KI-
OS terug in de wedstrijd te komen 
door een slimme bal onder de korf 
2-5, maar treffers van achter een 
volgens Peter Koeleman (2x), Rudy 
Oussoren en Emese Kroon sloopten 
KIOS volledig 2-9. KIOS bleef vech-
ten en met veel werklust en vrije bal-

len kwamen het oranje team naar 
4-9. Aanvoerder Kelvin Hoogeboom 
beslechtte de eerste helft met een 
afstandsschot 4-10

Zoete koek 
Zeven weken terug had het Vinke-
veense vlaggenschip ook een rian-
te voorsprong in de rust. KIOS vocht 
zich toen terug in de wedstrijd en 
pakte alsnog de winst. Vastbesloten 
om dit gegeven niet weer te herha-
len begon Vinkeveen aan de twee-
de helft. De Vinken had het moei-
lijk, zocht herhaaldelijk de korf-
zone op, creëerde veel kansen 
maar faalde hopeloos in de afron-
ding. Open kansen werden gemist 
en de scherpte was ver te zoeken. 
Natuurlijk profi teerde KIOS opti-
maal van de ontbrekende doelpun-
ten. Via vier afstandsschoten en een 
vrije bal kwam de thuisploeg bijna 
weer langszij: 9-10. Gelukkig was 
het Gerwin Hazeleger, die van zich 
liet spreken. Hij gooide na een zelf 
verworven strafworp de korfbal door 
de mand 9-11. Minuten tikten voor-
bij, Jasper van Peursem kwam in het 
veld voor een moegestreden Peter 
Koeleman om nog meer rebound te 
verzorgen. Mede door de inzet van 
de invaller sleepte De Vinken de 
overwinning uit het vuur ten koste 
van KIOS. KIOS mocht nog eenmaal 
hopen op meer en kwam op 10-11, 
maar zij konden het tij toch niet ke-
ren. De Vinken wint…. met een zuur 
randje.

Ventura Sport
De ploeg uit Strijen komt op zater-
dag 1 februari 2014 naar Vinkeveen. 
Ventura Sport heeft de wedstrijd-
punten hard nodig om uit de de-
gradatie te blijven. De Vinken mag 
zich nog steeds vice-koploper noe-
men en verdedigt een tweede plek 
die tevens recht heeft op een pro-
motiewedstrijd naar de felbegeerde 
tweede klasse. De wedstrijd wordt 
gespeeld om 15.45 uur in de sport-
hal in Vinkeveen.

Turnvereniging Atalante in de prijzen!
De Ronde Venen - Op zaterdag 25 
januari was het zover, de 3/4-kamp 
van Rayon de Vechtstreek vond 
plaats in sporthal de Willisstee in 
Wilnis. Na maanden van hard oefe-
nen mochten de meiden van Gym- 
en turnvereniging Atalante uit Vin-
keveen laten zien wat ze in huis 
hadden. Met een beetje gezonde 
spanning en vol enthousiasme be-
gonnen de 5 meidenteams aan de-
ze wedstrijd waaraan maar liefst 20 
verenigingen deelnamen. Zeer ge-

concentreerd deden zij hun oefe-
ningen onder bezielende leiding van 
juf Märy van Eijk.  Zij lieten het bes-
te van hun kunnen zien onder toe-
ziend oog van de diverse juryleden. 
De vele fans op de tribune zagen 
wat een prima prestatie de meiden 
leverden. 

Om 4 uur was de prijsuitreiking. 
Maar liefst 3 van de 5 teams be-
haalden een plek voor de fi nale in 
Soest op 29 maart. De meiden in 

de leeftijd van 6-8 jaar van de drie-
kamp zijn helaas niet naar de fi na-
le, maar behaalden wel een prachtig 
resultaat met een 13-de en 23-ste 
plaats (met respectievelijk 124 en 
117 punten). In de leeftijd van 6 t/m 
8 jaar wonnen de meiden in de vier-
kamp een zilveren en een bronzen 
medaille(met 158 en 153 punten) en 
in de leeftijd van 9-11 jaar behaal-
den de meiden in de vierkamp een 
vijfde plaats (met 152 punten), allen 
genoeg voor een plek in de fi nale.

Winst voor dames 1 Veenland
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 22 januari hadden dames 
1 Veenland een uitwedstrijd in de 
Beyneshal in Haarlem. Hier trof-
fen ze het team Spaarnestad da-
mes 11 aan. Vol goede moed van 
de vorige thuiswedstrijd in Wilnis, 
waar bijna een overwinning plaats-
vond, startte de wedstrijd in Haar-
lem. Het nieuw samengestelde team 
heeft in de loop van het seizoen al 
grote groei meegemaakt en raakt 
steeds beter op elkaar ingespeeld. 
Met terugkomst van Aniek de Jong 
is een sterke speelster teruggekeerd 
in het team. Het begin van de eer-
ste set liep nog rommelig, maar al 
gauw kwam de rust in het spel en 
werden er goede aanvallen op ge-
bouwd. De eerste set werd gewon-
nen met 19-25. 
De tweede set werd goed gestart 
en Veenland had meteen een voor-
sprong te pakken. Door het goede 
werken van de spelverdelers Nel 
Compier en Ans Vianen werden er 
mooie punten gescoord. Met een 
tussenstand van 14 – 21 bij de time-
out van de tegenstanders wisten de 

spelers van Veenland dat ze deze 
set gingen winnen. Deze set werd 
dan ook gewonnen met 16 – 25.
De derde set hield Veenland de 
overhand en dat was ook terug te 
zien in de punten, 13-25. 
Vol zelfvertrouwen startte het team 
aan de laatste set, met in hun ach-
terhoofd de vreugde van de overwin-
ning. Hierdoor werd er minder alert 
gespeeld en verspeelde Veenland 
heel wat punten. De eerste time-out 
van coach Nico de Jong stond de 
stand 18-19. Concentratie en rust 
moest weer in het spel terugkomen. 
De laatste set mocht niet weg gege-
ven worden. Het werd op het laatst 
nog spannend gemaakt en het team 
Spaarnestad kwam steeds dichter-
bij. Na de laatste time-out stond het 
22-24. Uiteindelijk werd het beslis-
sende punt gemaakt. Een verdien-
de overwinning van 0 – 4 voor Da-
mes 1 Veenland. Hierdoor stijgt het 
damesteam een plek in de klasse-
ring. De stijgende lijn gaat voortge-
zet worden op vrijdag 31 januari. In 
de Willestee waar VV Oudekerk da-
mes 3 de tegenstander is.

Verschuivingen onderin 
de beker
De Ronde Venen - Het duel in de 
middenmoot Cens 1-De Merel/Hee-
renlux 3 werd een duidelijke winst 
voor de uitspelers, 2-7. Caty Jan-
sen tekende hier, met 19 beurten, 
voor de kortste partij en Ton Drie-
huis zorgde voor de hoogste serie 
(13 caramboles, 31,71%). De Me-
rel/Heerenlux 4 was zeer goed op 
dreef tegen de Schans & Lutis venti-
latietechniek met 6-3 winst zetten zij 
weer een goede stap omhoog.  Bar 
Adelhof 2 haalde De Merel/Hee-
renlux 2 in door dit duel met 7-2 
te winnen. De Kuiper van Wijk had 
het niet makkelijk tegen de Kromme 
Mijdrecht. Kees de Zwart moest zijn 
uiterste best doen om tegen John 
Oldersma een gelijkspel uit het vuur 
te slepen. Einduitslag 6-3. ASM 2 
deed zijn uiterste tegen de Spring-
bok 1 en dat was dan ook net vol-
doende om met 5-4 te winnen.  Stie-
va Aalsmeer kende sterk spel aan 
beide kanten. Derk Bunders speel-

de met 20 beurten een snelle partij 
voor Stieva maar Michel Bak deed 
het met 22 beurten heel goed voor 
de Paddestoel 2, 5-4. 
De Springbok 2 tegen Onze Vrij-
heid/de Biljartmakers was een ge-
lijk opgaande strijd waarbij aan het 
einde van de wedstrijd de winst net 
voor Onze Vrijheid/de Biljartmakers 
was, 4-5. Cens 2 was tegen naas-
te concurrent de Paddestoel 1 heel 
goed op dreef. Door met 7-2 te win-
nen staan zij nu nog maar drie pun-
ten op de Paddestoel 1 achter. De 
Paddestoel 3 was kansloos tegen 
DIO. Door met 0-9 te winnen en 
omdat Bar Adelhof 1 tegen ASM 1 
twee punten (uitslag 7-2) liet liggen, 
neemt DIO ook weer de koppositie 
in de beker over.
Komend weekeinde wordt de fi na-
le van de persoonlijke kampioen-
schappen libre 1 en 2 ster gespeeld 
in de Willestee. Vrijdagavond 19:30, 
zaterdag en zondag 11:00.

Proostdijschool kinderen op 
Kuk Sool Won-les
Mijdrecht - Afgelopen maandag-
morgen stonden de kinderen van 
groep 4/5 van de Proostdijschool 
klaar voor een gastles. Oefenmees-
ter Robin van Stichting Koryo kwam 
vandaag een les verzorgen in de 
gymzaal. De kinderen maakten tij-
dens deze les kennis met de Ko-
reaanse krijgskunst Kuk Sool Won.  

Deze Koreaanse krijgskunst bevat 
verschillende onderdelen waaron-
der trap- en stoottechnieken, val-
breken, werpen, voor gevorderden 
zwaardtechnieken en niet onbe-
langrijk meditatieoefeningen. Door 
het uitoefenen van deze kunst wordt 
het concentratievermogen, zelfres-
pect, zelfvertrouwen, zelfbeheersing 

en de weerbaarheid vergroot. Ver-
der is het naast het versterken van 
je mentale kracht ook goed voor je 
gezondheid. Kuk Sool Won is ge-
schikt voor jong en oud, jongen of 
meisje, man of vrouw. Na een goede 
opwarming begonnen de kinderen 
aan de oefeningen om de beginse-
len van deze kunst onder de knie te 

krijgen. Dat viel nog niet mee. Con-
centratie en evenwicht spelen hier-
bij een grote rol. Na fl ink wat oefe-
nen en gezamenlijke krachtuitin-
gen mocht een aantal kinderen la-
ten zien welke kracht zij hadden ge-
kregen in de les. Hiervoor werd met 
een welgemikte stoot een plankje 
doormidden geslagen.



Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

Wij zijn op zoek naar een:

Werkplaats
medeWerker 

 als werkplaatsmedewerker bij Verboom’s   
 draadwarenbedrijf B.V. moet je kunnen:

•	 Puntlassen
•		 Tig-lassen
•		 Werken	met		kantbank,	draadbuig-,	en	profielwalsmachine
•		 Het	assembleren	van	RVS	gaas-	en	draadmanden
•		 Alle	verdere	voorkomende	werkzaamheden

 Wij vragen het volgende van de werkplaatsmedewerker:

•		 Goed	technisch	inzicht	en	je	beschikt	over	2	rechterhanden
•		 Je	hebt	affiniteit	en	ervaring	met	metaalbewerking
•		 Je	hebt	goed	technisch	inzicht
•		 Je	bent	een	echte	doener	met	doorzettingsvermogen
•		 Geen	9	tot	5	mentaliteit

U	kunt	uw	sollicitatie	(inclusief	cv	met	informatie	over	onder	
meer	uw	opleiding	en	ervaring)	verzenden	per	e-mail
(info@verboomsdraadwaren.nl),	maar	ook	per	post.

Verboom’s draadwarenbedrijf B.V.
T.a.v.	Directie
Rendementsweg	16
3641	SL	Mijdrecht

Fodeco Nederland B.V. is toonaangevend met inkoop- en 
distributieactiviteiten op het gebied van foto en video voor de 
retailbranche en professionele gebruikers. We bewerken de 
markt vanuit verschillende disciplines en met diverse merk- of 
handelsnamen, zoals Fimex, Fidak, Camex en Klik en Print. 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor ons bedrijf.

Voor onze hoofdvestiging in Mijdrecht zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERKER 
BINNENDIENST

voor 2 of 3 dagen per week

Je bent breed inzetbaar op de afdelingen verkoop, admini-
stratie en logistiek. Daarnaast ben je in het bezit van goede 
communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke 
instelling. Een goede beheersing van Adobe Photoshop is 
vereist.

Wij bieden de juiste kandidaat een afwisselende job in een 
prettige werkomgeving en met leuke collega’s. Het salaris 
en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer 
goed te noemen.

Interesse? Spreekt deze baan je aan, mail dan je brief met 
CV aan Fodeco Nederland B.V., t.a.v. de heer M. Fernhout 
jr. (m.fernhout.jr@office.fodeco.nl).

Fodeco Nederland B.V.
Industrieweg 46
3641 RM  Mijdrecht

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Ter versterking van ons team in Mijdrecht zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V 
OP OPROEPBASIS

Een parttime functie voor maximaal 20 uur per week tijdens de drukke 
perioden en vakanties, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

De functie:
Je assisteert de collega’s van de administratie tijdens de drukke perioden 
en vakanties. Het zwaartepunt zal hierbij liggen in de periode september 
2014 t/m februari 2015.

Functie-eisen:
•  MBO werk- en denkniveau;
•  Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als  
 geschrift (Franse taal is een pre);
•  Kennis en ervaring met diverse automatiseringssystemen 
 w.o. MS Office;
•  Ervaring in een soortgelijke functie;
•  Je hebt een enthousiaste, collegiale instelling en een sterk
 verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden:
• Een leuke baan in een gezellig, gezond en sterk groeiend bedrijf;
• Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao van de banden-
 en wielenbranche (VACO).

Geïnteresseerd?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV 
vóór 21 februari 2014 naar:
Alcar Benelux BV, t.a.v. de heer F. de Kruif
Communicatieweg 29, 3641 SG  Mijdrecht
of per e-mail naar frans@alcar.nl

www.alcar.nl

ALCAR Benelux BV is onderdeel van de AlCAr Holding, Europees
marktleider op het gebied van lichtmetalen wielen in de aftermarket.
In totaal werken 800 medewerkers binnen de groep, waarvan het
hoofdkantoor in Oostenrijk is gevestigd. Vanuit Mijdrecht bewerken
wij met 15 medewerkers de Benelux markt. Het assortiment bestaat 
uit de gerenommeerde kwaliteitsmerken AEZ, DOtz, DEzENt en ENzO. 
Naast deze merken lichtmetalen wielen leveren wij ook stalen wielen 
van het merk KFz. ALCAR heeft zowel een rijke historie als uitstekende 
toekomstperspectieven.

Wij zoeken een enthousiast persoon die ervaring heeft met inkopen op klok 
8-9-10 in Aalsmeer. Je bent werkzaam in ons bedrijf op een KOA-werkplek 
samen met andere inkopers. 

Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed. Je hebt ervaring met 
moderne automatisering, beantwoordt vragen van de verkopers, daarnaast 
assisteer je na de inkoop op de werkvloer bij het verzendklaar maken van de 
producten. We verwachten geen 9-5 mentaliteit.

Heb je interesse in bovenstaande vacature stuur dan een reactie naar: 
angeliquevisser@dvisser.nl of bel met Angelique Visser: 06-20145181

D.Visser & Zonen BV
D. Visser & Zonen BV

In ons 
bedrijf is een 

functie vrij 
voor:

Wij zijn een 
bloemen en 
plantexportbedrijf 
gevestigd in 
Aalsmeer op 
Flora-Holland (Zuid)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld

INKOPER SNIJBLOEMEN

www.dvisser.nl

ENGEL FOREIGN FOOD B.V. 
Ondernemingsweg 264-270  Uithoorn

Groothandel, importeur en exporteur van
 buitenlandse levensmiddelen voor de foodretail. 

www.engelforeignfood.com

Voor ons nieuwe magazijn in Uithoorn 
(start bouw januari 2014) zijn wij

op zoek naar een

MAGAZIJNCHEF/
MEEWERKEND

VOORMAN
Hoofdtaken en werkzaamheden:
In deze functie ben je, samen met een 
team van 10 medewerkers, verantwoorde-
lijk voor alle werkzaamheden in ons ultra 
moderne magazijn. Het magazijn is een
essentieel onderdeel van het bedrijfspro-
ces. Dagelijks worden de bestellingen van 
onze klanten zorgvuldig verwerkt en
klaargemaakt voor transport.
Vanuit ruim 50 landen ontvangen we ook 
wekelijks nieuwe voorraad producten.
In deze functie werk je veel samen met de 
afdeling inkoop en kwaliteit. 

Wij vragen:
•	 Opleiding MBO of door werkervaring op 

dit niveau werkzaam
•	 Vasthoudende	en	pro-actieve	houding
•	 Overtuigingskracht	en	leiderschap
•	 Goede	organisatorische	kwaliteiten
•	 Goede	communicatieve	en	schriftelijke	

vaardigheden
•	 Logistieke	ervaring	is	een	pre
•	 Goede	computerervaring	
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	de	regio

Wij bieden geschikte kandidaten een
zelfstandige functie met ruimte voor
zelfontplooiing, een prettige werksfeer,
een prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Uw sollicitatie kunt u per e-mail binnen 
10 dagen richten aan: Engel Foreign 
Food B.V., t.a.v. de heer W.A. Westerveld, 
w.westerveld@effbv.nl.

Voor informatie betreffende de functie 
kunt u contact opnemen met de heer
W.A. Westerveld op telnr. 0297 533 833.

Foreign and Special Foods!

Te koop:
Nw. aanrechtblad 180 x 60 cm € 
75,-. 3 Zits bank € 35,-. 
 Wc pot voor plantjes € 15,-. Nw. 
scheer app. 3 jr. garantie€ 10,-. 
Tel. 0297- 778299
Te koop:
Gazelle damesfiets 8 versnel.
Autm. lamp,  rem rollenbrakes,  
verend zadel en voorpoten kl. 
grijs-groen €300,-.
Parrot normale uitv.1 j oud €25,-. 
Tel. 0297-285923/06-40294090
Aangeboden:
Waardebon voor €24,- om 
te fonduen in het Farregat in 
Aalsmeer,  vlees, vis, stokbrood, 
frietjes, sausjes,etc. 
Tel. 06-21702033

Te koop:
Krupps huishoud electrische 
snijmachine €10,-.Kinderstoel. 
Tuv gekeurd, ook te verkleinen 
€10,-. Tel. 0297-593377
Te koop:
Oude Peugeot brommer, heeft 
jaren stil gestaan. Vr. pr. € 60,-. 
Tel. 0297- 582251
Te koop:
Pottenbakkersoven, vol autom. 
met veiligh. klok, h. 70 cm. op 
220 volt, i.g.st. € 250,-. 4 Grote 
boerenbont borden, Ø 30 cm 
samen € 15,- i.g.st.
Tel. 0297- 880255
*Gevraagd:
Oude veilingkarren, houten blad. 
Tel. 0297-326413/06-53881076

Te koop:
Vintage reclame winkeldisplay 
marlboro roken is dodelijk 30 x 
40 cm. Foto kan gemaild worden  
€25,-. Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Zaterdag 29 mtr. prijsklaver-
jassen, zaal open 19 uur, aanv. 
20 uur, Inleg € 2,50. Buurt van 
Amstelhoek.  Tel. 0297- 560676
Te koop:
Video recorder Sony silver € 
15,-. Siemens citruspers € 20,-. 
Tel. 06- 40475211
Te koop:
Pioneer home cinema set 5.1- 
450 watt z.g.a.n. geschikt voor 
cd en dvd. 
Tel. 0297-329004

Te koop:
Nordica skischoenen type n786, 
rood met wit. 1x mt 37 en 1x mt 
45. €40,- p. p. in  goede staat. 
Tel. 06-22545290
Te koop:
Bestron pizzaoven, 4 pers, met 
4 spatels en 1 mal voor deeg-
bodem. Nw. €30,-.
Tel. 06-44484340
Te koop:
Tv meubel en boekenkast; br. 
131 x h 53 x  79 d 45 cm. Gelakt 
blank eiken, onbeschadigd € 
50,-.  Tel. 0297-321826
Te koop:
Pc athlon xp 1800+/1gb ram/80 
gb harddisk,  incl. xp, muis, toet-
senbord,17” monitor en spea-
kerset  €75,-.Printer HP deskjet 
930 c €25,-. Glazen tafel rond 
Ø 60 cm,  h. 60 cm,  tussenstuk 
chroom  €50,-.
Tel. 0297-288844
Te koop:
Diverse kralen en toebehoren 
om sieraden te maken. € 1,-
per zakje.  Tel. 06-11106400

Te koop:
Schaatsen Noren, mt. 40, 
geslepen en gerond, i.p.st.  
€15,-. Antiek dominospel  €10,-.
Tel. 06- 45008614
Te koop:
Nespresso magimix koffie-
zetapp. met capuccinopijp  
€75,-. Waterkoker Ph.  €15,-.
Tel. 0297- 281808
Te koop:
Kettler stratos hometrainer 
met magn. remsysteem, div. 
metingen  €100,-.
Tel. 0297- 281853
Te koop:
Digitale  fotolijst merk Philips 
vraagprijs €20,- . 
Tel. 0297-287573
Te koop:
1 Paar zwarte dames schoenen, 
mt. 37,5  €5,-. v Breugel classic  
€25,-. Tel. 0297- 264070
Te koop:
Kinderstoel, ook kleiner te 
maken,  €10,-. Krups vleessnij-
machine  €10,-.
Tel. 0297- 593377

Te koop:
Ingeb. Panorama’s jaarg. 1965-
1959, p. half j.g.  €25,-.
Tel. 0297- 263017
Te koop:
Viool standaard, kl. zwart €10,-. 
z.g.a.n.  Tel. 0297- 282476

Te koop:
Ph. LCD tv, 32 “, LC 320, met afst,. 
bed. en boekjes €150,-. 
Tel. 0297- 283985 
Te koop:
5000 Douwe Egberts punten  €25,-.  
Tel. 0297- 282894

Te koop:
Computertafel €17,50.  
Omafiets, wit, voorkant met rek 
€85,-.   Tel. 0297- 262430
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
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Voorronden N.K. Schoolbowlen
Regio - De hele maand januari wor-
den er in heel Nederland voorronden 
gehouden voor het N.K. Schoolbow-
len. Van de Pijlstaartschool uit Vin-
keveen hebben de groepen 7 en 8 
meegedaan. In totaal 70 leerlingen. 
De Regenboogschool uit Uithoorn, 
7 en 8, heeft meegedaan met 36 
leerlingen. De Oosteinderschool, 
uit Aalsmeer heeft met 3 leerlin-
gen meegespeeld. Voor leerlingen 

die niet bowlen, werd er toch goed 
gegooid. Verschillende teams zullen 
we nog terug zien in de finale. Het 
team T.V. Boys, Vincenzo, Terence en 
Ilias gooide 601. Dolle Honden, Al-
tin, Mitchell en Kenneth haalde 554.
Team Strike, Jaiden, Cooper en Noa, 
van groep 7 gooide 563. 8 maart 
wordt de halve finale en finale ge-
speeld. De plaats is nog niet be-
kend.

Clubkampioenschappen 
De Amstel
Regio - Jaarlijks worden bij Zwem- 
en polovereniging De Amstel in no-
vember de clubkampioenschappen 
georganiseerd. Ook dit jaar was dit 
weer het geval. In januari worden 
dan de uitslagen en dus de club-
kampioen bekend gemaakt. Ook 
deze keer vond dit weer plaats in 
clubhuis Bubbels onder het genot 
van een hapje en drankje. 

Voor de puntentelling om mee te 
dingen naar de titel “Clubkampi-
oen” dienen de rug-, vrij-, school- 
en wisselslag gezwommen te wor-
den. Daarnaast zijn er de 25 me-
ter sprint, de 400 meter vrije slag 
en de familie- en surprise-estafet-
te. Bij de familie-estafette eindigden 
de families Rick c.s., Peters en Sij-
mons in de top. Bij de surprise-esta-

fette werden de taarten voor de top 
drie binnengehaald door de teams 
Mark-Niké-Loïs, AFCA en De Ba-
deendjes. In de 25 meter sprint ein-
digden Max de Jong, Mark Visser en 
Nick Sijmons als 1e, 2e en 3e. De-
ze plaatsen werden bij de 400 me-
ter vrij verdeeld door resp. Nick Sij-
mons, Bart van der Zwaan en Nick 
Drenth. Maar het draaide natuurlijk 
toch allemaal om de plaats waarop 
iedereen geëindigd was in het klas-
sement. Met 243,22 punten eindige 
Nick Sijmons op de derde plaats, op 
de tweede plaats komt Mark Visser 
met 240,53 en als Clubkampioene 
2013 eindigde Iris van der Moolen 
met 234,67 punten. Zij zwom de 
50m. rug in 34,62 – de 50m. school 
in 40,78 – de 100m vrij in 1:05,63 en 
de 100m. wissel in 1:16,91.

HVM Meisjes C2 zaalhockey
Mijdrecht - De meisjes van de C2 
van Hockey Vereniging Mijdrecht 
nemen dit seizoen deel aan de zaal-
hockeycompetitie van het district 
Noord-Holland. Zaterdag 25 janua-
ri was het de vijfde speelronde van 
deze competitie. Er werd ditmaal 
gespeeld in sporthal “de Bloem-
hof” te Aalsmeer. De tegenstan-
ders waren Abcoude en de Kraaien 
uit Zaandam. De eerste vier speel-
dagen waren de meiden van de C2 
goed doorgekomen. Er was 5 keer 
gewonnen, 0 keer gelijk gespeeld 
en 3 keer verloren. Dit leverde een 
mooie 2e plaats op achter het team 
van Reigers uit Hoofddorp. Natuur-
lijk was het de insteek die tweede 
plek vast te houden. De eerste wed-
strijd tegen Abcoude leverde wei-
nig problemen op. De meiden uit 
Mijdrecht speelden vanaf het begin 
een goede wedstrijd, hetgeen hal-
verwege de eerste helft bekroond 
werd met een doelpunt. Toch zagen 

de meisjes uit Abcoude kans iets te-
rug te doen en zo stond het 1-1 bij 
de rust. Na de thee nam HVM het 
heft weer stevig in handen. Abcou-
de had nu niet veel meer in te bren-
gen. HVM combineerde er lustig 
op los en creëerde een flink aan-
tal goede kansen. Hieruit werd twee 
keer gescoord . Deze wedstrijd werd 
met 3-1 gewonnen.

Lastiger
De tweede wedstrijd tegen Kraaien 
was een stuk lastiger. Deze tegen-
stander wist een goede pot zaalhoc-
key te spelen. De meiden van HVM 
moesten er flink tegenaan. Geluk-
kig is de C2 niet voor een kleintje 
vervaard en dus werd er goed partij 
geboden. Mijdrecht opende ook in 
deze wedstrijd de score. De Kraai-
en gaven zich echter niet makke-
lijk gewonnen. Tegen het einde 
van de eerste helft werd de gelijk-
maker gescoord. Na de rust pak-

te Mijdrecht de draad meteen goed 
op met een snelle goal. De Kraaien 
hadden echter hun antwoord klaar: 
Ook zij scoorden een tweede tref-
fer. Het ging er in die tweede helft 
pittig aan toe. De meiden liepen het 
vuur uit de sloffen en zetten alles 
op alles om deze wedstrijd te win-
nen. Tegen het einde van de speel-
tijd kreeg HVM loon naar werk! Er 
werd vrij kort achter elkaar twee 
maal gescoord. De Kraaien hadden 
hier geen antwoord meer op. HVM 
won met 4-2. Het was dus een suc-
cesvolle zaterdag in de zaal. Er wer-
den nog eens 6 punten toegevoegd 
aan het totaal. Er rest nu nog één 
speeldag en dan zit de zaalcompe-
titie erop. We kunnen nu al van een 
succesvolle zaalcampagne spreken. 
Immers de meiden van de C2 heb-
ben zich deze winter in de zaal goed 
ontwikkeld. Er is veel geleerd wat 
tactiek en techniek betreft. Daar-
bij heeft het team ook nog eens een 

prima keepster die weinig ballen 
doorlaat.

We feliciteren de meiden van de C2 
met hun goede spel en het geslaag-
de zaalseizoen. Valerie Koeleman, 
Merel Aufenacker, Sophie Berger, 

Jente Bult, Nienke Janssen, Sara 
Kroon, Charlotte Meijer, Isabelle van 
Mourik, Annabelle Out, Heleen van 
der Pot, Julia Ruijgrok, Nubia Spalt-
man en Babette Veenbrink hebben 
samen een mooi team neergezet. 
Manager Jacqueline Ruijgrok, coa-

ches Judith Bult en Mirjam Klaas-
sen en trainer/coach Mats Kaas 
hebben er mede voor gezorgd dat 
de meiden zo goed hebben kunnen 
presteren. Zij hebben samen een 
uitstekend zaalhockeyseizoen la-
ten zien!

Mini drie en vierkamp succesvol voor Veenland
De Ronde Venen - Veenland or-
ganiseerde deze recreanten wed-

strijd samen met Atalante uit Vin-
keveen. Een paar honderd kinde-

ren laten deze dag in groepjes oe-
feningen zien op de drie of vier toe-

stellen. Voor Veenland deden er 6 
groepjes mee. Bij de jongens zijn 
dat Storm, Rover, Teije en Alie in 
Veenland 5 en Senna, Duncan, Le-
vi en Jaimy in Veenland 4 en Quincy 
en Jonah in Veenland 6. Helaas kon 
Renze wegens een gebroken vinger 
niet meedoen. 

De jongens zetten hun beste been-
tje voor en sommige jongens ver-
baasde de trainster door onderde-
len of heel netjes te doen of zelfs 
opeens alleen. Veenland 5 eindig-
de op een mooie derde plaats en 
een treetje hoger mocht Veenland 4 
plaats nemen. Veenland 6 deed het 
nog beter en mocht op het hoogste 
treetje gaan staan een mooie gou-
den medaille was voor hun. 
Bij de meisjes 6 t/m 8 jaar deden 
mee Zeline, Robyn, Emma, Maud, 
Lotte en Roos, in Veenland 1, en 
Lois, Jackie , Jaqueline Nada, Kim 
en Emma in Veenland 2. Voor som-
mige meisjes hun eerste wedstrijd 
dus best spannend. Maar ze heb-
ben allemaal heel goed hun best 
gedaan en mooie oefeningen la-
ten zien. Veenland 2 werd 12de en 
Veenland 1 werd 9de in een deel-
nemersveld van 31 groepen een pri-
ma resultaat waar ze trots op ku-
nenn zijn. Bij de meisjes 12 tm 15 
deden mee Donna, Ilse, Eva, Rosan-
ne, Samantha en Kelly. Deze turn-
sters deden mee met de vierkamp. 
Met strakke onderdelen op balk en 
mooie oefeningen op trampoline , 
mat en brug turnde ze zich naar een 
zilver medaille.

Overwinning voor jongens A1 Atalante
Vinkeveen - Woensdag 22 janu-
ari moesten de jongens van Ata-
lante JA1 uit spelen in Haarlem te-
gen Spaarnestad JA1. In de JA pou-
le wordt anderhalve competitie ge-
speeld. Dat is de reden dat beide 

teams binnen een tijdsbestek van 3 
weken elkaar weer troffen. De eer-
ste wedstrijd was door Atalante met 
4-0 gewonnen. Mogelijkheden dus 
voor de jonge jongens uit Vinke-
veen om wederom punten binnen 

te halen. De eerste set kreeg Ata-
lante nog aardige tegenstand van 
Spaarnestad en leek het nog op een 
wedstrijd. Maar het werd de jon-
gens niet moeilijk gemaakt. De bal-
len die over het net kwamen waren 
door Atalante goed te verdedigen. 
Met name Koen van den Brink kon 
zijn passes keurig bij spelverdeler 
Stefan Post brengen. En die kon op 
zijn beurt de aanvallers goed aan-
spelen. Toch werd er niet geknald 
in de aanval, maar de punten kwa-
men wel binnen voor Atalante, 25 
– 13 in de eerste set. In de tweede 
set begon Stefan Post met serveren 
en dat deed hij fantastisch. In één 
service beurt liepen de Vinkeveen-
se jongens uit tot 12 punten. Een 
fout aan eigen zijde resulteerde in 
het eerste punt voor Spaarnestad in 
deze set. Maar Spaarnestad speel-
de erg rommelig. Veel passfouten, 
de set-ups lagen te scherp en ver-
dedigend waren er verschillende 
misverstanden. Atalante moest door 
de invalcoach af en toe even wak-
ker geschud worden. Toch ging ook 
de tweede set eenvoudig met 25-15 
naar Atalante. In de derde set werd 
een doel gesteld om de tegenpartij 
onder de 10 punten te houden. Een 
goed streven om in een wedstrijd 
met zo’n matige tegenstander toch 
de puntjes op de i te blijven zetten. 
Bij het team uit Haarlem lukte er in 

de derde set niet veel meer. Heel 
eenvoudig ging de 3e set met 25-5 
naar Atalante.

Varieren
In de vierde set kreeg JA1 van Ata-
lante de opdracht mee om te gaan 
variëren. Probeer dat wat er tijdens 
de training wordt geoefend nu maar 
eens in praktijk te brengen. Stefan 
Post kreeg de opdracht om voor 
Max Bouwman de setups wat lager 
te geven, zodat de timing wat be-
ter zou kloppen. Streef ernaar om 
zo perfect mogelijk te spelen, pro-
beer maar eens een 3 meter aanval 
en varieer in de aanval aan het net. 
En dat probeerden de jongens. On-
danks dat de coach dacht dat het 
per ongeluk was werd er een heu-
se staffel gespeeld. Maar Atalan-
te ging hierdoor iets te vrij en non-
chalant spelen. Tijdens een time out 
aan Vinkeveense zijden werden de 
jongens toegesproken om netjes te 
blijven spelen. Door fouten aan ei-
gen zijde kon Spaarnestad langza-
merhand dichterbij komen. Atalan-
te wist uiteindelijk ook de 4e set met 
25-17 te winnen. Een 4-0 overwin-
ning op een matig spelend Spaar-
nestad. De volgende wedstrijd is te-
gen VIP uit Purmerend. Hier zullen 
ze zeker meer tegenstand van kun-
nen verwachten dus dat beloofd 
weer een leuke wedstrijd te worden.

Kom nu bewegen bij Spel en Sport DRV
De Ronde Venen - De mensen die 
nu meedoen aan Spel en Sportacti-
viteiten zijn er zo enthousiast over, 
dat ze in de afgelopen week actief 
aan de gang gegaan zijn om nog 
meer deelnemers te werven, door 
te flyeren of door persoonlijk men-
sen uit te nodigen om mee te gaan 
doen. En mocht u nog niet bena-
derd zijn: Het is NU het moment om 
te gaan bewegen bij Spel en Sport 
DRV! Nu, omdat de pondjes er in de 
feestelijke decembermaand weer 

eens bijgekomen zijn. Nu, omdat u 
altijd al van plan was om meer te 
letten op regelmatig bewegen, maar 
het bleef bij een goed voornemen. 
Nu, omdat Spel en Sport DRV u nu 
het proefabonnement 6 x 3 aan-
biedt: Voor maar 3,- per keer kunt u 
6 keer meedoen bij een groep, om te 
kijken of het u bevalt. 
Er is veel te kiezen.

Van Spel en Sport tot Line Dance
Spel en Sport DRV heeft een groot 

aanbod aan wekelijkse lessen, er 
zijn 41 verschillende groepen op al-
lerlei locaties in heel De Ronde Ve-
nen. Voor wie wil werken aan z’n 
conditie en regelmatig wil bewegen, 
is een Spel en Sportgroep een goe-
de keus. De les bestaat uit oefenin-
gen voor je conditie, grotere soepel-
heid en een goed evenwichtsgevoel. 
De ervaren docenten zorgen voor 
steeds weer andere lessen. En ieder 
kan op z’n eigen niveau meedoen, 
langzaam maar zeker ervaart u, dat 

u steeds meer kunt. Ook met Spor-
tief Wandelen verbetert uw conditie 
snel. Een uurtje lopen, overdag of ’s 
avonds is een goede start om meer 
te gaan bewegen. Bij Werelddan-
sen, Line Dance en Swing en Sport 
gaat al het bewegen op muziek. De 
deelnemers zijn er enthousiast over. 
Maar regelmatig bewegen kan ook 
door te gaan badmintonnen of vol-
leyballen.
Elke les werkt eraan mee, dat u zich 
prettiger en gezonder gaat voelen.

Gezelligheid
Bewegen bij Spel en Sport DRV is 
niet alleen goed voor u, maar ook 
nog eens heel gezellig. Samen spant 
u zich een uurtje in, en daarna is 
het gezellig koffiedrinken met el-
kaar. Wie eenmaal aan de lessen is 
gaan meedoen, laat niet gauw ver-
stek gaan.

Grijp uw kans
Met het 6x3 proefabonnement kunt 
u het allemaal zelf ervaren: werken 

aan je conditie doet je goed en de 
gevarieerde lessen en de gezellig-
heid zorgen ervoor dat het ook goed 
vol te houden is. 

Informatie over alle lessen, lestijden 
en locaties in heel De Ronde Venen 
vindt u op www.spelensportdrv.nl.

U kunt zich opgeven voor het proef-
abonnement door te bellen met 06-
21 918 353. Hak de knoop door en 
grijp uw kans!



Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

In verband met vertrek van onze 
huidige operationeel manager 

zijn wij op zoek naar een

OPERATIONEEL MANAGER
28 uur/week

Iemand die zelf meewerkt en de handen uit de mouwen weet te steken, een warm mensen-mens is, lef heeft, 
standvastig en sociaal is, zich kan inleven en buiten de kaders durft te denken, positief is ingesteld, verbindingen 
weet te leggen en eerlijk en respectvol de Johannes Hospitium-gemeenschap tegemoet treedt en last but not least 
een groot netwerker is: kortom een duizendpoot.

Het Johannes Hospitium biedt professionele palliatieve verzorging, verpleging en begeleiding. 
Er wordt warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht gegeven door artsen, verpleegkundigen, een 
psycho-sociaal werker, pastorale medewerkers en vele vrijwilligers. Zij ondersteunen de naasten 
zoveel mogelijk bij het proces rondom het sterven. 

Functie
De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. 
Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de planner van het hospice. 
Werkzaamheden zijn:
•	 het	plannen,	coördineren	en	organiseren	van	de	inzet,	de	werkzaamheden	en	het	begeleiden	van	
	 de	vrijwilligers,	gerelateerd	aan	de	zorgvisie;
•	 een	optimale	woon-	en	leefomgeving	voor	de	bewoners	tot	stand	brengen	en		onderhouden;
•	 een	goed	ingerichte	en	adequate	werkomgeving	voor	medewerkers	en	vrijwilligers	tot	stand	
	 brengen	en	onderhouden;
•	 gastheer/gastvrouw-rol	in	algemene	zin;
•	 dagelijkse	leiding	van	de	vrijwilligers	die	niet	in	de	zorg	werken.

Resultaatgebieden
vrijwilligersbeleid,	ontwikkeling	deskundigheid	vrijwilligers,	facilitaire	zaken,	inkoop,	ICT-beheer	
en	public	relations.

Kwaliteiten die nodig zijn voor deze functie
•	 HBO	werk-	en	denkniveau	met	functiegerichte	kennis	en	leidinggevende	ervaring.
•	 Kennis	van	en	inzicht	in	de	palliatieve	terminale	zorg.		
•	 Integer,	betrouwbaar,	volhardend,	flexibel	en	inspirerend.	
•	 Treedt	in	externe	projectgroepen	op	als	representant	van	het	hospice.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring	op	basis	van	kennis	en	ervaring.	(maximaal	schaal	55)
Overige	arbeidsvoorwaarden	conform	de	CAO	Ziekenhuizen.	

Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Karremans, 
directeur Johannes Hospitium De Ronde Venen 0297-230 290  
Mail je motivatie met CV naar: secretariaat@johanneshospitium.nl 
onder vermelding van operationeel manager. 

Deze uitspraak van de familie van een van 
onze bewoners, is kenmerkend voor de 
manier waarop het Johannes Hospitium 
palliatieve, terminale zorg verleent.

Kamgras 2  I  3648 HM Wilnis  I  info@johanneshospitium.nl

“Zo’n intense verzorging 

van iemand die terminaal is,

heb ik nooit voor mogelijk gehouden”

www.johanneshospitium.nl

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
van ons high care hospice? Kijk dan op 
www.johanneshospitium.nl, bel 0297 230 290 
voor een afspraak of loop eens binnen.
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De sluitingsdatum is 
15 februari 2014

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

zoekt
drie of vier eigentijdse

(ambulant) jongerenwerkers
(± 22-32 uur)

Stichting Tympaan-De Baat is een jonge en frisse welzijns-
organisatie werkzaam in de gemeente De Ronde Venen 
en met ingang van 1 januari 2014 ook in Uithoorn. Het 
uitvoeren van het jongerenwerk is een van de kerntaken 
van de organisatie. Wegens uitbreiding van het werk-
gebied en het vertrek van een medewerker zijn wij per 
1 februari 2014 op zoek naar een enthousiaste, ervaren en 
ondernemende (ambulant) jongerenwerkers (m/v), met 
voldoende lef om jongeren te benaderen, contacten te 
leggen en deze te vertalen naar een planmatige aanpak.

de functie:
In deze functie leg je dagelijks contacten met jongeren 
op straat, bij de door jou georganiseerde activiteiten en 
op andere vindplaatsen. Je inventariseert wensen en be-
hoeften van jongeren en weet jongeren te enthousiasme-
ren tot het nemen van initiatieven en het organiseren van 
activiteiten. Je vindt het belangrijk om samen met je  
ollega’s, stagiaires en veel vrijwilligers te bouwen aan nieu-
we dingen, bent initiatiefrijk, creatief en organisatorisch 
goed onderlegd. Je geeft vorm aan intensieve samenwer-
king met verschillende partners in beide gemeenten met 
als doel het realiseren van begeleiding, doorverwijzing, 
activiteiten en ondersteuning voor en door jongeren. 
Voor een belangrijk deel ben je het gezicht van het jonge-
renwerk in de gemeentes Uithoorn en De Ronde Venen.

Het profiel
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	relevant	HBO-diploma.
•	 	 Je	bent	in	staat	signalen	te	vertalen	in	vragen,	wensen,	

knelpunten en oplossingen.
•	 	 Je	werkt	samen	met	collega’s,	al	dan	niet	in	wijkteams
•			 Je	werkt	samen	met	de	andere	partners,	met	name	de	

politie, het voortgezet onderwijs, instellingen voor hulp-
verlening en uiteraard de gemeente, met als doel het 
verder vormgeven van participatie en preventie.

•	 		Je	bent	daadkrachtig,	resultaatgericht,	hebt	communi-
catieve vaardigheden, gevoel voor maatschappelijke 
verhoudingen en bovenal gevoel voor humor.

•	 	 Je	kunt	procesmatig	denken	en	werken.
•	 		Je	schriftelijke	vaardigheden	zijn	goed.
•	 	 Je	bent	een	aansprekende	persoonlijkheid	voor	jonge-

ren, maar ook voor het professionele werkveld.
•	 	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	rijbewijs.
•	 	 Je	hebt	geen	9-5	mentaliteit.
•	 	 Stressbestendigheid	en	flexibiliteit	zijn	bij	jou	vanzelf-

sprekend.
•	 		Jouw	 visie	 op	 jongerenwerk	 sluit	 aan	 bij	 die	 van	 de 

organisatie.

wij bieden
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, 
natuurlijk met intentie tot verlenging. Inschaling en 
arbeidsvoorwaarden	 conform	 de	 CAO	 Welzijn,	 afhan-
kelijk van opleiding en ervaring. Voor nadere informatie 
over de functies kun je bellen met Thijmen Klinkhamer,  
06-47492834,	jongerenwerker.

Je sollicitatie kun je per mail vóór 1 februari 2014 richten 
aan Mieke Telder, directeur, m.telder@stdb.nl, Tympaan-
De	 Baat,	 Kerkvaart	 2,	 3641	 EP	 Mijdrecht	 o.v.v.	 vacature	
jongerenwerk. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
week 6.

Personeel 
gevraagd
tot 25 jaar met rijbewijs
opleiding tot asbestverwijderaar

Werkzaamheden:
slopen, grondwerk, standbouw, 
schoeiingwerk, kassensloop, straatwerk

Gebr van Zanten 
AsbestverWijdering bv
Contact: Rik van Zanten
06-25025610

Installatiebedrijf van Walraven b.v. is al meer dan 70 jaar een gerenommeerd  
installatiebedrijf in de regio Amstelland/De Ronde Venen en houdt zich bezig 
met de aanleg en onderhoud van gas-, water- en rioleringsleidingen, centrale 
verwarmingsinstallaties, badkamers, en dakwerk in woningbouw, utiliteits-
bouw, industriële en particuliere sector.

Voor uitvoering van onze werkzaamheden zoeken wij

Allround CV monteur/Loodgieter
Uw taakgebied
• Het aanleggen, monteren en onderhouden van centrale verwarming,
 riolering, gas, water en sanitairinstallaties, ventilatie, dak- en zinkwerk.

Uw profiel
• U heeft een relevante opleiding in de installatiebranche
• U heeft kennis van vele merken cv ketels
• U heeft ervaring in een soortgelijke functie
• U bent flexibel en kunt zelfstandig werken
• U bent in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden
• Een zelfstandige en afwisselende baan met mogelijkheden voor 
 verdere ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheid tot bijscholing

Heeft u interesse? 
Bel tijdens kantooruren 0297-561312 of stuur uw cv naar: 
Installatiebedrijf van Walraven b.v., Postbus 230, 1420 AE Uithoorn
t.a.v. dhr. G.A. van Walraven  E-mail g.vanwalraven@walravenbv.nl  

                van Walraven b.v.                                                 
   

                                                           verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water 
                                           riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk                            
                    Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl  
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Al meer dan 70 jaar uw installateur
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Te koop:
Bankstel, 2 + 3 zits, d. blauw, 
kunstl. p.st. €35,-.  Nemef loop-
sloten 12 x p.st. €6,-. Schilden 
+ kruk Nemef 12x p.st. €6,-. 
Z.g.a.n.  Tel. 06- 23481531
Te koop:
Voor student of slaapkamer: 
Ph tv Ø 53 cm i.z.g.st. €75,-. 
Bureaulamp €15,-.  
Tel. 0297- 288669
Te koop:
Vw GTI velg €60,-.  Powermaxx 
trilplaat Blokker €45,-.  Zw. 
leren klompen 43 €20,-.  Diesel-
pomp voor Caddy €50,-.  Const. 
fietsverlichting €10,-. 
Tel. 0297- 242458
Te koop:
Legpuzzels Jumbo, 1000 
st. en meer, 5 voor  €10,-. 2 
Reishoezen voor golftassen 
p.st. €10,-. Tel. 0297- 212432
Te koop:
Jaargangen Kijk, p. J.g. 2 
Reishoezen voor golftassen 
p.st. €5,-. Tel. 0297- 261183
Te koop:
Snowboots mt7a38  €5,-. 
Kunstschaatsen mt. 42  €25,-. 
Skischoen Salomon  €40,- en 
Nordica  mt. 3a44  €40,-. St. 
schop  €8,-.  Tel. 06-24796464
Te koop:
Nws. damesschoen mt. 42, Jen 
Byasra  €20,-. Nw. zw. laarsjes 
mt. 40  €10,-. Rubberlaars mt. 
40  €10,- of mt. 37  €5,-. Inbouw-
speakers p10  €20,-.
Tel. 0297- 264082
Te koop:
7 Dozen met oude spullen, 1 
koop  €200,-. 10 Dozen met 200 
lepeltjes 1 koop  €200,-.
Tel. 0297- 261529
Te koop:
Ph. LCD tv Ø 52 cm i.z.g.st.  
€75,-. Weekendtas met wiel  
€15,-. Rugtas  €12,50.
Tel. 0297- 288669
Aangeboden:
Gratis parfumflesjes.  2 
Gehaakte spreien, p. st.  €10,-. 
Electr. tussenmtr.  €15,-. 40 Mtr. 
dik steigertouw + grote haak  
€40,-. 10 Mtr. mo kant  €25,-.
Tel. 0297- 264082
Te koop:
Snowboard + binding  €130,-. 
Skibroek mt. XS  €20,-. 
Skischoen mt. 45  €15,-. Board-
schoenen mt. 43  €30,-. Jaar-
pendule met stolp  €150,-.
Tel. 0297- 582870
*Gevraagd:
Oude veilingkarren, houten blad. 
Tel. 0297-326413/06-53881076
*Te koop:
Leuke  Carsspullen voor de 
kinderkamer, klok (band 
model)  pl. lamp, k. slaapzakje, 
+ leuk kinderbedje, blauw, 
kunststof, automodel, i.g.st. , m.  
matras.  mt. 70 x 130,  Little Tikes 
nu samen €65,-. 
Tel. 06-15390436
Te koop:
Heren berg/wandelschoen, 
geh. nw. mt. 45, t.e.a.b. Tex-nex
Tel. 06-15390436
Gevraagd:
C1000 centerparcs zegels. Doet 
u er niks mee? U zou ons er erg 
blij mee maken. 
Tel. 06-15390436
Te koop:
Set skistokken Rossignol, 120 
cm l. i.g.st. €10,-. 
Tel. 0297- 283036
Gevraagd:
Wie heeft er nog DE punten 
over. Kom ze graag halen !
Tel. 06-13835452
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine 
schijnwerpers. 17 Beklede 
stoelen en 4 ronde tafels met 1 
poot in midden ø 1.20 mtr. 
Tel. 06-51094994
*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en 
klokkenmaker  Uithoorn. 
Tel. 0297-564845
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT
IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, 
DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA 
EN COLOMBIA ZIJN MILJOENEN 
MENSEN OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
of doneer online op www.vluchteling.nl

*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en 
uw prijs naar info@burbrian-
tiek.nl , dan mailen wij u terug 
of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het  
betalen en ophalen. 
Tel: 0297-320058
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen of stapelstoelen 
kantine, kantoor of kerkstoelen, 
we komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan.
Wij betalen u contant. 
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen en 
motorrijders e.a. oud mecha-
nisch speelgoed. Defect geen 
bezwaar.  Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van 
pop, beat muziek uit de jaren 50 
en 60 voor onze jukebox. 
 Tel: 06-12946730
* Aangeboden:
Sierbestrating.  Vakkundig 
tegen scherpe prijs.  
Bel vrijblijvend: 
Tel. 06-53332372
*Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, 
draagbare kleding, schoenen, 
dekens enz. Inleveradressen: 
ma. t/m za. tussen 08.00-20.00 
uur. Mijdrechtse Dwarsweg 
20 in Wilnis en Herenweg 36 in 
Vinkeveen. Beide adressen op 
zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103

*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder. 
Tel: 0297-778469
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel: 0297-320058
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?  
Voor vrijblijvende prijsopgave: 
Tel 06-53332372
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde 
horlogemaker. Reparatieplaatst 
voor mechanische uurwerken.  
Tel. 0297-564845
Te koop:
Babybed, eikenh. + matras + 
deken + dekbedovertrek +  
kussen + sloop €5,-. Bl. kinder-
wagen met kiddyboard €,-. 
Tel. 0297- 533947
Gevonden:
Rugtas met inhoud op 31-12, 
Winkelcentrum Zijdelwaard. 
Tel. 0297- 521451
Te koop:
Magnetron, veel mogelijk-
heden, Galanz €5,-. Centrifuge 
€20,-. Tel. 0297- 563139
Te koop:
Kinderbedje + matras  nw. voor 
2-4jr. t.e.a.b. 
Tel.0297-567080
Te koop:
Rode snackoven Tomado €5,-. 
Koffiezetter rood €15,-. 
Tel. 0297- 563637
Te koop:
Mooi ledikant met elektr. 
bodem 120 cm br x 200 l. i.z.g.st. 
€350,-. Tel. 0297- 563846
Aangeboden:
Gratis boekje: ‘alleen de bijbel?’. 
Tel. 0297-341032
Te koop:
B&O beogram platenspeler 
€75,-. Aldo 20” meisjes omafiets 
€50,-. Electrolux k.kastje €40,-. 
Tel. 0297-786546
Te koop:
Droogtrommel z.g.a.n. €60,-. 
Onderkant boxspring €20,-. 
Oude stereo install. + pickup 
€35,-. Tel. 06- 52053623

Te koop:
Crosstrainer Bremchey orbit-fit, 
40 kg. vliegwiel €175,-.
Tel. 0297- 786324
Verloren:
Sleutelbos met foto’s bel svp.
Tel. 06- 17481274

*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Spinder hawk fietsdrager €75,-. 
2 Bamboe spiegels €20,-.
Tel. 0297- 565338

*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en 
klokkenmaker  Uithoorn. 
Tel. 0297-564845
*Gevraagd:
Oude veilingkarren, houten blad. 
Tel. 0297-326413/06-53881076
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Zesde ronde bij 
bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 23 januari was 
er weer een bridgeochtend, de zes-
de ronde van de tweede competitie-
cyclus. Als er zes van de acht ron-
des gespeeld zijn denk je dat er al 
een al een aftekening plaats vind in 
de competitiestanden. Maar het is 
nog allerminst een gelopen race, er 
zijn weer wat verrassende uitslagen 
gemaakt, waardoor de competitie er 
alleen maar spannender op wordt. 
De laatste twee rondes moet de be-
slissing brengen. Er werd aan 14 ta-
fels gebridged. 7 in de A-lijn en 7 in 
de B-lijn, helaas een stilzittersronde 
in de B-lijn, maar toch een bijna een 
volledige bezetting.

A-lijn
In de A-lijn was het paar Greet de 
jong en Roel Knaap eerste met een 
score van maar liefst 62,85%, je zag 
het al bij binnenkomst, Roel groet-
te iedereen zeer uitbundig, die had 
er zin in. Tweede is het echtpaar Ria 
en Joop Smit met 58,33%, vorige 
week vermelde ik dat het echtpaar 
v.d.Schot zich na een paar minde-
re resultaten aan het herstellen zijn 
, dit geld nu zeker ook voor Ria en 
Joop. Derde is het paar Coby Olij-
hoek en Ria Wezenberg met 57,64%, 
hier is het net andersom, na een 
aantal zeer goede resultaten nu een 
wat mindere.

B-lijn
Hier is het paar Joke v.d.Dungen en 
Gerard Prager eerste geworden met 
maar liefst 69,40%, waar halen zij 
het vandaan, zeker bijles gehad.
Tweede is het paar Thea Kruyk en 
Bep Soppe met 65,05%, jullie zijn 

het niet altijd met elkaar eens, maar 
het resultaat staat. Als je deze twee 
uitslagen zo bekijkt moeten deze 
twee paren wel heel makkelijke ta-
fels gehad hebben. Derde is gewor-
den het paar Lyda Zondag en Jan 
Visser met 59,50%, Jan heeft zich 
bewust niet met de wedstrijdbege-
leiding bezig gehouden, dus daar 
kan de hoge score niet aan liggen.
Competitiestand 

A-lijn
Hier staan nog steeds fier bovenaan 
het paar Cory Olijhoek en Ria We-
zenberg met een gemiddelde sco-
re van 57,97 %, wel iets minder als 
vorige week, maar bovenaan komen 
is makkelijker dan je daar te hand-
haven. Op de tweede staat het paar 
Greet de Jong en Roel Knaap met 
een gemiddelde score van 56,52%, 
goed hun tweede plaats verdedigd. 
Derde is de kampioen van de eerst 
competitieronde, het echtpaar Ria 
en Joop Smit met 54,29 %, dit paar 
is met een inhaalrace bezig.

B-lijn
Hier is het stuivertje wisselen Leny 
van Noort en Phini Sutter hebben 
hun eerste plaats af moeten staan 
aan Thea en Bep en staan nu derde 
met precies 50 %. Eerste staan hier 
het paar Thea Kruyk en Bep Sop-
pe met 56,11%, terwijl we het paar 
Nelly de Ruiter en Arnold van Dijk 
tweede staan met een gemiddel-
de score van 54,96%, met nog twee 
rondes te gaan is er niemand kans-
loos. Volgende week spelen wij de 
zevende ronde, met weer nieuwe 
kansen voor iedereen. 

Veel Veenlopers lopen in 
Uithoorn
Regio - Afgelopen zondag waren 
de weergoden de 10 Engelse Mijl 
van Uithoorn een keer goed gezind. 
Viel op zaterdagnacht en zondag-
avond de regen met bakken uit de 
hemel, tijdens de wedstrijd was het 
droog en goed loopweer. Veel Veen-
lopers staken daarom de Prinses 
Irenebrug over (nu het nog kan…) 
en liepen de 5 of 10 km of de 10 En-
gelse mijl (16,09 km).
Frans Woerden was de snelste Veen-
loper op de langste afstand. Redelijk 
hersteld van z’n kuitblessure kwam 
hij tot een tijd van 1.07.56. Johan 
Baas presteerde uitstekend in Uit-
hoorn. Hij volbracht de ronde over 
het veilingterrein en het kassenge-
bied in een mooie 1.08.46, waarmee 
hij heel tevreden was. Ook Frans van 
‘t Schip en Gert van der Geest de-
den het uitstekend. Frans kwam tot 
een tijd van 1.12.31 en Gert volgde 
hem op 2 seconden. Jos Bunscho-
ten daarentegen had het moeilijk 
in Uithoorn. Misschien was het de 
wind die op de terugweg toch wel 
hard in het gezicht blies. Hij liep 
een tijd van 1.16.53. Frans Bosman 
– sportvrijwilliger van De Ronde Ve-
nen – liet zien niet alleen organisa-
torisch vlak goed voor de dag te ko-
men, maar ook bij het hardlopen 

zelf. Frans finishte vlak achter Jos 
in een tijd van 1.17.07. Ook Leo van 
Diemen deed het prima op het par-
koers dat voor het laatste jaar ge-
lopen wordt, waarna de lopers vol-
gend jaar De Kwakel aan doen. Hij 
had 1.18.46 nodig. Zijn broer Bert 
moest helaas uitstappen met ham-
stringklachten. Na zijn succesvol-
le rentree in Leimuiden vorige week 
bleek Michael Woerden toch nog 
niet helemaal de oude te zijn. Hij 
liep naar een tijd van 36.08 op de 10 
km en werd daarmee 9e, iets lang-
zamer dan gepland. Henny Kooij-
man was uitermate tevreden met 
zijn 46.38. Nieuwe Veenloper Koen 
Burger liep een mooie tijd van 47.47. 
Richard Zeldenthuis bleef netjes 
onder z’n streeftijd van 50 minuten: 
48.51. Willem van Leeuwen haasde 
als trainer daarvan een lopersgroep 
van Amstelhof naar een tijd onder 
de 50 minuten. Giovanna van Has-
selt bleef ruim onder het uur: 57.57 
en Monique Werkhoven er maar net 
boven 1.00.52.

Ook op de 5 km stonden Veenlo-
pers aan de start. Nol Kuijlenburg 
was heel tevreden met een tijd van 
22.54. Nieuw lid Jeanet Baas nader-
de de grens van 30 minuten: 31.33.

Hertha E1 pakt punt in 
kraker tegen Nederhorst
Vinkeveen - SV Hertha E1 trad in 
de eerste competitiewedstrijd van 
de 1e klasse voorjaarscompetitie 
aan tegen Nederhorst E1. Neder-
horst en Hertha waren respectieve-
lijk eerste en tweede in de 2e klas-
se en verdienden daardoor promotie 
naar een hogere klasse. Nederhorst 
wist de onderlinge confrontatie toen 
met 7-2 te winnen. Om 9.00 werd er 
in Vinkeveen gefloten voor het be-
gin door scheidsrechter Ton Kok.
Na een relatief gemakkelijke eerste 
seizoenshelft voor beide ploegen, 
was dit dus een serieuze kracht-
meting. De Vinkeveners hadden 
iets recht te zetten na de oorwas-
sing van enkele maanden eerder. 
Hertha ging enthousiast van start 
en stond verdedigend erg sterk te-
gen de goede aanvallers van Ne-
derhorst. De bezoekers wisten en-
kele keren gevaarlijk te worden met 
goed flankspel. Na 10 minuten was 
het een knappe volley met links van 
Yanick Sumajow die net over ging. 
Twee minuten later was het Mees 
van Zijtveld die de bal enkele cen-

timeters naast schoot, in een sterke 
fase van de Vinkeveners. Vlak voor 
rust kwamen er wat corners en slor-
digheidjes in de verdediging, maar 
de zeer sterk keepende Luca Irving 
hield Hertha op de been. In de twee-
de helft ging Hertha door met hard 
werken en speelde als een sterk 
collectief. Vince Smit kwam sterk 
door aan de linkerkant, maar wist 
de bal net niet op doel te krijgen. Er 
lagen mogelijkheden achter de ver-
dediging van Nederhorst, maar de 
aanval van Hertha kon de uitbra-
ken net niet uitspelen. De rechts-
buiten van Nederhorst, vorige wed-
strijd de uitblinker, werd goed in de 
gaten gehouden door o.a. Frans-
Jozef van Egmond en aanvoerder 
Daan de Boer. De wedstrijd eindig-
de doelpuntloos, maar was alles be-
halve saai. Een terechte afspiegeling 
van de verhoudingen in de wedstrijd 
die werd afgewerkt in een zeer hoog 
tempo met goed voetbal. Komende 
zaterdag speelt Hertha uit, tegen het 
Loosdrechtse Victoria.
Foto: sportinbeeld.com

Prachtige pot voetbal van 
Hertha E2
Vinkeveen - Zaterdag moest Hert-
ha E2 weer aantreden na de (win-
ter)stop in de 2e klasse tegen Vic-
toria E6. Voordat we het wisten was 
Hertha goed uit de startblokken en 
had Marc Roeleveld de 1-0 op zijn 
slof, maar helaas geen de bal nipt 
naast. Waarschijnlijk waren de jon-
gens van Hertha toch niet hele-
maal wakker want de posities wa-
ren niet goed ingenomen en daar-
om kon Victoria gemakkelijk de 0-1 
binnen tikken.
Gelukkig kwam vlak daarna, mid-
dels goed combinatievoetbal van 
Niels en Mark en kon Lucas Veen-
hof de 1-1 binnen te tikken.
Opgelucht haalde de Herthanen 
adem. Vervolgens maakte Sem Wer-
neke een mooie demarrage van 
achteruit en schoot met volle kracht 
op doel, maar helaas net tegen de 
lat... Doordat Sem nu voorin stond, 
was er achter de ruimte voor Victo-
ria en ze maakte hier dan ook mooi 
gebruik van en in plaats van 2-1 was 
het nu 1-2. Hertha liet zich hierdoor 

niet uit het veld slaan en knokte te-
rug middels een voorzet van Sidney 
Voorneveld waardoor Mark de 2-2 
kon binnen tikken. Hertha kwam 
in een mindere fase van de wed-
strijd waardoor Victoria 2-3 en 2-4 
kon maken. De Vinkeveense boys 
lieten het hier niet bij zitten en wil-
de niet opgeven. Door een tactische 
wissel van coach Jean-Paul Loman 
om Sidney rechts voorin te zetten en 
Jaiden van der Sloot achterin was er 
weer geloof en was het voor Victoria 
geen doorkomen meer aan. Hertha 
had het in de slotfase voor het zeg-
gen en maakte wederom via mooi 
combinatievoetbal van Niels en Sem 
maakte Lucas de 4-3 en Sem de 4-4.
Het was nog maar een richtingsver-
keer richting het doel van Victoria 
maar helaas was de tijd op en bleef 
het 4-4. Al met al een fantastische 
wedstrijd voor het publiek aan De 
Molmhoek waar dan ook nog veel-
vuldig over werd nagepraat in de 
kantine. 
Foto: sportinbeeld.com

Driehuis en Stevens winnaars 
zesballen toernooi 2014
De Ronde Venen - Maar liefst 18 
spelers en speelsters plaatsten zich 
voor de finales van het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Merel af-
gelopen zaterdag 25 januari en dat 
leverden de volgende winnaars op:
In de C-poule kon Hans Levy (de ze-
nuwen speelde Hans parte) Des-
mond Driehuis niet de baas in 
de finale en werd keurig twee-
de tegen een ijzersterk spelen-
de Desmond die zijn eerste gro-
te prijs binnen haalde, als goede 
derde kwam Jeroen Berkelaar uit 
de bus die op toernooien toch al-
tijd goed presteert met zijn onna-
volgbare spel maar deze avond zijn 
vizier niet op scherp had staan, dus 
zijn tegenstanders mazzel had-

den. In de B-poule won Coen Ste-
vens glansrijk. Coen was een klasse 
apart, tweede werd de sterk spelen-
de Gerard Versteeg uit Haastrecht 
die Gijs Rijneveld het nakijken gaf, 
en Gijs dus naar de derde plaats 
verwees.

Sterke spelers als Gijs van der Neut 
en Piet Steenbergen (Piet kon de 
druk niet aan ondanks zijn ve-
le supporters) en Gert Versteeg 
moesten het toch maar even tegen 
Coen afleggen, bravo! Kees Kooij-
man kreeg de pechprijs want die 
wist niet een punt te scoren wat ook 
een grote kunst is, voor de heren uit 
Haastrecht wacht volgend jaar de 
revanche.

Mooie voorrondes voor 
GVM’79 mini 3-4 kamp
Mijdrecht - In de Willestee te Wil-
nis vond zaterdag 25 januari de eer-
ste voorrondes plaats voor de mini 
3-4 kamp. Het zijn wedstrijden die 
je per team doet uitvoert en ook per 
team beoordeeld wordt. De meeste 
teams deden vandaag mee met de 
3 kamp, de onderdelen balk, lange 
mat en brug. Waarbij de jongens-
teams in plaats van balk het onder-
deel rek erbij hadden. 2 meiden-
teams van 9-11 jaar deden ook nog 
de sprong erbij (4-kamp). 
In de vroege uurjes (gelukkig turn-
den we dicht bij huis) trad GVM 3 
aan, met Sandra, Anne, Sanne en 
Charlotte in de 3-kamp; meisjes 
9-11 jaar. Ze hebben een keurige 
mat-oefening uitgevoerd, wat punt-
jes laten liggen op de brug; zijn uit-
eindelijk mooi 7e geworden.
Dan was het de beurt aan de twee 
jongensteams. Als eerste GVM 7, 
met Gijs, Bas, Tom en Ruben in de 
3-kamp 7-11 jaar. Brug en rek gin-
gen aardig goed, maar de mees-
te punten hebben zij gescoord op 
de mat. Ook zij zijn 7e geworden. 
De andere groep, GVM 4, met Wes-
sel, Jelle, Django en Huub hebben 
mooie oefeningen laten zien, zij 
hebben het best gescoord op het 
rek. Zij zijn uiteindelijk 11e gewor-
den. 
Na de lunch was het de beurt aan 
de twee teams die deelnamen aan 
de 4- kamp. Als eerst mocht GVM 5 
met Elisa, Julie, Eva Joanne en Rens-

ke. Zij hebben solide oefeningen la-
ten zien, hun sterkste punt was die 
moeilijke balk! Zij zijn zoals meerde-
re teams ook 7e geworden. Aanslui-
tend kwam GVM 6 ten tonele, met 
Sam, Melina, Lisa, Merel en Mela-
nie. Bij hen verliep alles nagenoeg 
vlekkeloos en waren heel stabiel. 
Op alle oefeningen 3e, alleen op 
de balk zelfs 2e. Dit betekende een 
derde plek voor de talentvolle mei-
den en zijn door naar de finale ron-
des! Als laatste de jonge meiden (6-
8 jaar) in de 3 kamp. Om kwart voor 
2 zagen we GVM 1 met Daantje, Lu-
na, Chalissa, Nynke en Ilse. Dit was 
voor hen allemaal nieuw, hun eer-
ste wedstrijden. Vonden het ook wel 
erg spannend. Maar ze hebben het 
goed gedaan in het grote deelne-
mersveld van wel 32 teams. Ze heb-
ben heel constant geturnd rond de 
13e, 14e en 15e plek. Heel mooi zo’n 
eerste keer, ze zijn 14e geworden. 
Om kwart over 3 mocht na lang 
wachten dan eindelijk ook GVM 2 
met Meike, Chanaja, Laura, Ilse en 
Lisanne. Zij worden momenteel ge-
traind en ook op de wedstrijddag 
begeleid door MAS stagaire Jonna 
en niet onverdienstelijk! In dit he-
le grote deelnemersveld (32) deden 
ze het echt enorm goed! Ze streden 
mee om de plaatsen 1, 2 en 3! Het 
is uiteindelijk een tweede plek ge-
worden. En naast GVM 6 mag ook 
dit team door naar de finale rondes. 
Complimenten aan stagaire Jonna! 

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 31 ja-
nuari 2014 is er prijsklaverjassen 
om fraaie prijzen voor iedereen in 
Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 
te Vinkeveen, tel. 0297-263562.

Aanwezig zijn om, let op ja, 19.45 uur en 
uiterlijk om 20.00 uur starten met 
kaarten; dit op veelvuldig verzoek. 
We spelen vier maal zestien giffies, 
de punten worden bij elkaar opge-
teld, en de winnaar of winnares is 
bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag was;
1 Jan v. Kouwen 7158 punten 
2 Loes Verbruggen 7100 punten
3 Pleun Vis 6941 punten
4 Bianca Pappot 6890 punten
5 Leen v Bemmelen 6775 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Herman v.d.Waa met 5032 punten.
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014:31 janua-
ri,14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 
11 en 25 april, 9 en 23 mei,6 en 20 
juni en 4 juli.

Gelijk spel voor Hertha E-4
Vinkeveen - Op het mooie pitto-
reske sportpark Crailo in Hilversum 
moest de E-4 aan de bak. Omdat ze 
herfstkampioen zijn geworden in 
2013 werden ze in een hogere pou-
le ingedeeld. Dat betekent sterkere 
tegenstanders. En dat was meteen 
te merken. Met Vincent op goal in 
de eerste helft ging het redelijk ge-
lijk op. Na een minuut of tien werd 
Hilversum wat sterker en schoot 
verschillende keren hard op doel. 
Vincent greep een paar keer goed 
in, maar kon niet voorkomen dat de 
1-0 er in de veertiende minuut in 
vloog. Hertha was wakker geschud 
en ging er weer fors tegen aan. Er 
kwamen wat mooie kansen en in de 
twee en twintigste minuut gaf Ryan 
een mooie voorzet die er door Niels 
werd ingetikt. 1-1. Tot de rust golf-
de het spel heen en weer maar het 
bleef bij enkele kleine kansjes.
De tweede helft viel Hertha aan 

en drukte Hilversum in de verde-
diging. In de vierde minuut na rust 
mocht Daan een corner nemen. 
Met zijn rechter been krulde hij de 
bal over de keeper in de goal. 1-2.
Hertha haalde even opgelucht adem 
en Senno, Teis en Sebastiaan na-
men het middenveld in bezit. Ben-
jamin en Geert deden goeie dingen 
in de voorhoede. Toch werd Hilver-
sum steeds sterker en met een aan-
tal mooie reddingen hield Enzo de 
schade beperkt. Een hard schot van 
Hilversum richting het doel werd 
met de handen tegen gehouden 
door een veldspeler. Penalty beslis-
te de scheidsrechter. Een geweldi-
ge safe van Enzo kon niet voorko-
men dat de bal via zijn vingertoppen 
in het doel belandde: 2-2. Richting 
het einde van de wedstrijd was de 
spanning te snijden, maar met een 
2-2 eindstand kon iedereen tevre-
den zijn.

Hertha MB1 opent met 
1-1 tegen Hooglanderveen
Vinkeveen - Na de winterstop en 
een paar weken trainen begon Hert-
ha MB1 afgelopen zaterdag de 2e 
competitiehelft met een wedstrijd 
tegen de meiden MB1 uit Hooglan-
derveen. 

Na de bekerkraker in december wa-
ren de speelsters van Hertha er op 
gebrand om in het nieuwe jaar goed 
uit de startblokken te komen. De 
wedstrijd begon om 12.15 uur tegen 
een goed spelend team van Hoog-
landerveen en al snel bleek dat het 
best wel een lastige wedstrijd zou 
gaan worden. Het spel golfde op en 
neer maar de meeste kansen wa-
ren toch voor Hertha. Na een kwar-
tier spelen had Hertha een paar gro-
te mogelijkheden die helaas niet tot 
de openingstreffer leidde. Met een 

0-0 stand gingen de meiden vervol-
gens de rust in. Na 10 minuten spe-
len in de tweede helft was het wel 
raak, maar alleen niet voor Hertha. 
Helaas werd Hooglanderveen in het 
zadel geholpen door een klein foutje 
in de defentie van Hertha. Het werd 
0-1, maar Hertha was niet van slag 
en bleef goed geconcentreerd spe-
len en schakelde zelfs een tand-
je erbij. Dit werd ook beloond. Met 
nog 15 minuten de spelen verover-
de Roxy de bal op de helft van de 
tegenstandsters en na een fraaie 
solo schoot zij hard in de rechter 
beneden hoek de 1-1 binnen. On-
danks een licht veldoverwicht voor 
Hertha bleef de stand gelijk en daar 
hadden beide teams er wel vrede 
mee. 
Foto: sportinbeeld.com

Hertha ME2 wint van CSW
De Ronde Venen - Zaterdag jl. be-
gon de voorjaarscompetitie. De  eer-
ste wedstrijd was uit tegen CSW uit 
Wilnis, altijd spannend. De wedstrijd 
begon om 11:00 uur op het kunst-
gras en veel mooie duels werden 
er uitgevochten. Kansen waren er 
genoeg met name voor Hertha, na 
een mooie actie van Sterre was het 
Mandy die de verdiende 0-1 maak-
te, iedereen uiteraard helemaal blij. 
Kort daarna was het weer Mandy 
die haar tegenstander mooi uitkap-

te en de 0-2 binnen knalde, wat een 
super begin. De eerste helft werd 
met een mooie tussenstand van 
0-2 afgesloten. De 2de helft werd 
CSW iets sterker. CSW kwam terug 
in de spannende wedstrijd 1-2. De 
Hertha dames vochten als leeuwen 
voor elkaar om de overwinning uit 
het strijd te halen. De goedleiden-
de scheidsrechter floot voor einde 
wedstrijd en Hertha won haar eer-
ste wedstrijd in de nieuwe competi-
tie met 1-2 bij CSW.



Moeizame winst voor 
Argon op ’t Vliegdorp
Mijdrecht - Argon heeft het zich-
zelf in de laatste fase van de wed-
strijd tegen de gasten uit Soester-
berg moeilijk gemaakt.

Het verzuimde menigmaal om te 
scoren en toen ’t Vliegdorp twintig 
minuten voor tijd de aansluitings-
treffer op het bord zette werd het 
een echte wedstrijd. Argondoelman 
Romero Antonioli moest eindelijk 
tweemaal goed ingrijpen en voor-
kwam zodoende puntverlies voor de 
Argonauten. Coach Patrick Loenen 
was na afloop over het algemeen 
redelijk tevreden. Echter het tem-
po vond hij te laag. Wel heeft Ar-
gon, vergeleken met de eerste helft 
van de kompetitie stappen gemaakt, 
maar het kan nog beter.

Eenrichtingsverkeer
De eerste helft was eenrichtingsver-
keer, Argon had veel balbezit maar 
kon dat tegen de zeer verdedigend 
spelende tegenstander niet echt tot 
scoren komen. Na vijf minuten ging 
de bal wel over de doellijn maar 
scheidsrechter Schuring had ‘ge-
vaarlijk spel’ geconstateerd. Maar 
na tien minuten had Vincent van 
Hellemond de score kunnen ope-
nen, op aangeven van Jesse Stan-
ge kwam hij net een teenlengte te-
kort om de doelman te verschalken. 
Daarna volgde er een rommelige fa-
se met veel blessure behandelingen.
Een kwartier voor rust werd een 
vrije trap van Stefan Tichelaar door 
de defensie van ’t Vliegdorp niet 
goed weggewerkt waardoor Mat-

thijs Coenradi strak en zuiver voor 
de 1-0 tekende.

Meer een wedstrijd
De tweede helft werd meer een 
wedstrijd, nadat Lesley Groenen 
op rechts z’n man had uitgespeeld 
verzuimde hij deze actie af te ma-
ken, hij stuitte op doelman Muyl-
wijk. Even later stond Groenen op-
nieuw aan de basis, hij stuitte op-
nieuw op de doelman maar wist in 
het vervolg Van Hellemondt te be-
reiken die koppend de 2-0 stand 
op het bord bracht. Met nog twin-
tig minuten te gaan gooide ’t Vlieg-
dorp alle schroom van zich af wat 
bij een messcherpe counter succes 
had, een voorzet van rechts werd 
door Khalid Saidi ineens onhoud-
baar ingeschoten 2-1. Twee uitste-
kende reddingen van Romero Anto-
nioli hielden Argon in de wedstrijd. 
Met Rudi Zaal voor Lesley Groe-
nen ging Argon de slotfase in en 
kreeg het toch de betere kansen. 
Jesse van Nieuwkerk liet de bal van 
z’n schoen plukken door doelman 
Muylwijk en ook Van Hellemondt 
vond de doelman op z’n weg. Even 
eerder zag Van Hellemondt z’n kop-
bal over de lat scheren. In de bijge-
voegde tijd moest doelman Anto-
nioli nog een keer flink handelend 
optreden en kreeg ook Jesse Stan-
ge nog een mogelijkheid, maar ook 
hier trok doelman Muylwijk aan het 
langste eind. De overwinning was 
dik verdiend, maar er vielen te wei-
nig doelpunten.
Foto: sportinbeeld.com  

Atlantis 2 verliest van 
concurrent Thor
Mijdrecht - Op zaterdag 25 janu-
ari speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 tegen Thor 2 
in Mijdrecht. Atlantis moest win-
nen om aansluiting te behouden bij 
de top drie. Het beloofde een pittige 
wedstrijd te worden voor de thuis-
spelende ploeg, wat zorgde voor een 
team vol strijdlust. Helaas mocht dit 
niet baten en verloor Atlantis 2 in 
een spannende wedstrijd met 11-15. 
Het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis 2 begon de wedstrijd veel-
belovend met een voorsprong van 
twee punten binnen twee minuten. 
Hierna kwam Thor terug en was de 
stand 3-3. De score ging vervolgens 
gelijk op, wat een spannende wed-
strijd opleverde. Aan de kant van At-
lantis werden de juiste mensen uit-
gespeeld en werden mooie kansen 
en doelpunten gecreëerd. De tegen-
standers deden dit ook, maar had-
den net een hoger scoringspercen-

tage waardoor het thuisspelende 
team op een achterstand kwam. De 
rust werd ingegaan met een achter-
stand van drie punten: 6-9. 
De tweede helft begonnen de spe-
lers van Atlantis vol goede moed, 
want zoals de coach in de rust had 
gezegd: het verschil was maar drie 
punten en te overzien. Dit resulteer-
de dan ook in drie doelpunten bin-
nen tien minuten aan de kant van 
Atlantis waardoor de stand gelijk 
werd. Jammer genoeg vond Thor 
dat ze hierop een antwoord moes-
ten geven en begonnen ook weer 
met scoren, waardoor ze weer uit-
liepen. Er werd nog geprobeerd om 
het tij te keren voor Atlantis door 
wissels in te zetten, maar dit leidde 
niet tot het beoogde resultaat.
Aan beide kanten werd nog een 
paar keer gescoord, waarin Thor 
de bovenhand had. Atlantis verloor 
hierdoor de wedstrijd met 11-15.

CSW vergeet zichzelf
te belonen
Wilnis - CSW heeft zichzelf zater-
dag thuis tegen Nieuwland flink te-
kort gedaan. Na een prima pot voet-
bal eindigde deze wedstrijd in een 
0-0 gelijkspel maar gezien het aan-
tal kansen had CSW deze wedstrijd 
gewoon moeten en kunnen winnen.
CSW begon prima aan de wedstrijd 
en kreeg al snel zijn eerste kans. 
Ronald Lucassen kwam op het mid-
denveld in balbezit en speelde de 
bal prima in op de vrijstaande Mike 
Cornelissen die vervolgens keihard 
inschoot maar de keeper redde met 
een prima reflex. Vervolgens was het 
meeste balbezit voor CSW dat heel 
veel ruimte kreeg om op te bou-
wen omdat Nieuwland heel ver in-
zakte en loerde op de counter. Maar 
Nieuwland kon geen potten breken 
want achterin stond het prima aan 
de kant van CSW. CSW bleef fris 
en goed spelen en kreeg opnieuw 
een goede kans voor Mike Corne-
lissen. Cornelissen werd in de zes-
tien aangespeeld door Berry Kramer 
en schoot goed in uit de draai maar 
wederom lag de doelman in de baan 
van het schot. CSW bleef verbeten 
op jacht gaan naar de openings-
treffer en kreeg opnieuw een goede 
kans toen Dave Cornelissen de bal 
prima voorzette op Sander Kunkeler 
die daarna de bal net niet goed ge-
noeg kon raken om de doelman te 
passeren. CSW bleef de meest ge-
vaarlijke ploeg maar de beloning in 
de vorm van een doelpunt bleef uit.
Na rust wederom een CSW met 
het meeste balbezit maar met een 
Nieuwland dat iets feller op de bal 
ging jagen. 

Kopbal
Toch was de eerste mogelijkheid 

alweer voor CSW maar de kop-
bal van Mike Cornelissen was we-
derom weer een prooi voor de kee-
per. Daarna een prima actie op 
rechts van Sander Kunkeler die de 
bal vanaf de achterlijn prima terug-
lag op Jay Klaas Wijngaarden maar 
zijn inzet kon nog net worden ge-
blokt. Even later leek het of de bal 
de doellijn had gepasseerd uit de 
kluts maar helaas voor CSW geen 
doelpunt.
Achterin moest CSW attent blijven 
want Nieuwland werd gaandeweg 
de wedstrijd toch wat dreigender 
richting het doel van Jordy Wens.
Zo moest Wens handelend optreden 
op een laag schot en was het op-
letten geblazen bij de dode spelmo-
menten van Nieuwland. Wel was er 
weer een goede mogelijkheid voor 
CSW toen Dave Cornelissen de bal 
laag voorgaf maar Wijngaarden net 
een teenlengte tekort kwam om te 
scoren. De wedstrijd naderde het 
einde en Nieuwland kwam nog een 
keer gevaarlijk door op links maar 
de bal ging ruim naast het doel.
Ook claimde Nieuwland nog een 
penalty maar de prima leidende 
scheidsrechter stond er bovenop en 
oordeelde dat de bal werd gespeeld. 
CSW probeerde het nog met hoge 
ballen richting de zestien maar het 
kleine beetje geluk ontbrak deze 
middag op een doelpunt. Vlak voor 
tijd nog een schitterende omhaal 
van Mike Cornelissen maar ook de-
ze bal ging voor CSW naast de ver-
keerde kant van de paal.

Helaas voor CSW werd een prima 
wedstrijd met goed voetbal niet be-
loond met een overwinning.
Foto: sportinbeeld.com

Meiden van Atlantis F2 
spelen gelijk in wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 25 
januari speelde de F2 korfbaljeugd 
van Atlantis een spannende uitwed-
strijd tegen de Zoetemeerse Meer-
vogels. De meiden van de ploeg uit 
Mijdrecht (op de foto v.l.n.r.: Maris-
ka, Lodi, Amber, Vera en Fabienne) 
maakten vlak voor rust een prachtig 
doelpunt, door snel en behendig sa-
menspel. Ze werden in hun aanval-
len steeds scherper en hoewel hun 

verdediging sterk was, moesten ze 
toch een tegendoelpunt verwerken 
in de tweede helft en eindigde het 
uiteindelijk in een gelijkspel 1-1.
Het team van Atlantis speelde een 
veelbelovende wedstrijd waarbij ze 
uitblonken in samenspel en ple-
zier. Zaterdag 1 februari zijn er weer 
nieuwe kansen voor deze meiden 
in De Eendracht in Mijdrecht. Dan 
spelen ze tegen de F2 van Velocitas.

Bijlsma en Veerhuis Utrechts 
afdelingskampioen tafeltennis
De Ronde Venen - Op zondag 19 
januari werden de afdelingskam-
pioenschappen tafeltennis gehou-
den in Hilversum. Namens de tafel-
tennisvereniging Veenland uit Wil-
nis vormden Bob Bijlsma en Fabian 
Veerhuis een dubbelkoppel en kwa-
men tevens uit in de enkelklasses 
die gespeeld werden.
Het toernooi had een klassieke op-
zet; een poulefase gevolgd door een 
afvalronde. Team Veenland stond als 
tweede geplaatst in de dubbelklasse 
5. In deze klasse waren vijftien kop-
pels ingedeeld. Bob en Fabian won-
nen in de poulefase gemakkelijk van 
een duo van Over ’t Net met 3-0. Te-
gen Almeerspin werd met een span-
nende vijfsetter de overwinning be-
haald. Als poulewinnaar ging Veen-
land door naar de halve finale. 
Dankzij de afgesproken tactiek van 
het verdedigende werk door Bob en 
het aanvallende werk van Fabian, 
konden in de halve finale de tegen-
standers van VEV met 3-0 worden 
verslagen. Dit hield in dat Veenland 
in de finale mocht uitkomen.

Finale
De finale werd om 17:00 gespeeld. 
De tegenstander was een gelegen-
heidsduo van Hilversum/Almeerspin 
die als vierde stonden geplaatst. De 
eerste set werd relatief eenvou-
dig gepakt omdat de tegenstanders 
geen kans kregen om aan te vallen 
en fouten maakten. In de tweede set 
kregen de jonge spelers meer kan-
sen en werd het snel 1-1. De der-
de set verliep gelijk aan de eer-
ste set waardoor Veenland met 2-1 
voorkwam en mocht serveren voor 

de winst. In deze set ging het gelijk 
op en was het moeilijk om uit te lo-
pen. Een setstand van 10-10 werd 
bereikt. Vanaf toen werd het zeer 
spannend waarin veel matchpoints 
verloren gingen en de tegenpar-
tij vaak de stand gelijk had kunnen 
trekken. Uiteindelijk werden de gre-
tige jongens ongeduldig en maak-
ten zij de fout waardoor Bob en Fa-
bian de dubbelkampioenschappen 
in deze klasse wonnen met 19-17! 
Ondanks dat Bob en Fabian geen 
vast dubbelkoppel zijn in de compe-
titie, hebben zij laten zien dat ze sa-
men toch heel sterk zijn. Deze pres-
tatie werd beloond met een gou-
den plak. Naast het dubbeltoernooi 
deden Bob en Fabian beide mee in 
de enkelklasse. Hierin werd Fabi-
an poulewinnaar, maar strandde in 
de halve finale van de enkelklasse 
5. Bob werd vierde in de poulefa-
se en kwam in de verliezersronde in 
de finale van de enkelklasse 7. Deze 
werd verloren in een vijfsetter. Voor 
de geleverde strijd kreeg Bob een 
kleine beker overhandigd als aan-
denken.

Mix poule
Ook de jeugd van Veenland was 
bij de afdelingskampioenschap-
pen aanwezig. Op zaterdag 18 ja-
nuari waren Denise, Jayson, Martijn 
en Twan naar Hilversum gekomen. 
Denise wist de finale te bereiken in 
de meiden mix poule Junioren/Ka-
detten. Hierin kwam zij tot een 2-0 
voorsprong. Helaas kantelde de 
wedstrijd toen en verloor zij met 2-3. 
Als verliezend finalist werd Denise 
beloond met een mooie beker.

10 Engelse mijlen van 
Uithoorn een groot succes
Uithoorn - Voor de 30e keer orga-
niseerde Atletiekvereniging AKU uit 
Uithoorn de wedstrijd over 10 En-
gelse Mijlen (16,1 km). Alhoewel de 
kortere afstanden (5 km en 10 km) 
inmiddels meer deelnemers kennen, 
draagt de wedstrijd nog steeds met 
trots de naam van de langste af-
stand. 
Door sneeuwval was de loop van vo-
rig jaar verplaatst naar het voorjaar, 
maar de weergoden waren AKU dit 
jaar aanmerkelijk beter gezind. De 
zware windstoten en hevige regen-
val van zaterdagavond hadden zon-
dagochtend 26 januari jl. plaats ge-
maakt voor een vriendelijk maar 
waterig zonnetje en bijna windstille 
omstandigheden. De ruim 150 vrij-
willigers stonden klaar om de lopers 
te ontvangen. Totaal zijn er 1145 lo-
pers ingeschreven. Samen met de 
bijna 100 kinderen was het bijna 
een record aantal deelnemers. AKU 
was in haar thuiswedstrijd natuur-
lijk het best vertegenwoordigd met 
60 lopers. Uit de gemeente Uithoorn 
haalde 162 lopers het hoogste aan-
tal, De Ronde Venen “stuurde” 57 
lopers en de gemeente Aalsmeer 
was met 48 lopers ook goed ver-
tegenwoordigd. De overige lopers 
kwamen vooral uit de steden/dor-
pen waar het Zorg en Zekerheids-
Circuit haar lopen organiseert. 
Ruim 450 lopers liepen de 10 kilo-
meter wedstrijd. Met bijna 350 lo-
pers op de 5,3 km en 16,1 km was 
het startveld mooi verdeeld. Bij de 
dames op de 10 kilometer was de 
winnaar zoals verwacht de bekende 
Keniaanse loopster Masila Ndunge. 
Bij de heren was de winnaar Sa-
id Kanfaoui. Bij de 10 Engelse Mij-
len was het lang spannend, maar 
uiteindelijk won Said Hayek afge-
tekend. Bij de dames was het ook 
spannend, maar hier ging Ahina 
Mhih uiteindelijk met de eerste prijs 
weg. Bij de (ruim) 5 kilometer was 
het pas echt spannend. Bij de he-
ren was het verschil tussen num-
mer 1 Jaron Toonen en nummer 4 
(onze eigen) Sjoerd Heemskerk 
“slechts” 35 seconden. Bij de dames 
was het verschil toch iets groter. Sil-
ke Schmidt (loopt in categorie 45-54 
jaar) was afgetekend eerste met een 

voorsprong van bijna 1 ½ minuut. 
Bij de lopers van AKU viel vooral de 
prestatie van Wouter Heinrich op. 
De van oorsprong sprinter liep van-
daag de 10 Engelse Mijlen. Zijn 7de 
plaats met een tijd van 58.16 viel 
hem eigen nog een beetje tegen. 
Met een gemiddeld tempo van 16,5 
kilometer per uur zou een recrea-
tieve fietser nog moeite hebben om 
hem bij te houden. AKU topper John 
van Dijk moest helaas geblesseerd 
uitvallen. Jolanda ten Brinke werd 
met een keurige 39,41 4e bij de da-
mes. Het is nog te vroeg op een uit-
spraak te doen over het eindklasse-
ment van het Zorg en Zekerheids-
circuit, maar er bij de lopers die tot 
nu toe alle 4 de wedstrijden gelo-
pen hebben maken Sjoerd en Thijs 
Heemskerk, Loek Janmaat en bij de 
dames Kirsten Heemskerk een grote 
kans. Bij de 10 kilometer staan Jo-
landa ten Brinke en Fred van den 
Boogaard er goed voor. Maar het 
klassement wordt pas opgemaakt 
na 8 wedstrijden en er moeten mi-
nimaal 6 wedstrijden meegedaan 
worden. Namens de organisatie 
wil ik alle sponsors bedanken voor 
hun bijdrage. Zonder de geldelijke 
steun is de organisatie van een der-
gelijke wedstrijd niet mogelijk. Ook 
de ruim150 vrijwilligers danken wij 
voor hun bijdrage. Zij zijn in beeld 
en buiten beeld essentieel voor de 
organisatie. Volgend jaar hoopt 
AKU de loop te organiseren op een 
nieuw leuk parcours aan de andere 
kant van de oude N201. Geheel op 
Uithoorns grondgebied. Het nieuwe 
parcours ligt al klaar. Als je er bij wilt 
zijn, dan kan je nu ook alvast bij ons 
komen trainen. 
Bij AKU zijn alle lopers van alle ni-
veau welkom om te komen lopen. 
Wil je georganiseerd lopen en ge-
nieten van de uitstekende trainers 
van AKU, maar ook om in een so-
ciaal vriendelijke omgeving je sport 
te beoefenen, kom dan eens een 
keer gratis meetrainen. Kijk voor het 
trainingsaanbod op: http://www.
aku-uithoorn.com/clubinformatie/
aanbod. Wij nodigen je uit op on-
ze eigen atletiekbaan. Hardlopen 
in clubverband is gezellig en het 
maakt je beter. 

Paul en Nick winnen Springbok 
koppeldriebanden toernooi
De Hoef – Afgelopen week werd in 
de Hoef om het 24 koppeltoernooi 
gespeeld om de titel koppeldrie-
banden. Onder de ogen van het ve-
le publiek werden er hoogstaan-
de partijen afgewerkt. De eerste 
twaalf koppels: in poel 1 behaalde 
J.v. Doorn/R.v. Zanten met 4 punten 
de kwart finale en lieten de kampi-
oen driebander 2014 De Hoef Hero 
Janzing/N. v. Soeren.en de top favo-
rieten van koppelkampioen 2013 P. 
Schuurman/J. Vrielink achter zich. 
Poel 2 J. Lugtigheid/J.v. Veen met 
4 punten en 97% carb. won van 
W. Holla/P. Langelaan met 4 pun-
ten en 84%. Poel 3 Jh.v. Dam/Do.v. 
Doorn wisten drie partijen te win-
nen 6 punten 100% dus kwart fi-
nale. In deel twee van het toernooi 
speelde ook twaalf koppels, in poel 
1 waar A.v. Kessel/K.v/d. Meer met 
5 punten 100% haalde en W. Koele-
man/Pl. Voorn met 4 punten en 
100% carb. eruit wimpte. Poel 2 T. 
Valentijn/H. Doornekamp behaalde 
ook 5 punten en B. de Bruyn/T. Bar-
tels met 4 punten hadden het nakij-
ken. Poel 3 behaalde P. Huzemeier/
N.v/d. Veerdonk (De Vrijheid/Biljart-
makers) de volle 6 punten dus 100%
Planning 15.30 uur kwartfinale is 
geslaagd: 6 koppels na loting tegen 
elkaar waarvan drie winnaars en de 

beste verliezer mocht mee naar hal-
ve finale. Tafel 3 De Kwakelaar’s v. 
Dam/v. Doorn trokken aan het lang-
ste eind, tegen het team van ‘t Fort 
v. Kessel/v/d. Meer. Tafel 2 was ook 
een onderonsje van Springbok 3 
bandenspelers waar Lugtigheid/v. 
Veen het onderspit moest delven te-
gen Huzemeier/v/d Veerdonk. Ta-
fel 1 v. Doorn/v. Zanten die ook de 
winst naar zich toe trokken tegen 
Vanlentijn/Doornekamp, maar zij 
behaalde het hoogste % carambo-
le’s verliezer. Halve finale 16.00 uur 
loting Valentijn/Doornekamp die het 
af moesten leggen tegen een ontke-
tende v. Dam/v. Doorn 17 carambo-
le’s in 17beurten en een sery van 6. 
De andere tafel maakte Huzemeier/
v/d Veerdonk korte metten tegen v 
Doorn/v Zanten die 7 carb te kort 
kwamen. Finale; ’t Fort werd in het 
hard getroffen toen ook Huzemeier/
v/d Veerdonk van de Springbok 
driebanders geen spaan heel lie-
ten van het koningskoppel 2009 v. 
Dam/v. Doorn die eervol twee wer-
den. Gedeelde derde voor Jan v. 
Doorn/Rik v. Zanten en Theo Va-
lentijn/Henk Doornekamp. Twee-
de werd Jhon. v. Dam/Henny(Do). v. 
Doorn. En kampioen Konings kop-
pel 2014 Paul Huzemeier/Nick. v/d. 
Veerdonk.
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