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Kom werken bij
Van Zaal Transport!
Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

Wilnis - Wilnis Klopt is op
zoek naar mensen die mee willen denken over het realiseren van een landijsbaan in Wilnis. Wat zou het mooi zijn als
er in ons dorp door velen, jong
en oud, op betrouwbaar ijs geschaatst kan worden. Op een
plek die voor iedereen toegankelijk is. Aangelegd en onderhouden door mensen die het
schaatsplezier een warm hart
toedragen. U kunt uw reactie
achterlaten op de website van
Wilnis Klopt. http://www.wilnisklopt.nl/Contact

Mijdrecht - Tijdens de afdelingsvergadering van woensdag 25 januari j.l. heeft Ad in
het Veld, voorzitter van de Zonnebloem afd. Mijdrecht de
voorzittershamer neergelegd.
Ad heeft de voorzittersrol ruim
9 jaar vervuld. Naast de functie van voorzitter heeft Ad zich
ook steeds bezig gehouden
met het organiseren van de
vakantieweek. Wij zullen hem
missen. Op dit moment zit de
afdeling Mijdrecht dus zonder voorzitter. Misschien iets
voor u? Als u hiervoor iets voelt
kunt u contact opnemen onze
secretaris Yvette Janmaat tel.
0612241209.
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Een leuke baan
als chauffeur?

Schaatsen op
natuurijs

Voorzitter
Zonnebloem
neemt afscheid
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Herstelwerk belijning
Ringdijk 2e Bedijking

Op de voorgrond de meisjes van CSW straatvoetbal die tot Sportploeg van het jaar werden verkozen. Op de achterste rij van links naar rechts: Bas Bokkes (sportcoördinator De Ronde Venen), Steve Suppan (Sportman), burgemeester Maarten Divendal, Bart van Bemmelen (Sporttalent), Plonia Berkelaar (Sportvrouw), wethouder Alberta Schuurs en
Janneke van Ginkel (trainer/coach). Foto: sportinbeeld.com

Winnaars Sportverkiezingen
2016 bekend
De Ronde Venen - Tijdens een
drukbezocht evenement in het Piet
Mondriaan Gebouw in Abcoude zijn
vrijdagavond 27 januari de winnaars
van de Sportverkiezingen 2016 bekendgemaakt. Steve Suppan is verkozen tot Sportman van het jaar,
Plonia Berkelaar tot Sportvrouw,
Bart van Bemmelen tot Sporttalent, CSW dames straatvoetbal tot
Sportploeg en Janneke van Ginkel tot trainer/coach van 2016. Voor
het eerst vormde het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude het decor

voor de Sportverkiezingen. De bekendmaking van de winnaars in de
verschillende categorieën werd afgewisseld met korte interviews met
sporters en gasten. Ook was er een
aantal wervelende optredens te zien
van leerlingen van dansstudio Sundance uit Abcoude. Wethouder Alberta Schuurs (sport) blikte kort terug op het voorbije sportjaar en stipte enkele ontwikkelingen aan die dit
jaar gaan spelen, zoals de marathon
die later dit jaar voor het eerst in De
Ronde Venen zal worden gelopen.

Mijdrecht - In deze krant werd
op 18 januari jl. melding gemaakt
van onder andere de slechte toestand waarin de witte belijning op
het wegdek van de Ringdijk 2e Bedijking verkeert. Zeker op de met
asfalt herstelde gedeelten. Daar
ontbrak de belijning helemaal. Bij
slechte weersomstandigheden is
het wegtracé voor automobilisten
dan soms maar moeilijk te volgen.
Echter, nog geen week later (dinsdag 24 januari) waren wegwerkers
op de Ringdijk in de mist bezig met
herstelwerkzaamheden en werd de
belijning weer keurig met witte strepen aangebracht. Dat zal veel automobilisten die geregeld deze weg

berijden een plezier doen, maar
meer nog voor een veilig gebruik
van de weg zorgen. Of dankzij het
bericht in deze krant de werkzaamheden zijn uitgevoerd staat niet
vast, misschien stond het al langer
op de planning en is het vermelden
en het tijdstip van uitvoeren toeval
geweest. Niettemin is er kennelijk
gehoor aan de klacht gegeven en
is er weer een ononderbroken belijning.. Nu nog controle door CityTec
van de verlichting op cruciale plaatsen, zoals bij de kruising van de AC
Verhoefweg en vooral de Oosterlandweg. Tot slot nog enige duidelijke bewegwijzering en dan zou het
helemaal top zijn.

,,De inzet van de gemeente blijft om
zoveel mogelijk inwoners in staat te
stellen om te sporten. Dat is goed
voor lichaam en geest, voor de sociale contacten en dus goed voor de
gemeente in zijn geheel. Daarnaast
geeft het veel plezier. Deze Sportverkiezingen zijn bij uitstek een moment om stil te staan bij het belang
van sport en de winnaars, die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd, in het zonnetje te zetten.’’
Vervolg elders in deze krant.

Verwenmomenten voor
vrouwen met kanker
Mijdrecht – ‘Goede verzorging
van jezelf maakt dat je je beter
voelt.’ Dit geldt ook als je ziek bent.
Daarom organiseert stichting Look
Good Feel Better samen met ruim
300 schoonheidsspecialisten voor
de tweede keer de landelijke actie
Geef een glimlach cadeau. Vanaf
zaterdag 4 februari, Wereldkankerdag, geven schoonheidsspecialisten
door het hele land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker. De actie duurt de hele maand
februari.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Op de foto van links naar rechts: wethouder Anco Goldhoorn, Jenny van Dobben de Bruijn (Syntus) en Kees Schouten (Voedselbank De Ronde Venen).

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

Syntus doneert voedselpakketten
en dagkaarten aan Voedselbank
De Ronde Venen - Op 25 januari 2017 doneerde Jenny van Dobben
de Bruijn namens Syntus acht grote voedselpakketten en twintig dagkaarten aan voorzitter Kees Schouten van de Voedselbank De Ronde Venen. Eind 2016 verwelkomde
wethouder Goldhoorn vervoermaatschappij Syntus op het bedrijventerrein Mijdrecht. Goldhoorn: “Tijdens
deze bijeenkomst vertelde van Dobben de Bruijn (Teammanager Syntus
Mijdrecht) dat Syntus graag kerstpakketten wil doneren aan een organisatie in De Ronde Venen. Ik
dacht direct aan de Voedselbank

in onze gemeente. Van Dobben de
Bruijn reageerde hier positief op. Ik
ben erg blij met dit gebaar van Syntus, mede ook omdat ik ondernemingen in onze gemeente continu
bewust probeer te maken van hun
sociale verantwoordelijkheid in onze gemeente.” Jenny van Dobben
de Bruijn (Syntus): “Als geen ander
zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze rol in de
samenleving. Wij zijn blij dat er aandacht is voor mensen die leven onder de armoede grens. We vinden
dat deze mensen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Leid nieuw voorstel Pauwbedrijven
toch tot opheffing?
onderzoeken dat altijd zal leiden tot
opheffen. Dat blijkt duidelijk uit het
raadsvoorstel waarin staat dat er alleen onderzocht gaat worden: “een
richting waarbij de zes PAUW-gemeenten elk kiezen voor een an-

Het geeft energie!
“Uiterlijke verzorging bij kanker
is veel belangrijker dan de meeste mensen denken.” Ingeborg vertelt over haar ervaring met het verwenmoment. “Tijdens mijn behandelingen tegen borstkanker merkte ik dat ik het vertrouwen in mijn

NZURI geeft
verwenmomenten cadeau
In de maand februari kunnen vrouwen met kanker terecht bij NZURI schoonheidssalon voor een gratis verwenmoment! Aanmelden voor
deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Ken jij iemand met kanker?
Attendeer haar dan op deze actie en
geef haar een glimlach cadeau!

woon door op de ingeslagen weg.
In het raadsvoorstel komt het woord
‘opheffen’ dan wel niet meer voor,
maar de uitkomst van een onderzoek kan bij voorbaat niet anders
zijn dan opheffing. Het voorstel gelezen hebbende gaat de wethouder
volledig voorbij aan alle opmerkingen, uitkomsten van onderzoeken,
adviezen van deskundigen en oproepen van het bedrijfsleven Pauw
vooral te behouden. De bedrijven
hebben al hebben laten weten dat
zij graag meedoen om iedereen
aan het werk te helpen maar dat

het voortbestaan van Pauw Bedrijven hiervoor nodig is. Als dit nieuwe raadsbesluit door de raad wordt
geaccepteerd zal dit opnieuw een
grote klap zijn in het gezicht van alle medewerkers van Pauw, de Ondernemingsraad en de bedrijven.
De duizenden handtekeningen die
ondertussen zijn verzameld geven
hetzelfde beeld: Pauw moet blijven.
Maandag 6 februari a.s. zal dit nieuwe voorstel besproken gaan worden in een openbare commissievergadering.
Wordt vervolgd.

Met giften zoals de voedselpakketten en de twintig dagkaarten, waarmee men een dag gratis met al onze
bussen mag reizen, bieden wij hulp
daar waar het nodig is”.
Kees Schouten (Voedselbank De
Ronde Venen): Als Voedselbank De
Ronde Venen zijn wij Syntus zeer
dankbaar voor het beschikbaar stellen van voedselpakketten en dagkaarten. Zij geven op deze manier,
als nieuw bedrijf in De Ronde Venen, invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Veel bedrijven in De Ronde Venen gingen hierin hun al voor.”

Maandag in openbare commissie

De Ronde Venen - Uit het nieuwe raadsvoorstel rond Pauw Bedrijven blijkt klip en klaar dat wethouder Goldhoorn, ondanks alle protesten, Pauw Bedrijven toch gaat opheffen. Hij is bereid een scenario te

lichaam was kwijtgeraakt. Het verwenmoment was voor mij echt een
moment voor mijzelf. Even in het nu
zijn en gewoon genieten van de liefdevolle aanraking van de schoonheidsspecialist en ontspannen. Ik
was verrast over het effect dat dit
verwenmoment op mij had. Ik voelde me weer helemaal Ingeborg. Deze ervaring gun ik iedereen! Het
geeft je energie.”

der samenwerkingsverband of voor
zelfstandige organisatie van die integrale ondersteuning.” Oftewel “wij
gaan onderzoeken hoe we het zelf
kunnen doen”. Ondanks alle protesten, gaat de wethouder toch ge-
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WINNAARS

Vervolg van de
voorpagina.

Sportverkiezingen 2016 bekend
De bekendmaking van de winnaars stond centraal tijdens de
avond. De titel Sportman werd
toegekend aan bokser Steve Suppan. De jury noemde het feit dat
hij wereldkampioen is geworden
in het weltergewicht onder de 24
jaar een ‘prestatie van wereldformaat’. Ook prees de jury hem
omdat de bokser niet alleen met
zichzelf bezig is, maar ook veel
voor zijn sport en voor anderen
doet. ‘Hij inspireert. Als sportief
voorbeeld, maar ook als trainer
en sportschoolhouder. Met zijn
boksschool en evenementen verbreedt hij het sportlandschap in
de gemeente en verhoogt hij de
kwaliteit ervan’, zo staat in het juryrapport.
De titel Sportvrouw werd in de
wacht gesleept door Plonia Berkelaar die vorig jaar voor de 50ste
keer de Nijmeegse Vierdaagse liep. Behalve deze prestatie
was de jury ook onder de indruk
van haar levenswijze en de voorbeeldfunctie die ze heeft, met name voor ouderen. De jury: “Een
echt voorbeeld voor de rest van
De Ronde Venen en misschien
wel voor heel Nederland.’’
De prijs voor Sportploeg van
het jaar ging naar het CSW dames straatvoetbalteam, dat tijdens de in Rotterdam gespeelde finalewedstrijden geen enkele wedstrijd verloor. Volgens de
jury heeft CSW aan de basis van
vrouwenvoetbal in De Ronde Venen gestaan en belangrijk werk
geleverd. ‘Voetbal is de grootste
sport van Nederland, damesvoetbal is de snelst groeiende sport
van Nederland. Om er dan toch
op deze manier bovenuit te steken en aan de top van Nederland
te staan is exceptioneel.’
Bart van Bemmelen is verkozen
tot Sporttalent van het jaar. De jury roemde niet alleen de discipline van dit BMX-talent, maar ook
zijn focus en gevoel van verantwoordelijkheid, ‘dat leidt bij hem
tot grote sportieve prestaties. Hij
houdt dit succes al jaren vast,
wat het extra bijzonder maakt.’
In 2010 was de toen 8-jarige Van
Bemmelen als eens genomineerd
voor de prijs van Sporttalent van
het jaar, het jaar erna wist hij hem
ook daadwerkelijk te winnen. De
jury noemde het goed dat hij, na
alle overwinningen die hij de afgelopen jaren behaalde, nu weer
op het podium in het Piet Mondriaan Gebouw stond.
Voor het eerst werd dit jaar de
prijs uitgereikt aan de sportcoach/trainer van het jaar. Die
prijs werd overhandigd aan Janneke van Ginkel, trainer/coach
bij Atlantis. De jury noemde haar
‘enorm allround.’ ‘Ze is een motiverende factor in haar eigen
team, betrokken bij activiteiten
voor de club, helpt jongere trainers, weet kinderen op een creatieve manier aan de sport te binden, fluit wedstrijden en coacht
jeugdteams. Zelf is ze bescheiden, maar voor Atlantis van onschatbare waarde.’

Foto’s: sportinbeeld.com

04 Nieuwe Meerbode

• 1 februari 2017

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

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

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.
STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen
36 Mijdrecht
DERap,
RONDE
VENEN
R.
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van Dijk Psychologenpraktijk
Zorg in de thuissituatie. 7
Behandelcentrum Careyn
dagen per week, 24 uur per dag
Maria-Oord. Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie
0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Vertellerscollectief ´De
Gouden
Tak´ in Vinkeveen
COLOFON

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
DeKantooradres:
Ronde
Op zaterdagOpen:
ma. Venent/m vr. 08.00-17.30
u.
Anselmusstraat
avond
4 februari19
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deze
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Mijdrecht
tief3641
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Tak´ kan
weermen
in Vinketerecht
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Tel.
0297-581698
veen
met
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Mobiel
06-53847419
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t/mVis
vier
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waaronder
Elza
Aanleveren
advertentie:
vr.
17.30-22.00
u.;
za
en
zo.
van
Binnenste-Buitenverhalen,
een
Dinsdag
voor 10.00 uur
10.00-22.00
u.
afwisselend
programma
met muverkoopmijdrecht@meerbode.nl
zikale
intermezzo’s.Utrecht
Op de rol staat
Dienstapotheek
Advertentieverkoop:
ook
een
gezamenlijk
verhaal.
Dit
Diakonessenhuis
Burg.
Fockema
Nel
van der
Pol
jaar:
‘Roads
of Destiny’
van
Andreaelaan
60, 3582(wegen
KT Utrecht,
Kees
Jan Koedam
het030-2144583
lot) , een intrigerend verhaal van
Advertentie-tarieven:
O.Henry.
Een Amerikaanse
schrijver
Open:
22.00-08.00
u.
op
aanvraag
ZORG & ZWANGERSCHAP
Aanleveren
van kopij:
Maatschap.
Maandag
voorVerloskundigen
15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
Maximum
woorden:
per week,aantal
24 uur
per dag300
mobiel bereikbaar voor
Redactie:
bevallingen
en spoedgevallen
Nel
van der Pol
op 06-47556371, www.
Correspondent:
verloskundigenderondevenen.nl
André
Veenstra
STICHTING
Druk:
TYMPAAN-DE
BAAT
Janssen/Pers
Rotatiedruk

Kerkvaart 2, 0297-230280.

Verspreiding
en bezorgklachten:
www.tympaan-debaat.nl
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

Verschijnt woensdag
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WAVERVEEN
Dierenkliniek
Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
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korte verhaal, vooral bekend
Uitgave
0297-241146
GOUW
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B.V. slot.
om hun
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Deze huiskamervertellingen zijn op
PSYCHOLOGISCHE
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11 in Vinkeveen. Vanwe130e
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HULPVERLENING
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Directe
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OPLAGE:
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19.450297-285371
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Wilnis,
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gratis, een
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gemeente.
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36 Mijdrecht
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te worden ingeR.
Rap,dus
0297-286436
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Van Dijk Psychologenpraktijk
Deze gegevens worden niet volledig
Behandelcentrum
Careynwél naam
in de krant gepubliceerd;
Maria-Oord.
Herenen
woonplaats.Postadres:
Anoniem ingezonden
weg 69 worden
Vinkeveen.
brieven
niet Bezoekadres:
in behandeling
Ingang Kerklaan,
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BRANDWEER
POLITIE
advertentie-, foto-, en/of tekstmateBrandweer
030-2404400.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische
hulpverlening

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten
van de
Open:
22.00-08.00
u. huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEKen spoedgevallen
bevallingen
Apotheek
De Ronde
Venen
op
06-47556371,
www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

Cursisten Atelier de Kromme
Mijdrecht exposeren
De Ronde Venen - In zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 in Vinkeveen is door leden van Atelier de
Kromme Mijdrecht een nieuwe expositie ingericht. Het thema is ‘Dieren’. Er zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van enkele wilde dieren en diverse soorten
vogels. Er is werk te zien van Corry van der Pouw Kraan, Tinus Reurings, Marianne van Eck, Ans Schotten, Hennie Tieman, Hetty Vermeulen, Dorry de Roever - Van de Belt,
Loes Reinders en Lucia Hans. De
expositie siert de recreatiezaal van
het tehuis, de hal en enkele gangen. De expositie is tijdens de openingsuren van Zuiderhof te bezoeken. Het AKM Verzorgt teken- en
schildercursussen in haar atelier in
Mijdrecht.
Vrije cursusplaatsen
Op 20 februari start het laatste cursusblok van tien lessen van het lopende cursusseizoen. Op de cursus
Aquarel van de woensdagavond zijn

nog plaatsen vrij. De cursus wordt
begeleid door docente Freddy Hentzen. Op deze avond is men vrij zelf
het onderwerp van een werk te bepalen.Van Freddy kun je een deskundige begeleiding verwachten.
Zij is afgestudeerd aan de Wackers
Academie in Amsterdam.
Op de maandagochtend is in het afgelopen cursusblok de workshop
‘Werken met acrylverf’ gestart. De
deelnemers hebben aangegeven
dat zij graag ook in het laatste cursusblok met deze lessen zouden
willen doorgaan. Het bestuur wil deze wens graag honoreren. Deze beginnerscursus kan in dat geval echter nog aan een aantal deelnemers
plaats bieden. De lessen zullen worden gegeven door Elly Wu en vinden
plaats van 9.15 tot 11.30 uur.
Ook de cursussen op de dinsdagavond, vrijdagmiddag en vrijdagavond zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u www.
atelierdekrommemijdrecht raadplegen.

Reumafonds zoekt collectanten
Regio - Mensen met reuma (ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland
alleen al) hebben vooral last van
pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische
ziekte. Reuma is een aandoening
aan de botten, gewrichten en spieren. Dit betekent dat het natuurlijke
afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan
gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te gene-

zen of te voorkomen is. Reuma heb
je levenslang en kan jong en oud
overkomen. Het Reumafonds is dé
fondsenwerver op het gebeid van
reuma in Nederland. Al ruim 90 jaar
zet het reumafonds hun middelen in
voor de bestrijding van reuma. Daar
is veel geld voor nodig. Wilt u het
reumafonds helpen met zijn collecte, geeft u dan op als collectant of
mede organisator aan:
Richard van den Bergh. Tel. 0297
522 854. E-mail: reumafonds1400@
gmail.com. U zou het reumafonds
ontzettend steunen met uw inzet.

Geslaagd benefietconcert
Rotary
Vinkeveen - Naar jaarlijkse traditie organiseerde Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude 28 januari een benefietconcert in de sfeervolle Abcoudense Dorpskerk. Vijf jonge koperblazers van het Koninklijk Concertgebouworkest verblijdden de toehoorders op een divers programma.
Tijdens het eerste deel van het concert weerklonken werken van Gabrieli, Bach en moderne componisten zoals Michael Kamen en Malcolm Arnold. Na de pauze kwamen
de eigentijdse componisten Victor Ewald en Leonard Bernstein aan
bod. Het concert werd afgesloten
met de schitterende “Suite Americana” van de Uruguayaanse componist Enrique Crespo, een stuk met
onmiskenbaar Latijns-Amerikaanse
invloeden. Een minutenlange staande ovatie onderstreepte hoezeer de
aanwezigen genoten hadden van
deze schitterende muziekavond.
Een aantal projecten waarvoor Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude zich inzet werden toegelicht. Voor de pau-

ze sprak Gerdy Nijman met Rinze
Jellema, werkzaam bij de Voedselbank van Vinkeveen en Mijdrecht,
waardoor het publiek een bijzonder
‘kijkje achter de schermen’ kreeg.
In samenwerking met de voedselbank zal de opbrengst van dit concert worden besteed aan een minivakantie voor een aantal gezinnen
uit onze directe omgeving die zich
dat niet kunnen permitteren. Na de
pauze vertelden twee moeders hoezeer de Moederverwendag een welkom en waardevol rustpunt is in
hun dagelijkse zorg voor een kind
met een beperking.
Dankzij de vele bezoekers van het
concert en de talrijke sponsoren uit
de Ronde Venen kunnen wij deze
projecten realiseren, waarvoor onze
hartelijke dank.
Wilt u meer weten over Rotaryclub
Vinkeveen-Abcoude bezoekt u dan
onze website: www.rotary.nl/vinkeveenabcoude of neemt u contact op
met het secretariaat telefoon 0294284081

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Vogelexcursie De Stulp
Regio - Voor een flinke boswandeling kun je nergens beter terecht dan in de uitgestrekte bossen van De Lage Vuursche. Deze
prachtige lange wandelroute voert
over heide- en stuifzandgebied van
De Stulp. De combinatie van open
en gesloten terrein, plus de aanwe-

zigheid van water, trekt veel dieren
naar De Stulp. Groot en klein wild
als ree, das, vos en eekhoorn voelen zich hier thuis. Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan
heel veel verschillende soorten vogels zoals roodborsttapuit, zwarte
specht, kruisbek, klapekster, appel-

IVN-lezing

Bedreigde Vogels en
Natuur is om de Hoek

Regio - Op dinsdag 7 februari om 20.00 uur organiseert IVN
De Ronde Venen twee natuurlezingen in het NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis: Bedreigde Vogels
en Natuur is om de Hoek. Spreker is Hans Peters.
Bedreigde vogels
Een aantal vogelsoorten, waaronder akker- en weidevogels lijken in een vrije val terecht gekomen te zijn. Hun aantallen kelderen in ijzingwekkende vaart naar
beneden. Dit is voor een belangrijke gedeelte te danken aan ons
veranderende landschap, het
geïntensiveerde boerenbedrijf
en opstuwende economie. Ook
op internationaal gebied hebben tal van soorten het moeilijk. Al sinds 1899 zet Vogelbescherming zich in voor vogels en
hun leefgebieden. In de afgelopen decennia zijn er tal van successen geboekt. Een realistische
kijk op vogelontwikkelingen met
een positief einde.

tuur. Maar vaak zijn veel dieren
je te snel af en zie je ze nog net
in een ooghoek wegschieten. Tijdens de presentatie verrassende
ontmoetingen met dieren dichtbij huis. Van grutto tot ringslang
en van ijsvogel tot vos. Wie zijn
ogen open heeft, ziet altijd wat.
Samen met natuurfotograaf Jeroen Stel bracht Hans Peeters
het boek uit ‘Natuur is om de
Hoek’. Peeters kijkt vanaf zijn
tiende jaar naar vogels en noemt
zichzelf een ‘beetje vogelgek’. Hij
kan zich geen dag zonder vogels
voorstellen en dat hoeft ook niet.
Al meer dan een kwart eeuw
werkt hij bij Vogelbescherming
Nederland en is hoofdredacteur
van het tijdschrift Vogels. In zijn
vrije tijd is hij – hoe kan het anders - vaak in de natuur te vinden. Hij bezocht veel gebieden
als schrijver en fotograaf, maar
vooral als natuurgenieter. Peeters heeft een aantal boeken geschreven en honderden artikelen
gepubliceerd over vogels en natuur. De zaal is open vanaf 19.45
uur. De lezing is voor iedereen
toegankelijk. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage
van 2.50 euro wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Gerda Veth, tel 0297-263656.

Natuur is om de Hoek
Natuur is dichterbij dan je denkt
en loert vaak om de hoek. Of het
nu de pimpelmezen in je nestkast zijn of de scharrelende
roodborst in je tuin; overal en altijd valt er te genieten van de na-

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

Brandweerman bij
voorleesontbijt
De Ronde Venen - Tijdens het
voorleesontbijt op 25 januari kwam
er een echte brandweerman voorlezen voor de kinderen bij kinderdagverblijf Marionette. Sommige kinderen vonden het heel spannend; anderen zaten aandachtig te luisteren
naar het verhaal over de brandweer.
Daarna mochten de kinderen in het
busje van de brandweerauto zitten.
Als laatste ging de brandweerman
zijn helm met lampjes nog laten
zien en daar mochten de kinderen
mee spelen. Nadat we de brandweer hadden uitgezwaaid stond er
een heerlijk ontbijt klaar met croissantjes en krentenbollen.
vink, goudvink, raaf, en diverse mezensoorten, maar ook aan dodaars
en geoorde fuut Ook als zij zich niet
allemaal laten zien valt hier veel te
genieten. Deze IVN-excursie is voor
iedereen toegankelijk. Neem zelf
wat te drinken en een lunch mee
en zorg voor passende kleding en
stevig schoeisel of laarzen. Een kijker is natuurlijk erg prettig en er
zijn meestal wel enkele telescopen
waardoor u af en toe een blik kunt
werpen. Datum: zaterdag 4 februari

2017. Verzamelen: parkeerplaats bij
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om
8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 14.00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding autokosten
in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig. Afgelastingen
staan ca. 1 uur voor aanvang van de
excursie op de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info
en excursieleider: Ad van Uchelen
(0297-250163).
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Prinselijke Proeven en Lions
sponsoren Careyn Maria Oord
De Ronde Venen - Bewoners van
de gesloten afdeling van Careyn
Maria Oord in Vinkeveen kunnen
helaas bijna geen gebruik meer maken van hun binnentuin. De tuin is
voor hen onbereikbaar geworden
door jarenlange verzakking van de
bodem. Dit betekent voor de bewoners dat ze nauwelijks meer op eigen gelegenheid een luchtje kunnen scheppen.
Careyn Maria Oord is daarom een
project gestart om de binnentuin
op te knappen. Zij zoeken nu actief
naar sponsors voor het totaal benodigde bedrag van 75.000,-. De Lions club Vinkeveen Waverveen is

een van die sponsors en heeft afgelopen september de opbrengst van
meer dan 2.500,- uit hun jaarlijkse Amuse tocht op de Vinkeveense
Plassen al geschonken aan dit project. Tijdens deze amusetocht heeft
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht een
wijnproeverij aangeboden en flessen wijn aan de gasten op de boot
verkocht. De opbrengst hieruit van
meer dan 400,- is door de eigenaren
Jochem en Vivienne Prins aan de Lions geschonken ten behoeve van
dit project. Daarmee draagt Prinselijk Proeven haar steentje bij aan
de totstandkoming van een mooie
nieuwe binnentuin.

ChristenUnie-SGP pleit voor een
gezonde doorstart van PAUW
De Ronde Venen - In een persbericht laat de partij Christen Unie/
SGP duidelijk weten het niet eens
te zijn met de plannen van wethouder Goldhoorn, rond PAUW. Zij stellen: “ In november vorig jaar heeft
de ChristenUnie-SGP haar ernstige
twijfels uitgesproken over het voorgenomen besluit van het PAUW bestuur en de betrokken colleges om
PAUW op te heffen. Inmiddels ligt er
een gewijzigd voorstel van het college waarin nu niet van opheffen gesproken wordt, maar waarmee wel
een koers wordt ingezet, die tot opheffing leidt. Uiteraard is de ChristenUnie-SGP-fractie aanwezig geweest bij de regionale raadsbijeenkomst van 14december (mede op
ons initiatief) en daarbij werd ons al
snel duidelijk dat veel raadsleden uit
de zes gemeenten bijzonder kritisch
staan tegenover het voornemen van
het bestuur. Inmiddels is er ook een
second opinion beschikbaar, door
een onderzoek van Robert Capel Organisatie-advies in opdracht van de
ondernemingsraad van PAUW. De
ChristenUnie-SGP heeft ook kennis
genomen van de resultaten van dat
onderzoek dat op 16 januari jl werd
gepresenteerd. Dat onderzoek geeft
een aantal alternatieve mogelijkheden, die onderzocht zouden moeten
worden om een levensvatbare doorstart te maken. Veelzeggend is ook
de brief van gezamenlijke ondernemersverenigingen in de regio, die
vooral aandringen op behoud van
PAUW omdat zij ervan uitgaan dat
de gemeenten die taak niet met dezelfde kennis en competenties over
zullen kunnen nemen.
Groot risico
“Voor de ChristenUnie-SGP is be-

houd van PAUW geen doel op zich”
volgens fractievoorzitter Wim Stam,
“maar wij zijn alles afwegend tot de
conclusie gekomen, dat stopzetten
van PAUW een te groot risico met
zich meebrengt voor onze inwoners
met een arbeidsbeperking of een
achterstand tot de arbeidsmarkt”.
Ton van Sligtenhorst, raadslid, vult
aan “De individuele gemeenten zullen niet in staat zijn dezelfde invulling te realiseren, bijvoorbeeld doordat gemeenten geen productiefaciliteit hebben voor het beschut werk”.
Daarnaast ziet de ChristenUnieSGP een groot risico dat ondernemers zullen afhaken bij het plaatsen / detacheren van mensen met
een arbeidsbeperking door verlies
van kwaliteit in begeleiding. “Laten
we niet vergeten, dat PAUW zich de
afgelopen jaren juist bijzonder heeft
ingespannen om haar bedrijfsvoering en werkwijze op de gewijzigde wetgeving af te stemmen” aldus
Stam. “En uit de brief van de ondernemers blijkt ook een hoge waardering voor PAUW, dat moeten we niet
verloren laten gaan” vult Van Sligtenhorst aan.
Raadsvoorstel
Inmiddels heeft het college een gewijzigd raadsvoorstel toegezonden,
wat wel een afzwakking lijkt, maar in
essentie nog steeds uitgaat van opheffing van PAUW. Wonderlijk is dat
het college stelt dat het Participatieplatform Sociaal Domein van onze
gemeente het voorstel van het college onderschrijft, maar naar onze
mening wordt hen dan toch woorden in de mond gelegd. Het participatieplatform zet juist veel vraagtekens bij de keuze van het college. De wethouder heeft bij die eer-

ste aankondiging in november van
dat besluit als motivatie aangegeven, dat dit aansluit bij het participatiebeleid van de gemeente. Het
college verwijst daarbij onder andere naar de volgende zin in het particaptiebeleid: “De expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven
kunnen we blijven benutten”. Maar
met opheffing van PAUW gaat juist
die infrastructuur verloren en of de
expertise behouden kan worden, is
naar ons oordeel zeer twijfelachtig.
Wat ons betreft is een merkwaardige onderbouwing.

Ton van Sligtenhorst

Wim Stam
le productiefaciliteit kan de WSWuitvoering duurzamer worden uitgevoerd. De ChristenUnie-SGP zal
dus ook bepleiten, dat het bestuur
alsnog onderzoekt of mede op basis van de aangedragen alternatieven door de ondernemingsraad een
gezamenlijke voorziening voor de
opvang en begeleiding van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
in stand kan blijven juist om de hoge kwaliteit en expertise niet verloren te laten gaan”, aldus de fractie
Christen Unie/SGP

Pijlers van de economie
Rein Kroon: “We hebben heel bewust gekozen voor een amendement en niet voor een motie. Nu
wordt ons voorstel onderdeel van
het aangenomen raadsbesluit en is
de doorwerking groter dan het uitspreken van een wens, waarmee het
college aan de gang kan. Lokale ondernemers zijn belangrijke pijlers
voor een vitale, lokale economie.
Dat geldt vooral waar het de werkgelegenheid van onze inwoners betreft. Onze ondernemers moeten
zich veel vroegtijdiger en duidelijker op de hoogte kunnen stellen
van geplande aankopen van de gemeente en de termijnen waarop dat
gaat gebeuren. Tot op heden was er
op de gemeentelijke website slechts
een uiterst beknopt overzicht van

de jaarlijkse inkoopplannen, zonder
enige toelichting.”
Ruim uitnodigingsbeleid
“Als CDA constateren we dat die
aankondigingen veel beter kunnen
en daarom willen we een zo ruim
mogelijk geformuleerd uitnodigingsbeleid om lokale ondernemers optimaal te betrekken. De gemeente
heeft daarin een grote mate van vrijheid. Daarom willen we dat de gemeente op de eigen website veel
meer inhoudelijke informatie verstrekt. Het gaat dan om de omvang
en de soort goederen en diensten.
Tegelijkertijd moet voor onze lokale ondernemers duidelijker worden
hoe ze zich kunnen aanmelden. We
hebben duidelijk oog voor de belangen van de lokale bedrijvigheid. Wat
lokaal kan, moet zoveel mogelijk lokaal geregeld worden.”
Brede steun
Het amendement werd door bijna alle politieke fracties gesteund. Van de
26 aanwezige raadsleden stemden
er 23 wel voor. Rein Kroon noemde
die ruime meerderheid een opsteker voor een steviger verbinding tussen de gemeente en het bedrijfsleven. “We hebben elkaar nodig en dit
is een flinke stap in de goede richting. We gaan ervan uit dat de gemeentelijke website snel uitgebreid
en geactualiseerd wordt.”
Rein Kroon

en jazz, fraai gearrangeerd door dirigent Carwin Gijsing. Mooie solo’s
werden afgewisseld met close harmony. Hekkensluiter het ROM koor,
onder leiding van Ferdinand Beuse, spetterde het podium af met o.a.
muziek uit bekende Disneyfilms en
sloot toepasselijk af met “Je leeft alleen vandaag”. Alles bij elkaar was
het een geweldige middag in de
mooie entourage van de Heilig Hartkerk, waar ook de aanwezige verpleeghuisbewoners van hebben genoten. Met de ruime opbrengst van
1559,- brengen de koren en musici de renovatie van binnentuin van
Maria-Oord weer een stap dichterbij!

Mijdrecht - Begin januari 2017
startte aannemer Bébouw Midreth
met de sloop van een deel van het
winkelcentrum De Lindeboom in
het Mijdrechtse centrum. Wethouder David Moolenburgh: “Met de
start van de sloop wordt de vernieuwing van het winkelcentrum De Lindeboom nu goed zichtbaar voor iedereen. Deze actie vormt een van de
projecten die als gemeente momenteel uitvoeren om het centrum van
Mijdrecht ‘aantrekkelijker en multifunctioneler’ te maken.”
Komst van een Action
Aannemer Bébouw Midreth werkt in
opdracht van eigenaar Hoorne aan
de revitalisering van winkelcentrum
De Lindeboom. Belangrijke onderdelen daarvan vormen de vestiging van

een Action op de eerste etage van
het winkelcentrum en het optimaliseren van de gevels en de passage.
Planning Lindeboom
Begin januari 2017 is gestart met de
sloop van een deel van het winkelcentrum. De uitvoering verloopt in
fasen om overlast voor winkeliers en
winkelend publiek zoveel mogelijk te
beperken. De Action wordt naar verwachting in november 2017 opgeleverd. De tweede fase bestaat uit
de vernieuwing van de Boni-supermarkt. In deze fase wordt ook een
verbinding aangebracht tussen het
Burgemeester Haitsmaplein en het
Kerkplein bij de Janskerk. De verwachting is dat eind 2018 de vernieuwing van het complete Winkelcentrum Lindeboom gereed is.

Vincent Schuijt 10 jaar
zelfstandig ondernemer

CDA komt op voor
plaatselijke ondernemers
De Ronde Venen - De gemeenteraad heeft donderdagavond jl het
nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De oude regelgeving was bijna vier jaar oud en
een meer eigentijdse versie was nodig, mede door de gewijzigde wetgeving. In het nieuwe beleid wordt
meer aandacht gegeven aan duurzaam inkopen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor een grotere betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij het leveren van goederen
en diensten aan de eigen gemeente. De mogelijkheden om te kunnen meedingen naar gemeentelijke aanbestedingen moet beter bekend gemaakt worden. Fractievoorzitter Rein Kroon (CDA) diende een
amendement in waarin zij het college op opdracht geven om het voorstel aan te passen. Het voorstel van
het CDA houdt in dat nu alle locale
ondernemers zich kunnen inschrijven op diensten en producten die
de gemeente nodig heeft. Hierdoor
maakt elke ondernemer een eerlijke kans op levering van zijn product
aan de gemeente. Het amendement
werd ondersteund door VVD, RVB
en Lijst 8 Kernen.

Vinkeveen - Op zondag 22 januari werd het publiek in de Heilig hart
kerk te Vinkveen getrakteerd op een
zeer gevarieerd muzikaal aanbod op
hoog niveau. Het regiokoor de Ronde Venen (foto) bracht een prachtig klassiek programma met werken
van o.a. Brahms en Bach en werd
virtuoos begeleid op de piano door
hun eigen dirigent Gert Jan Hans.
Klasse gitarist Dingeman Coumou
wist met glashelder gitaarspel de
hele kerk te vullen en het publiek
te boeien met eigen composities en
arrangementen van bekende nummers zoals Cavatina. Het popkoor
Then There Where Voices bracht
een swingend programma met pop

Vernieuwing W.C. De
Lindeboom in volle gang

In de achterliggende weken hebben
we de situatie PAUW ook besproken met onze collega’s in de overige PAUW gemeenten en een aantal
gezamenlijke conclusies getrokken.
Voortzetten
Zowel de doelgroep, maar ook lokale en regionale ondernemers worden naar onze mening het beste
geholpen met het voorzetten van
PAUW, zo nodig in een andere constructie zoals het rapport van Capel aangeeft. De ChristenUnie-SGP
is van mening dat, met een aantrekkende economie, er zelfs nieuwe kansen zijn voor een bedrijf als
PAUW. Kleine ondernemingen kunnen dan namelijk productie uitbesteden aan PAUW waarmee ook
werkgelegenheid in ons land / onze regio behouden blijft. Het benutten van efficiency door de combinatie van beschut werk en een centra-

Geslaagd Benefietconcert
Maria-Oord

Engelse conversatielessen
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Naast Nederlands
wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Leerlingen komen bijna
dagelijks met het Engels in aanraking via media en games. Met name
in het basisonderwijs verdient Engels meer aandacht. Dat verbetert
de aansluiting op het voortgezet onderwijs, waar Engels een kernvak is.
Op OBS De Eendracht wordt naast
methode Engels ook ‘Engelse conversatie’ aangeboden aan de leerlingen die qua vaardigheden toe zijn
aan extra uitdaging. Er wordt ge-

werkt met thema’s, waarvan u er
één op de foto ziet. De opdracht aan
de leerlingen was: neem iets mee
wat volgens jou te maken heeft met
‘Engels als taal’ en vertel er iets over,
uiteraard ook in deze taal.
Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat leerlingen die al op jonge leeftijd
Engels leren communicatief vaardiger zijn dan andere leerlingen. Het
aanleren van de Nederlandse taal
wordt daarbij niet gehinderd, ook
als Nederlands niet de moedertaal
is.

Winterstamppotavond in
de Springbok
De Hoef - De stichting “Vrienden
van de Antoniuskerk” gaat weer
een winterstamppotavond organiseren waarvan de opbrengst wordt
gebruikt voor het onderhoud van de
kerk, pastorie en de begraafplaats.
Deze gezellige avond zal plaats vinden op vrijdagavond 10 februari
2017 in de Springbok. De zaal gaat
open om 18.00 uur en de maaltijd
begint om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk kunt u voor 25 euro kiezen uit
drie verschillende maaltijden: Boerenkool met worst, hutspot met
stoofvlees/jus en stamppot andijvie
met kleine gehaktballetjes.
Voor iedere bezoeker is er een wel-

komstdrankje. De avond zal worden opgevrolijkt door het mannenkoor “De Troubadours”, zij zullen 2 x
45 min voor u optreden. Iedereen is
welkom!!!! De inwoners van De Hoef
worden persoonlijk benaderd, en de
mensen buiten De Hoef, die willen
deelnemen, dienen zich aan te melden bij onderstaande personen.
Telefonisch bereikbaar Tiny Röling 593292 of 0654690330 en Henny Kandelaar 593532. Bent u helaas
verhinderd maar wilt u toch een gift
geven, dan kunt u dit doen op rekening NL36 RABO 010.22.41.384
t.n.v. Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef

Vinkeveen - Maandag 6 februari
viert Vincent Schuijt van de Jumbo
supermarkt in winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen het heugelijke feit dat hij op die dag tien jaar
zelfstandig ondernemer is. Een hele
prestatie als je weet dat hij (net) nog
geen veertig jaar is. Dat is pas eind
deze maand. Verder komt er in 2018
een volgend jubileum om de hoek
kijken want dan is hij 25 jaar ‘aan de
zaak’. Vincent begon op zijn vijftiende bij de toenmalige Super de Boer
als parttimer in de ‘vulploeg’ en
werkte zich op tot bedrijfsleider. Op
6 februari 2007 hield de toenmalige
winkeleigenaar ermee op en vroeg
of Vincent de zaak wilde overnemen. Dat gebeurde op 6 februari en
vanaf werknemer was hij ineens ondernemer met personeel geworden.
Dat was voor hem een hele gewaarwording. Maar Vincent bleek uit het
goede ondernemershout te zijn gesneden. Hij ging door en vier jaar later, (eveneens) op 6 februari 2011,
maakte hij met zijn Super de Boer
de overstap naar de Jumbo en presenteerde zich met een nog breder
assortiment aan artikelen. Het aantal klanten nam stelselmatig toe en
in evenredigheid de vraag naar nog
meer producten. Dat leidde al weer
vier jaar later – Vincent houdt van
regelmaat in zijn bedrijfsvoering – in
april 2015 tot uitbreiding van zijn supermarkt naar 1.500 vierkante meter
winkelruimte en werd daarmee de

grootste Jumbo in De Ronde Venen
met meer dan honderd medewerkers. Een deel van het winkelcentrum moest daarvoor worden verbouwd maar dat stond toch al op de
nominatie om een opknapbeurt te
ondergaan. In november datzelfde
jaar kreeg het winkelcentrum een
nieuw logo om de renovatie (symbolisch) te vieren.
Verrassing
“De renovatie is inmiddels helemaal
achter de rug. Er is nog een winkelruimte waarvoor een ondernemer gezocht wordt en daar is men
volop mee bezig,” laat Vincent desgevraagd weten. “Maar het feit dat
ik hier volgende week 10 jaar zelfstandig ondernemer ben wil ik vanzelfsprekend niet stilzwijgend voorbij laten gaan. We willen komende
week wat aantrekkelijks doen voor
onze klanten, maar vooral ook iets
voor de ouderen in Vinkeveen. Daar
heb ik al een beeld bij, maar dat
wordt binnenkort nog bekend gemaakt. Het wordt een echte verrassing. Op dit moment loopt de actie
‘Vul de kas’ nog voor de verenigingen waar we zo’n 10.000 euro voor
beschikbaar hebben. Als die afgelopen is kunnen we met wat nieuws
starten en dat heeft toevallig te maken met mijn 10 jaar ondernemerschap.” Aldus Vincent Schuijt die
zegt de komende weken hierover
meer van zich te zullen laten horen.
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Historische vereniging De Proosdijlanden
opent nieuwe ruimte
De Ronde Venen - Het was een drukte van jewelste tijdens
de openingsceremonie van het nieuwe onderkomen van de
historische vereniging De Proosdijlanden. Vrijdag 27 januari
is de ‘nieuwe Oudheidkamer’ aan de Croonstadtlaan 4a in
Mijdrecht door burgemeester Maarten Divendal officieel
opengesteld. De burgemeester deed dit door gezamenlijk met
de kersverse verenigingsvoorzitter Rob Blans het naambord
van de verenigingsruimte te onthullen. De ongeveer honderd
aanwezige genodigden proosten daarbij met een speciaal glas
bubbels op dit feestelijke moment. Maarten Divendal sprak in zijn
toelichtende speech over de waarde van historisch besef en het
belang van de inzet van vrijwilligers. Ook bij de Proosdijlanden is
een flink aantal personen belangeloos actief, hetgeen de ruime
aandacht voor onze regionale geschiedenis goed mogelijk maakt.
De burgemeester overhandigde als extra present een exemplaar
van de onlangs in gebruik genomen gemeentevlag aan voorzitter
Blans.

Openingswoord
Rob Blans ging in zijn openingswoord uitgebreid in op de
geschiedenis van de vereniging. De diverse ‘woonplaatsen’ van
de club passeerden de revue: het Prinsenhuis, het gemeentehuis,
Museum De Ronde Venen en laatstelijk het Dorpshuis in
Vinkeveen. En dan nu een grote ruimte aan de Croonstadtlaan.
Een prima plek waar de diverse werkgroepen van de vereniging
uitstekend uit de weg kunnen. Naast speciale aandacht voor
de plaatselijke monumenten kent de vereniging de werkgroep
documentatie; die beheert ruim duizend boeken en tijdschriften
over de regionale geschiedenis. De werkgroep genealogie
geeft de mogelijkheid tot stamboomonderzoek, met op 6 en
13 maart a.s. een tweetal speciale cursusavonden hieromtrent.
De werkgroep archeologie houdt zich bezig met het in onze
omgeving gevonden archeologisch materiaal. De schrijversgroep
van het alom geprezen kwartaalblad De Proosdijkoerier, de
wekgroep PR en het bestuur hebben hun bijeenkomsten in de
speciale vergaderruimte die het onderkomen rijk is.

Rob Blans vertelt over de verenigings-geschiedenis en de
diverse werkgroepen (foto: Henk Butink)

Veel belangstelling voor de openingshandeling (Foto: Henk Butink)

Burgemeester Divendal schenkt nieuwe gemeentevlag aan de vereniging
(foto: Henk Butink)

Verleden
Het verhaal van Blans werd rijkelijk ondersteund met beelden uit
het verleden, een presentatie verzorgd door het Mijdrechtse evenementenbureau van Johan den Hollander. Het gaf Rob Blans de
mogelijkheid om ook de betrokkenen te noemen, die het financieel mogelijk gemaakt hebben om de verhuizing en nieuwe inrichting van de Oudheidkamer te bekostigen: SC Johnson Europlant
BV, Stichting Ronde Venen Fonds, G. Brouwer & Zoon Fournituren,
Rabo Dichtbij Fonds, P.A. van Rooyen Verhuizingen BV, ABNAMRO, Event Station, Drukkerij Avanti en Dirkedaen. Naast een
zichtbaar tevreden voorzitter waren de vele aanwezigen zonder
uitzondering vol lof over de prachtige ruimte en de vele mogelijkheden, die de historische vereniging nu heeft. De presentatie van
de schilderijen van Akke Feddema-Fokker en de maquettes van
Alex van Ankeren vulden dit bijzonder goed aan. De twee open
dagen op de zaterdag en de zondag na de opening brachten nog
vele tientallen belangstellenden op de been, die eveneens met
veel plezier en complimenten het nieuwe onderkomen inspecteerden. De Proosdijlanden kan weer jaren vooruit.

Werken van Akke Feddema

Veel foto’s zijn tentoongesteld (foto: Henk Butink)

Exposanten Akke Feddema-Fokker en Alex van Ankeren bij hun werk (foto: Henk Butink)

De openingshandeling door voorzitter Rob Blans en
Burgemeester Maarten Divendal (foto: Henk Butink)

Het onthulde nieuwe naambord van de vereniging

Het adres van de nieuwe verenigingsruimte Croonstadtlaan 4a

Maquette van oude gemeentehuis Mijdrecht (Alex van Ankeren) (foto: Henk Butink)
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Regio - De open avonden
van het VeenLanden College
waren op dinsdag 24 januari
in Mijdrecht en op donderdag
26 januari 2017 in Vinkeveen.
De leerlingen uit groep 8
en hun ouders/verzorgers
kwamen op deze avonden
meer te weten over het
VeenLanden College. Over
Anglia, Delf, de sportklas, het
Entreprenasium en Science. In
Vinkeveen vertelden leerlingen
en docenten enthousiast
over gepersonaliseerd leren
(Kunskapsskolan). Een
Zweedse onderwijsvorm
waarbij leerlingen uitdagend
onderwijs op het eigen
niveau en tempo volgen. Het
VeenLanden College kijkt
terug op geslaagde open
avonden in goede sfeer. Voor
de leerlingen die vergeten
hebben zich in te schrijven
voor de lesmiddag op locatie
Mijdrecht op woensdag 8
februari en/of de lesmiddag
op locatie Vinkeveen op
woensdag 15 februari: dit is
alsnog mogelijk via de website
www.veenlandencollege.nl/
vergeten.

OPEN

AVOND
op het VeenLanden College
in Vinkeveen en Mijdrecht
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Selina Dijkstra van Michiel de Ruyter wint

RABOBANK STIMULERINGSPRIJS VOOR JONG TALENT 2016
Regio - Op vrijdag 20 januari was in de
Emergohal, in Amstelveen, het Sportgala
waar de winnaar bekend werd gemaakt. Het
Sportbedrijf Amstelveen had verschillende
talenten voorgedragen. Deze talenten
moesten vooraf een filmpje insturen waarin ze
zichzelf presenteren. Daarna heeft de jury 3
genomineerden uitgekozen. Uiteindelijke is de
winnaar bij de dames de 16 jarige Selina Dijkstra
geworden.. Selina beoefent de sport kanopolo bij
de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel
de Ruyter. Volgens haar trainster Lisanne Dreyfus
is ze zeer gemotiveerd, en pakt ze nieuwe
technieken gemakkelijk op. De afgelopen jaren

heeft ze met haar team van Michiel de Ruyter een
enorme groei door gemaakt, ze zijn in 3 achtereen
volgende jaren kampioen geworden. In 2015
speelde ze voor het eerst in het Nederlands team
Jong Oranje de EK U21 in Duitsland, en afgelopen
jaar maakte zij haar debuut op het WK in Italië.
Selina is een aanvallende speelster, moet in haar
fanatisme eerder afgeremd dan aangespoord
worden. Volgens Lisanne een speelster van de
toekomst voor het dames kanopolo. Voor Selina
is het fantastisch dat zij zich sporttalent van het
jaar mag noemen, dit geeft extra motivatie om de
komende jaren door te groeien en het beste in
haarzelf naar boven te halen. www.mdr.nu

• 1 februari 2017

Atlantis A1 neemt revanche

Gezellige dag met de
Zonnebloem
De Ronde Venen - Zaterdag 28
januari waren veel gasten van de
zonnebloem op de been om weer
te genieten van de jaarlijkse ontmoetingsdag incl. een heerlijk diner. De afdelingen Wilnis/de Hoef
en Mijdrecht hadden deze dag gezamenlijk georganiseerd. Er waren
ruim 130 gasten aanwezig. De dag
duurde ongeveer van 10.00 uur tot
14.00 uur. Er werd gezellig gekletst
met elkaar en dit jaar was er de Linge revue. Er werden gezellige liedjes van vroeger gezongen en er werden diverse typetjes gespeeld zoals

Henkie de boer en Gerrit de postbode. Natuurlijk ontbrak de traditionele bingo niet. Iedereen ging met
een mooie prijs naar huis. Door een
team bestaande uit de vrijwilligers
van de Zonnebloem werd een fantastisch diner geserveerd
De meeste gasten werden door vrijwilligers van huis gehaald en na afloop weer naar huis gebracht. Iedereen vond het een geslaagde dag.
Volgend jaar is er weer een ontmoetingsdag. De laatste zaterdag van
januari 2018. Schrijf maar vast in uw
agenda.

Op zoek naar de studie
die bij je past
Regio - Het is best lastig om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor werk
je later wilt gaan doen. Er is veel
aanbod en alles lijkt even boeiend te
zijn. Een studiekeuze maken is iets
heel persoonlijks en een belangrijke
beslissing. Middelbare school scholieren moeten vóór 1 mei a.s. hun
studiekeuze gemaakt hebben als ze
in september 2017 willen gaan studeren. De tijd begint te dringen als
je dat nog niet gedaan hebt. Heb
je nog geen idee wat je wilt studeren of twijfel je nog? Noloc erkend
studiekeuzecoach Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching helpt
jou daar graag. Rose-Marie “om te
weten welke studie of opleiding het
beste bij jou past, is het belangrijk
om te weten wie je bent, wat je kunt,
motiveert en wat je nou écht wilt.

Samen met jou gaan we stap voor
stap op zoek naar de studie die bij
je past, zodat je verzekerd bent van
een bewuste, weloverwogen studiekeuze en gemotiveerd bent om te
gaan studeren. Je studie is het begin van je loopbaan. Bewust kiezen
en er vol voor gaan geven je toekomstperspectief!”. Het studiekeuze traject is geschikt voor scholieren in de bovenbouw VMBO | Havo
of VWO, studenten bij wie de huidige opleiding niet bevalt en willen
switchen en mensen die een tussenjaar hebben gehad en weer een
studie willen oppakken. Het studiekeuze traject is een persoonlijk traject en best intensief. Het duurt circa 6 tot acht weken.
Meer weten? Zie advertentie
elders in dit blad

Mijdrecht - Zaterdag 28 januari speelde de door meubelstoffeerderij Bos gesponsorde Atlantis A1,
thuis tegen VZOD A1. In het begin
van het zaalseizoen speelde Atlantis al eerder tegen VZOD en werd er
met 1 punt verschil verloren. Daarom was het team extra gemotiveerd
om dubbel en dwars revanche te
nemen. De wedstrijd liep al snel
anders dan verwacht doordat Leonie al na enkele minuten uitviel met
een enkelblessure, waardoor Marijn
er al snel inkwam. Het eerste kwartier van de wedstrijd ging gelijk op
en er stond 4-4 op het scorebord.
Toen zette Atlantis er een tandje bij
en liep het uit met behulp van doelpunten van voornamelijk Davey en
Sander. Dit zorgde ervoor dat de
spelers de kleedkamers gingen opzoeken met een ruststand van 10-5.
Na rust ging Atlantis door met scoren en zorgde ze ervoor dat VZOD
niet meer bij ze in de buurt kwam. Er

werden mooie ballen ingegooid zoals een korte kans van Elise en een
afstandsschot van Saskia. Ook Sven,
Kevin en Rick gingen mee scoren.
Het mooiste doelpunt kwam toch
wel (weer) van Sander. Kevin gooide
een prachtige dieptebal op Sander
die de bal op wonderbaarlijke wijze
in de korf wist te krijgen. Richting
het einde van de wedstrijd kwam
Sam in het veld die vervolgens ook
zijn doelpuntje mee wist te pakken.
Dit was al het 20e doelpunt van Atlantis. Daarna scoorde beide partijen nog 1 keer voordat de scheidsrechter floot voor het einde van de
wedstrijd. Atlantis won met een uitslag van 21-13 en hadden de revanche die ze zo graag wilde. Doordat
ze deze wedstrijd wonnen hebben
ze nog steeds een kans op het kampioenschap. Atlantis A1 heeft nu 2
weken om zich klaar te maken voor
de wedstrijd tegen EKVA, die thuis
gespeeld zal worden om 13:50 uur.

Bouw nieuw Zorgcentrum

Onrust over te weinig
parkeerplaatsen
Mijdrecht - Ondanks de uitleg vorige week door het bouwbedrijf, blijft
er onrust bij de bewoners van het
Mijdrechtse dorpscentrum. Maar
niet alleen de bewoners, maar ook
zijn er ondernemers die zich afvragen of er straks nog wel ruimte blijft
voor hun klanten om te parkeren.
“En dan kan men in het plan wel
zeggen dat het personeel ‘ meestal
op de fiets komt’ en dat onderzoeken aantonen dat oudere mensen is
een verpleeghuis vaak eenzaam zijn
doordat ze weinig bezoek krijgen (
lees dus geen parkeerplaatsen nodig hebben) het blijft raar dat de gemeente toestemming wil geven aan
dit plan met zo weinig parkeerplaatsen”, aldus de woordvoerders van
de onrustige bewoners. “Het oude Nieuw Avondlicht bestond uit 40
tot 45 zorgplaatsen en had zes parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor
het zorggedeelte wat ze gaan bouwen komen weer 45 zorgplaatsen
en zes parkeerplaatsen op eigen
terrein. Maar... en daar gaat het om:
er komen ook 29 zorgappartementen in de vrije sector. Daarin komen
ouderen te wonen die wel een auto

hebben, misschien wel twee en die
wel bezoek krijgen van kinderen en
familie. En daarvoor komen10 parkeerplaatsen dat is dan een parkeernorm van 0,34 per appartement. Dit zijn heel andere getallen
dan men tijdens de bijeenkomst vorige week vertelden”.
Teveel druk
“Iedereen weet dat de parkeerdruk in het dorpscentrum al groot
is. Winkelend publiek en bewoners kunnen overdag hun auto amper kwijt. En het wordt alleen maar
drukker als straks ook Molenhof er
komt. Wij zijn zeker niet tegen deze
bouw, we zijn blij dat er eindelijk wat
gaat gebeuren, maar dan wel zoals
het hoort. Voldoende parkeerruimte.
Dat moeten andere ook. Die parkeernormen zijn er niet voor niets en
die norm is 1.3. Het is op zijn minst
vreemd te noemen dat de gemeente blijkbaar hun goedkeuring wil
geven voor de bouw van 29 zorgappartementen met slechts 14 parkeerplaatsen.
Hopelijk ziet de raad in dit toch niet
de bedoeling kan zijn”.

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

De Maricken
In Wilnis, tegen de Mijdrechtse dwarsweg aan wonen nu al de
eerste bewoners van de nieuwe
Wilnisse wijk, De Maricken. Toen
men begon met de ontwikkeling
van deze wijk waren er een aantal
ontsluitingen bedacht, waardoor
de wijk goed aansloot op het dorp.
Zo was er een ontsluiting bedacht
bij de Veenman in Veenzijde3, in
het verlengde van de Pieter Joostenlaan en nog een derde bij de
Pastoor Kannelaan. Vervolgens
kwam de crisis, de verkoop van
huizen stagneerde, de bouw stond
onder druk. Gelukkig is daar een
einde aan gekomen en verloopt
de bouw en verkoop van de huizen nu weer voorspoedig. Helaas
voor Wilnis heeft die crisis wel
grote gevolgen gehad. Alle ontsluitingen zijn komen te vervallen.
De ontsluiting bij de Veenman is
komen te vervallen omdat er twee
bewoners bezwaar hebben aangetekend en de gemeente die bezwaren snel heeft gehonoreerd.
Het honoreren van deze bezwaren
werd gedaan omdat de gemeente
er op dat moment financieel slecht
voor stond en de wijk er moest komen om de slechte financiën beter te krijgen. Men heeft hiermee
gekozen voor de kortste weg. Men
heeft gekozen voor de oplossing
op korte termijn. De begroting van
de hele Ronde Venen is hiermee
dankzij Wilnis op orde gebracht
en dat hiermee de nieuwe wijk
minder goed aansluit op het bestaande dorp is dan maar zo. Of
de ontsluiting er komt bij de Pastoor Kannelaan kon de wethouder niet beloven. Voor de ontsluiting in het verlengde van de Pieter Joostenlaan geldt min of meer

Zullen we samen een broodje
smeren bij OBS De Eendracht?
Mijdrecht - Woensdagmorgen 8.30
uur... een grote verhuizing binnen de
school: alle groepen mixen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Kleuters worden opgehaald door leerlingen van groep 7 en groep 8 oefent
nog een keer de tekst die ze gaan
voorlezen aan de groepen, tijdens
het schoolontbijt.
Een dag eerder werden flink wat
boodschappen gedaan door leerlingen van de groepen 4 en 5 bij de

meneer die normaal gesproken ook
altijd ‘op de kleintjes let’ ! Hij heet
Mattijs (en geen Appie, zoals een
leerling dacht) en helpt ons graag
met allerlei belangrijke ontbijt artikelen! Dank je wel Mattijs, het was
weer heerlijk! Willen ze daarna ook
nog wel even ‘met frisse tegenzin’
naar de juf luisteren en het rekenboek openslaan? Geen enkel probleem voor de leerlingen van De
Eendracht!

hetzelfde als voor de ontsluiting
bij de Veenman. Waarbij je nog op
kunt merken dat hiermee de nieuwe wijk niet alleen minder goed
maar gewoon ronduit slecht aansluit op het bestaande dorp. Mede omdat in plaats van deze ontsluiting er nu een ontsluiting komt
bij de Wethouder van Damlaan.
Dit wordt een verkeerstechnisch
waardeloze oplossing. Ten eerste wordt het vrij smal, ten tweede hebben de omwonenden bij
de informatieavonden waarbij deze ontsluiting als één van de mogelijkheden op tafel werd gelegd,
collectief aangegeven dat ze deze perse niet wilden en ten derde kun je er op rekenen dat er
hierdoor heel veel sluipverkeer
zal ontstaan bij de ochtend- en
avondspits omdat de Mijdrechtse
dwarsweg nu al overbelast is en
als daar nog een hele wijk ( zo’n
achthonderd woningen) op aan
moet sluiten, kun je er op rekenen dat men andere wegen ( lees
de Van Damlaan) zal gaan zoeken.
Veel dorpen krimpen, mede door
de vergrijzing. Hier lag voor Wilnis, voor de detailhandel, de scholen en de verenigingen een unieke kans. Wij van Wilnis Klopt hebben deze zaken uitgebreid bij de
gemeente aangekaart en uiteindelijk nul op het rekest gekregen.
Wilnis is opgeofferd aan de financiële huishouding. En dan vernemen we uit de pers dat er dit jaar
een overschot is op de begroting
van vierhonderduizend euro. Wij
zijn door de gemeente in de kou
gezet.
Wilnis Klopt
Reacties: info@wilnisklopt.nl
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CSW knokt zich naar een
overwinning tegen Almere

Bar Adelhof 3 en The
Peanutbar 1 aan kop

Wilnis - Het leek wel degradatievoetbal. Waarmee niet het spelniveau wordt bedoeld, maar juist de
strijdlust en de vastberadenheid die
daarmee gepaard gaat. CSW kwam
in en tegen Almere na een minuut
of tien op voorsprong en heeft de
rest van de wedstrijd keihard moeten knokken om die voorsprong
vast te houden. Met succes, waardoor CSW een plaats op de ranglijst
is gestegen.
In de opstelling van CSW moest
coach Servinus het doen zonder
spits Vincent van Hellemondt vanwege een meniscusoperatie en zonder Nick van Asselen die tijdens de
warming-up geblesseerd raakte.
Sander Kunkeler en Vincent Wens
stonden daardoor in de basis. Maikel Pauw in het centrum van de verdediging en Vincent Wens op de
rechtsback positie. Het begin was
onrustig. Beide teams konden de
bal niet lang in bezit houden. Veel
onzorgvuldigheden volgden elkaar
op, mede omdat de spelers er kort
op zaten. Erik Mulder ging voorop in
de strijd. Hij veroverde de bal vlak
voor de middellijn en verstuurde een
prachtige dieptepass op Dave Cornelissen, die vanaf de hoek van het
strafschopgebied de bal richting de
verre hoek schoot. Keeper Gijs Roelofsen kon zijn vingertoppen er nog
wel tegenaan krijgen, maar niet
voorkomen dat CSW op voorsprong
kwam. Almere FC schakelde een
tandje hoger en zette CSW onder
druk. Vooral de snelle en behendige linksbuiten Marvin Tjon Soei Sjoe
was een plaag voor stand-in Vincent
Wens, wat hem na een half uur spelen een gele kaart opleverde. Daarna moest hij nog meer op zijn tellen

De Ronde Venen - The Peanutbar
1 kreeg thuis behoorlijk klop van De
Kromme Mijdrecht 2. De thuisclub
kreeg 27 – 48 aan de broek. De volle winst ging naar John Oldersma,
Ronald Gunther, Eric van de Bosch
en Egon van der Heijden. Eric was
de man van de avond, hij won in
slechts 20 beurten. Bar Adelhof
1 won met 44 tegen 30 van ASM.
Bas, Anne en Erik waren de winnaars voor Adelhof, Hendrik Versluis
was de enige die voor ASM de volle 12 punten pakte. The Peanutbar 2
won met 45 tegen 29 punten van De
Kromme Mijdrecht 2. Rohan Janmaat deed slechts 16 beurten over
zijn partij terwijl ook Peter Jongerling het in slechts 18 beurten deed.
Linda van Es wist in 28 beurten van
Jan Wildschut te winnen. Erik van de
Bosch redde de eer voor De Kromme Mijdrecht 2. De Merel/Heerenlux 1 werd een spannende strijd,
beiden teams gaven weinig ruimte.
Rob ten Brink met veel KNBB ervaring pakte de enige volle winst. Tegenstander Adelhof 3 pakte 12 punten per speler, te weten: Cock Verver en Robert Daalhuizen. Stefan
Vos toonde karakter door in de nabeurt tegen Eric Aarsman remise te
behalen door een serie van 6. Het
werd: 40 voor De Merel en 42 voor
Bar Adelhof 3.

passen, wat hem overigens goed afging.
Druk
Almere kon de druk niet in echte kansen omzetten. De verdediging van CSW speelde compact
en scherp. CSW had in de eerste
helft meerdere mogelijkheden om
de voorsprong uit te bouwen, maar
speelde de counters niet goed uit.
Mike Cornelissen kreeg het twee
keer niet voor elkaar na goed voorbereidend werk van broer Dave en
Erik Mulder schoot van afstand net
naast.
Tijdens de rust werd door een CSW
supporter gesuggereerd dat 0-1
beter is voor de concentratie in de
tweede helft dan een grotere voorsprong. Mede refererend naar de
zwakke tweede helft tijdens de bekerwedstrijd tegen Volendam een
week daarvoor. De voorspellende
gave van de desbetreffende supporter was groot. CSW streed alsof
het ging om een promotie-/degradatie-duel. En dat was ook nodig,
want Almere deed er alles aan om
de achterstand weg te werken. Er
werd op het scherpst van de snede
gespeeld. Opvallend was daarbij de
rol van scheidsrechter de Waard, die
meer kaarten gaf voor aanmerking
op de leiding dan voor harde overtredingen. Vooral het inkomen met
een gestrekt been van Kevin Vermeij op Jelle van den Bosch had een
zwaardere straf verdiend. Tien minuten voor het eind van de wedstrijd
moest Ramon Kool van Almere alsnog het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. De man-meer-situatie
kon CSW niet in haar voordeel benutten. Het hield zich vooral bezig
met tegenhouden en de bal wegwerken. Wisselspelers Kevin Blom
voor Elroy Baas en Guus Verhoef
voor Dave Cornelissen brachten
daar ook geen verandering in. Wat
Almere FC ook probeerde, het kon
geen echt gevaar stichten. Regelmatig lag het spel stil vanwege (geveinsde)
blessurebehandelingen.
In de terecht toegevoegde blessuretijd was het nog wel even billenknijpen voor iedereen die CSW een
warm hart toedraagt. De opluchting
was dan ook groot toen het eindsignaal klonk. Een zwaarbevochten 0-1 overwinning waardoor CSW
van plaats vijf naar vier steeg en nog
meedoet om de tweede periodetitel.

Hertha O10-1 pakt de
draad weer op
Vinkeveen - Zaterdag 28 januari
speelde het team van Hertha O101 na 8 weken eindelijk weer eens
een officiële wedstrijd. Dit keer tegen Eemdijk JO10-1 uit Bunschoten–Spakenburg. De laatste 2 wedstrijden voor de winsterstop werden
gewonnen en dit wilde de spelers
van Hertha graag voortzetten. Met
4 goals in de eerste helft had Raslén Hedhili een belangrijk aandeel
in de uiteindelijke 14-0 overwinning.
Vanaf het moment dat de scheidsrechter gefloten heeft gaat Hertha vol aan de bak. Deze vliegende start resulteert in de eerste minuut al direct in een doelpunt uit de
kluts die door Raslén wordt binnengetikt. Een soortgelijk situatie ontstaat kort erna als Hertha een corner krijgt. Weer is het wat gerommel voor de goal waarna het weer
Raslén is die de bal achter de keeper werkt. Hertha heeft de smaak te
pakken en gaat door. Bram neemt
de bal vol op zijn slof en ziet de keeper de bal naast tikken. Raslén past
de bal vanuit het midden naar Mats
die over rechts oploopt. Mats zet
voor en Thiago mist de bal net. Vanuit de counter is het Eemdijk die alleen op keeper Mike af kan gaan.
Mike is scherp en houdt zijn doel
schoon. Diverse aanvallen volgen,
maar de bal wil er maar niet in. Kick
schiet op de keeper, Quin schiet
naast en Mats schiet over. In de 16e
minuut is het eindelijk wel raak. Julian staat op scherp en tikt vanuit
een corner de 3-0 binnen. Kick die
rechts voor staat speelt zijn tegenstander uit en zet voor op Raslén die
zijn 3e van de dag maakt. In de 19e
minuut speelt Mike de bal naar vo-

ren. Via goed samenspel is het Quin
die de bal eenvoudig langs de keeper schuift. 5-0. Loek die haalt 4 minuten voor rust hard uit. De keeper pareert het schot waarna Thiago de bal voor zijn voeten krijgt en
schiet. Een speler van Eemdijk die
op de doellijn staat stop de bal door
deze tussen de benen te klemmen.
Vertwijfelt staat iedereen te kijken.
Raslén is zo slim en tikt de bal tussen de benen vandaan en het is 6-0.
Vlak voor rust is het dan toch nog
Loek die via een assist van Raslén
ook een goal mee pikt. Zo wordt
een ruststand bereikt van 7-0. De
jongens van Hertha hebben er zin in
en gaan de tweede helft door waar
ze de eerste zijn geëindigd. Namelijk veel aanvallen en scoren. Direct vanaf het fluitsignaal krijgt Kick
de bal op rechts. Zijn voorzet wordt
cool afgemaakt door Thiago. De 3e
minuut krijgt Hertha een corner.
Thiago zet deze hoog voor. Raslén
krijgt de bal en schiet schuin in de
linker hoek. Na 7 minuten worden
de dubbele cijfers gehaald. Quin
speelt de bal naar Julian op links.
Die loopt op, speelt naar Thiago en
die scoort zijn 2e van de dag. Het
is 10-0. Hertha speelt vrolijk verder
en blijft kansen creëren. De scherpte is wel minder en daardoor duurt
het even voor er weer wordt gescoord. Kick krijgt na 12 minuten
de bal voor zijn voeten en hij schopt
de bal hard tegen het net. 11-0. In
de 17e minuut is het Mats die ook
zijn goaltje meepikt. De assist voor
deze goal komt op naam van Thiago. Raslén die een fijne dag had onderschept de bal en geeft een snelle
pass naar Thiago die de 13-0 maakt.
In de laatste minuut wordt het slotakkoord wederom door Thiago bepaald. Bram schiet vanaf een meter
of 15. De keeper weet deze nog te
keren. Raslén schiet daarna op de
paal en zo beland de bal voor de
voeten van Thiago. De eindstand
van 14-0 staat op het bord. De Herthanen hebben een goede wedstrijd
gespeeld en de opdracht die ze van
te voren hebben gekregen goed uitgevoerd. Het 2e deel van de competitie zit er nu op. De komende weken speelt Hertha nog diverse oefenwedstrijden waarna half februari de 3e competitieronde van start
zal gaan.

Argon deelt de punten
met Noordwijk
Mijdrecht - In een boeiend duel
heeft Argon in Noordwijk de punten broederlijk verdeeld. Er waren
zeker wel scoringskansen maar beide doelmannen maakten geen fouten. De eerste helft had Noordwijk
een licht veldoverwicht maar kon
daar niet van profiteren. De tweede
helft kwam Argon fel uit startblokken en was dichtbij de openingstreffer. Maar na twintig nam over
het algemeen Noordwijk het iniatief
over. Veel hoge ballen naar voren
en een aantal vrije trappen van de
rand zestien zetten de defensie van
Argon behoorlijk onder druk. Maar
na ruim negentig minuten maakte
scheidsrechter Paarhuis er een eind
aan en stond de 0-0 nog steeds op
het scorebord. Daar viel best mee te
leven.
Eerste helft
Al binnen de minuut testte Mitchell
Vorstman keeper Amezrine van
Noordwijk met een afstandsschot
en dat deed ook Borsboom van de
thuisploeg, beide doelmannen staken deze wedstrijd in een uitstekende vorm. Argon speelde verdedigend, alleen van Nieuwkerk stond
in de spits, regelmatig geassisteerd
door de opkomende spelers. Noordwijk dat in aanvallend opzicht een
licht overwicht had, kwam meestal niet verder dan het strafschopgebied, het vervolg werd door de Argondefensie onmogelijk gemaakt.
Wel een paar knallen op doel en
als er dan een speler wel erg dichtbij het doelgebied kwam dan greep
Romero Antonioli goed in. Ian van
Otterlo probeerde het met een afstandsschot en ook Bröcker lanceerde een laag schot maar Antonioli stond op de goede plaats. Jesse
van Nieuwkerk kreeg met nog zo’n

tien minuten een mooie kans, doorgebroken over links joeg hij de bal
in doel maar de vuisten van keeper
Amezrine brachten uitkomst voor
Noordwijk. Dat deed Antonioli ook
toen hij op slag van rust de bal van
de schoen van Bröcker haalde.
Bliksemstart
Al in de eerste minuut na rust een
reuze mogelijkheid voor Argon,
Wouter Winters passeerde op rechts
twee man en knalde vervolgens op
het Noordwijk doel, maar keeper
Amezrine bracht met de vuist uitkomst. Dat deed hij enkele minuten later ook bij een poging van Ian
van Otterlo. Na een twintig minuten
kreeg Noordwijk dan toch een licht
overwicht en werd het met counters
en vrije trappen gevaarlijk. Een vrije
trap rand zestien scheerde voorlangs en even later schoof Westdijk
in kansrijke positie naast. Inmiddels
was Jesse Stange ingevallen voor
Joey van Ede. Twee maal zagen we
een knappe poging van spits Borsboom van Noordwijk maar doelman
Antonioli greep goed in.
De laatste minuten werd het wel
spannend, het in grote getallen opgekomen publiek bleef tot het eind,
Westdijk was vlakbij maar schoot in
het zijnet en Jesse Stange kopte, op
aangeven van Jasper Werkhoven,
wel goed in maar de Noordwijk keeper stond goed opgesteld.
In blessuretijd kreeg Noordwijk
weer een kans om de wedstrijd te
laten kantelen, een vrije trap op
rand zestien. Maar ook nu leverde
deze mogelijkheid niets op voor de
thuisploeg. Een doelpuntloze wedstrijd derhalve maar wel boeiend.
Zaterdag komt Zwaluwen uit Vlaardingen op bezoek.
Foto: sportinbeeld.com

Kanovereniging geeft
lezing branding-varen
De Ronde Venen - Op de woensdagavond 15 februari organiseert de
club een lezing over branding kajakken. Iedereen wordt uitgenodigd
om te komen luisteren naar de lezing. Rien Hagenaars, schrijver van
het boek “Brandingvaren in de Lage
Landen, verzorgt deze avond.
Het branding-varen is één van de
vele disciplines die het kanovaren
kent. Snelheid, balans en adrenaline zijn de kernwoorden binnen deze tak. Het surfen door de brandig is

niet nieuw, maar nog wel een onbekende sport. In tegenstelling tot het
wildwater kajakken is de kust van
de Noordzee dichtbij en biedt volop
mogelijkheden. Volgens Rien Hagenaars wordt het geen saaie powerpoint presentatie maar een dynamische en interactieve avond. De lezing duurt ongeveer twee uur en begint om 20.00 uur op de Herenweg
196. Graag even melden als u komt.
Dan kunnen de club daar rekening
mee houden. Aanmelden kan via:
k.v.de.ronde.venen@gmail.com

tje te houden. Voor Dio waren Paul
Schuurman, Jos van Wijk en Koos
Zwerver de coryfeeën. Lutis/De
Springbok kwam tot 29 om 41 tegen
De Merel/Heerenlux 3. Alleen Peter
Stam van Lutis kwam tot winst. Bij
De Merel was Wim Berkelaar ontketend, hij had in slechts 17 beurten John Beets plat. Hans van Rijn
volgde door in slechts 19 beurten
Allan Knightly te verslaan. Cor van
Wijk zette de ingezette trens voort
door winst op Donny Beets. De Merel/Heerenlux 2 kwam tegen Bar
Adelhof 1 25 om 48 overeen. Nou ja
“overeen”, nee, noem het maar gewalst want Richard Schreurs, Chas
Jans, Bas Krabbendam en Eric
Verlaan kende geen genade. De
Springbok 2 won met 42 om 33 van
Stieva-Aalsmeer. Alleen Derk Bunders beperkte de schade door winst
op Pieter Langelaan. Willem Holla,
Jack Baak en Chris Draaisma plukte
voor De Springbok de overige bloemen weg.
Hoogste serie van de week:
12 caramboles door Chris Draaisma
= 38,7%
Kortste partij van de week:
Anne Beeker, 12 beurten.

Volle winst
ASM kwam tegen De Springbok
1 tot 30 om 45. De enige dame in
het gezelschap Sophia Oostveen
hield de eer voor ASM hoog. Nico
de Boer werd de dupe. Michel Bak,
Hans Bak en Jan van Veen kwamen
tot een volle winst. Cens verloor met
32 om 45 van Dio. Desmond Driehuis redde de eer door Herman Turkenburg 37 beurten aan het lijn-

Atalante dames 3:

Negen punten in twee
wedstrijden
Vinkeveen - V.V. Atalante dames 3
blijft goede zaken doen in de tweede klasse. Er werd nog geen wedstrijd verloren en na 13 wedstrijden
staat Atalante met slechts zes verliespunten nog steeds op de eerste
plaats. Twee weken geleden werd
zeer makkelijk met Keizer Otto-Trivolley uit Naarden afgerekend (4-0:
25-16, 25-13, 26-24 en 25-17). Afgelopen vrijdag speelden de dames,
gesponsord door GT.Bunck, vooral
tegen zichzelf. Helaas met een verlies in de laatste set tot gevolg. Afgelopen vrijdag stond in Hilversum
Gemini/S tegenover het derde damesteam van Atalante. De gasten gingen als een speer van start
en al snel stond er een ruime voorsprong op het bord. Helaas kon Atalante het goede spel niet volhouden.
Door veel passfouten en slordigheden aan het net kwam Gemini gevaarlijk dichtbij. De voorsprong was
gelukkig meer dan groot genoeg om
de eerste set binnen te slepen. Met
20-25 pakte Atalante de eerste set.
De tweede set liet eenzelfde beeld
zien. Het was zeker niet Gemini dat
het spel maakte en dus moest Atalante zelf voor vuurwerk zorgen en
het tempo in de wedstrijd bepalen.
Dit is iets waar Atalante altijd moeite
mee heeft; er wordt het liefst en het
beste tegen een gelijkwaardige tegenstander gespeeld. Het verschil in
niveau was echter veel te groot om
voor gevaar te zorgen, maar lekker

werd er niet gespeeld. Toch ging ook
deze set met 16-25 naar Atalante en
was er qua stand geen vuiltje aan de
lucht. De derde set werd even orde
op zaken gesteld. Er werd zeer goed
geserveerd en prima verdedigd,
waardoor er ook aan het net lekker aangevallen kon worden. Gemini kwam er deze set totaal niet aan
te pas en met maar liefst 10-25 was
deze set ook prooi voor de uitploeg.
Niks geen lastige derde set, maar
wel een zeer moeizame vierde set.
De set werd gestart met een sterke
service van Gemini, maar vooral ook
een veel te zwakke pass aan Atalante-zijde. De gehele set kwam Atalante niet lekker in haar spel. Wissels
konden het tij niet keren en er werden fouten gemaakt, die normaliter
nooit gemaakt worden door Atalante. De Vinkeveense equipe kon maar
niet wennen aan het trage spel van
Gemini en ging volledig mee in het
tempo, waardoor het geen moment
het verschil kon maken. De foutenlast bleef veel te hoog en Gemini maakte minder fouten, waardoor
deze set geheel terecht naar de Hilversumse ploeg ging (25-18). Het is
zaak voor Atalante om deze week
lekker te trainen, zodat het team
goed voorbereid is voor de wedstrijd
SAS’70 D1, de nummer drie van de
ranglijst. Vrijdag speelt het team om
19.30 uur in de eigen Boei. De uitwedstrijd werd eerder met 1-3 door
Atalante gewonnen.

Prijsklaverjassen

De uitslag van de vorige prijskaartavond was: 1e. Maarten Roelvink
met 5269 punten, 2e. Mijni Kleinveld met 5165 punten, 3e. Sonja van de Waa met 5043 punten, 4e
Frans van de Berg met 4900 punten,
5e.Ferry Verbraak met 4779 punten. De troostprijs ging naar Annie
Veenhof met 3747 punten.

Vinkeveen - dinsdag 14 Februari organiseert Klaverjasclub Onder
Ons een prijsklaverjasavond met
leuke en lekkere valentijns prijzen.
De aanvang is 20.00 uur in dorpshuis De Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen. Iedereen is van harte welkom.

BVU gedenkt Leo Leenen
Regio - Maandag 23 januari was
het muisstil in de barzaal van sporthal de Scheg in Uithoorn toen de leden van de BVU stilstonden bij het
plotseling overlijden van één van de
meest markante leden van de club.
Leo, al 33 jaar partner van Henk van
der Schinkel, was er opeens niet
meer. Leo had nooit een onvertogen woord en dronk altijd gezellig
zijn biertje na afloop op zijn vaste
plek aan de bar. We zullen je nooit
vergeten, Leo. Ook tijdens de eerste zitting (van 5) van de vierde parencompetie bleef de stemming bedrukt.
De uitslag in de A-lijn:
1. Marijke & Ger van Praag 60,42%
2. Bep & John de Voijs
58,75%
3. An & Bert Pronk
58,33%
Echtparenavond, dus.

De B-lijn:
1. Tonny Godefroy &
Harry Rubens
60,52%
2. Jeanette Das &
Bep Braakman
56,01%
3. Tineke de Roij &
Rob Fasten
54,76%
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.
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Nieuwe shirts geeft CSW JO 15-3 vleugels

Henk-Jan Priem en Coen Stevens
winnen zes-ballen toernooi 2017

De Ronde Venen - Maar liefst 23
spelers en speelsters plaatsten zich
voor de finales van het zes ballen toernooi van biljartclub de Merel afgelopen zaterdag 28 januari en

dat leverden de volgende winnaars
op: In de c poule kon Kevin Oostveen debutant en aanstormend talent , Henk-Jan Priem niet de baas
in de finale en werd keurig tweede

Eerste darttoernooi op
Argon groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd er voor het eerst een darttoernooi georganiseerd in de kantine van Argon. In 8 poules van 5
werd er gestreden om de felbegeerde titel. Na de poulefases kwamen
er 2 knock-out fases, die voor de
winnaars en de verliezers. Het was
een hele gezellig middag in de volle Argon kantine. Verrassing van
het toernooi was Jeffrey Leijgraaff.
Hij wist zich te kwalificeren voor de

kwartfinale van de winnaarskant,
maar werd toen uitgeschakeld door
de latere kampioen. Uiteindelijk eindigde Jordy Brugman op de derde plaats, door Gerard Aafjes in de
troostfinale te verslaan. Op de tweede plaats eindigde Pieter Aafjes.
Hij verloor in de finale met 3-2 van
Remco Raadschelders. Hele knappe
prestatie van Remco met het winnen van het eerste Argon Darttoernooi! In de verliezerskant waren het

Bridgeclub De Legmeer
Krachtsverhouding wordt duidelijk
Regio - Op weg naar de finale van
de tweede ronde parencompetitie werden Joop van Delft & Frans
Kaandorp met een staaltje hogeschool bridge eerste in de A- lijn
met een score van 62,50%.
De slachtoffers waren natuurlijk
minder gecharmeerd, maar gaven
wel toe met name de kunst van het
uitnemen te bewonderen. Nico van
der Zwaard & Wim Slijkoord werden deze keer tweede met 59,23%
en ook Cees Bergkamp & Ruud Les-

meister deden wat men van toppers
kan verwachten door met 58,04%
derde te worden. Janny StrengKorver & Francis Terra blijven als
vierde met 56,85% ook goed meedoen en hetzelfde geldt natuurlijk
voor Cora de Vroom & André van
Herel die met hun 53,87% de top vijf
compleet maakten. In de B- lijn kregen Tom de Jonge & Herman Vermunicht de geest en dat resulteerde in een zestiger van 60,42%. Frans
& Tineke haalden die drempel net

tegen de prima spelende Henk -Jan
die verrassend de grootste prijs uit
zijn biljart carrière binnen haalde,
als goede derde kwam Jeroen van
Rijn uit de bus die op toernooien
toch altijd goed presteert met zijn
onnavolgbare spel maar deze avond
zijn vizier niet op scherp had staan
dus zijn tegenstanders mazzel hadden. In de b poule won Coen Stevens uit Mijdrecht met minimaal
verschil van Wim Berkelaar die sterk
speelde maar het toch moest afleggen tegen Coen en dus knap tweede werd , de derde plaats was voor
William van der Meer die zich toch
iet wat vergiste in het spelletje met
zes ballen en het te gemakkelijk opnam maar toch nog derde werd.
Sterke spelers als Dennis Kraak,
Martien Heijman, Krelis v.d. Linden, (Krelis kon de druk niet aan
ondanks zijn vele supporters) Bas

Jumbo Vinkeveen, op voorsprong
bracht. Na een lange aanval waren het de bezoekers die een passend antwoord hadden: 1-1. Ze namen brutaal het heft in handen en
liepen binnen een paar minuten
uit naar 1-3. Nee, een gemakkelijk
middagje zou het zeker niet worden.
Gedurende de eerste helft liep de
ploeg van coach Frank Dankelman
en Joyce van Wijk achter de feiten aan. Ondanks scores van Fenne Claassen (2x), Dylan Bras en Lisette v.d. Leeden bleef SDO lange
tijd aan de voor hun goede kant van

Krabbendam, Hans Levy, Bart v.d.
Meijs en Robbert van Rijn moesten
het toch maar even tegen Henk-Jan
en Coen afleggen, bravo. De prijzen waren weer prachtig. Biljartclub
de Merel kon terug zien op een geslaagd toernooi, met dank aan de
vrijwilligers voor het tellen en schrijven en in het bijzonder Caty Jansen
voor de organisatie.
Biljarten D.I.O
Het driebanden toernooi van D.I.O
en Cafe de Merel is nu van start
gegaan .De eerste kwartfinalisten zijn al bekend nl. Siep Raap en
Bram Koning. Voor dit toernooi kunnen we nog enkele spelers of speelsters plaatsen op de volgende datums zaterdag 11 februari, zondag
19 februari,zaterdag 25 februari en
zondag 26 februari en zaterdag 4
maart en zondag 5 maart opgeven
kan op het onderstaande adres.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark ‘MUR’, Vinkeveen, tel. 0297263562 en 0297-264159 e-mail
thcw@xs4all.nl

ook spannende finales. Wesley Buijing eindigde op de eerste plaats
door Vincent Blok in de finale te
verslaan. Auke Langstraat eindigde op de derde plaats. De prijs voor
de hoogste uitgooi werd gewonnen
door Lester Sikkink, door 113 met 3
pijlen uit te gooien. Het was een geslaagde eerste editie van het Argon
Darttoernooi. Wij willen alle deelnemers, DJ Nol en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de gezelligheid. Deze geslaagde middag is zeker voor herhaling vatbaar.
Hou goed de Argon website en Facebookpagina in de gaten voor informatie over het volgende Argon
Darttoernooi.
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niet, maar met hun 59,03% werden
ze keurig tweede.
\
Geslaagd
Ook Anton Berkelaar & Wil van der
Meer kunnen terug zien op een geslaagde avond als derde paar met
54,31%. Tonny & Otto Steegstra en
Nel & Adriaan Koeleman eindigden respectievelijk met 53,47 en
52,78% als vierde en vijfde. In de Clijn verpletterden Cora de Vor & Bep
de Jong de concurrentie door een
fraaie 62,20% te scoren. Ze werden hierbij wel wat geholpen door
missers van wat mindere bridgegoden, maar toch! Marjan & Jan Wille konden deze keer ook goed mee-

komen en kwamen met 61,31% ook
flink boven het maaiveld uit. Froukje Kraaij & Rini Tromp deelden drie
met Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met en gezamenlijke 57,14%
en ook Adrie & Ko Bijlsma en Map
Kleingeld & Mieke Peeters kwamen
als vijfde gelijk door de finish met
56,55%. Wilt u ook eens wat opsteken van de kunst van het uitnemen,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 0297 567458.

Zwaarbevochten zege De Vinken A1
Vinkeveen - Ondanks het verschil
op de ranglijst was De Vinken A1 er
niet gerust op. Zonder de langdurig
geblesseerden Ravi Brockhoff en
Deena Dankelman, Timo Pronk en
Lotte Bouwman (schoolverplichtingen) en Shannon Pothuizen (per direct gestopt) stond de wedstrijd tegen het laag geklasseerde SDO A2
op het programma. Annabel Mulckhuyse, Lisette v.d. Leeden en Tom
Vis waren vandaag de vervangers.
Net als vorige week was het Finn
Kroon die binnen de minuut De Vinken, dat gesponsord wordt door

Wilnis - De eerste uitwedstrijd van
de nieuwe competitie bracht CSW op
het mooie complex van Eemnes. Voor
de wedstrijd werden de jongens verrast door dat er nieuwe voetbalshirts
uitgedeeld werden, gesponsord door
Robert van Schaik Tuinen. Er werd
wat voorzichtig begonnen aan de
wedstrijd, maar door goed verdedigend werk van Nick en Fabian werd
Eemnes van scoren afgehouden. Na
een kwartier was het Jendrick die
de 0-1 maakte. Even later ging Nyls
goed door en maakte een schitterend 0-2. Eemnes was van slag en
het ging even heel snel. Rob, Nyls en
Hugo 2x en Rico zorgden voor een
0-7 ruststand. Na de rust ging CSW
goed door en Mitch zorgde voor de
0-8. Achterin gaven Wesley en Koen
de aanvallers van Eemnes geen kans.
Joël was na een mooie actie bijna
doeltreffend. Kevin en Hugo wisten
nog te scoren en Eemnes zorgde met
een benutte strafschop voor de 1-10
eindstand. Kortom een goede teamprestatie in mooie nieuwe shirts.

de score. Pas bij 5-5, twee minuten
voor het rustsignaal kwam De Vinken via Fenne Claassen weer een
keer op voorsprong: 6-5. Lang kon
de ploeg daar niet van genieten,
want direct daarna straften de bezoekers slap verdedigen af: 6-6. De
Vinken zou in de tweede helft echt
uit een ander vaatje moeten tappen.
De ploeg oogde ietwat futloos, verdedigde niet scherp genoeg en verdedigde daarnaast ook niet of nauwelijks uit.
In de tweede helft kwamen de gasten uit Kamerik beter uit het start-

blok en liepen uit naar 6-8. Een inhaalrace van De Vinken werd ingezet door Fenne Claasen, die via
een doorloopbal en een afstandsschot voor 8-8 zorgde. Opeens geloofde de ploeg er weer in. Er werd
feller verdedigd en het tempo in de
aanval ging omhoog. Binnen vijf minuten liep de ploeg via 9-9 uit naar
12-9 (doelpunten van Dylan Bras en
3x Fenne Claassen). Maar even later stopte deze ‘wervelstorm’ net zo
snel als hij gestart was. De ploeg
gaf SDO weer wat lucht en liet de
touwtjes vieren. SDO kroop terug
tot 12-11 en de laatste vijf minuten
van de wedstrijd was de spanning
om te snijden. Een mooie doorloopbal van Lisa van Diemen bracht De
Vinken weer op twee punten voorsprong, maar de bezoekers verzilverden even later hun derde strafworp van de tweede helft en kwamen zodoende terug tot 13-12. Na
een zenuwslopend slot, waarbij beide ploegen nog wat aardige kansen
kregen, klonk het verlossende eindsignaal. Twee punten in the pocket
en dat zonder echt goed te spelen.
De ploeg kan veel beter, dat heeft
het al eerder in de competitie laten
zien.
De komende weken gaat het erom spannen De confrontaties met
de concurrenten Luno en Atlantis
staan dan op het programma. Het
moet kunnen, maar makkelijk zal
het zeker niet worden.

• Nieuwe Meerbode
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Eens andere toppers bij
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 26 januari was
de vijfde zitting van de 3 competitieronde bij het ABC. Opvallend was
dat heel andere paren deze morgen de top wisten te bereiken. Paren die meestal bij de bovenste
drie eindigen, eindigden juist tamelijk laag. Een paar uit de B-lijn,
die als gevolg van de verdeling
een keer in de A-lijn speelde, eindigde als eerste in de A-lijn. Kortom weer eens een andere, maar gezellige bridgebijeenkomst. In de Alijn was spel 11 een leuk spel voor
de oost/west paren. Voor west met
22 punten en een renonce in klaveren was het moeilijk een juiste biedkeuze te maken. Open je met 2 klaveren, 2 schoppen (mooie 5-kaart)
of 1 ruiten (5-kaart)? Duidelijk was
wel dat er minstens een manche uit
moest rollen. Wies besloot het te
doen met een openingsbod van 2
klaveren. Het volgbod van 2 ruiten
gaf haar de kans om de schoppen
te noemen. Oost volgde weer met 3
klaveren en had blijkbaar een mooie
klaverenkaart. Dan toch maar azen
vragen en met één aas buitenboord
werd door west 6 sans geboden. Dit
contract is gehaald en leverde een
100% score op voor dit paar. Andere
paren boden 4 schoppen en maakten respectievelijk +1 of +2. Herman & Leny, die vandaag voor het
eerst met elkaar speelden, lieten alle A-lijners achter zich. Aan drie tafels scoorden ze een gemiddelde
van boven de 65%. Dit paar eindigde dan ook bovenaan. Ook Corrie &
Grace scoorden hoog. Zij behaalden
aan drie tafels eenzelfde gemiddel-

de van 56,25%. In de B-lijn waren
het Joke & Gerard die eerste werden
en niet Joop & Ria dit keer. Bij spel 6
en 7 wisten ze Henny & Lucas twee
keer twee down te spelen, waarbij
Joke & Gerard twee keer achter elkaar 100% scoorden. Lyda & Jan
mochten 1 harten gedoubleerd spelen bij spel 3. Zij maakten +3 (460
punten!) Het was zeker een informatiedoublet van Loes & Lenie voor
de ruiten, waarop niet gepast mocht
worden. Zij zijn daar waarschijnlijk zo van geschrokken dat Lyda &
Jan ook een slag meer maakten dan
de andere paren bij dit spel. Jany &
Hanny eindigden eveneens hoog op
de eerste plaats. Bij spel 17 lieten zij
hun tegenstanders geen schoppen
spelen, maar boden 5 ruiten en behaalden keurig dit contract. Ook bij
spel 16 scoorden ze 100%, omdat zij
het enige paar waren, dat 3 sans +
1 maakten. De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Herman & Leny
60,68%
2. Leny & Willy
53,02%
3. Corrie & Grace
52,45%
B-lijn
1. Joke & Gerard en
Jany & Hanny
61,88%
3. Ria & Joop
59,38%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze nieuwe secretaris telefoon
0297-563901. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Onze Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie is de slimste mens geworden in de gelijknamige spelshow. Zijn baas (maar dit
terzijde) pakt het allemaal wat minder handig aan. Laten wij ons dus
spiegelen aan Klaas, want ook voor
bridgen geldt dat het belangrijk is
om slim te bieden en slim te spelen. Passen als het moet, bieden als
het kan, uitnemen als het loont en
snijden vanaf de goede kant. Aangezien we geen van allen helderziend zijn gaat dat soms ook faliekant mis. Gelukkig maar! In de
tweede zitting van deze competitieronde werden de hoogste scores in
de B-lijn behaald. Riet Beijer & Thea
Samsom waren goed voor 63,36%,
op de voet gevolgd door de nummer
twee Lies de Bruin & Henny Janssen
met 63,13%. Op de derde plaats eindigden Matty Overwater & Loes Wijland met 59,61%. In het totaal klassement na twee rondes bestaat de

top-vijf in de B-lijn nu uit Lies de
Bruin & Henny Janssen, Matty Overwater & Loes Wijland, Ted Brand &
Alice Oostendorp, Bep Verleun &
Hans Warmenhoven en op vijf Thea
Elias & Elly van Brakel.
In de A-lijn scoorden in de tweede
zitting Geke Ludwig en Margo Zuidema het hoogst met 61,81%. Tweede werden Kitty van Beem & Janny Streng met 57,64% en op de derde plek eindigden Sonja Reeders &
Ank Reems met 56,60%. Deze drie
paren voeren in dezelfde volgorde
de top-vijf in de A-lijn aan na twee
rondes. Op vier staan Froukje Kraaij
& Anneke van der Zeeuw en op vijf
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck.
Nog vier rondes te gaan met nieuwe kansen en uitdagingen voor alle
Hartenvrouwen.
Meer weten over de club? Bel Sandra Raadschelders 0297-569910 of
mail naar Hartenvrouw2015@gmail.
com

Het team van De Vinken 1 met het team van de week, de pupillen E1.

De Vinken pakt punt
Vinkeveen - In een enerverende
wedstrijd heeft De Vinken tegen het
bezoekende KIOS uitstekend gespeeld. Het resultaat, een 18-18 gelijkspel was gezien de stand niet direct verwacht, maar gezien het scoreverloop toch een beetje teleurstellend.
Oussoren
De thuisploeg begon met Stefan
Oussoren op de plek van de vakantievierende Rutger Woud. Stefan
begon naast Joyce van Wijk en Annick en Jerom Stokhof in de aanval.
De Vinkendefensie bestond uit het
kwartet Emese Kroon, Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle
Mul. De eerste tien minuten nam KIOS het voortouw. Door doelpunten
van Annick Stokhof (2x) en Emese
Kroon bleef het gelijk opgaan (tussenstand 3-3). De tweede tien minuten namen de Vinkeveners steeds
de leiding: Gideon Leeflang scoorde uit de afvang, Stefan Oussoren
werd vrij gelaten bij een vrije bal en
Emese Kroon was van afstand trefzeker: 6-5. Het Nieuw Vennepse KIOS draaide dit weer om: 6-7, maar
na een discussie van coach Dirk
van der Vliet met de arbiter liep zijn
ploeg uit naar 10-7, om bij rust met
een 11-9 voorsprong te mogen pau-

zeren. De Vinkendoelpunten waren
van Annick Stokhof, Jelle Mul (2x),
Stefan Oussoren en Gideon Leeflang (een fraaie doorloper aangegeven door Jelle Mul).
Fors en fysiek
Beide teams waren fel en fanatiek.
Nieuw Vennep aast nog op de titel
en probeerde met pittig, snel spel
het initiatief te nemen. Het thuispubliek werd evenwel getrakteerd op
een stevig en doeltreffend spelend
Vinken. Jerom Stokhof zorgde voor
12-9. Jelle Mul tekende voor 13-10
en na een wat minder productieve
periode kon Joyce van Wijk uit een
vrije bal 14-12 maken. Maar de Vennepers gaven niet veel toe. Doelpunten van Gideon Leeflang en Jerom Stokhof werden door tegentreffers weer teniet gedaan: 16-16
met nog drie minuten te spelen. Een
door aanvoerster Annick benutte
strafworp werd in de laatste minuut
beantwoord met een afstandstreffer van de bezoekers. Vlak voor tijd
leek Dorien Verbruggen uit een vrije
bal de beslissende 18-17 te maken.
De sporthal in Vinkeveen ontplofte, maar KIOS greep de laatste strohalm en met de nog enige kans enkele seconden voor tijd tilde Nieuw
Vennep de eindstand naar 18-18.

