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Utrechts 
erfgoed 
op de kaart

De Ronde Venen - Door sneeuw 
en ijzel in de ochtend leek de 
streekderby tussen de twee kop-
lopers even op losse schroeven 
te staan, maar bij aanvang van de 
wedstrijd lag het nieuwe kunstgras-
veld er gelukkig prachtig bij en ver-
hoogde het winterzonnetje de sfeer 
ook nog eens. 
Door de spandoeken, het vuur-
werk, de confetti en vooral door het 
in groten getale opgekomen en af 
en toe luidruchtige publiek leek het 
wel een bekerfi nale. De enige wed-

strijd die in deze 2e klasse niet af-
gelast was, ging ook echt ergens 
om. Argon wilde de 4 punten voor-
sprong op CSW, de nummer twee 
op de ranglijst, graag vergroten om 
een gat te slaan richting kampioen-
schap. Vanzelfsprekend wilde CSW 
uit alle macht de marge verklei-
nen om goede zaken op de rang-
lijst en de periodetitel te doen. En 
dat was goed te zien. Alle spelers 
waren extra gemotiveerd en leken 
niet kapot te krijgen. In de opbouw 
en het veldspel was Argon duide-

lijk verzorgder. CSW compenseerde 
dit echter ruimschoots met hun in-
zet en felheid op de bal. Ze stoor-
den vroeg, waardoor Argon moeite 
had om druk te zetten en kansen te 
creëren. In de elfde minuut verover-
de CSW wederom de bal, zette Mike 
Cornelissen op links goed door, be-
reikte de achterlijn en legde de bal 
pasklaar terug op Sander Kunkeler, 
die de 1-0 binnenschoof. 

Vervolg elders in deze krant. 
Foto’s: sportinbeeld.com

CSW verslaat koploper Argon 
in spannende streekderby

Mijdrecht - Het was sinds 15 de-
cember vorig jaar al in gebruik, het 
nieuwe politiebureau aan de Bozen-
hoven 76 in Mijdrecht, maar woens-
dagmiddag 21 januari werd het of-
fi cieel gepresenteerd als zijnde het 
nieuwe onderkomen van de poli-
tie in De Ronde Venen. De opening 
werd verricht door Teamchef Sticht-
se Vecht/De Ronde Venen Olaf 
Broers met het doorknippen van 
een lint voor de feestelijk met blau-
we ballonnen versierde ingang van 
het pand. Hij deed dat in gezelschap 
van de districtschef West Utrecht 
Ellen Boverman en operationeel 
leidinggevende voor het bureau 
Mijdrecht Martien van Herk. Een 
en ander onder het toeziend oog 
van talrijke politieagenten, voorna-
melijk behorende tot het basisteam 
van de ‘opstaplocatie Mijdrecht’ zo-
als het bureau in de nieuwe termi-

nologie heet. Maar ook voorma-
lig notaris Peter Forsthövel die sa-
men met notaris Arjen Fanoy eige-
naar van het pand is, burgemees-
ter Maarten Divendal, de buren, de 
verzamelde pers en verdere belang-
stellenden gaven blijk van hun be-
langstelling. Het pand, pal tegen-
over Tuincentrum Wiegmans, heeft 
jarenlang dienst gedaan als admi-
nistratiekantoor Flynt, maar die ver-
huisde een tijd geleden naar elders. 
Toen kwam het pand leeg te staan. 
Forsthövel was in zijn nopjes dat hij 
het pand kon verhuren aan de po-
litie die het vervolgens wel zo effi -
ciënt mogelijk heeft ingericht, com-
pleet met spreekkamers en een ‘op-
houdlocatie’ voor aangehouden 
verdachten die voor onderzoek wor-
den overgebracht naar het politie-
cellencomplex (APU in Houten. 
Vervolg elders in deze krant.

Nieuw politiebureau 
offi cieel in gebruik genomen

Grote meerderheid raad voor bouw 
negen woningen aan Herenweg 112
Vinkeveen - Het heeft ruim zes 
jaar geduurd, tientallen vergaderin-
gen, een vier of vijftal verschillende 
bouwplannen. Een plan met 22 wo-
ningen, 14, 10 en nu dan een plan 
met 9 woningen. 

Er loopt zelfs nog een rechtszaak 
over het bouwplan van de 14 wo-
ningen. Een zaak die de Ontwik-
kelingsmaatschappij Buitenveldert 
(OMB) heeft aangespannen tegen 
de gemeente. Er zijn heel veel be-
zwaren ingebracht door omwonen-
den op elk plan. Tot een klein jaar 

terug was ook de meerderheid van 
de raad tegen het plan om te bou-
wen op het perceel Herenweg 112 
in Vinkeveen, maar vorige week 
dinsdagavond 20 januari ging de 
kogel door de kerk en ziet het er 
naar uit dat er dan toch gebouwd 
kan gaan worden. Er komen nu dan 
9 woningen. Hoewel bijna alle frac-
ties (op D66 na) het plan eigenlijk 
veel te massaal vinden en te dicht 
op elkaar gebouwd, gaf de raad vo-
rige week dinsdagavond in meer-
derheid toch het advies: ga met dit 
plan maar aan de slag. De raad gaat 

hierin mee met voorstel van het col-
lege. De raad mocht dinsdagavond 
alleen advies geven. Het college 
heeft de beslissingsbevoegdheid in 
deze zaak. Hoewel de meeste frac-
ties, gehoord hun reacties, niet blij 
zijn met het plan, waren er uiteinde-
lijk maar twee fracties die een ne-
gatief advies uitbrachten en dat wa-
ren: Lijst 8 en de PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal. Alle andere frac-
ties: CDA, VVD, D66, CU en Ronde 
Venen Belang gingen akkoord. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Tijdens een 
drukbezochte bijeenkomst in het 
Veenweidebad in Mijdrecht zijn vrij-
dagavond 23 januari de winnaars 
van de Sportverkiezingen 2014 be-
kendgemaakt. Daan Versteeg is 
verkozen tot Sportman van het jaar, 
Matthijs de Ligt tot Sporttalent, At-
lantis 1 tot Sportploeg en Derk Cool 
tot Sportvrijwilliger van 2014. De fo-
to die Jim van Keulen heeft gemaakt 
tijdens de Zilveren Turfl oop is verko-
zen tot Sportfoto van het jaar. 
De Sportverkiezingen werden voor 
het eerst in het Veenweidebad ge-
houden. Middenin het zwembad 
was een podium gecreëerd waar 

niet alleen de prijswinnaars werden 
bekendgemaakt, maar waar ook in-
terviews plaatsvonden met gasten 
en genomineerden voor de prijzen. 
Het programma werd afgewisseld 
met een inspirerend verhaal van 
Mattho Mandersloot, die zich enige 
jaren geleden als doel heeft gesteld 
om als eerste Europeaan het WK 
taekwondo te winnen. Synchroon-
zwemmer Shelby Kasse, die in 2014 
met Jong Oranje deelnam aan het 
WK, liet in het water van het Veen-
weidebad zien hoe mooi en graci-
eus schoonzwemmen kan zijn. 

Meer info elders in deze krant.
De prijswinnaars van de Sportverkiezingen poseren samen met sportcoördinator Bas Bokkes (uiterst links), wethouder 
Dijkstra (2e van links) en burgemeester Divendal (3e van links) voor de foto. 

Winnaars Sportverkiezingen 
2014 bekend

Huts Geklutste 
Kliek
Mijdrecht - Carnavalsvereni-
ging de Huts Geklutste Kliek or-
ganiseert op zaterdag 7 februa-
ri een 55plusmiddag in clubge-
bouw Immitsj aan de Windmo-
len 75 in Mijdrecht. Van 13.30 
tot 17.30 is iedere 55-plusser 
van harte welkom bij Prins Per-
sielomeus. Deze middag is er, 
naast een rad van avontuur met 
mooie prijzen, ook een spette-
rend optreden van discotheek 
Flash en Dweilorkest Dorst. 
Heeft u probleem met ver-
voer, bel dan Vincent Cornelis-
sen, tel: 0623710029. Hij zorgt 
er dan voor dat u wordt opge-
haald en weer wordt thuisge-
bracht.

Techniek 
op school
Mijdrecht - Op de Driehuis-
school kwam Jorn van Mad 
Science langs om de kinde-
ren enthousiast te maken voor 
de naschoolse Wetenschap en 
Techniekcursus die in febru-
ari op school zal gaan star-
ten. Om interesse te wekken 
bij de kinderen kwam Jorn als 
een nieuwe Hans Klok de kin-
deren er wonderen met zijn ex-
perimenten op het gebied van 
illusie,chemie en techniek. Hij 
liet ons o.a. zien hoe je lucht 
kunt verplaatsen. De kinderen 
,die hierdoor nieuwsgierig zijn 
geworden ,kunnen zich voor 
11 februari 2015 opgeven voor 
een cursus van zes bijeenkom-
sten. Alle bijeenkomsten zijn op 
dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 
uur. De eerste bijeenkomst is 
op 17 februari. Opgeven kan 
via nederland.madscience.org 
en klik op Wetenschap & Tech-
niekcursus”.
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Regio - Van 21 februari t/m 1 maart 
kun je weer heerlijk shoppen, ge-
nieten en van alles proberen tij-
dens het grootste vriendinnenfeest 
van Nederland: de Huishoudbeurs. 
Ruim 350 exposanten laten je weer 
profiteren van de vele koopjes en 
voordeeltjes. Op de eerste beursdag 
vindt de spectaculaire opening van 
de 70ste editie van de Huishoud-
beurs plaats! Kom naar de ope-
ning en zie hoe en wie dit jaar ex-
tra groots het startschot mag ge-
ven. Bekijk de laatste introducties 
op het Innovation Lab en in het His-
tory Lab worden oude tijden her-
leefd samen met de bezoeker. Leef 
je creatief uit tijdens één van de vele 
workshops. Ontdekt worden als mo-
del kan ook tijdens The Model Con-
vention. Voorbereiding nodig? Volg 
één van de catwalkworkshops van 
Mariana Verkerk! Ook Festival Fan-
tastique verrast je dit jaar weer met 
leuke activiteiten! 

Azië Pasar Malam Festival
Nieuw dit jaar is het Azië Pasar Ma-

lam Festival. Hal 7 wordt omgeto-
verd tot exotisch festival met o.a. 
live muziek en oriëntaalse dans- en 
kookdemonstraties. Bezoekers kun-
nen iedere avond tot 21.00 uur (be-
halve zondag 1 maart), donderdag 
en vrijdag tot 22.00 uur, lekker eten 
bij de diverse Aziatische restaurants 
en genieten van modeshows, die in 
het teken staan van ‘Oost ontmoet 
West’.

VIP Verwenarrangement
Genieten van het heerlijke VIP Ver-
wenarrangement met een lunch, 
exclusief toegang via de VIP en-
tree, een heerlijke Chinflex massage 
en een Chinese Health Check. Als 
spetterende afsluiting van de dag 
ontvangen de VIP’s een Verwenca-
deau! 
De Nieuwe Meerbode heeft gratis 
toegangsbewijzen. De eerste 10 die 
bellen naar: 06-53847419 ontvan-
gen een toegangscode waarmee u 
uw gratis toegangskaart per inter-
net kunt activeren. 
OP=OP.

Huishoudbeurs 2015: Het leukste 
dagje uit voor vriendinnen!
Volop inspiratie op de 
Huishoudbeurs

Regio - Dinsdag 3 februari organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over spreuken, sa-
gen en legenden over het weer. De-
ze lezing wordt gegeven door Ton 
Lindemann, medewerker bij Me-
teo Maarssen en natuurgids bij IVN 
Vecht- en Plassengebied. De le-
zing wordt gehouden in NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00u; en voor de toegang 
wordt een vrijwillige bijdrage van 
2,50 gevraagd. Na regen komt zon-
neschijn en November in de nevel, ‘t 
blijft schoon, dat is de regel. Spreu-
ken en gezegden over het weer 

kennen we genoeg. Maar waar ko-
men ze vandaan en wat is de relatie 
tot het weer en de kalender? In de-
ze lezing verder veel aandacht voor 
de historische en maatschappelijke 
achtergronden van de volksweer-
kunde. Maar ook de prachtige sa-
gen en legenden waarin het weer of 
weersverschijnselen òf een hoofdrol 
speelde, òf een belangrijke stem-
pel op het verloop van het verhaal 
drukte komen aan bod. We gaan 
dan meer horen over de Witte wie-
ven (Twente, Achterhoek), De Vlie-
gende Hollander (Zeeuws Vlaande-
ren), en De held van Haarlem, Hans 
Brinkers, (Holland).

IVN-lezing ‘Spreuken, sagen 
en legenden over het weer’

Regio – Kia Motors Nederland 
heeft de tien best presterende Kia-
dealers van het afgelopen jaar be-
noemd tot ‘Top Dealer 2015’. Kia-
dealer Van Kouwen is een van de-
ze winnende autobedrijven en ont-
ving de bijbehorende award tij-
dens de Kia nieuwjaarsbijeenkomst 
uit handen van Léan Verstoep, Ma-
naging Director van Kia Motors Ne-
derland. “Kia heeft een stabiele 
plaats verworven in de top 10 best-
verkopende merken. Dit succes is te 
danken aan een modern en veelzij-
dig modelaanbod, de onovertroffen 
fabrieksgarantie van 7 jaar en een 
sterke dealerorganisatie,” aldus Lé-
an Verstoep. “Binnen deze dealer-
organisatie hebben tien autobedrij-
ven zich weten te onderscheiden 

als best presterende automobielbe-
drijven en mogen zich daarom ‘Top 
Dealer 2015’ noemen. Onze felicita-
ties gaan uit naar de heer Theo van 
Kouwen en Frank Vaneman van Kia-
dealer Van Kouwen en haar mede-
werkers.” Gedurende het hele jaar 
wordt iedere Kia-dealer objectief 
beoordeeld. Met name de afdelin-
gen Verkoop en After Sales worden 
continu geëvalueerd. Hierbij wordt 
vooral gekeken naar de wijze waar-
op service aan de klant wordt ver-
leend, zowel bij de aanschaf van 
een auto, als in het traject van tech-
nische dienstverlening daarna. Kia-
dealer Van Kouwen heeft zich hier-
in weten te onderscheiden, een be-
wijs van kwaliteit en optimale inzet 
van hun medewerkers.

Kia-dealer Van Kouwen bekroond 
met ‘Top Dealer Award 2015’

Regio - Zaterdag 31 januari: Ge-
zellige wintermarkt in winkelcen-
trum Zijdelwaard. De uitverkoop in 
winkelcentrum Zijdelwaard duurt 
nog even voort! Zaterdag 31 janua-
ri vindt de Wintermarkt plaats! Ver-
schillende winkeliers hebben een 
kraam bij de winkel met superkoop-
jes! Daarnaast is er een kraam waar 
de bezoekers gratis een beker war-
me chocolademelk, glühwein of 
erwtensoep kunnen krijgen. En er 

is gezellige livemuziek. Boetiek de 
Boet, Nelson Schoenen, Drogisterij 
Stoop, Zijdelfleur, Primera, Bakke-
rij Hulleman, Trekpleister, Perlopla-
za, Ten Hoope Boek en Kantoor, Va-
kantieXperts, Intersport Duo en Bart 
Smit hebben allemaal spetterende 
aanbiedingen op zaterdag 31 janu-
ari tijdens de Wintermarkt in winkel-
centrum Zijdelwaard! Kom dus za-
terdag 31 januari naar de gezellige 
wintermarkt in Zijdelwaard!

Superkoopjes, en gratis warme 
chocolademelk, erwtensoep en 

glühwein van de Zijdelwaard-winkeliers

Regio - Wat een onzin eigenlijk: we-
reldkankerdag! Moet er één dag zijn 
waarop iedereen aan kanker moet 
denken? Voor mensen met kanker 
is het andersom: élke dag moet je 
aan kanker denken. Elke dag besef-
fen ze welke impact de kanker op 
hun leven heeft. Soms leer je het te 
aanvaarden: het is zoals het is. Maar 
vaak steekt de boosheid weer de 
kop op. Of de angst en de zorg hoe 
het verder moet. Vaak heb je pijn en 
erge vermoeidheid. De kanker en 
de noodzakelijke medische behan-
deling laat zijn sporen achter.

Dit is het slechte nieuws over kan-
ker. Het goede nieuws is dat de 
strijd tegen kanker steeds meer 
terrein wint. Veel kankers zijn niet 
meer dodelijk, maar worden een 
chronische ziekte. Soms ontsnap je 
door een uiterst ingewikkelde ope-
ratie. Steeds beter wordt de behan-
deling op jouw maat gesneden.
Goed nieuws is ook hoe mensen 
met kanker elkaar kunnen steunen. 
Omdat je precies snapt wat de an-
der bedoelt. Een half woord is al ge-
noeg. Dat geeft erkenning en her-

kenning. En je hoeft niet steeds er 
over te praten. Samen dingen doen 
in een veilige sfeer, biedt ook ont-
spanning. Samen zingen, samen 
breien, samen yoga, samen schilde-
ren. Steeds in het besef dat je zou 
kunnen praten over wat je dwars zit. 
Dat kan ook allemaal in Inloophuis 
’t Anker. Dat zou je een keer moe-
ten uitproberen. Dat kan op Wereld-
kankerdag: op dinsdag 3 februa-
ri staat ’t Anker open voor iedereen 
die eens wil weten hoe het toegaat 
in het inloophuis. Iedereen is wel-
kom, mensen met kanker, en zon-
der kanker. Op deze dinsdag is er 
een ‘gewoon’ programma, van 10 
tot 12 uur Haken&Breien en in de 
middag oefent het Smartlappenkoor 
van 14 tot 15.30 uur. Kom kijken 
en de sfeer proeven, kom met een 
vraag over kanker, kom mee breien 
of mee zingen, kom je verhaal ver-
tellen. Je bent van harte welkom. 
De koffie en thee staat klaar, tus-
sen 10 en 16 uur. Inloophuis ’t An-
ker zit in de bovenverdieping van SV 
ARGON, op de dinsdag en de don-
derdag. Dat is op de Hoofdweg 85b, 
3641PR Mijdrecht.

Ook op ’t Anker: 
Wereldkankerdag

De Ronde Venen - Op 19 janua-
ri in Mijdrecht en op 22 januari in 
Vinkeveen waren de open avon-
den van het VeenLanden College. 
De school kan terugkijken op suc-
cesvolle open avonden met veel be-
langstelling uit de wijde omtrek van 
de twee locaties.
Ook heeft de school veel inschrijvin-
gen voor de lesmiddag op 4 febru-
ari, waarbij de leerlingen uit groep 
8 een beetje kunnen ruiken aan het 
leven op een middelbare school.

In het schooljaar 2015-2016 start 
er ook een sportklas op het Veen-
Landen College. Ook hiervoor was 
de belangstelling groot. De docen-
ten lichamelijke opvoeding hebben 
er dan ook veel zin in.
Op 4, 5 en 6 maart kunnen nieuwe 
leerlingen zich inschrijven en daar-
bij ook aangeven of ze mee willen 
doen aan de selectie voor de sport-
klas op 8 april aanstaande. Het 
VeenLanden College daagt je uit en 
heet je welkom.

Open avonden 
VeenLanden College

Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl

Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ or-
ganiseert cursussen en activitei-
ten voor een brede groep mensen, 
maar richt zich vooral op mensen 
met veel vrije tijd, woonachtig in de 
gemeente De Ronde Venen en om-
geving. Bij de voorbereiding van elk 
nieuw cursusseizoen, dat loopt van 
september tot en met april, wordt 
er vooruit gekeken naar onderwer-
pen en thema’s en soorten cursus-
sen waarvoor belangstelling ver-
wacht wordt. 

Om die cursussen, waarvan ver-
wacht wordt dat er belangstelling 
is, te kunnen organiseren en te la-
ten doorgaan, moet gezocht wor-
den naar docenten, die tegen ver-
goeding, bereid zijn gedurende (een 
deel van) het seizoen de cursisten te 
begeleiden en de cursus te verzor-

gen. Regelmatig is en blijft de Stich-
ting “Paraplu” daarom op zoek naar 
docenten, die enthousiast en flexi-
bel zijn en het vermogen bezitten 
om kennis aan de cursisten over 
te brengen. Diploma’s of specifieke 
opleidingen zijn niet vereist, uiter-
aard wel voldoende kennis van de 
betreffende materie. Voor het ko-
mende cursusseizoen, van septem-
ber 2015 tot en met april 2016 is er 
dringende behoefte aan docenten 
met ideeën voor een cursus waarvan 
verwacht wordt dat er belangstel-
ling is en die bereid zijn het komen-
de seizoen zo’n cursus te verzorgen. 
Voor meer informatie of aanmelding 
kan men contact opnemen via de 
telefoon op nummer 0297-283908 
of per e-mail: voorzitter@stichting-
paraplu.nl of bezoek de website:  
www.stichtingparaplu.nl.

Docenten gezocht

Mijdrecht - 15 jaar geleden, op 
3 februari 2000 gingen de deu-
ren open van de kringloopwinkel 
in Mijdrecht. De avond daarvoor op 
2-2-2000 om 20.00 uur was de fees-
telijke opening door de toenmali-
ge wethouders Van Strien en Bak-
ker. Dit in aanwezigheid van veel 
gasten. Eén van de pijlers waarop 
Kringkoop rust is die van werkgele-
genheid voor mensen met een ach-
terstand op de arbeidsmarkt. Bij de 
start waren er 2 ambtenaren, 6 tra-
jectkandidaten vanuit de gemeen-
te en 9 medewerkers van Pauw-Be-
drijven in dienst. Inmiddels is Kring-
koop een florerend bedrijf en zijn 
er 59 mensen werkzaam bij Kring-
koop. Daarnaast zijn er ook nog da-
gelijks stagiaires werkzaam en per-
sonen vanuit de reclassering en de 
Raad voor de Kinderbescherming. 
Werd er in het jaar 2000 nog 117.000 
kilo aan bruikbare goederen opge-
haald door Kringkoop, toen nog al-
leen in de gemeente De Ronde Ve-
nen. Vanaf 2004 ging Kringkoop ook 
inzamelen in de gemeente Breuke-
len. Nu anno 2015 zamelt Kring-
koop 1.111.000 kilo in en wordt er 
aan 450.000 kilo goederen verkocht 
in de winkel en aan bijna 500.000 
kilo aan recyclebare goederen, zo-
als textiel, gescheiden afgevoerd. 
Deze aantallen zijn een directe be-
sparing voor het milieu, anders was 
een heel groot gedeelte toch bij 
het afval terecht gekomen. Kring-
koop heeft ook niet stilgestaan de 
afgelopen jaren. Veel arbeidstrajec-
ten hebben de kandidaten gehol-
pen om elders vast werk te kunnen 

vinden. Veel tijd wordt gestoken in 
de ontwikkeling van de vaste me-
dewerkers met een (lichte) beper-
king, wat weer kan leiden tot grote-
re zelfredzaamheid in het dagelijkse 
leven. Dat bedrijfsmatig werken en 
maatschappelijk ondernemerschap 
prima samen kunnen gaan, bewees 
Kringkoop begin 2014. Het bedrijf 
kreeg de MVO-prijs 2014 uitgereikt 
van gemeente De Ronde Venen. 

Keurmerk
Daarbij behaalde het bedrijf in sep-
tember het felbegeerde “Keurmerk 
Kringloopbedrijven”. Kringkoop ont-
ving dit keurmerk als een van de 
eerste kringloopbedrijven in Neder-
land. Het keurmerk kringloopbedrij-
ven is een initiatief van de branche-
vereniging om onderscheid te ma-
ken tussen bedrijven die op de 2e 
hands goederen markt opereren. 
Het keurmerk toont aan dat het be-
drijf zich professioneel inzet voor 
mens en milieu. Nieuw voor 2015 
is dat alle inwoners van De Ron-
de Venen en Breukelen nu 24 uur 
per dag zijn of haar spullen kunnen 
aanbieden via de website. De klan-
ten kunnen zelf kiezen uit een dag-
deel waarop de Kringkoop auto in 
de buurt komt. Kijk hiervoor eens 
op onze vernieuwde website www.
kringkoop.nl. Maandagmiddag 2 fe-
bruari is het dus 15 jaar geleden dat 
de deuren opengingen. Deze mid-
dag is er gratis koffie en cake en 
bovendien 15% korting op alle aan-
kopen die middag. Kortom: Kring-
koop is niet meer weg te denken uit 
de regio.

15 jaar Kringkoop

Mijdrecht - Ook dit jaar is er op de 
nationale voorleesdag, woensdag 21 
januari, weer een gezellig, leerzaam 
en lekker voorleesontbijt geweest 
op De Eendracht! Dankzij de spon-
soring van Albert Heijn aan de Lei-
cester konden we genieten van een 
lekker ontbijt. De ouderraad zorg-

de er voor dat de boodschappen 
gehaald werden en dat alles netjes 
verdeeld werd over de verschillende 
groepen.  Daarna was het dit jaar de 
eer aan opa’s en oma’s om de leer-
lingen voor te komen lezen. Het is 
weer gebleken dat klein en groot 
van het voorlezen genieten!

Voorleesontbijt op de Eendracht 



De cultuurhistorische atlas 
van de provincie Utrecht 
zet het historische hart van 
Nederland op de kaart. 
Tien jaar na de eerste edi-
tie en na drie herdrukken 
was het boek langere tijd 
uitverkocht. Toch bleef de 
vraag onverminderd groot. 
Hoogste tijd dus voor een 
vernieuwde en uitgebreide 
editie, met een koppeling 
naar een digitaal gegevens-
bestand: Tastbare Tijd 2.0.

Auteur Roland Blijdenstijn 
vertelt over de geschiede-
nis van de regio Utrecht: 
“Erfgoed krijgt betekenis 
door de verhalen die we 
erover kennen. Bij het 
maken van ruimtelijke 
plannen houden we steeds 
beter rekening met de 
aanwezige culturele schat-
ten. Inwoners, bezoekers, 
bestuurders en bedrijven 
geven aan dat het een 
belangrijk aspect is van de 
aantrekkelijkheid van onze 
omgeving.” Door de zeer 

informatieve atlas leren 
de inwoners van de regio 

Utrecht meer over de eigen 
woonomgeving. Maar 
‘Tastbare Tijd’ helpt ook 
beleidsmakers bij gemeen-
ten en adviesbureaus bij 
het opstellen van ruimte-
lijke plannen. “Het is fijn 
om te zien dat bij zovele 
mensen het Utrechtse Erf-

goed in hoofden en harten 
leeft.” Nieuwe thema’s in 

de atlas zijn het ontstaan 
en de ontwikkeling van het 
bestuurlijk en ruimtelijk 
gebied, de infrastructuur 
van vervoer, water en ener-
gie, het militaire erfgoed 
met onder andere over-
blijfselen uit het Romeinse 
Rijk, de vele kastelen en 

bijzondere buitenplaatsen. 
Veel fraaie oude en nieuwe 
kaarten en spectaculaire 
luchtfoto’s verbeelden en 
verklaren de ontwikkeling 
van de provincie.

Achter de ‘mooie plaatjes’ 
in het boek gaat een uit-
gebreid gegevensbestand 
schuil. Alle elementen op 

de kaarten zijn mét hun 
achterliggende gegevens 
ook digitaal beschikbaar 
via de website www.
provincie-utrecht.nl/chat. 
Tastbare Tijd 2.0 is vanaf  
5 februari te verkrijgen 
bij de boekhandel en VVV. 
Uitgeverij Stokerkade, 
ISBN9789079156269, 
€29,50.
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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.

Utrechts erfgoed op de kaart
Erfgoed krijgt betekenis 

door onze verhalen

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

Advies op maat voor culturele 
vrijwilligersorganisaties
Hoe werf  je nieuwe leden? 
Waar vind je sponsoren? Hoe 
stel je een beleidsplan op en 
hoe ontwikkel je een website? 
De provincie Utrecht en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
hebben de handen ineenge-
slagen om verenigingen te 
helpen, die worstelen met 
dit soort vragen. Niet met 

geld, maar met kennis! Zij 
bieden in 2015 advies aan 
maximaal twintig culturele 
stichtingen en verenigingen. 
Door uiterlijk 1 maart 2015 
het aanmeldformulier in te 
vullen op www.provincie-
utrecht.nl/AdviesOpMaat 
maakt u kans op professio-
neel advies. 

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? 
Meepraten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? 
Editie 6 van ons interactieve 
digitale Provincie Utrecht 
Magazine is uit! Geschikt 
voor tablet en pc. 

Ga voor een gratis 
abonnement naar: 
provincieutrechtmagazine.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht:
N227 Leusden en Maarn: vervangen en aanpassen wegverlich-
ting gedurende een aantal weken
N237 Soesterberg: aanleg ecoduct ‘Boele Staal’, oplevering 2e 
helft van 2015
Oostelijke randweg Harmelen: laatste werkzaamheden, in 
februari 2015 open voor verkeer
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot medio 2016, 
daarna open voor verkeer

Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden 
aan de provinciale wegen, ga naar: www.provincie-utrecht.nl/
wegen of  volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt dat 
u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is 
medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn 
er regelmatig openbare  vergaderingen van Provinciale Staten. 
Hier vindt u een handig overzicht van wat er de komende maand 
gepland staat.

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

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen, zoals milieu-
berichten, zijn tegenwoordig online te vinden. Deze komen dus 
niet meer in een huis-aan-huis-blad. Digitale publicaties vindt u 
op de website www.officielebekendmakingen.nl en ook op www.
mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl kunt u zorgen dat u 
automatisch bericht krijgt als er iets gepubliceerd wordt over 
een locatie bij u in de buurt. Hiernaast blijft een printbare versie 
beschikbaar. U kunt die ophalen bij de provincie Utrecht of  
kosteloos laten toezenden. Telefoon: (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze nieuwe Twitteraccounts @Ucultuur en @UErfgoed. De 
overige accounts zijn: @ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht en @werkaandewegutr.

Evenementen

Ook de komende maand zijn er weer diverse leuke activiteiten 
en evenementen in de provincie Utrecht. Neem voor het meest 
recente overzicht eens een kijkje op www.recreatiemiddenneder-
land.nl  en www.utrechtyourway.nl. Ook  handig  zijn de apps 
van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug 
en Utrechtse Buitenplaatsen.

Voor de evenementenagenda van de provincie Utrecht, kijk op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

Op woensdag 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. 
De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten is gepland 
op:

9 februari 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten 

Deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan de 
Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen kunnen 
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie

Utrecht voert campagne! 
Op woensdag 18 maart 
zijn de Provinciale Sta-
tenverkiezingen en valt er 
wat te kiezen: wel of  geen 
windmolens, snelheidsver-
laging op N-wegen, bepa-
len of  de provincie genoeg 
doet voor schone lucht of  
streekbussen wel of  niet 
laten rijden, ook als er niet 
veel reizigers zijn. Op de 

campagnewebsite 
www.kiesjouwutrecht.nl 
kun je de uiteenlopende 
standpunten van de 
verschillende politieke 
partijen over de thema’s 
lezen. 

Kijk op de website en be-
paal wie jouw stem krijgt 
op 18 maart.

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

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

ACTIVITEITENOVERZICHT FEBRUARI 2015
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmel-
ding via het Klant Contact Centrum 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders 
vermeld.
Doe mee met NL Doet!
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 20 en zaterdag 
21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in 
het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar 
liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen 
mensen deelgenomen.

In actie bij Amerpoort Vinkeveen.
Is NL Doet ook iets voor uw organisatie? Kunt u extra 
handen gebruiken om grote klussen op te knappen, zo-
als het schilderen van uw gebouw, of het planten van 
bloembollen, of een uitje met uw bewoners? Kijkt u dan 
snel op de website www.nldoet.nl. Als u uw klus voor 
31 januari 2015 aanmeldt en aan bepaalde voorwaar-
den voldoet, kunt u zelfs een financiële bijdrage van het 
Oranjefonds krijgen voor het organiseren van de klus. Kijk 
hiervoor ook op de site van NL Doet via www.nldoet.nl.  
Meldt u zich vlot aan voor de financiële bijdrage want 
hier geldt: Op = op. Heeft u vragen, neemt u dan con-
tact op met Claudia Prange, via c.prange@stdb.nl
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 2 en 16 februari. Aanmelden: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Rollator spreekuur
Woensdag 11 februari van 10.00-11.00 uur in de Kom, 
Mw. van Wieringenplein Mijdrecht. Bent u niet in de ge-
legenheid om naar het spreekuur te komen en heeft u 
wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Jan-
nie Liebregts van Tympaan de Baat. Tel. 0297-230280.
Eetgroep in Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24.
Vrijdag 13 en 27 februari.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 11 februari van 19.30-21.00 uur in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond 
is ‘Verloren Woorden’ en gaat over taal en spraaksto-
ringen. Gastspreekster is Hanneke de Graaf zij is als 
logopediste werkzaam bij Careyn Maria-Oord.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 23 februari van 13.30-15.30 uur in de Buurt-
kamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. Work-
shop ‘Voluit Leven’: Omgaan met de lichte én de don-
kere kanten van het leven, door Inge Nix, trainer bij 
Indigo.
Open tafels
Maandelijkse Eetgroep bijeenkomst op de laatste don-
derdag van de maand voor 55 plussers. Een warme 
maaltijd met inloop vanaf 12.00 uur en aan tafel om 
12.30 uur in ‘het Paradijs’, Hofland 33 (achter de pad-
denstoel), Mijdrecht. Rooster 1e halfjaar 2015: 26 fe-
bruari, 26 maart, 30 april en 28 mei. Nieuwe deelne-

mers kunnen zich aanmelden bij het Klanten Contact 
Centrum.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 12 en 26 februari is het Repair Café van 
14.00-16.00 uur open om samen te repareren! Loca-
tie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 
0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop 
thee of koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 16 februari. Elke 3e maandagochtend van 
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop. 
Brunch in de Kweektuin
Zondag 1 februari. Elke eerste zondag van de even 
maanden van 12.00-14.00 uur voor 65 plussers. Kosten 
€5,-. Aanmelden vanaf 14 januari kan bij het Klanten 
Contact Centrum.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Bibliotheek AVV zoekt voor diverse locaties Gast-

heren/Gastvrouwen voor tijdens activiteiten (voor 
o.a. cursussen, workshops en inloopbijeenkomsten). 
(vac.nr. 13044)

- Zonnebloem afdeling Mijdrecht zoekt vrijwilligers 
voor het bezoeken van gasten. (vac.nr. 12931). Zij 
zoeken tevens een voorzitter voor het bestuur. (vac.
nr. 12884)

- Vindt je het leuk om gezellig koffie te drinken, voor te 
lezen of een spelletje te doen? Dan zoeken de cliën-
ten van Amerpoort in Vinkeveen jou! (vac.nr. 12840)

- Gilde De Ronde Venen zoekt een voorzitter. (vac.nr. 
12808)

- Stichting Cursusproject De Ronde Venen zoekt op 
korte termijn een penningmeester. (vac.nr. 12748)

- Maatje voor Twee (Tympaan-De Baat) zoekt een 
maatje voor meneer Radzam (49 jaar). (vac.nr. 12717)

- Bibliotheek Abcoude, Vinkeveen zoekt vrijwilligers 
die willen assisteren en wegwijs maken van klanten, 
het opruimen van teruggebrachte materialen, het 
controleren van foutgeplaatste materialen en het op-
zoeken van reserveringen. Zowel in Vinkeveen (vac.
nr. 12688 t/m 12690) als in Abcoude (vac.nr. 12677)

- Zonnehuisgroep Amstelland zoekt een restaurantvrij-
williger voor de vrijdag in verzorgingshuis Zuider-
hof (vac.nr. 12608) en tevens een tuinman voor ver-
zorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht. (vac.
nr. 12606)

Kijk voor het complete aanbod van vacatures voor 
vrijwilligerswerk februari 2015 op onze website: www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg over de 
vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@
stdb.nl of 0297-230 280.

BUURTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

PROGRAMMAOVERZICHT FEBRUARI 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Maandag 2 feb Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
Dinsdag 3 feb Vislunch in Kop van de Haven IJmuiden 09.00 uur € 21,00
Donderdag 5 feb Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 6 feb  Atelier Steengoed Uithoorn 12.30 uur € 4,00
Dinsdag 10 feb Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.00 uur € 11,00
Woensdag 11 feb PlusBus Diner in Royal Ocean Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
Donderdag 12 feb Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 13 feb Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50
Dinsdag 17 feb Winkelen Stadshart Amstelveen 09.00 uur € 10,00
Woensdag 18 feb Tijd voor Max Hilversum 14.30 uur € 10,00
Donderdag 19 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 20 feb Pannenkoekenrestaurant in Noord Brabant Vreeland 11.00 uur € 8,00
Maandag 23 feb Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
Dinsdag 24 feb Winkelen Ikea Amsterdam 10.00 uur € 13,00
Woensdag 25 feb PlusBus Diner in De Waard Wilnis 17.00 uur € 3,00
Donderdag 26 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 27 feb Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

Vervolg van de voorpagina.

Lange weg
Het college had al laten weten dat 
zij voornemens waren in te stem-
men met deze nieuwe aanvraag. In 
het voorstel aan de raad stond dan 
ook duidelijk: “Het college is be-
voegd om zelfstandig te beslissen 
op deze aanvraag. In verband met 
het  verleden  en gezien de betrok-
kenheid van uw raad bij de vorige 
plannen zijn wij voornemens in te 
stemmen met deze aanvraag en de 
procedure voor projectafwijking op 
te starten, nadat de raadscommis-
sie heeft geadviseerd over dit bouw-
plan.”
Dat advies heeft de raad vorige 
week dinsdagavond gegeven. De 
raadzaal was goed gevuld. Er waren 
diverse insprekers. De ontwikkelaar, 
de heer Van der Berg, gaf duidelijk 
aan dat hij nu toch alles had gedaan 
om tegemoet te komen aan de be-
zwaren van te veel woningen en te 
massaal. Terug van 22 naar 9 wo-
ningen is niet niks: “De massaliteit 
is nu een stuk minder. Ook de goot-
hoogte is verlaagd van 2.5 m tot 8 
meter, naar 2.4 m tot 6.5 meter. Ik 
hoop dat de omwonenden er nu 

mee akkoord kunnen gaan”, aldus 
Van der Berg.

Pas        t niet
Maar daar ziet het niet naar uit. 
Er waren vele aanwezigen en na-
mens hen spraken de heer Smit en 
de heer Van der Wilt. Smit vond het 
positief dat er nu een echt nieuw 
plan lag en hoopte met een scho-
ne lei te kunnen beginnen. “Maar”, 
aldus Smit, “past dit plan in het be-
stemmingsplan? Nee! Past dit plan 
in de structuurvisie? Nee, wij den-
ken van niet! Is het zo’n fantastisch 
plan dat we geen nee meer kunnen 
zeggen? Nee, dat is het niet! Het is 
nog te massaal. Als dit wordt goed-
gekeurd houden we ons hart vast 
voor de toekomst van Vinkeveen”, 
aldus Smit.
Van der Wilt vond het sowieso geen 
fraai plan: “en ook de wethouder 
weet heel goed dat dit plan niet 
deugt. Hij weet ook dat je in de-
ze raad geen meerderheid zou zijn 
als zij het voor het zeggen hadden. 
Maar de wethouder weet heel goed 
dat de raad buitenspel staat en dat 
al heeft besloten dat het er komt. 
Dat  is onbehoorlijk, zegt mijn ad-
vocaat. Ik noem het iets anders. Ik 

zou zeggen: wethouder bewandel 
de weg zoals het hoort. Laat de raad 
besluiten.” De raad kon niets an-
ders dan haar gevoelens tonen en 
dat deden diverse fracties. PvdA/
GroenLinks/LokaalSociaal: “Wat 
gaat de wethouder met ons advies 
doen? Het besluit ligt er al.” Ron-
de Venen Belang: “We kunnen als 
raadscommissie ritueel tegensput-
teren, maar meer kunnen we niet 
doen.” CDA: Het is niet het plan dat 
we graag zouden zien, maar het is 
nu minder massaal.” D66: “Het col-
lege heeft de bevoegdheid gekre-
gen. De wethouder heeft het goed 
gedaan. Hij heeft er heel wat af ge-
kregen. Het CDA vroeg een paar 
maanden geleden een onsje min-
der: wel, hun eigen wethouder heeft 
er een pond afgehaald. Ik begrijp 
niet dat het CDA niet wat enthousi-
aster reageert. De wethouder heeft 
precies gedaan wat zijn coalitie wil-
de dat hij deed”, aldus D66.
Wethouder Moolenburgh was het 
roerend eens met D66: “en”, zo zei 
de wethouder “het eerdere plan was 
nog de bevoegdheid van uw raad, 
maar nu het beneden de 10 wonin-
gen is, is de bevoegdheid bij ons, 
het college.”

Grote meerderheid raad voor bouw 
negen woningen aan Herenweg 112

Vervolg van de voorpagina.

Met de opzet van de Nationale Po-
litie kwam de verhuizing naar een 
ander en meer geschikter pand al 
ter sprake. Maar het duurde nog 
even voordat het zover was. Boven-
dien hing het aan een zijdendraadje 
of het wel zou doorgaan…

‘Opstaplocatie Mijdrecht’
Het politiebureau is niet ‘nieuw’ in 
de zin van het woord, maar is in 
de plaats gekomen van het voor-
malige bureau aan de Anselmus-
straat waar de politie van het district 
West-Utrecht jarenlang heeft gebi-
vakkeerd. “Dat bureau voldeed niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Te-
vens was er vraag naar meer ruim-
te, zowel binnen als buiten. Poli-
tiewagens kunnen nu beter en ge-
makkelijker geparkeerd worden 
naast en achter het nieuwe pand. 
Het is niet zo dat alle politieagen-
ten voortdurend binnen zijn. Het is 
een locatie van waaruit de politie-
activiteiten plaatsvinden. Uiteinde-
lijk is het de bedoeling dat er meer 
blauw op straat komt,” vertelt Pe-
ter Keijzer van de politie District 
West-Utrecht, dat onderdeel is van 
de eenheid Midden-Nederland. Die 

is ontstaan na de reorganisatie van 
alle politiekorpsen in Nederland tot 
een Nationale Politie. Deze is lande-
lijk opgedeeld in nog negen andere 
politie-eenheden die op hun beurt 
weer onderverdeeld zijn in distric-
ten. “De eenheid Midden-Neder-
land is ontstaan uit de samenvoe-
ging van de vroegere regio’s Fle-
voland, Gooi- en Vechtstreek en 
Utrecht. Miriam Barendse is van 
deze eenheid de Politiechef. Deze 
eenheid bestaat uit vijf districten, 
waarvan het District West-Utrecht 
er een van is en sinds 1 januari jl. 
onder leiding staat van Ellen Bo-
verman. In dit district zijn drie zo-
als wordt genoemd ‘robuuste basis-
teams’ gevormd waarvan basisteam 
Stichtse Vecht met 122 en De Ron-
de Venen met 39 personeelsleden 
er een van is. Die heeft als ‘opsta-
plocatie’ Mijdrecht in De Ronde Ve-
nen. Het districtsbureau zetelt sinds 
jaar en dag in Maarssen. De basis-
teams werken met elkaar samen en 
maken gebruik van elkaars experti-
se en specialismen waar dat nodig 
is. Deze teams zijn ‘plat’ georgani-
seerd en staan dichter bij de inwo-
ners. Immers, voor hen wij doen het 
in de vorm van een betere bestrij-
ding van de criminaliteit, betere op-

sporing en bevordering van de vei-
ligheid. Dat staat in het dienstverle-
ningsconcept wat daarvoor is opge-
steld,” Aldus Keijzer.

Symbolische waarde
Tijdens haar kort welkomstwoord 
met de nodige felicitaties vanwe-
ge de ingebruikname van het ‘nieu-
we’ politiebureau wees districtchef 
Ellen Boverman de aanwezigen er-
op dat het met name burgemees-
ter Divendal is geweest die een vu-
rig pleiter was voor het behoud van 
het politiebureau in Mijdrecht. Dit 
in weerwil van de landelijke bezui-
nigingen die ook het Korps raken 
waardoor bestaande politiebureau 
gesloten worden. Mede om die re-
den noemde zij het een unieke dag 
waarop het bureau officieel in ge-
bruik is genomen. Ellen Boverman 
benadrukte dat de dienstverlening 
aan de burger hoog in het vaandel 
staat, “Wij moeten bereikbaar, be-
schikbaar en benaderbaar zijn voor 
de burgers. Dus dichtbij, in de buurt 
zijn, een goed contact hebben en 
ons profileren in de vorm van een 
kwalitatief hoogwaardige dienstver-
lening. Blauw op straat wordt het 
nieuwe werken door buiten meer 
gebruik te maken van onder meer 

Nieuw politiebureau 
officieel in gebruik genomen

moderne communicatie- en net-
werkapparatuur. Niettemin is de 
aanwezigheid van een politiebureau 
in een woonplaats van grote sym-
bolische waarde voor de burger. Die 
moet daar kunnen binnenlopen om 
aangifte te doen of om andere re-
denen. Het verhoogt het gevoel van 
veiligheid. Een goede dienstverle-
ning moeten we samen met de om-
liggende districten, alle basisteams 
en ondersteunende diensten uit-
voeren. Daar gaan we voor.” Zij feli-

citeerde het basisteam van de Ron-
de Venen met de nieuwe locatie en 
wenste het een goede werksfeer en 
veel succes toe.

Op zijn beurt feliciteerde Teamchef 
Olaf Broers het team met het bu-
reau en ging in op het thema sa-
menwerken, een aspect dat hoog in 
het vaandel staat. Hij droeg dit voor 
in gedichtvorm. Martien van Herk 
schetste hoe hij met Peter Forsthö-
vel het er destijds nog over had ge-

had dat het toen leegstaande pand 
heel geschikt zou zijn om als poli-
tiebureau te dienen. Zich eigenlijk 
al realiserend dat dit het op termijn 
ook zou worden. Nu het in gebruik 
is genomen zei hij er alle vertrou-
wen in te hebben dat dit een mooie 
invulling aan de samenwerking zal 
geven. Vervolgens volgde voor geïn-
teresseerden een rondleiding door 
het pand en werd er ter gelegen-
heid van de opening koffie met ge-
bak geserveerd.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 3 febru-
ari is er weer bingo bij toneelvereni-
ging O.K.K. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen met als hoofdprijs 
een dinercheque ter waarde van 
125 euro te besteden bij brasserie 
De Waard. U komt toch ook gezel-
lig een avondje bingo spelen? De 
bingo zal gehouden worden in het 
veenweidebad, Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.

Hulp bij 
stamboom-
onderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 2 februari a.s. Bent u weer 
van harte welkom in de “oudheid-
kamer” van verenigingsgebouw de 
boei in Vinkeveen met uw vragen 
over genealogie. De leden van de 
werkgroep genealogie binnen on-
ze historische vereniging zijn u weer 
graag van dienst om richting te ge-
ven in de zoektocht naar het ver-
leden van uw dierbaren. Wij we-
ten ons daarbij altijd weer gesteund 
door enkele vaste bezoekers, die 
dan hun steentje bij dragen door de 
overdracht van hun kennis en erva-
ringen met stamboom onderzoek.
U bent vanaf 19.30 Uur van har-
te welkom op deze helpdeskavond. 
Het enthousiasme voor deze avon-
den is echter van dien aard, dat wij 
u vragen om uw komst van te vo-
ren even aan te melden. Dit van-
wege een beperkt aantal compu-
ters en om mogelijke teleurstelling 
te voorkomen. Aanmelden kan bij: 
h.V.Dreumel@gmail.Com

Accordeonisten, waar zijn 
ze gebleven?
De Ronde Venen - Vooral in de 
zestig en zeventiger jaren was Vin-
keveen een bakermat van accorde-
onisten. Accordeonvereniging Tem-
po werd zelfs internationaal bekend 
door het behalen van het Europese 
kampioenschap. Na een aanvanke-
lijke splitsing in twee verenigingen 
Tempo en Accordando werd er in 
1985 gefuseerd naar de bestaande 
vereniging Con Amore. Vele tiental-
len accordeonisten zijn er in de loop 
der jaren opgeleid door deze vereni-
gingen in het accordeon gekke Vin-
keveen. Daarom is het onbegrijpe-
lijk dat shantykoor de Turfschippers 
ook uit Vinkeveen geen accorde-
onist kan krijgen uit de Ronde Ve-
nen of de regio. De huidige accor-

deonist van het koor is afkomstig uit 
Nederhorst ten Berg. Veel Shanty 
of zeemansliederen hebben de ac-
cordeonklanken als basis. Het Vin-
keveense koor heeft een prima mu-
zikale begeleidings groep, maar wil 
het graag uitbreiden met een twee-
de accordeonist(e). Welke huidi-
ge beoefenaar of gepensioneerde 
liefhebber(ster) wil eens op de oe-
fenavond komen luisteren of op de-
ze avond met zijn of haar accorde-
on eens een keer meespelen met 
het koor om de (uitstekende) sfeer 
te proeven en zo zijn of haar muzi-
kale leven een up date te geven. De 
koffie en schippersbitter staat klaar. 
Bel of mail naar 0620052327 of in-
fo@deturfschippers.nl 

De Eendracht bruist op 
workshopavond
Mijdrecht - Op woensdagavond 21 
januari 2015 was er weer een work-
shopavond ‘De Eendracht Bruist’. 
De avond werd georganiseerd voor 
alle ouders van OBS De Eendracht. 
Deze avond hebben wij de ouders 
laten ervaren wat de kinderen zoal 
doen op school: de ouders hebben 
op een unieke manier kunnen ken-
nismaken met verschillende lessen 
en werkvormen waarmee de kinde-
ren dagelijks te maken hebben. Dat 
kennismaken gebeurde vooral door 

te doen! Er waren 12 workshops sa-
mengesteld waaruit de  ouders een 
keuze konden maken. Een deel van 
de workshops werd door leerkrach-
ten verzorgd en een deel door leer-
lingen. Daarnaast waren er ‘keten-
partners’ die een workshop aanbo-
den. Na afloop van de workshops 
was er gelegenheid om onder het 
genot van thee of koffie ervarin-
gen uit te wisselen. Een geslaagde 
avond waar wij met plezier op te-
rugkijken!

Cursusproject DRV
De Ronde Venen - Cursus 15, fi-
mokralen of fimochunks maken, 
maandag 2 februari, van 19.30 – 
22.30 uur. De cursus fimokralen of fi-
mochunks maken heeft het cursus-
project al een aantal keren in het 
programma gehad. En iedere keer 
zijn de deelnemers aan het eind van 
de avond blij verrast over hun eind-
produkt. 

Een ketting of armband van bijvoor-
beeld gemarmerde kralen, kralen 
versierd met bladgoud / zilver of glit-
ters, met of zonder zilveren kernen, 
passend bij dat bepaalde jurkje of die 
lievelingstrui. 
De fimoklei is er in vele kleuren. De 
kralen worden tijdens de cursus ge-
bakken en er is een keuze uit een ve-
ter of staaldraad om de kralen aan te 
rijgen. Ook zijn er pakketjes tussen-
kralen om het sieraad nog meer te 
verfraaien. Op deze cursus zijn nog 
wat plaatsen vrij. 

Cursus 16, Frans voor beginnen-
de gevorderden. 10 maandagen 
2-9-16 feb., 2-9-16-23-30 maart, 13-
20 april, van 19.30-21.00 uur. Voor 
deze cursus hebben we gelukkig 
weer een docente gevonden. De cur-
sus is bijna volgeboekt op de markt, 
er kunnen nog een paar cursisten bij. 
Voor snelle beslissers, want de les-
sen beginnen al op 2 februari

Cursus 18, fotoboek maken, 3 
woensdagen 4-18 feb., 4 maart, 
van 20.00-22.00 uur. U heeft ze vast 
wel gezien, die prachtige, professio-
neel uitziende fotoboeken die mensen 
maken van bijvoorbeeld hun vakan-
ties, reizen of (klein)kinderen. En als u 
denkt dat u dat ook wel zou willen ma-
ken dan is deze cursus iets voor u. Het 
ziet er misschien moeilijk uit, maar on-
der de deskundige leiding van de do-
cent leert u alles wat hiervoor nodig 
is. Het is wel belangrijk dat u bekend 
bent met het werken met windows en 
mappenstructuur. En dat u foto’s kunt 
overzetten van de camera naar de pc. 
Ook op deze cursus kunnen nog een 
paar cursisten inschrijven.

Penningmeester
De stichting Cursusproject De Ronde 
Venen is naarstig op zoek naar een 
penningmeester. Misschien kent u 
iemand die wat van zijn / haar vrije 
tijd wil geven aan een goed doel en 
met een leuke werkgroep wil samen-
werken om het cursusproject goed te 
laten functioneren. Voor inlichtingen: 
mevr. E. Stange 0297-262432 (voor-
zitter), mevr. A. Blokker 0297-582482 
(secretaris). Op de site www.cur-
susproject.nl/rondevenen.htm. vindt 
u alle informatie over de cursussen 
en inschrijven. Meer informatie? Bel 
dan met 0297-261849 of mail naar 
auwert@casema.nl

ROM-koor “crème-de-la-
crème” in Paradiso
Mijdrecht - Na aanvankelijk niet 
te zijn ingeloot voor de korendagen 
2015 in Paradiso, kreeg het ROM-
koor te elfder ure toch een “wild-
card” en werd uitgenodigd voor dit 
grootste Nederlandse korenspekta-
kel dat afgelopen weekeind weer in 
Amsterdam gehouden werd. 

Ruim 400 koren hadden zich inge-
schreven voor dit felbegeerde eve-
nement terwijl er “slechts” 140 ko-
ren konden worden geplaatst. In 
twee dagen tijds wordt alle ko-
ren 20 minuten gegund om hun re-
pertoire te laten horen. Het ROM-
koor dat vorig jaar ook had mee-
gedaan en daar een staande ovatie 
ten deel viel, werd aangekondigd als 
het “crème-de-la-crème” in koren-
land. Begeleid door James Pollard 
en gedirigeerd door dirigent Ferdi-
nand Beuse, die dit weekeind met 

drie verschillende koren in Para-
diso stond, werden een vijftal stuk-
ken gezongen. Het was een uiteen-
lopend repertoire zoals we dat van 
het ROM-koor (Regionaal Operette- 
en Musicalkoor) gewend zijn. Naast 
alle pop- en smartlappenkoren was 
het een totaal ander maar heer-
lijk optreden! Van één van de oud-
ste Amerikaanse musicals “Okla-
homa”, tot de hedendaagse musi-
cal “Jersey Boys”; naar het door Ro-
bert Stolz gecomponeerde “Adieu, 
mein kleiner Gardeoffizier” dat met 
veel enthousiasme werd meegezon-
gen door de hele zaal. Het was ook 
dit jaar weer een fantastisch op-
treden van dit geweldige koor dat, 
nog nahijgend van alle kerstoptre-
dens in Charles Dickensstijl afgelo-
pen maanden, het in Paradiso ge-
zongen repertoire weer blinkend en 
klinkend had opgepoetst.

Vrolijke schoolpleinen bij de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Eén en al vrolijkheid, 
klonk er vanaf de schoolpleinen van 
de Sint Jozefschool.
Op initiatief van de kinderen van de 
speelplaatscommissie, deden al-
le kinderen van de Sint Jozefschool 
mee aan een sponsorrun op wiel-
tjes. Met het rijden van rondjes 
om de school op bijvoorbeeld rol-
schaatsen of skateboard, werd een 
flink bedrag bijeengesprokkeld.
In gezamenlijk overleg stelde de 
speelplaatscommissie een lijst op, 
met wensen voor nieuw speel-
goed dat met het geld kon wor-
den gekocht om te gebruiken op de 
schoolpleinen. Vervolgens werden 
de bestellingen gedaan. Afgelopen 
week werd de een na andere gro-
te doos bij de school afgeleverd. Het 

was een groot feest om die open te 
maken en klaar te maken voor ge-
bruik op de schoolpleinen.
Juf Jenny is tevreden: “De kinderen 
hebben met elkaar weer een doel 
van onze Vreedzame School metho-
de behaald: zij hebben samenge-
werkt en zich ingezet voor een geza-
menlijk doel en kunnen nu genieten 
van het resultaat. Er is veel te doen 
tijdens de speelkwartieren maar de 
kinderen moeten het speelgoed wel 
delen en er zorgzaam mee omgaan. 
Doordat de kinderen zich enorm 
hebben ingezet om het speelgoed 
te kunnen verkrijgen, voelen zij zich 
betrokken en verantwoordelijk. Het 
is heerlijk om te zien hoe vreedzaam 
de kinderen met het materiaal en el-
kaar omgaan!”

Vinkeveens veer 
verwelkomt 200ste vriend
Vinkeveen - Drie maanden na de 
start van de vriendactie Vinkeveen-
se Veer verwelkomt de stichting de 
200ste vriend. De gelukkige is Ge-
rard Daalhuizen, inwoner uit Vinke-
veen en woonachtig aan Bloemha-
ven dicht bij de doorvaart. Samen 
met voorzitter Jos van Wijk heeft hij 
de teller onder het spandoek naar 
200 gedraaid. Het spandoek staat 
op de geplande locatie van de af-
vaart van het veer. Voorzitter Jos van 
Wijk geeft aan dat het om serieuze 
vrienden gaat. “Mensen betalen vijf-
entwintig euro om vriend te worden. 
Vriend worden doen ze weloverwo-

gen”. Van Wijk is verheugd dat er 
in drie maanden tijd 200 vrienden 
voor het Vinkeveense veer zijn. “Dit 
steunt ons initiatief enorm. Vrienden 
zijn onder meer inwoners, leden van 
verenigingen, watersportliefhebbers 
en bedrijven uit Vinkeveen en om-
streken”. Het Vinkeveense Veer ver-
betert de doorvaart bij de Heul en 
maakt daarmee het mooie Vinke-
veen als dorp aan het water aan-
trekkelijker. Het Veer combineert 
het heden met het verleden. Want 
de oorspronkelijke veerverbinding 
tussen Vinkeveen en Utrecht en 
Amsterdam komt ook weer tot le-

ven. “De stichting heeft dit moment 
gemarkeerd, maar elke vriend is bij-
zonder en heeft een verhaal”, vertelt 
secretaris Klaas Pater. “Bijvoorbeeld 
vriend Jan Aarsman. Jan heeft zijn 
hele leven in de ark aan de geplan-
de doorvaart gewoond. Dit voorjaar 
is hij op 75-jarige leeftijd overleden. 
De kinderen van Jan zijn overtuigd 
dat hij het Veer een geweldig initi-
atief had gevonden. Daarom heb-
ben ze hem alsnog vriend gemaakt”. 
De stichting gaat door met de vrien-
denactie. Ze wil een ruim aantal om 
aan te tonen dat Vinkeveen en om-
streken het Vinkeveense veer ge-
realiseerd wil zien. De Stichting wil 
met deze lijst betalende vrienden 
draagvlak bij de gemeente vinden. 
Zodat het plan naar de uitvoering 
kan worden gebracht. De stichting 
hoopt in de loop van dit jaar 400 

vrienden te werven. Mensen kun-
nen via de website www.vinkeveen-
dorpaanhetwater.nl vriend worden 

of contact opnemen met het be-
stuur van de Stichting ontwikkeling 
achter de Heul.





Atlantis A1 wint fysiek 
duel in Lelystad
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ging de reis naar Flevoland alwaar 
Exakwa A1 de opponent zou zijn. 
Met in het achterhoofd het thuis 
behaalde gelijkspel, wist Atlantis 
A1 dat het een zware wedstrijd zou 
worden. Na een 6-5 ruststand won 
de Mijdrechtse ploeg middels een 
betere tweede helft met 12-13.
Na weken van invallers startte de 
door Roebeson Expertises gespon-
sorde ploeg weer met het vertrouw-
de basisachttal. Ondanks een 1-3 
voorsprong kon Atlantis niet losko-
men van een fysiek spelend Exak-
wa waarbij de scheidsrechter te veel 
toeliet, waardoor het soms met korf-
bal niets te maken had. Dit spel ligt 
Atlantis niet en het had veel moeite 
om tot scoren te komen. Een mage-
re 6-5 ruststand was het gevolg. Een 

wissel in de tweede helft, de moe-
gestreden Amy Loman werd vervan-
gen door haar zusje Lynn Loman.
Exakwa begon furieus aan de 2e 
helft en breidde de voorsprong uit 
naar 8-5 en behield de drie punten 
voorsprong tot 10-7. Met vier doel-
punten op rij vocht Atlantis zich te-
rug in de wedstrijd en zelfs na de 
gelijkmaker bleef Atlantis geduldig 
en kwam weer op voorsprong 11-13 
het slotakkoord was voor de thuis-
ploeg. Eindstand 12-13.
Een verdiende overwinning in een te 
harde wedstrijd. Met nog vier wed-
strijden voor de boeg is Atlantis A1 
nu al verzekerd van wederom ver-
blijf in de landelijke 1e klasse A-
jeugd. Zaterdag speelt de ploeg 
thuis tegen Apollo A1 uit Heerhu-
gowaard. Aanvang is om 14.05 uur.
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Succesvolle mini drie en vierkamp
Wilnis - Op zaterdag was het glib-
beren geblazen om naar de Willis-
stee te komen voor de mini drie en 
vierkamp. De mini drie en vierkamp 
is een recreatiewedstrijd waar-
bij je turnt op drie of vier toestel-
len. Er deden 47 ploegen mee de-
ze ochtend. Voor Veenland deden 
er 7 ploegen mee, namelijk 4 meis-
jes groepen en 3 jongens groepen. 
Iedereen deed zijn uiterste best op 
de toestellen sprong, balk, vloer en 
brug. Voor sommigen hun eerste 
wedstrijd en er waren hier en daar 
zenuwen, maar er werden mooie 
oefeningen geturnd. Bij de prijsuit-
reiking bleek Veenland 5 bestaande 
uit Danae, Izzy, Jaël, Lotte en Maud 
op de eerste plaats te staan. Ook 
Veenland 4 met Samantha, Eva, Ilse, 
Donna en Rosanne bleek goed voor 
goud. Bij de jongens was het Veen-
land 1 bestaande uit Jurre, Teije en 
Ali die de beste waren. In Veenland 
3 turnden Senna, Jaimy, Duncan en 
Ibrahim zich naar een mooie twee-
de plaats. Veenland 7 (Nada, Lo-
is, Jacqueline, Jackie en Fieke) en 
Veenland 2 (Lars, Tjebbe en Ismaël) 

CSW verslaat koploper Argon 
in spannende streekderby
Vervolg van de voorpagina.
 
Nog geen vijf minuten later was het 
al bijna 2-0 toen Berry Kramer de bal 
voor zijn voeten kreeg na een corner 

en op doel schoot. Zijn schot werd 
echter door medespeler Marcia-
no Kastoredjo onbedoeld gekeerd. 
In de counter van Argon kwam Epi 
Kraemer nagenoeg vrij voor doel en 

trachtte keeper Jordy Wens uit te 
kappen, die daar echter niet intrapte. 
Na iets meer dan een half uur spe-
len voerden Vincent van Hellemondt 
en Mike Cornelissen een prachti-
ge een-twee uit, waardoor Mike vrij 
kwam voor de keeper en deze ver-
schalkte met een bekeken schuiver, 
2-0. En alsof dat al niet verrassend 
genoeg was, kopte een paar minu-
ten later Berry Kramer de bal kei-
hard onder de lat na een goed ge-
nomen vrije trap van krachtpatser 
Nick van Asselen. Bijna was de rust-
stand nog hoger dan 3-0 uitgeval-
len als Mike Cornelissen niet tegen 
de keeper had geschoten na een 
prima steekpass van Berry Kramer. 
De goed leidende scheidsrechter, 
die veelvuldig de voordeelregel toe-
paste, deelde in de eerste helft nog 
wel een paar keer terecht geel uit. 
Onder meer aan de sterk spelende 
linksback Terence van der Linden, 
die letterlijk zijn handen vol had aan 

de snelle Epi Kraemer. In de twee-
de helft begon CSW ongewijzigd, 
maar trainer Patrick Loenen van Ar-
gon had wel wat personele wijzigin-
gen doorgevoerd. Desondanks was 
de eerste kans voor CSW. De frivool 
spelende Dave Cornelissen glipte 
langs zijn directe verdediger Wou-
ter Winters, zette goed voor op zijn 
broer Mike, die echter naast kopte. 
Het duurde daarna tot de 63e mi-
nuut voordat Argon echt gevaarlijk 
werd. Nota benen laatste man Wil-
co Krimp leek alleen op Jordy Wens 
af te gaan, maar schoot veel te vroeg 
en veel te zacht in. Aanvoerder Mar-
ciano Kastoredjo werd licht gebles-
seerd vervangen door Matthijs Uy-
tewaal. De verhitte strijd en het ho-
ge tempo zorgden ervoor dat meer 
spelers last van kramp of lichte bles-
sures kregen. Mede daarom werd 
Mike Cornelissen vervangen door 
supersub Bram Bode. Argon bleef 
drukken en op zoek naar een tref-
fer. Uiteindelijk kreeg de ploeg een 
strafschop nadat Epi Kamer licht 
werd geraakt binnen de zestien. Epi 
zelf benutte de strafschop en met 
nog tien minuten reguliere speel-
tijd stond 3-1 op het scorebord. Het 
werd helemaal spannend toen Den-
nis Filippo in de 86e minuut knap in-

schoot tussen de 20 spelers die zich 
in het strafschopgebied hadden op-
gesteld bij een corner. Op de tribune 
konden de toeschouwers niet meer 
blijven zitten, zeker toen de blessu-
retijd eeuwig leek te duren. Coach 
Dennis Sluijk wisselde om wat tijd te 
rekken. Hij bracht Justin Blok voor 
Dave Cornelissen. Het lukte de twee 
invallers Bram en Justin tijdens een 
counter ook nog bijna om te scoren. 
Het bleek uiteindelijk niet nodig om 

de volle winst en de drie punten te 
pakken. Toen het eindsignaal klonk 
was de opluchting nog heviger dan 
het vuurwerk aan het begin. Alles 
wat CSW een warm hart toedraagt 
omhelsde elkaar om deze prachtige 
3-2 overwinning. Argon was versla-
gen door ‘kleine broertje’ CSW door 
de daden die ook op het megagro-
te spandoek stond: inzet, strijd en 
passie. 
Foto’s: sportinbeeld.com

Duo Turkenburg-Dijkshoorn 
kampioen koppeldriebanden
De Hoef - Het 7e koppeldrieban-
den toernooi in dorpshuis De Spring-
bok te De Hoef is zeer geanimeerd en 
succesvol verlopen. Zowel op vrijdag 
16 als op zaterdag 17 januari kwa-
men 12 koppels aan de start. Daar-
mee was het toernooi wederom vol-
ledig volgeboekt! Er werd op drie ta-
fels gespeeld, in een poule van vier 
koppels, waarvan de indeling vooraf 
bij loting werd vastgesteld. Toevalli-
gerwijs was op beide dagen op tafel 
3 sprake van een poule-indeling met 
een zeer sterke samenstelling. De zes 
poulewinnaars plaatsten zich voor de 
kwartfinale, die op zaterdag later in 
de middag werd gespeeld. Vrijdag-
avond vochten de koppels Jos Lug-
tigheid/Jan van Veen en Bert Loog-
man/Jacques de Leeuw op tafel 1 
een verbeten strijd uit. Beide kop-
pels behaalden vier punten, waarbij 
het onderlinge percentage de door-
slag gaf, zodat Jos en Jan zich voor 
de kwartfinale wisten te kwalificeren. 
Op tafel 2 had het koppel Willem Hol-
la/Pieter Langelaan geen moeite om 
zich via drie overwinningen te plaat-
sen. Zoals gezegd was op tafel 3 het 
nodige vuurwerk te zien, waarbij de 
koppels, John van Dam/Hennie van 
Doorn, Jan/Frans van Doorn en Paul 
Schuurman/John Vrielink, elkaar nau-
welijks wat toegaven. Niettemin wist 
het laatstgenoemde koppel aan het 
langste eind te trekken met een ho-
ger percentage dan John en Hennie

Zaterdag
Op zaterdag rond de middag werd de 
voorronde vervolgd. Op tafel 1 was 
het duo Martin Plasmeijer- Piet Voorn 
oppermachtig met drie overwinnin-
gen. Het kampioenspaar van vo-
rig jaar Paul Huzemeier/Nick van de 
Veerdonk had het op tafel 2 moeilijk 
tegen Wery Koeleman/Plat Voorn en 
Herman Turkenburg/Bert Dijkshoorn.  
Al deze koppels behaalden twee 
overwinningen, waardoor het score-
percentage uitkomst moest bieden. 
Met 93,33% viel dit duidelijk uit in het 
voordeel van het Vinkeveense kop-
pel Herman en Bert. De poule op ta-

fel 3 was ongemeen spannend. Toen 
de kruitdampen waren opgetrokken, 
bleek het koppel Johan Loman/Gijs 
Rijneveld over de langste adem te 
beschikken met twee overwinningen 
en vier punten. In de onderlinge ont-
moeting tussen John Beets/Bram Ko-
ning en Theo Valentijn/Henk Doorne-
kamp hielden beiden elkaar in even-
wicht met als resultaat een remise. 
Hierdoor grepen beide duo’s echter 
met ieder drie punten net naast een 
kwartfinaleplaats.  

Finalewedstrijden
Aansluitend vonden op zaterdag de 
finalewedstrijden plaats. In de kwart-
finale kwamen via loting de volgen-
de ontmoetingen tot stand: Turken-
burg/Dijkshoorn tegen Schuurman/
Vrielink; Holla/Langelaan tegen Plas-
meijer/Voorn en Lugtigheid/van Veen 
tegen Rijneveld/Loman. Eerstge-
noemde koppels hadden relatief wei-
nig moeite om zich te klasseren voor 
de halve finale. Het duo Schuurman-
Vrielink maakte als beste verliezer 
eveneens zijn opwachting in de hal-
ve finale, waarbij het lot uitwees dat 
men het opnieuw moest opnemen te-
gen Turkenburg/Dijkshoorn. Even-
als in de kwartfinale bleek dit een 
te lastige opgave te zijn. In de ande-
re halve finale moest het koppel Lug-
tigheid/van Veen uiteindelijk het on-
derspit delven tegen Holla/Langel-
aan. Zodoende mochten Holla/Lan-
gelaan en Turkenburg/Dijkshoorn in 
de finale onder elkaar uitmaken, wie 
zich kampioen mocht noemen. Het 
duo Herman Turkenburg- Bert Dijks-
hoorn speelde deze finale met meer 
overtuiging, waardoor de wisseltro-
fee voor een jaar mee naar Vinke-
veen verhuisde. Ondanks zijn ernsti-
ge ziekte was Hans van Eijk, stichter 
en inspirator van dit toernooi, een ge-
deelte van het evenement aanwezig. 
Tijdens de prijsuitreiking bedankte hij 
o.m. Hero Janzing en Jos Lugtigheid, 
die op zijn verzoek dit jaar de orga-
nisatie hebben overgenomen, waar-
door alles toch naar behoren is kun-
nen verlopen. 

HVM Heren 1 zaalhockey 
kampioen!
Mijdrecht - Zondag 25 janua-
ri speelden de Heren 1 van Hoc-
key Vereniging Mijdrecht  de laat-
ste twee wedstrijden van de zaal-
hockeycompetitie in de sporthal 
van de Terriërs te Heiloo. Heren 1 
stond 3 punten los van de num-
mer twee de Terriërs. Het kampi-
oenschap was in zicht. De eerste 
wedstrijd was tegen AMVJ uit Am-
stelveen. HVM won met 5-3. Bij de 
rust stond het 3-0 voor Mijdrecht. 
In de tweede helft kroop AMVJ tot 
4-3 terug en moest HVM er nog een 
tandje bij zetten om de winst bin-
nen te slepen. Dit lukte en nu kwam 
het aan op de laatste wedstrijd te-
gen de  directe concurrent de Terri-
ers uit Heiloo. HVM was er gebrand 
op om te winnen en het kampioen-
schap binnen te slepen. De eerste 
helft begonnen de Rondeveners niet 
op hun gebruikelijke niveau. De Ter-
riërs startte met een vijf mans for-
matie, door de keeper te wisselen 
voor een veldspeler. Gelukkig had-
den de HVM’ers hierop getraind en 
dus wist iedereen wat te doen in de-
ze situatie. Door enkele persoonlij-
ke fouten kwamen de Terriërs ech-
ter toch op een 3-0 voorsprong. Het 
zag er niet goed uit voor HVM. Het 
kampioenschap kwam in gevaar. 
De Mijdrechtenaren herpakten zich 
echter en zagen voor de rust kans 
de aansluitingstreffer te maken. De 
heren uit Heiloo deden hierna ook 
nog een duit in het zakje en zo stond 
HVM met 1-4 achter bij de rust.

Rust
De heren van HVM gebruikten de 
rust om kort te overleggen. Er werd 
afgesproken kalm te blijven en ge-
woon het eigen vertrouwde spel te 
spelen in de tweede helft. Er werd 
uitgegaan van de eigen kracht. Dit 
wierp zijn vruchten af, want na de 
thee waren de rollen omgedraaid. 
Het was nu HVM dat de wedstrijd 
naar zich toe trok. Er vielen snel 
achter elkaar meerdere treffers en 
het werd 4-4 waarna de Terriërs 
wederom de keeper wisselde voor 
een veldspeler. Desondanks maakte 
HVM 5-4. De Terriërs zagen nog een 
keer kans om tot 5-5 terug te ko-
men, maar toen was het over: HVM 
eindigde met een niets aan duide-
lijkheid te wensen over latende 8-5 
klinkende overwinning. Het kampi-
oenschap was een feit!
Volgend jaar spelen de heren van 
HVM in de topklasse, het hoogste 
niveau van het district Noord-Hol-
land. Dit wordt beslist geen mak-
kelijke opgave. De heren van HVM 
zien er niet tegenop. Zij hebben dit 
seizoen laten zien dat zij op een zeer 
goed niveau hockeyen. De subtop-
klasse wordt verlaten met 1 gelijk-
spel en verder louter overwinningen. 
Een fraai resultaat! Tom Günther, 
Thijmen Günther, Thom Fokker, Erik 
Jan van Tol, Casper Slot, Mats Kaas 
en de 14-jarige keeper Rick Velle 
hebben geheel op eigen kracht de-
ze promotie afgedwongen en dat is 
een felicitatie meer dan waard!

bleken op een mooie vierde plaats 
te zijn geëindigd. Veenland 6 be-

staande uit Zeline, Fay, Isa, Mette, 
Fiene en Kirsten turnden ook een 

uitstekende wedstrijd maar vielen 
net buiten de prijzen.

GV Atalante straalt in 
nieuwe pakjes
De Ronde Venen - Op zaterdag 
24 januari werd er in dorpscentrum 
de Willisstee in Wilnis de jaarlijkse 
3-4-kamp georganiseerd. Maar liefst 
7 teams van gymvereniging Atalan-
te uit Vinkeveen gaven daar acte de 
présence. Twee teams deden mee 
aan de vierkamp, de andere vijf aan 
de driekamp. Voor veel van de mei-
den was dit hun eerste wedstrijd, 
een aantal anderen was al iets meer 
ervaren, maar de spanning was des-
ondanks voor iedereen merkbaar in 
de kleedkamer. Het was de eerste 
wedstrijd waarin de meisjes in hun 
nieuwe gympakjes ten tonele kwa-
men, gesponsord door Solyne (tij-
dens de wedstrijd vertegenwoordigd 
door Ciska van Eenennaam), waar 
de vereniging hen meer dan dank-
baar voor is! Stralend in hun prach-

tig nieuwe pakjes verschenen de 7 
groepjes om beurten in de sport-
zaal, aangemoedigd door de vele 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en an-
dere fans. Onder de bezielende lei-
ding van juf Märy deden alle mei-
den reuze hun best om de diverse 
oefeningen zo goed mogelijk uit te 
voeren. Voor de meiden van de drie-
kamp leidde dit helaas niet tot een 
finaleplek voor de finale in Soest, de 
meiden van de vierkamp slaagden 
hiervoor wel, in de leeftijdscategorie 
6 t/m 8 jaar met een prachtige 3-de 
plek (158,200 punten), in de leeftijd-
categorie 9 t/m 11 jaar met een pri-
ma vierde plek(170,300 punten)! Dat 
wordt dus hard oefenen voor de fi-
nale! Aan de strijdlust en de mooie 
nieuwe uitstraling zal het in ieder 
geval niet liggen!

Desmond Driehuis en 
Hans Levy naar finale
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi van biljartclub de Merel zijn er 
in het afgelopen weekend weer en-
kele spelers doorgedrongen tot de 
finale en wel in de b poule Sander 
Pater, William van der Meer,Gert Ver-
steeg, Piet Verdried, Bas Krabben-
dam, Caty Jansen en Martien Heij-
man. In de c poule Hans Levy, Teus 
Dam, Ralph Dam en Dennis Cordes. 
Spelers als Gijs van der Neut, Wim 
Berkelaar, Frits en Aldo Benaccio, 
Ed Scholten en Alex Driehuis kon-

den hun draai nog niet vinden met 
al die ballen. Maar het kan nog. Er 
kunnen nog pogingen gedaan wor-
den om zich in de finales te spelen 
op zaterdag 31 januari van 14.00 uur 
tot 18.00 uur, waarna om plus-minus 
19.30 uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijsuitreiking. Op 
zondag 1 februari gaat het drie ban-
den toernooi van start op twee bil-
jarts aanvang van de wedstrijden is 
14.00 uur. Dit alles in Café de Merel, 
Arkenpark MUR  Vinkeveen 
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Turnwedstrijden voor recreanten
Mijdrecht - In de eerste ronde 
mocht GVM 3 het spits afbijten. Het 
begon bij het eerste toestel de balk. 
Hier liep het even niet helemaal 

soepel. Niettemin deden de kinde-
ren hun uiterste best.. Bij sprong, 
brug, vloer hebben de meiden goed 
hun best gedaan. Resultaat een 5de 

te zien met de mooie koprollen op 
de vloer en de handstanden die 
ze deden, bij de brug en balk lie-
ten de meiden mooie oefeningen 
zien aan de jury Resultaat een 13de 
plaats. Daarna waren GVM 4 en 
GVM 6 aan de beurt. Zij begonnen 
bij vloer. eerst met ze allen groe-
ten bij de jury en dan netjes klaar 
staan voor hun vloer oefeningen, 
die ging erg netjes net als de brug, 
balk, en sprong wat resulteerde in 
een mooie 2 de plaats. De jongens 
deden de 3 kamp. Bij het eerste toe-
stel brug speelden de zenuwen nog 
parten en werden 2 oefeningen om-
gedraaid. Daarna herpakten ze zich 
en bij rek en vloer lieten ze mooie 
oefeningen zien wat resulteerde in 
een mooie 3 de plaats. Ronde 4 wa-
ren voor GVM 1 en GVM 5. De mei-
den waren aan het begin best ze-
nuwachtig, maar na het eerste toe-
stel waren de grootste zenuwen 
verdwenen en werden enthousiast 
de oefeningen uitgevoerd. Dit re-
sulteerde in een 12de plaats voor 
GVM 1 en een 8ste plaats GVM 5. 
De laatste ronde van de dag was 
voor GVM 7. De jongens hebben 
een mooie wedstrijd laten zien. Ze 
waren alle goed bij de les en op een 
paar kromme benen na hebben ze 
het keurig gedaan wat resulteerde 
in een mooie 2 de plaats. 

Herenteam Kwinkslag
Handhaafd zich prima in 
hoofdklasse

Virtueel kampioen!
Vinkeveen - Het vierde senioren-
team van De Vinken was al enkele 
weken gespannen voor de ontmoe-
ting met de nummer 2 in de poule: 
SDO/VerzuimVitaal 5. De concurrent 
uit Kamerik verloor twee weken ge-
leden onverwachts. Winst voor De 
Vinken betekent dan een alles be-
slissende ‘zes punten voorsprong’. 
Vinken’s vriendenteam mist de lang 
geblesseerde Sonja Brommer, Moni-
que Kroon en Diana Vrielink. Wilma 
Hoogendoorn was nog niet terug 
van haar wintersportvakantie. Ook 
Johan Kroon is helaas geblesseerd 
en Peter van Asselen was niet hele-
maal topfit..... Mariska Meulstee, An-
gela Sloesarwij en Ingrid Hagenaars 
waren zaterdag de gastspeelsters.

Opstelling:
Aanval: Jimmy de Koning, Mar-
co Griffioen, Thera Huizinga en An-
gela Sloesarwij. Verdediging: Bart 
Verlaan , Marcel SintNicolaas, Reni 
Lommers en Mariska Meulstee. 
De thuisploeg wilde direct het ver-
schil maken, en dat lukte ook via 
een mooi afstandsschot van Jimmy 
de Koning, 1-0. De ban was gebro-
ken, zeker nadat Angela Sloesarwij 
een doorloopbal mocht scoren, 2-0. 
Jammer genoeg moest zij kort daar-
na al weer het veld verlaten, vanwe-
ge een vervelende kuitblessure. In-
grid Hagenaars kwam in haar plaats. 
De Vinken was gretig, speelde snel 

en doeltreffend en bleek toch echt 
een maatje te groot voor dit SDO. 
Dat liet Marcel SintNicolaas extra 
blijken door vanaf de middellijn aan 
te zetten voor een doorloopbal, die 
hij knap afrondde, 3-0.
SDO was even van slag, maar kwam 
keurig terug naar 3-2. Een straf-
worp verkregen door Thera Huizin-
ga werd verzilverd door Jimmy de 
Koning, 4-2. Een strakke pass op de 
vrijstaande Mariska Meulstee werd 
SDO fataal: 5-3, want hierna liepen 
de Vinkeveners volledig over de te-
genstanders heen. Een 9-4 rust-
stand was het gevolg door afstands-
treffers van Ingrid Hagenaars, Jimmy 
de Koning , Bart Verlaan en Maris-
ka Meulstee.

Bijna kampioen
In de tweede helft zou SDO com-
pleet overklast worden. Ingrid Ha-
genaars schoot al direct van afstand 
raak: 10-4. Mariska Meulstee volgde 
met twee puntgave afstandstreffers: 
12-4. Afstandsschoten van Jimmy 
de Koning en Marcel Sint Nicolaas 
zorgden voor een 14-6 tussenstand. 
Ook Thera Huizinga scoorde: 15-
7. Twee fraaie doelpunten van Bart 
Verlaan en Jimmy de Koning brach-
ten de eindstand op 18-7. De Vin-
ken 4 heeft nog een punt nodig om 
echt kampioen te zijn, maar zij stre-
ven nu naar een ongeslagen kampi-
oenschap.

Zes prijzen voor Horangi 
bij wedstrijden
Mijdrecht - Ook dit jaar doet Horan-
gi weer mee met het jaarlijks instap-
toernooi dat georganiseerd wordt 
door Taekwondo School Hilversum. 
Dit is een leuk toernooi om kennis te 
maken met het onderdeel sparren. 
Lorenzo van der Most mocht het 
toernooi openen met de eerste wed-
strijd van de dag. Hij deed dat erg 
goed en wint deze wedstrijd over-
tuigend! In dezelfde poule zat Jay-
den Cornelisse die nog niet zo lang 
taekwondo beoefent maar ook een 
goede wedstrijd liet zien. Beide tae-
kwondoka’s doen het zo goed dat 
ze tegen elkaar moeten in de finale. 
Hier laten ze beide een mooie wed-
strijd zien en uiteindelijk wint Loren-
zo. Goud voor Lorenzo en zilver voor 
Jayden, een super begin van het 
toernooi voor Horangi en een hele 
mooie prestatie van deze enthousi-
aste jongens die voor de eerste keer 
met een toernooi mee deden. Daar-
na mochten broer en zus, Luca en 
Rachel, zich klaar gaan maken voor 

hun wedstrijden. Voor Luca ook het 
eerste toernooi. Ze hebben beide 
goed hun best gedaan, maar gre-
pen met hun 4e plek net naast de 
prijzen. Nanna Limburg en Esmee 
Lek lieten allebei goede wedstrijden 
zien en dat werd beloont met zilver 
voor Esmee en Brons voor Nanna. 
De laatste twee jeugdleden die na-
mens Horangi mochten gaan spar-
ren zijn Tobias van Bruggen en Tom 
van Strien. Deze beide jongens heb-
ben al meer ervaring met sparren 
en dat was ook goed te zien in de 
wedstrijden. Tijdens de wedstrijden 
waren ze geconcentreerd en lieten 
zien dat ze tactisch en technisch erg 
goed zijn. Hierdoor wonnen ze al-
le wedstrijden en sloten ze de dag 
af met nog eens twee gouden be-
kers voor Horangi. De trainers Bas 
en Remko kijken daarom ook terug 
op een mooie dag met een gewel-
dig resultaat! Voor meer informatie 
over taekwondo kunt u klikken op  
www.horangi.nl.

SV Hertha ME1 gaat 
spelen in de hoofdklasse
De Ronde Venen - Heerlijk ge-
traind de afgelopen weken ter voor-
bereiding op onze nieuwe competi-
tie, de hoofdklasse. Afgelopen za-
terdag zouden we gaan starten in 
onze nieuwe competitie tegen csw, 
jammer dat het gesneeuwd had dus 
de wedsttijd werd afgelast.
SV Hertha ME1 speelt in de voor-
jaarsscompetite in de Hoofdklasse, 

dit meisjesteam speelt het hoogst 
van alle Hertha teams, dus een 
enorme uitdaging.
Trainers Menno, Quinty en Leo zijn 
druk bezig met verschillende oefen-
vormen dus hopelijk kunnen we za-
terdag een start maken, om 9.00 uur 
zal er afgetrapt worden op Sport-
park de Molmhoek tegen SC Bui-
tenveldert.

 Vinkeveen - Met pittige partijen, in 
de voor het herenteam van Kwink-
slag laatste wedstrijd van dit seizoen, 
verloor men afgelopen donderdag in 
De Boei van koploper Amersfoort in 
de Hoofdklasse met 7-1. Toch is de 
uiteindelijke stand in deze compe-
titie prima voor het herenteam van 
Kwinkslag afgelopen. Met een derde 
plek in deze zwaar bevochten hoofd-
klasse heeft dit team met hulp van 
een aantal invallers toch maar mooi 
deze top drie weten binnen te drin-
gen! Al vroeg in het seizoen viel één 
van de toppers, Jasper van Peursem, 
uit door een zware blessure bij zijn 
tweede sport welke hij óók op rede-
lijk hoog niveau beoefend. Voor bei-
de disciplines moest de handdoek in 
de ring worden gegooid voor min-
stens een half jaar. Om op zo’n kor-

te termijn binnen je eigen vereni-
ging vervanging vinden op dit ni-
veau is onmogelijk. Gelukkig von-
den teamleden Bas Kooijman, Bjorn 
Hottinga en Tristan Frese een vaste 
invaller voor de thuiswedstrijden in 
de broer van Bas, Anton Kooijman. 
Voor de resterende wedstrijden wer-
den bij toerbeurt invallers gevonden 
zoals Ton Bunschoten en Berry van 
Veen. Dit alles met nieuwe shirts van 
óók een nieuwe shirtsponsor, Meu-
belstoffeerderij G. Frese te Amster-
dam. Als teamlid Jasper van Peur-
sem, welke goed op schema zit met 
zijn herstel, op tijd fit is staat hij weer 
klaar voor weer een spannend sei-
zoen herenbadminton in de zwaar-
bevochten hoofdklasse in regio cen-
trum, met op volle sterkte zeker uit-
zicht op promoveren.

plaats. De tweede ronde was GVM 
2 aan de beurt. Vloer was het eer-
ste toestel . De meiden hadden veel 
plezier in de wedstrijd en dat was 

Rosalie Kroom met Verry 
naar KNHS wedstrijden
De Ronde Venen - Deze week  
reed Rosalie Kroom op de Maria 
Hoeve FNRS proef F10 en behaal-
de zij een 2e plek met 213 punten. 
Rosalie is 14 jaar en zit in havo 3. 
Zij rijdt inmiddels 5 jaar paard waar-
van ongeveer anderhalf jaar op een 
paardje dat zij heeft geleast bij de 
Maria Hoeve en dat was erg leuk 
om te doen. 3x per week was zij op 
deze wijze aan het trainen totdat zij 
in november 2013 een eigen paard 
kreeg. Hij heet Verry en is een ruin 
van 12 jaar oud en 1.70 cm hoog het 

is een zogenaamde KWPN. “Een ei-
gen paard is heel wat anders daar 
moet je iedere dag mee bezig zijn 
maar dat is niet erg omdat het van 
en voor je zelf is” vertelt Rosalie. 
Vanaf volgende maand gaat Verry 
in een nieuwe stal staan op de Ma-
ria Hoeve. In deze nieuwe gebouw-
de stal zullen 10 paarden gehuisvest 
worden. In februari zal zij dan met 
Verry starten met de officiele KNHS 
wedstrijden en daar kijkt zij nu al 
reikhalzend naar uit. 
Foto: sportinbeeld.com

Spel en sporters naar de sneeuw
De Ronde Venen - En die was 
er gelukkig… De eerste nacht 
sneeuwde het flink in Ebbs in Tirol, 
zodat de wintersportvakantie van 
Spel en Sport DRV besneeuwd en 
zonnig kon beginnen. De meer dan 
veertig deelnemers konden steeds 
kiezen uit wandelen, langlaufen of 
skiën. 
Voor de langlaufers was er eerst 
een ochtend een pittige les, waar-
na een aantal ’s middags meteen 
de loipes ging uitproberen. Elke dag 
vertrok het gezelschap met de bus 
naar een andere wintersportplaats, 
waardoor het een zeer gevarieerde 
vakantie werd. In Reit im Winkl ge-
noten ze zowel op de eerste als op 
de laatste dag ook van het prachti-
ge berglandschap. Het bezoek aan 
Pertisau, met Apfelstrudel, was voor 
velen een hernieuwde zonnige ken-

nismaking. In Sankt Johan konden 
de skiërs goed uit de voeten in het 
prachtige Skiweltgebied van de Wil-
der Kaiser Brixental, ook weer in de 
zon. Toen het tijd was om weer de 
bus in te stappen, bleken er vier da-
mes niet te zijn. Dat zorgde even 
voor wat verwarring, maar gelukkig 
bleek, dat zij al wat eerder met een 
taxi naar het hotel waren gegaan. 
En de deelnemers genoten van de 
zonnige langlauf- en wandeldag in 
Hoch Filzen. Ook ’s avonds was er 
veel te doen: ijsstokschieten, een Ti-
roler diner en een Tiroler muziek-
avond, waar een enkeling zich ook 
aan een dansje waagde. Het ho-
tel verzorgde ook een prachtig af-
scheidsdiner, en al met al was het 
opnieuw een zeer geslaagde win-
tersportvakantie van Spel en Sport 
DRV.

Yvonne Haverhoek 
kampioen Indoor Marathon
De Hoef - Het is Yvonne Haverhoek 
weer gelukt om Districtskampioen 
Mini Marathon te worden. Het kam-
pioenschap vond plaats in Houten. 
Het Mendistrict West bestaat uit de 
provincies Noord Holland, Zuid Hol-
land, Utrecht en Zeeland. “We gin-
gen weer super snel het hindernis-
parcours door. Deze keer ook een 
hindernis met twee watergordijnen 
waar we tussendoor moesten. Maar 
daar hebben de pony´s geen enke-
le moeite mee. De eerste 2 manches 
liepen zo goed, dat ik me hiermee 
plaatste voor de grote finale die ´s 
avonds gereden werd. Een finale 
rijden is echt een feestje, een paar 
100 toeschouwers staan langs de 
kant om je aan te moedigen, aange-
vuld met opzwepende muziek. Het 
lijkt wel of je hierdoor nog harder 
gaat. Groom Wilner Vervat die ach-
terop staat moet dan echt werken 
om de wagen goed aan de grond 
te houden, zo hard gaat het. Het 
blijft een bijzondere prestatie om-
dat de Appaloosa pony´s de klein-

ste waren die aan de finale mee-
deden. Het zijn echt kanjers.” De-
ze wedstrijd gold tevens als selec-
tie voor de indoormarathon Strijd 
der Districten die aanstaand week-
end in Ermelo plaatsvindt. Dit is een 
wedstrijd waar de beste menners 
van de districten tegen elkaar strij-
den. Door kampioen te worden heb 
ik me hiervoor geselecteerd. Super 
leuk en een eer om daar aan mee te 
mogen doen.
Als die wedstrijd geweest is gaan 
we ons weer voorbereiden op het 
buitenseizoen. De samengestelde 
menwedstrijden zijn grotere wed-
strijden met meerdere onderdelen. 
Dit vergt een goede voorbereiding 
want dit betekent voor m, n klei-
ne pony´s topsport. Na vorig jaar in 
de klasse 2 gestart te zijn met als 
resultaat een 3e plaats op het Ne-
derlands Kampioenschap gaan we 
dit jaar in de hoogst haalbare klas-
se voor de pony´s starten, namelijk 
klasse 3. Een mooie uitdaging om 
daar weer goed in mee te draaien.”
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G-sportdag georganiseerd 
door Atlantis en HVM
Mijdrecht - Korfbalvereniging 
Atlantis en Hockey Vereniging 
Mijdrecht organiseren zondag 15 
februari samen een leuke sportdag 
voor kinderen en jong volwassenen 
met een verstandelijke, licht licha-
melijke of motorische beperking of 
een vorm van autisme. Beide vereni-
gingen bieden op dit moment, on-
der professionele begeleiding, aan 
deze doelgroep hun sport aan. Ple-
zier hebben in het sporten en bewe-
gen en het ontwikkelen van sociale 
en motorische vaardigheden staan 
voorop. Daarbij moeten deze kin-
deren en jong volwassenen niet ge-
remd worden door hun beperking, 
maar gesterkt worden in hun moge-
lijkheden. De huidige sporters kun-
nen wel wat versterking gebruiken 
en willen andere G-sporters graag 

kennis laten maken met het korfbal 
en de hockeysport. Dit zal gebeuren 
op zondag 15 februari aanstaan-
de in Sporthal Phoenix in Mijdrecht. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom vanaf 11.00 uur. Familiele-
den en vrienden zijn ook van harte 
welkom om de sporters aan te moe-
digen. Geïnteresseerden kunnen 
zich opgeven door een mail te stu-
ren naar g-hockey@hvmijdrecht.nl 
of atlantistoppers@kvatlantis.nl Tij-
dens de sportdag is meer informatie 
beschikbaar over het korfballen bij 
Atlantis en het hockeyen bij HVM. 
Voor meer informatie en het volle-
dige programma kunt u terecht op 
de websites van beide verenigingen: 
www.kvatlantis.nl, onder het kopje 
G-korfbal, www.hvmijdrecht.nl, on-
der het kopje Hockey, G-hockey

Bouwen voor Beestjes!
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert op 11 februari de 
themamiddag ‘Bouwen voor Beest-
jes’. De middag is voor kinderen van 
6-12 jaar. We bouwen deze mid-
dag allerlei huisjes, waardoor dieren 
graag in jouw tuin willen zijn.

Het is nu volop winter, maar bin-
nenkort breekt het voorjaar aan. 
En dan krioelt het buiten weer van 

de dieren, groot en klein, kriebe-
lig en zacht, schuw en nieuwsgie-
rig, nacht- en dagdieren. Alle dieren 
willen graag een eigen plekje heb-
ben waar ze zich veilig voelen. In de 
buurt van huizen en mensen is zo’n 
plekje soms moeilijk te vinden. Wij 
gaan de dieren een handje helpen. 
Van jouw tuin of balkon kun je een 
veilig thuis maken met de huizen die 
je bij ons in de Woudreus gaat bou-

Afwisselend zangconcert 
bij Greetje de Haan

De Ronde Venen - Vrijdag 6 fe-
bruari is in zangschool Greetje de 
Haan een concert met het thema 
‘Something’s got a hold on me’. De 
Mijdrechtse zanglerares laat zich 
inspireren door de wereldberoem-
de jazz -song van de Amerikaanse 
singer-songwriter Etta James. Op 
het programma staan nummers van 
Glee, Christina Perri, Christina Ag-
uilera, Birdy en Caro Emerald. Maar 
ook een vleugje musical (Sound of 
Music), jazz en het bekende Kinde-
ren voor Kinderen liedje ‘Ik Wil Een 
Huisdier’. Kersen op de taart zijn een 
zelfgeschreven en gecomponeerd 
nummer, authentieke middeleeuw-
se muziek en een Brahms cello con-
cert. Een tiental van de meest ge-
talenteerde pupillen van zangschool 
Greetje de Haan betreedt het plan-

kier. “Het wordt genieten van een 
verrassend en fris programma, met 
voor elk wat wils. Want behalve af-
wisseling in stijlen, bieden de per-
formers ook een afwisselend beeld. 
Van heel klein tot heel groot en van 
kleine tot grote diva’s en divo’s! 
Van ‘For Me, Formidable’ van Char-
les Aznavour tot ‘Ich wollt’, ich wär’ 
ein Fisch’ van Schubert,” zegt Gree-
tje de Haan. De zangschool biedt op 
het ‘open podium’ ruimte aan mu-
sici die hun stem of een ander in-
strument willen laten horen. Dat is 
een vast onderdeel van de concer-
ten. De Haan: “Iedereen die een 
try-out wil geven, bijvoorbeeld voor 
een ander concert, is van harte wel-
kom in mijn zangschool om iets te 
laten zien en horen”. Totaal komt 
een twaalftal zang- en muziekstuk-
ken aan bod. In allerlei stijlen en va-
riaties. Jazz, musical, pop en klas-
siek. Het concert duurt ongeveer 
twee uur en begint om 19.30 uur. 
Het kost € 7,50 per persoon, inclu-
sief een drankje en hapje (kinderen 
5). Kaarten zijn nog beschikbaar en 
via e-mail of telefonisch te bestel-
len: g.w.dehaan@outlook.com (06-
20743560). Zangschool Greetje de 
Haan, Bozenhoven 128A, Mijdrecht.

Tara Sas wint FNRS 
wedstrijd Mariahoeve
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd op de Manege Ma-
riahoeve de eerste FNRS wedstrijd 
van 2015 verreden. Dit is een wed-
strijd die wordt georganiseerd voor 
manegeruiters.
Om 9.00 uur werd er van start ge-
gaan met de jongste ruiters van de 
manege. Zij reden een F2 proef. 
In deze groep werd al meteen de 
hoogste score van de dag neerge-
zet door Tara Sas. Zij kreeg van de 
jury 225 punten voor haar proef, die 
ze reed op de oudste pony van on-

ze manege, de 30 jarige Chester.  
‘s Middags kwam Cheyenne Rutgers 
nog dicht in de buurt van de score 
van Tara. Cheyenne reed een mooie 
proef in de categorie F10 en behaal-
de 224 punten. Aan het eind van de 
dag werden er nog een paar spring-
parcoursen gereden. Hier werd om 
de eer gestreden door Renske Pol-
dervaart en Ilke de Lange met resp. 
183 en 186 punten. Het was weder-
om een sportieve en vooral gezellige 
dag bij Manege Mariahoeve. 
Foto: sportinbeeld.com

Sportploeg van het jaar, 
Atlantis 1 verliest
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond er voor het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 weer een span-
nende wedstrijd op het programma, 
namelijk de uitwedstrijd tegen Ge-
mini 1. Een wedstrijd waar Atlan-
tis, de kersverse sportploeg van het 
jaar 2014, de favoriet was. Er werd in 
de afgelopen jaren drie keer eerder 
aangetreden tegen de ploeg uit Gou-
da. Na drie spannende, maar spor-
tieve wedstrijden kon Atlantis alle 
punten behouden. Helaas was het 
deze wedstrijd anders, Gemini won. 
De wedstrijd ging er weer sportief 
aan toe, maar spannend werd het 
eigenlijk niet. De uitzonderlijk zui-
ver schietende heren van de ploeg 
uit Gouda deden de Mijdrechtena-
ren de das om, wat resulteerde in 
een 20-15 nederlaag voor Atlantis. 
De vrijdagavond voor de wedstrijd 
was een heugelijke avond voor At-
lantis 1. De ploeg was genomineerd 
als sportploeg van het jaar van Ge-
meente de Ronde Venen en mocht 
de altijd goed georganiseerde sport-
verkiezingen bijwonen. Aan het ein-
de van een leuke avond ging Atlan-
tis 1 er totaal onverwacht vandoor 
met de titel: ‘Sportploeg van het Jaar 
2014’. Een enorm compliment naar 

de ploeg en naar Korfbalvereniging 
Atlantis. Nogmaals dank voor alle 
waardering. Op de zaterdag werd er 
afgereisd naar Gouda om het voor de 
vierde keer op de nemen tegen Ge-
mini. De wedstrijd ging fel van start. 
Beide ploegen wisten de korf goed te 
vinden. In de rust stond het 11-10 in 
het voordeel van de thuisploeg. At-
lantis had meer kansen en kon het 
alleen zichzelf kwalijk nemen dat dit 
niet in een voorsprong had gere-
sulteerd. Na de rust was Gemini de 
ploeg die gelijk korte metten maak-
te met Atlantis. Het ene na het an-
dere afstandschot was raak. Atlan-
tis kreeg weer vele mooie kansen, 
maar verzaakte deze te verzilveren 
in een goal. Na een dieptepunt van 
19-11 kon Atlantis nog even aanzet-
ten en dit resulteerde in een 20-15 
eindstand. Aankomende week gaat 
Atlantis 1 alles op alles zetten om 
zich klaar te maken voor de thuis-
wedstrijd tegen de koploper VZOD. 
Er zal hard worden getraind om het 
deze ploeg zo lastig mogelijk te ma-
ken en het publiek een mooie wed-
strijd te bezorgen. Kom de wedstrijd 
Atlantis 1 – VZOD 1 bekijken op za-
terdag 31 januari om 16.30 in sport-
hal de Phoenix te Mijdrecht.

Woning en tuin ‘Verweij’ aan Bozenhoven worden bebouwd

Raad heeft geen problemen 
met bouw drie woningen

Situatieschets van hoe het aangezicht aan Bozenhoven gaat worden

De kastanjeboom die waarschijnlijk wel het veld zal ruimen. Er is wel een herplantplicht

Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
de raad aangegeven geen pro-
bleem te hebben met de bouw van 
een drietal woningen in de tuin van 
- zoals het in de volksmond bekend 
staat - ‘tuin van Verweij’. De drie wo-
ningen worden gesitueerd aan Bo-
zenhoven en de tuinen komen waar 
nu de oude woning staat. Voor de-
ze bouw is een bestemmingsplan-
wijziging nodig en een vergun-
ning tot de kap van een drietal bo-
men. Het plan werd besproken met 
de raad in een commissievergade-
ring, maar meer als mededeling. 
Het college kan de vergunning af-
geven zonder goedkeuring van de 
raad. Plus dat in 2011 het college 
al in principe akkoord was gegaan 
met drie woningen op die plaats. Op 
de hoek van het perceel staat sinds 
jaar en dag een prachtige kastanje-
boom. De fractie van het CDA vroeg 
zich af of deze boom niet gespaard 
kon worden. Wethouder Moolen-
burgh gaf aan dat er reeds een on-
derzoek was geweest en dat uit dat 
onderzoek blijkt dat de boom ziek is. 
Ze willen de conditie van de boom 
nog wel een keer laten onderzoeken. 
D66 had geen enkele moeite met het 
kappen van de boom. “Ziek is ziek. 
Je moet voorkomen dat hij nog eens 
omvalt, hij staat op een vrij risicovolle 
plaats.” Het college weet nu dat ook 
de raad geen probleem heeft met het 
plan, dus wordt het sein groen gege-
ven aan de aanvrager om verder te 
gaan met de procedure.

Winnaars Sportverkiezingen 
2014 bekend

VVD neemt noodkreet 
ondernemers serieus
De Ronde Venen - De VVD stelt 
opnieuw de zondagsopenstelling in 
De Ronde Venen ter discussie. Aan-
leiding hiervoor zijn drie ingezon-
den brieven, van eind vorig jaar, van 
ondernemers die de noodklok lui-
den. Het College van Burgemees-
ter en Wethouders heeft nooit echt 
op deze noodkreet van de onderne-
mers gereageerd en de gemeente-
raad kreeg deze brieven pas afge-
lopen week onder ogen, nadat men 
er zelf om had gevraagd. De VVD wil 
nu de zondagsopenstelling agende-
ren voor de commissievergadering 
van 19 februari. De VVD heeft meer-
dere malen de zondagsopenstelling 
tijdens een raadsvergadering inhou-
delijk willen bespreken. Elke keer 
weer sloot de coalitie angstvallig de 
gelederen, zonder het onderwerp 
echt te bespreken. Met een commis-
siebehandeling wil de VVD graag in-

houdelijk de discussie voeren met 
alle betrokken partijen. De VVD wil 
dat alle betrokken partijen, zowel 
voor- als tegenstanders van de zon-
dagsopenstelling, voor deze com-
missievergadering worden uitgeno-
digd. De VVD vindt dat het anders 
kan en strijdt al jaren voor een ver-
ruiming van de zondagsopenstelling. 
“Wat de VVD betreft krijgen winke-
liers zelf de vrijheid om te bepalen of 
ze hun winkel wel of niet openen op 
zondag, dat is niet aan de overheid. 
De gemeente is de bestuurslaag die 
het beste in staat is om lokale belan-
gen af te wegen.” Aldus VVD-fractie-
voorzitter Frans Lugtmeijer. De VVD 
zal afhankelijk van de uitkomst van 
de commissiebehandeling van 19 fe-
bruari komen met een voorstel voor 
de raadsvergadering in maart om de 
zondagsopenstelling in De Ronde 
Venen wel of niet te wijzigen.

Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Aldrik Dijkstra blik-
te kort terug op enkele sportie-
ve hoogtepunten uit het afgelopen 
jaar, zijn eerste jaar als wethou-
der Sport, en stipte een aantal be-
langrijke onderwerpen aan die ko-
mend jaar gaan spelen. Eén daarvan 
is het beheer en de exploitatie van 
de vijf sportparken in de gemeen-
te. Met de sportverenigingen is de 
afgelopen periode in goed overleg 
gewerkt aan een model om de par-
ken duurzaam te beheren en ex-
ploiteren. Doel is dat de duizen-
den sporters in de toekomst we-
kelijks van goed beheerde sport-
parken gebruik kunnen blijven ma-
ken. Ander belangrijk onderwerp is 
de komst van buurtsportcoaches. 
Deze coaches zijn zowel werkzaam 
op het gebied van sport, als onder-
wijs of cultuur. Door die combinatie 
kunnen zij meer mensen bereiken 
en ervoor zorgen dat meer mensen 
gaan sporten en bewegen. De be-
kendmaking van de winnaars van 
de verschillende sportprijzen stond 
centraal tijdens de Sportverkiezin-
gen. De titel Sporttalent werd toe-
gekend aan voetballer Matthijs de 
Ligt uit Abcoude. Hij is een groot ta-
lent in het Nederlands voetbal en 
speelt sinds 2009 bij Ajax. Februa-
ri vorig jaar maakte hij zijn debuut 
in het Nederlands elftal onder de 15 
jaar in de wedstrijd tegen Ierland. 
Hij is enkele wedstrijden aanvoer-
der geweest van de B1 van Ajax en 
het Nederlands team.

Prijs
De prijs voor Sportploeg van het jaar 
ging naar Atlantis 1. De korfballers 
zijn het afgelopen veldseizoen win-
naar geworden van hun competitie. 
Op basis van dat resultaat promo-
veerden ze naar de 2e klasse, waar-
uit ze 14 jaar daarvoor waren gede-
gradeerd. Op dit moment draaien de 
korfballers goed mee in de subtop 
van de 2e klasse. Zeiler Daan Ver-
steeg uit Vinkeveen is verkozen tot 
Sportman van het jaar. Versteeg is al 
drie keer tot Nederlands kampioen 
gekroond. Dit jaar werd hij dat op-
nieuw en hij slaagde er ook in Duits 
kampioen te worden. Ook wist hij 

de eerste plek te bereiken in het Eu-
ropees Kampioenschap. In Enge-
land werd hij vorig jaar tweede in de 
oud-Olympische 12 meter-klasse.

Vrijwillier
Sportvrijwilliger van 2014 is Derk 
Cool uit Abcoude. Hij is zeer actief 
bij Hockey Vereniging Abcoude en 
was tot voor kort bestuurslid, ver-
antwoordelijk voor de velden en het 
clubhuis. Na zijn terugtreden werd 
hij de grote initiator van de herin-
voering van het grootschalige vrij-
willigersfeest, inclusief de traditio-
nele kaasfondue. Hij leidt de accom-
modatiecommissie en organiseerde, 
in samenwerking met de gemeente, 
bijeenkomsten voor sportbestuur-
ders. Hij leverde een belangrijke bij-
drage aan de aanleg van het water-
veld dat recent is aangebracht.
Voor het eerst werd dit jaar de 
Sportfoto van het jaar uitgereikt. De 
prijs viel te beurt aan Jim van Keu-
len uit Mijdrecht met de foto die 
hij heeft gemaakt tijdens de Zil-
veren Turfloop, die op 2 november 
2014 voor de 24e keer werd gehou-
den. De jury was met name gechar-
meerd van de dynamiek die uit de 
foto spreekt en de concentratie in 
de blik van de jonge atleet. 

De Sportfoto van het jaar, genomen 
door Jim van Keulen tijdens de Zilve-
ren Turfloop

wen (onder andere een vogelhuisje, 
een lieveheersbeestjesstronk, een 
hanger met nestmateriaal en een 
bijenbuisje). Wil je meedoen? Geef 
je dan vóór 7 februari op via het vol-
gende mail adres: nmederondeve-
nen@odru.nl. Je mag ook bellen: 
0297-273692. Er kunnen 25 kinde-
ren meedoen. Geef je snel op, want 
vol is vol. Datum: Woensdag 11 fe-
bruari 2015 van 13.30-15.30 uur. 
Deelnamekosten: 5,- per kind. Lo-
catie: NME-centrum de Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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