
DEZE WEEK:

 Ledenaantal zaken-
vrouwen groeit gestaag

 Feestelijke opening van 
het 100-dagenfeest!

 Wie gunt u een make-
over voor Valentijn?
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KORT NIEUWS:

Bingo
Mijdrecht - Op vrijdag14 fe-
bruari organiseert Supporters-
vereniging De Lijnkijkers haar 
maandelijkse bingo in de kan-
tine van sportvereniging Argon 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
De bingo van deze maand heeft 
als thema ‘Valentijn’. De hoofd-
prijs is een dinerbon ter waar-
de van 150 euro, te besteden 
bij ‘Le Virage’. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur, de aanvang is 
20.00 uur. Natuurlijk is het eer-
ste kopje koffi e weer gratis.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

DONDERDAG 6 T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES
LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

KORTINGEN

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.8%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Mijdrechtse
Glashandel

Constructieweg 19
3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-286336

GLAS NODIG?
Onze showroom is vanaf heden 

ook op zaterdag geopend
van 9.00 tot 15.00 uur.

Voor al uw wensen op glasgebied.
Van keukenachterwanden

tot hardglazen deuren.

Zie ook
www.mijdrechtseglashandel.nl

WOKKEN 

�

WOKKEN 
DINSDAG T/M
DONDERDAG

€13,50 p.p.*

VRIJDAG T/M
ZONDAG

€17,00 p.p.*
*Geldig t/m 28-2-’14 voor de hele tafel 

bij inlevering van deze bon. 

�

�

NIEUW!!

BENT U JARIG?!
Vraag naar onze speciale

‘jarige’-actie!*
*Niet in combinatie met andere acties.

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250 

Fax 0297-272250
www.lotuscornermijdrecht.nl

Stem Lokale Kracht!

Rein Kroon Nr. 1
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WIJ RUIMEN DE WINTER OP
Zaterdag 8 februari OUTLET in onze winkels

KLEIN PRIJSJES, DIRECT VOORDEEL, CONTANTE BETALING

Dorpsstraat 39  •  Mijdrecht

MODEHUISMODEHUIS

Dorpsstraat 9-11 
Mijdrecht

€ 50,-€ 30,-€ 10,-

KLEIN PRIJSJES, DIRECT VOORDEEL, CONTANTE BETALING

€30,-30,-
€ 40,-

KLEIN PRIJSJES, DIRECT VOORDEEL, CONTANTE BETALING

€

€ 5,-
KLEIN PRIJSJES, DIRECT VOORDEEL, CONTANTE BETALINGKLEIN PRIJSJES, DIRECT VOORDEEL, CONTANTE BETALING

10,-
€ 20,-

Plannen voor inrichting 
Wilnisse Bovenlanden defi nitief
Wilnis - Tegelijk met het vaststellen 
van het Defi nitief Ontwerp Wilnisse 
Bovenlanden op 29 januari jl. krijgt 
het natuurondernemerschap een 
plek in het gebied. “We zijn drie jaar 
bezig geweest met een ingewikkel-
de grote puzzel, waarbij iedereen 
een stukje moest leggen. We heb-
ben met zijn allen volgehouden en 
hebben allemaal iets gewonnen. Ik 
krijg een mooie kans om mijn be-
drijf te ontwikkelen,” zei natuuron-
dernemer Arie van Oosterom tijdens 
de bijeenkomst op 29 januari. Dick 
Oudijk, de andere natuuronderne-
mer, vertelde dat hij de toekomst 
met vertrouwen tegemoetziet: “Er 
zijn mooie stappen gemaakt en we 
zien kansen voor ons bedrijf.”

Eerder spraken alle betrokkenen af 
zich maximaal in te spannen om de 
natuurdoelen voor de Wilnisse Bo-

venlanden te realiseren met inzet 
van natuurondernemerschap. In juli 
2013 ondertekenden zij daarvoor de 
Verklaring Natuurondernemerschap 
in de Wilnisse Bovenlanden. Op 29 
januari is deze intentie bevestigd: 
iedereen gaat voor natuuronderne-
merschap.
“Voor de natuuropgave in De Wil-
nisse Bovenlanden hebben we een 
fundamenteel andere keuze ge-
maakt: natuur beheerd door twee 
natuurondernemers. Aan het eind 
van de rit hebben we natuur die 
de moeite waard is met twee agra-
rische bedrijven met toekomst en 
daar kunnen we trots op zijn”, aldus 
gedeputeerde Krol.

Mozaïk
Eind dit jaar zullen de eerste werk-
zaamheden voor natuurontwikke-
ling starten. Het gebied wordt een 

mozaïek van weidevogelgrasland en 
kruiden- en faunarijk grasland en 
een vijftal stukken nat schraalland. 
De Wilnisse Bovenlanden heeft als 
gebied een belangrijke verbinden-
de functie tussen de Nieuwkoop-
se Plassen en de Vinkeveense Plas-
sen. Het valt in zijn geheel bin-
nen de Ecologische Hoofdstructuur 
en heeft als hoofddoelstelling na-
tuur. Het gebied ligt ten zuiden van 
Mijdrecht en Wilnis in de gemeen-
te De Ronde Venen. Dick Boog-
aard, voorzitter van de Stuurgroep 
De Wilnisse Bovenlanden, is trots 
dat het gelukt is. De stuurgroep re-
gisseert namens Gebiedscommis-
sie Utrecht-West de inrichting van 
het gebied. In de stuurgroep zijn 
provincie Utrecht, Staatsbosbe-
heer, gemeenten De Ronde Venen 
en Nieuwkoop, waterschap Amstel 
Gooi en Vecht vertegenwoordigd.

Rondeveens duo wint de Alkwin Award!
Regio - Op dinsdag 28 januari vond 
er op het Alkwin Kollege de jaarlijk-
se presentatieavond van de Profi el 
Werkstukken plaats. Alle leerlingen 
van de middelbare school moeten 
in het laatste jaar een profi elwerk-
stuk schrijven. Dit werkstuk is een 
soort scriptie over een zelfgekozen 
onderwerp. De leerlingen verdiepen 
hun kennis over dat onderwerp en 
voeren een klein onderzoek uit. Op 
het Alkwin Kollege worden de bes-
te werkstukken beloond met een 
nominatie voor de Alkwin Award. 
Het duo Shiri Peters uit Vinkeveen 
en Anna White uit Mijdrecht was 
dit jaar één van de 4 genomineerde 
groepjes. Met hun werkstuk over de 
werking van het synthetisch groei-
hormoon Genetropin haalden zij 
een voorlopig cijfer van 9,4. Andere 
genomineerde onderwerpen waren 
‘grafeen’, ‘het effect van verschillen-
de voeding bij kuikens’ en ‘tiener-
zwangerschappen’.

Voor hun onderzoeksdeel hadden 
de meiden contact gezocht met een 
internist van het VU Medisch Cen-
trum in Amsterdam. Na een uit-
gebreid interview met de specia-
list hebben Shiri en Anna een dag-
je meegelopen in het laboratorium. 
Met de kennis die zij daar opdeden 
schreven zij een uitgebreid werk-

Shiri Peters en Anna White met hun Alkwin Award

stuk. Volgens de jury was er een ge-
degen onderzoek uitgevoerd met 
goede conclusies en een basis voor 
een eventueel vervolgonderzoek. 
Verder was het onderwerp maat-
schappelijk relevant, omdat er met 

een kritische blik naar de kosten 
van de gezondheidszorg was geke-
ken. Alle genomineerden kregen op 
de avond een bloemetje en voor de 
winnaars waren er een mooie trofee 
en een geldprijs.
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Mijmeringen
sparen DoktersDiensten

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF

De eerste maand van het jaar is voor-
bij. De goede voornemens zijn gestrand 
of nog in volle gang. Blue monday heb-
ben we achter de rug en het echte winter-
weer hebben we nog voor de boeg. Toch 
heb ik al een lentegevoel te pakken. Mis-
schien komt het door de zachte winter tot 
nu toe, maar ik heb zin om orde in mijn huis te krijgen. Ik wil grip op 
mijn huishouden, op mijn financiën en narcisjes en tulpen in de ven-
sterbank.

Grote schoonmaak
Altijd als ik bij andere mensen kom, zeggen ze “Let niet op de troep 
hoor”. Waarbij ik vervolgens een volstrekt nette en mooie ruimte bin-
nenloop waar weinig op is aan te merken. Prachtig vind ik dat, de 
huiskamers van andere mensen. Inmiddels ben ik ook dik tevreden 
met mijn eigen huiskamer, maar blijf ik nog altijd bezig met troep rui-
men. Elke week weer lijkt het of er een bom is ontploft. Is het niet in 
de wasruimte met bergen was, dan is het wel in een van de kinderka-
mers. Het blijft dweilen met de kraan open. Zo gaat dat in veel huis-
houdens en zo ook bij mij. Maar nu ik het lente gevoel te pakken heb, 
krijg ik ook meteen zin in schoonmaken. En dat gevoel kan zomaar 
weer verdwijnen, dus heb ik het hele gezin aan het werk gezet. Vele 
handen maken licht werk!

Voordeel
Het grote voordeel van schoonmaken en opruimen is dat je heel wat 
tegenkomt wat je opnieuw kunt gebruiken of andere mensen mee 
blij kan maken. En als je bezig bent met het ordenen van je huishou-
den ben je ook minder geneigd om nieuwe artikelen aan te schaffen 
(waardoor het uiteindelijk weer een troep wordt). Ik ben namelijk be-
zig met een van mijn goede voornemens, grip krijgen op mijn uitga-
ven en minder uitgeven. En hoe kun je dat beter doen dan door kri-
tisch te kijken naar wat je al hebt en minder te shoppen? In plaats 
van te winkelen of op Facebook rond te struinen ben ik dus begon-
nen met een opruim en delegeermodus. Toch zijn er ook andere mo-
gelijkheden om te bezuinigen.

Handtas voor koopverslaafden
Onlangs las ik dat er zelfs een speciale handtas voor koopverslaaf-
den is gemaakt. Deze tas, de iBag beschermt de eigenaresse tegen 
impulsaankopen. De ibag werd gemaakt naar aanleiding van een on-
derzoek van www.finder.com.au. Een publiciteitsstunt om consumen-
ten te waarschuwen voor de gevaren van kredietschulden. Maar de 
tas zou wel echt gemaakt kunnen worden. De website vraagt bezoe-
kers om zich te registreren als ze interesse hebben in de tas. De tas 
sluit zichzelf automatisch op momenten waarop de drager van plan 
is om te gaan winkelen. Dat doet de tas met een GPS-systeem die 
waarschuwt wanneer je in de buurt van je favoriete winkels komt. 
Negeer je de waarschuwingen, dan belt de tas een van je vertrouwde 
vrienden om dit te laten weten. Er zou zelfs een smart tag geplaatst 
kunnen worden in je portemonnee, die precies volgt hoe vaak de por-
temonnee uit de tas wordt gehaald. Deze frequentie wordt gebruikt 
om de koopwoede in te schatten. 

Sparen
Dit is natuurlijk allemaal best leuk, maar ik hoor mijn vader al zeg-
gen “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!”. Vroeger vond ik 
dat een suffe opmerking, inmiddels kan ik hem zelf ook plaatsen. Ze-
ker als ik van die artikelen lees zoals over de ibag. Het moet niet gek-
ker worden. Het kan toch veel simpeler door bijvoorbeeld geen cre-
dit card te nemen, je portemonnee thuis te laten of alleen wat con-
tant geld bij je te hebben. Sinds deze maand doe ik het anders. Om 
me heen zie ik namelijk mensen die door externe omstandigheden 
een inkomensverlies hebben. Als je bijvoorbeeld je baan verliest dan 
krijg je een uitkering van 70% van je laatst verdiende loon (de eerste 
2 maanden 75%). Dat klinkt allemaal wel aardig, maar ik ging eens 
uitrekenen wat bij mij 30% was en daar schrok ik van. Dat is veel geld, 
en precies het bedrag waardoor je prettig kan leven. Wat als ik straks 
werkeloos raak (iets wat ons allemaal kan gebeuren in deze tijd). Nu 
heb ik van huis uit meegekregen dat je eerst moet sparen voordat je 
iets koopt en dat de enige lening die mag een hypotheek is. Sparen 
deed ik altijd al, maar nu nog bewuster dan eerst. Nu gaat gewoon 
30% van mijn loon linea directa naar de spaarrekening en ga ik het 
bewust met minder doen. Als mijn geld veilig op de spaarrekening 
staat, hoef ik ook geen ibag aan te schaffen.
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Het Dharma Centrum
in Nepal

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals 
een ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. 
Met onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding 
en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op  
www.sosderondevenen.nl

De opknapbeurt van het Dharma Centrum ver weg in de bergen van 
de Himalaya is begonnen. Het Dharma Centrum vangt vluchtelingen 
op uit Tibet maar ook uit Buthan waar aldaar wonende etnische Ne-
palezen moeten vertrekken. Ze zijn daar niet langer welkom. De fi-
nanciering van de opknapbeurt van het Dharma Centrum heeft Ont-
wikkelingsSamenwerking DRV op zich genomen. De verrotte planken 
vloeren zijn vervangen, ander verrot houtwerk eveneens, lekke golf-
platen van het dak zijn vervangen en alle golfplaten zijn geschilderd, 
eerst met rode menie en daarna met blauwe verf. Deze opknapbeurt 
ruim 10 jaar na de stichting van dit centrum is hard nodig. Het kli-
maat in dit gedeelte van de Himalaya is nogal bar, met veel sneeuw in 
de winter, veel regen in de zomer en ook nog eens tussendoor nattig-
heid. Behalve sneeuw en regen is er ook felle zon want het Dharma 
Centrum ligt op 3000 m hoogte. Er verblijven Tibetaanse vluchtelin-
gen in het centrum evenals enkele vluchtelingen uit Buthan. Die zitten 
nu in elk geval droog. Straks hebben ze ook nog licht door middel van  
zonnepanelen die samen met een accu voor de stroom zorgen. Deze 
zonnepanelen zitten ook in het “opknappakket”. De Tibetaanse vluch-
telingen komen hier aan na een barre tocht over de hoge Himalaya-
passen (boven de 5000 m!). Niet iedereen overleeft de tocht. Het ver-
eist een heel goede conditie en ook geluk. Als de Chinese grenswach-
ten je zien wordt er met scherp op je geschoten. Onze vluchtelingen 
hebben het goed gedaan. Zij hebben nu een dak boven hun hoofd, 
hebben te eten, studeren en voeren hun Tibetaans Boeddhistische ri-
tuelen uit. Omdat dit in Tibet, het land van herkomst, niet mogelijk is 
zitten ze hier, in het Dharma Centrum. Allen met het verlangen om, zo-
dra dit veilig kan, terug te keren naar Tibet. Dat is hun droom! 

Nel Bouwhuijzen

 

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

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

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

Gevonden:
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat.
- De Kwakel, De Banken: Rode kat met klein wit befje.

Bankrekening NL23ABNAO459118994
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Whiskas voor prijswinnaars 
bij Discus Van Tol
Uithoorn - Als het aan de kat lag... 
Ja de slogan die je zelf wel kunt in-
vullen als men een kat als huis-
dier heeft en die de producten van 
Whiskas in haar/zijn bakje goed laat 
smaken. Dat zullen Ineke Keijzer uit 
De Hoef en Marion Vogelaar uit Uit-
hoorn ongetwijfeld weten. Zij kre-
gen afgelopen zaterdag bij dieren-
speciaalzaak Discus Van Tol in win-
kelcentrum Amstelplein van het 
winkelpersoneel Carolien de Jong 
en Lian de Beukelaer ieder twee 
grote feestpakketten Whiskas ter 
waarde van 50 euro overhandigd.
Het pakket omvatte onder meer een 
mooi poezenkussen en een reeks 
snacks voor hun favoriete huisdier. 
Niet voor de poes dus... of juist wel. 
Ineke en Marion hoefden er eigen-
lijk niets voor te doen. Vorig jaar 
vierde het merk Whiskas zijn vijftig-
jarig bestaan. Door het kopen van 
twee actieproducten konden klan-
ten meedingen naar een voor hun 

kat smakelijke prijs. Dat was dus de 
doos met inhoud die men kon win-
nen door simpelweg hun naam en 
telefoonnummer op de aankoopbon 
te zetten en die achter te laten in de 
winkel. Daar hadden Ineke en Ma-
rion wel oren naar en deden mee. 
Uit de bonnen werden eind vorig 
jaar twee prijswinnaars getrokken, 
een bij de winkel van Discus Van 
Tol bij winkelcentrum Zijdelwaard-
plein en dat bleek Marion te zijn en 
een op het Amstelplein en die eer 
viel te beurt aan Ineke. Vanzelfspre-
kend waren beide prijswinnares-
sen blij met hun prijs en hun kat-
ten waarschijnlijk niet minder. Sa-
men met Carolien en Lian wilden 
ze, waarvan Ineke Keijzer en zoon-
tje Tom links op de foto en Marion 
rechts, dit wel even op het digitale 
plaatje laten vastleggen. Bij dezen! 
Van harte gefeliciteerd. Graag tot 
een volgende keer met een succes-
volle actie bij Discus Van Tol.

Workshop Mindfulness
Wilnis - Iedereen heeft wel eens 
gehoord over mindfulness en dat dit 
goed is voor de gezondheid. Maar 
wat is mindfulness? 
De workshop Mindfulness is een 
kennismaking met mindfulness. 
Naast een beetje theorie is het 
vooral de bedoeling om te ervaren 
wat mindfulness is en wat het met 
je doet. Tijdens de workshop maak 
je kennis met verschillende vormen 
van meditatie die je leren mindful 
te worden, zoals de zit meditatie, 
de bodyscan, de loop meditatie en 
aandachtig bewegen. De workshop 
wordt bij de Stichting ‘Paraplu’ ge-

geven door de ervaren en gediplo-
meerde mindfulness-/meditatiele-
raar Margriet Jegerings op woens-
dag 12 februari van 19.30-21.30 uur. 
De kosten bedragen 10 euro, incl. 
twee kopjes thee of koffie.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat 
kan worden gedownload op de 
website www.stichtingparaplu.nl, of 
afgehaald en ingeleverd bij de ‘Pa-
raplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via email kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl

 

Interstamppotavond
in de Springbok

De Hoef - De stichting ‘Vrienden 
van de Antoniuskerk’ gaat weer 
een winterstamppotavond orga-
niseren waarvan de opbrengst 
wordt gebruikt voor het onder-
houd van de kerk, pastorie en 
de begraafplaats. Deze gezellige 
avond zal plaats vinden op vrij-
dagavond 14 februari 2014 in het 
dorpshuis ‘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 verschil-
lende maaltijden: Boerenkool met 
worst, hutspot met stoofvlees/jus 
en stamppot andijvie met kleine 
gehaktballetjes.

Voor iedere bezoeker is er een 
welkomstdrankje. De avond zal 
worden opgevrolijkt door een 
fantastisch koor. Iedereen is wel-
kom! 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 
Theo Röling 593292, Gerda van 
Blokland 593253 en Henny Kan-
delaar 593532. Bent u helaas ver-
hinderd maar wilt u toch een gift 
geven, dan kunt u dit doen op re-
kening 10.22.41.384 t.n.v. Stich-
ting Vrienden Antoniuskerk De 
Hoef.

De Nationale 
Voorleeswedstrijd 2014
Vinkeveen - Woensdag 29 janua-
ri is Nina Langendorff van de Pijl-
staartschool in Vinkeveen geko-
zen als beste voorlezer van De Ron-
de Venen 2014. Na een spannende 
Voorleeswedstrijd tussen acht kan-
didaten, allen van de basisscholen 
uit De Ronde Venen, kwam Nina als 
winnaar uit de bus.
De jury, bestaande uit Bert Simhof-
fer, acteur, Mariken van de Boven-
kamp, boekhandel Sprey en Emmy 
van Eck, Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen, vond dat ze een prettige 
stem had, rustig kon voorlezen, een 
goed stemgebruik voor de dialogen 
had en goed verstaanbaar voorlas. 
Een terechte winnaar dus. Ze mag 
zich een jaar lang voorleeskampi-

oen van De Ronde Venen noemen. 
Of ze doorgaat naar de Provincia-
le Ronde wordt woensdag 5 febru-
ari beslist, als ze het gaat opnemen 
tegen de voorleeskampioen van 
Stichtse Vecht. Het publiek mocht 
zelf ook stemmen. Deze publieks-
prijs ging naar Gitta Boellaard van 
de Willispoort uit Wilnis.
Deze ronde van de Nationale Voor-
leeswedstrijd werd georganiseerd 
door de Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen en vond plaats in De Boei 
in Vinkeveen. De presentatie was in 
handen van Rhodé Schoenmakers. 
125 fans hebben de middag flink 
luister bij gezet. De hele Voorlees-
wedstrijd is bovendien opgenomen 
door RTV Ronde Venen.



Sabrina Starke zingt
Bill Withers
Regio - Op zaterdag 15 februa-
ri om acht uur ’s avonds komt sin-
ger-songwriter Sabrina Starke naar 
het Crown Theater in Aalsmeer. De 
uit Suriname afkomstige zangeres 
vertelt in een kort telefonisch inter-
view onder andere waarvan wij haar 
zouden kunnen kennen en wat de 
theatervoorstelling inhoudt. “Ik ben 
al heel erg lang bezig en had mijn 
doorbraak op televisie bij De We-
reld Draait Door in 2009. Ik kreeg 
drie minuten de tijd om mijn lied-
je ten gehore te brengen, terwijl dat 
tegenwoordig slechts de one-minu-
te-of-fame betreft. Ik had mazzel. 
Matthijs mocht me. Inmiddels heb 
ik mijn vierde album gemaakt. Met 
dit, in mei uitgekomen, album ‘Lean 
on Me’, tour ik met mijn band van-
af 11 januari door de Nederlandse 
theaters.” De band van Sabrina be-
staat uit een toetsenist, een gitarist 
en een drummer. Alle bandleden 
zingen met Sabrina mee en zelf be-
speelt zij daarnaast ook nog eens de 
gitaar. Sabrina: “De première was in 
de Kleine Komedie in Amsterdam. 
Uitverkochte zaal. Heerlijk om te 
doen. We hebben er met z’n vieren 
echt heel veel plezier in. Voor de be-
zoekers is het ook een mooie erva-
ring; Op het podium hebben we een 
grote video-wall met onder andere 
prachtige movie visuals en het Me-
tropole orkest. Dat is bijna niet uit te 
leggen, dat moet je gewoon zien én 
horen.” Waarom heeft Sabrina Star-
ke in deze show (en voor de CD) ei-
genlijk gekozen voor het repertoire 
van Bill Withers? “Die man is voor 
mij gewoon een levende legende. 
Ik ben bijzonder groot fan van hem. 
Hij heeft mij muzikaal enorm geïn-
spireerd, heeft prachtige songs ge-
schreven, waaronder de welbeken-
de Lean on Me, Ain’t no sunshine 
when she’s gone en Lovely Day. Hij 
is down to earth en staat heel be-
wust in het leven. Dat spreekt mij 
aan. Uiteraard heb ik hem om toe-
stemming gevraagd de CD te ma-
ken. Bill Withers is de eerste die de 
plaat heeft gehoord en heeft een 
mooie note achtergelaten, die ach-

ter op mijn CD te lezen is. Daar ben 
ik natuurlijk heel erg trots op.”
 
Must See Concert
In het avondvullend theaterpro-
gramma (twee maal drie kwartier) 
zal Sabrina Starke met haar band 
het publiek kennis laten maken met 
het repertoire, de roots en het leven 
van soullengende Bill Withers. “Ik 
vertel zijn verhaal.” Aldus Sabrina. 
“En wordt daarbij op muzikale wijze 
begeleid door mijn band en door de 
visuele effecten. Het is een prachti-
ge voorstelling geworden, een ode 
aan Bill Withers. Ik vind het echt een 
‘Must See concert’. Wilt u de soul-
voorstelling bijwonen op zaterdag 
15 februari om 20:00 uur in Crown 
Theater? Een regulier kaartje kost 
€ 23,50. Voor de snelle beslisser, nu 
nog tegen de sprintprijs van € 19,50. 
Na de voorstelling zal de band nog 
handtekeningen uitdelen en kunt 
u met ze op de foto. Er zijn dan te-
vens CD’s verkrijgbaar. Onder an-
dere ‘Lean on Me. Voor deze thea-
tervoorstelling biedt Crown Thea-
ter samen met Restaurant Down-
town Diner twee zeer voordelige 
theaterarrangementen aan, te we-
ten: Een twee- of driegangenmenu 
mét entreebewijs voor respectieve-
lijk slechts 32,50 en 40,00 euro. 
Bezoek de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl voor actuele prijsin-
formatie en arrangementen.

Kookcursus voor jongeren 
weer van start
Wilnis - Vanaf 19 maart start er weer 
een nieuwe kookcursus voor jonge-
ren van 10 tot 15 jaar. Tijdens de-
ze kookcursus laten we de jongeren 
kennismaken met de cultuur en het 
eten van elk continent. Elke woens-
dag van 16.00-19.30 uur zullen wij 
de deelnemers meenemen naar een 
land uit één van de werelddelen op 
onze aardbol.  De jongeren zullen 
niet alleen leren over de gebruiken 
van het land en het eten maar zul-
len ook de eetgewoontes die bij het 
land horen ook daadwerkelijk toe-

passen tijdens het gezamenlijk eten 
van de gerechten. Op deze manier 
geven wij ook een stukje cultuur en 
tradities mee aan de jongeren.  De 
Kookcursus zal vanaf 19 maart ge-
durende acht weken elke dinsdag 
van 16.00-19.30 uur plaatsvinden 
in de Buurtkamer in Wilnis (ach-
ter de Willestee: P. Joostenlaan 24). 
De cursus kost 60 euro per deel-
nemer voor deze cursus (7,50 euro 
per keer). Voor meer informatie en/
of aanmelding kunt u mailen naar: 
jong@stdb.nl

Mijdrecht - De jongste leerlingen 
van groep 1 en 2 van de Hofland-
school, hebben vrijdag 31 janua-
ri Bakkerij de Kruijf in Wilnis mo-
gen bezoeken. De leerlingen waren 
al de hele week op school aan het 
werk over het thema “bakkerij”. Ze 
hebben mooie tekeningen, knutsel-
werkjes, en taarten van papier ge-
maakt op school, maar bij de bak-
ker werd het echt!! Bakker Richard 
en bakker Ilona hebben samen met 
de kinderen de grote machines be-
diend, en lekkere roomboterkoek-
jes gebakken. Eerst hebben ze het 
deeg uitgerold, daarna met ve-
le verschillende vormpjes uitgesto-
ken en toen mochten ze de koek-
jes ook nog versieren met choco-
lade, gekleurde hagel, rozijnen en 
nootjes. Daarna gingen de koekjes 
de reusachtige oven in, en moch-
ten de koekjes mee naar huis ge-
nomen worden. De kinderen van de 
Hoflandschool hebben genoten van 
het bezoek, en willen nu bijna alle-
maal bakker worden.

Hoflandschool bezoekt bakkerij de Kruijf!!

Mijdrecht - Bij Studio Rotschild 
start vrijdagavond 7 februari een 
maandelijkse concertcyclus. Wet-
houder van cultuur Erika Spil geeft 
het officiële startsein. Leerlingen 
van Greetje de Haan presenteren 
zich iedere eerste vrijdag van de 
maand in de studio. Ze laten in klei-
ne kring zien hoe ze er voor staan. 
In een ontspannen ambiance kun-
nen ze musiceren, jammen of zich 
voorbereiden op een volgende stap 
in het professionele concertleven. 
Greetje de Haan biedt in haar zang-
school allerlei muziekopleidingen. 
Leerlingen bereiden zich voor op 
een auditie voor een felbegeerde rol 
of een vervolgopleiding. Maar het is 
ook mogelijk een vakopleiding bij 
Sudio Rotschild te volgen. Greetje 
de Haan: “Ze kunnen hun stem ont-
wikkelen en op zoektocht gaan naar 
een eigen geluid. Een aantal wil in 
een beroepskoor zingen, het liefst 
natuurlijk als solist. Daarom geef ik 
ook theorielessen en pianoles, in-
clusief solfège, want dat is dan wel 
noodzakelijk.”

Zangers
De Haan heeft zangers opgeleid 
voor de opleiding klassieke zang 
aan het Conservatorium Amster-
dam en voor de musicalopleiding 
aan de theaterschool in Arnhem. Ze 
vertelt er enthousiast over: “Jongens 
en meisjes die bij mij zijn begonnen 
studeerden ook in Amsterdam, Alk-
maar en Haarlem. Opleidingen die 
nauw zijn verbonden aan Joop van 
de Ende Theaterproducties Zij tra-
den als solist op in het Efteling The-
ater, Carré, Beatrix Theater en ande-
re theaters door het hele land. Joy-
ce Aarsman, een leerlinge van me, 

gooide hoge ogen bij The Voice. Een 
ander won De Schatkamerprijs en 
maakte vervolgens veel televisie op-
names. Anderen deden succesvol 
een vervolgcursus bij Joop van de 
Ende. Leerlingen sleepten prijzen in 
de wacht bij zangwedstrijden voor 
de musical Annie, The Voice Kids en 
in het AJOC. Nu doet er weer een 
leerlinge mee met kinderen voor 
kinderen 25 jaar. Ze wordt door mijn 
andere pupillen wel de nieuwe Ba-
bette Labeij genoemd.”

Trots
Trots vertelt De Haan dat een leer-
linge de twee uur durende hoofd-
rol Mathilde in de gelijknamige mu-
sical speelde en anderen vervulden 
hoofdrollen in The Sound Of Mu-
sic en Josef. Sommige leerlingen 
gaan ook naar de balletschool van 
Lucia Marthas. Veel blijven bij haar 
les volgen om hun techniek en hun 
stem in conditie te houden. Ze weet 
wat nodig is om op een professio-
nele manier binnen een ensemble te 
zingen. Stijleigenheid en timing zijn 
daarbij de meest belangrijke com-
ponenten. De Haan werkte met uit-
eenlopende groepen en koren tot 
en met beroepsniveau. Ze heeft een 
jarenlange ervaring als dirigente en 
zangcoach en werkte bijvoorbeeld 
samen met dirigent Ricardo Muti.

Het volgende concert in de cyclus is 
op vrijdag 7 maart. Het is de bedoe-
ling dat Greetje tijdens de concer-
ten zelf zingend of voordragend een 
aandeel verzorgt. Kaarten, à 6 euro 
inclusief hapjes en drankjes, zijn te 
verkrijgen bij Studio Rotschild, Bo-
zenhoven 128A, Mijdrecht of via 
gretele.rotschild@gmail.com.

Greetje de Haan
begint met concertcyclus 

in Studio Rotschild

Geef je op voor boottocht
De Ronde Venen - Evenals in voor-
gaande jaren gaat het Rode Kruis in 
De Ronde Venen ook in 2014 weer 
een vaartocht organiseren voor gas-
ten op de vinkeveense plassen. De 
vaartocht wordt gehouden op 8 
mei en is bedoeld voor gasten die 
nog niet eerder in contact zijn ge-
weest met het Rode Kruis. Voor ou-
deren, alleenstaanden, mensen met 
een beperking etc. is dit een gele-
genheid om er een dag uit te zijn 
en kennis te maken met het Rode 
Kruis. In beperkte mate kan dit ook 
gelden voor rolstoel gebonden gas-
ten. Aan boord wordt men ontvan-
gen met koffie en gebak, een drank-
je en tussen de middag een warm 
en koud buffet. De vaartijd zal zijn 
van 10.30 uur tot ong. 16.00 uur. De 
mogelijkheid tot aanmelden staat 

open tot 15 maart. a.s. op het cen-
traal adres: rachinusheidema@
kpnplanet.nl of telefonisch: 0297-
286339. Vrijwilligers van het Rode 
Kruis zijn op 8 mei aanwezig aan de 
wal en aan boord om alles in goe-
de banen te leiden. Alle aanmel-
dingen worden in de tijd die vooraf 
gaat thuis bezocht en verder geïn-
formeerd. Vervoer van en naar huis 
op 8 mei is in noodgevallen ook te 
regelen via het Rode Kruis.

Aanmelden betekent niet automa-
tisch meegaan. In bepaalde geval-
len zullen keuzes gemaakt moeten 
worden. Ook is de capaciteit aan 
boord van het schip niet onbeperkt. 
De eigen bijdrage kan door sponso-
ring etc. beperkt gehouden worden 
tot € 15 per persoon.

The Big Event bij 
Opel-dealer Van Kouwen
Regio - Opel-dealer Van Kouwen 
maakt het kopen van een nieu-
we auto wel heel aantrekkelijk. Tij-
dens de spectaculaire show The Big 
Event, van 3 t/m 8 februari, krijgt 
eenieder die een nieuwe Opel koopt 
voor 500 euro gratis brandstof, 20% 
voordeel op alle accessoires en tot 
2.000 euro extra inruil. Bovendien 
berekent Opel geen meerprijs voor 
een Bi-Fuel-uitvoering, die geschikt 
is voor rijden op lpg.

“The Big Event streek in september 
vorig jaar voor het eerst in ons land 
neer”, vertelt Michael Meijer van 
Van Kouwen “Ook wij deden mee 
aan deze grootscheepse voordeel-
show. Het was een drukte van be-
lang bij ons in de showroom.”

Via www.opel.nl is een inruil-waar-
decheque aan te vragen. Die kun-
nen kopers van een nieuwe Opel tij-
dens de actieperiode van 3 t/m 8 fe-
bruari verzilveren wanneer ze hun 
eigen auto bij Van Kouwen inruilen. 

Kans op mooie prijzen
Michael Meijer: “Mensen die met de 
inruil-waardecheque bij ons komen, 
krijgen bovendien de mogelijkheid 
om deel te nemen aan onze The Big 
Event Roulette. Daarmee zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals een gesig-
neerd Feyenoord wedstrijdshirt, een 
accessoire cheque ter waarde van 
500 euro, een slipcursus voor twee 
personen, een jaarabonnement op 
AutoWeek en een Opel service-
beurt.” Voor de 500 euro brandstof 
verstrekt Van Kouwen aan de koper 
van een nieuwe Opel een tankcard. 
Het pasje is tot een jaar na de aan-
koopdatum geldig. Voor alle extra 
accessoires geldt in de actieweek 
een korting van 20% en voor de 
meeste modellen is zonder meer-
prijs een upgrade naar de Bi-Fuel-
versie mogelijk. Dit is een uitvoe-
ring die af fabriek en dus met be-
houd van de volledige garantie ge-
schikt is voor het rijden op de voor-
delige brandstof lpg. 
(Zie advertentie elders in dit blad)

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

De winterkoning

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Je zult zo heten. Wat een ko-
ninklijke naam. En dat voor ons 
op één na kleinste zangvogel-
tje: 9 à 10 cm, gewicht 9 gram. 
Eentje waar ook heel veel geluid 
uit komt, ’s zomers en ’s winters. 
Hij geeft een luidruchtige zang 
ten beste, helder, met veel tril-
lers en rollers. Luid schetterend. 
Het kleine vogeltje is van boven 
rood bruin en van onderen lich-
ter bruin met donkere dwars-
streepjes. En wat lichtere wenk-
brauwstreep. Het staartje staat 
vertikaal omhoog. De herken-
ning kan niet missen! Er leven 
heel veel winterkoningen in De 
Ronde Venen. 
Waar komt die koninklijke naam 
vandaan? Dat vertelt ons een 
oud volksverhaal. Zoals de leeuw 
de koning is van de zoogdieren 
wilden ook de vogels een ko-
ning hebben. Daartoe werd een 
wedstrijd uitgeschreven: wie het 
hoogste kan vliegen. De winter-
koning pakte deze uitdaging slim 
aan: de kleine vogel verstop-
te zich in het verenpak van de 
arend (in een andere versie van 
dit verhaal in het verenpak van 
de ooievaar). Toen de arend niet 
meer hoger kon komen start-
te de winterkoning zijn vlucht. 
En won de wedstrijd! Veel vogels 
namen geen genoegen met de-
ze uitslag en waren van mening 
dat de koning ook het diepst in 
de aarde moest kunnen komen. 
De winterkoning won opnieuw 
met een duik in een muizenhol. 
Hij werd de koning der vogels. 
Sindsdien houdt het zijn staartje 
vol trots recht omhoog!

De winterkoning heeft een 
enorm verspreidingsgebied en 
leeft over de hele wereld. Hij is 
bij ons in De Ronde Venen vaak 
te zien, laag in de struiken, heg-
gen, klimop, in slootranden, 
houtstapels etc. In maart maakt 
mannetje winterkoning verschil-
lende koepelvormige nesten. De 
ingang zit aan de zijkant. De ma-
cho winterkoning zit luidkeels bij 
zijn nesten te zingen. Vrouwtje 
winterkoning zoekt er één nest 
uit. Als zij op de 5 tot 7 eieren 
zit probeert het mannetje nog 
een vrouwtje te versieren voor 
één van de overige nesten. Ove-
rigens helpt hij ijverig mee met 
het voeren van de jongen in alle 
– meestal twee – nesten. 

In koude winternachten krui-
pen de winterkoninkjes dicht te-
gen elkaar aan om warm te blij-
ven. Vaak doen zij dat in nest-
kastjes, met zo’n 20 vogels bij el-
kaar gepakt. Evengoed sterft in 
een strenge winter 50% tot 75% 
van de populatie. 

Heel nuttig is het dat de winter-
koning insecten en spinnen eet. 
Onze winterkoning is een stand-
vogel en blijft het hele jaar hier. 
Vanuit het hoge Noorden van 
Europa komen in het najaar en 
voorjaar hier veel doortrekkende 
winterkoningen langs. Kijk rond 
en zet je oren op steeltjes: geniet 
van de jubelende winterkoning 
in De Venen.

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids
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IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Sinds begin januari dit jaar heeft 
‘Jorgos de Griek’ zich gevestigd met 
een afhaalservice voor Griekse spe-
cialiteiten op de hoek van Bozenho-
ven en de Croonstadtlaan. Maar er 
is ook ruimte in de cafetaria om ter 
plaatse een hapje te eten. Voordat 
dit mogelijk was had Jorgos ech-
ter de nodige weken van hard wer-
ken samen met zijn vrouw Sissy en 
familie nodig om de locatie ein-
delijk zover te krijgen dat die vol-
deed aan alle milieueisen die aan 
een dergelijke horecagelegenheid 
worden gesteld. Dat is nu achter 
de rug. Jorgos kreeg van de betref-
fende keuringsinstantie een 10 voor 
zijn hygiëne!
Jorgos en zijn vrouw zijn van oor-
sprong Grieks, maar in ons land al 
lange tijd in de horecasector werk-
zaam. Zij hebben een passie voor 
koken en willen alleen maar ge-
rechten van hoge kwaliteit voor hun 
klanten. Bij Jorgos de Griek erva-
ren liefhebbers van dit Mediterra-
ne eten de echte Griekse keuken. 
Er is een uitgebreid menu aan heer-
lijke specialiteiten tegen betaalbare 

prijzen! Alles wordt in eigen beheer 
vers gemaakt waarbij voor diver-
se gerechten onder meer gebruik 
wordt gemaakt van koud geperste 
virgin olijfolie. Bij Jorgos staan kwa-
liteit, smaakvolle originele Griekse 
producten en hygiëne hoog in het 
vaandel. Maar er is ook een aanbod 
met een Hollands tintje, waaronder 
een uitgebreide keuze aan lekke-
re belegde broodjes. Die passen in 
het speciale lunchmenu dat Jorgos 
en Sissy hebben samengesteld voor 
hun klanten. Voor de lunchperiode 
van 11.00 tot 16.00 uur is er behal-
ve belegde broodjes, tosti’s en uit-
smijters eveneens een gevarieerd 
aanbod van andere (Griekse) ge-
rechten naar keuze, zoals overheer-
lijke salades, Pitabroodjes en patat 
Gyros (friet, ui en saus naar keu-
ze). Maar ook kroketten, frikadel-
len, kaassouffl és, ‘Greekburgers’ en 
noem maar op staan op de kaart. Bij 
Jorgos de Griek kan men zijn eigen 
menu samenstellen. En dat tegen 
een prijs die prettig voor de porte-
monnee is te noemen. Een belang-
rijk gegeven in deze dure tijden!

Uitgebreid aanbod
Bij Jorgos de Griek kunt u terecht 
voor een uitgebreid aanbod aan 
voorgerechten en salades, snacks, 
Griekse specialiteiten van de griil, 

visschotels, ovenschotels (Mousaka 
menu), gevulde paprika’s en vege-
tarische schotels; een en ander met 
salade en tzatziki. Er zijn ook spe-
ciale kindermenu’s en desserts als-
ook koude en warme dranken. Een 
bezoek aan Jorgos de Griek zal bij 
veel landgenoten warme (vakantie)
gevoelens onder de Griekse zon op-
roepen. Hoewel Griekenland vaak 
in het (negatieve) euronieuws is 
(geweest), verloochenen de lande-
lijke culinaire cultuur en bijbeho-
rende (klant)vriendelijke sfeer zich 
niet. Daar kan men volop van blij-
ven genieten want Jorgos en Sissy 
brengen het zonnige Griekse gevoel 
over op hun klanten. Op de web-
site www.jorgosdegriek.nl krijgt u 
een beeld van het culinaire aan-
bod met de bijbehorende (concur-
rerende) prijzen. Behalve afhalen en 
de mogelijkheid om ter plaatse ge-
rechten op te eten, wordt ook een 
brengservice aan huis overwogen. 
Maar zover is men in de organisa-
tie nu nog niet.

Openingstijden:
ma. t/m do. van 11.00-22.00 u. 
vr. en za. van 11.00-23.00 u. en 
zo. van 16.00-21.00 u. 
Telefonische bestellingen 
opgeven doet u op 
0297-269226.

Jorgos de Griek
Betaalbare Griekse specialiteiten
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Ronde Venen Belang maakt 
kandidatenlijst bekend
De Ronde Venen - Ronde Venen 
Belang heeft op 3 februari de kan-
didatenlijst ingeleverd voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 19 
maart a.s. De lijst is vastgesteld op 
de Algemene Ledenvergadering 
van 25 januari jl., waarbij een goe-
de combinatie is gemaakt van ken-
nis, ervaring en maatschappelij-
ke betrokkenheid. Fractievoorzit-
ter Anco Goldhoorn voert de lijst 

van kandidaten aan. Op nummer 2 
staat Mirjam Verbruggen, momen-
teel ook raadslid. Derde op de lijst is 
René Bultena, terwijl huidig fractie-
assistent Joppe de Ree op de vier-
de plaats staat, Kees Klein op vijf en 
Erik de Haan op de zesde plaats. De 
lijst wordt gecompleteerd door Paul 
Hageman, Jaap Jan Bulthuis, Hans 
van Zwieten, Sjaak van Breukelen, 
Jack Hoogenboom en Ton Richter. 

Toon van der Meer sluit de lijst van 
13 kandidaten af. Ronde Venen Be-
lang gaat de verkiezingen in onder 
lijstnummer 4. 
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering is ook het programma vast-
gesteld. Die heeft de titel meegekre-
gen “Samen krijgen we het voor el-
kaar” en zal volgende week op de 
www.rondevenenbelang.nl gepubli-
ceerd worden.

Op de foto, staand vlnr; Jack Hoogenboom, Hans van Zwieten, Toon van der Meer, Kees Klein, Sjaak van Breukelen, 
Erik de Haan, Jaap-Jan Bulthuis en Ton Richter. Voorste rij vlnr; Joppe de Ree, Anco Goldhoorn, René Bultena en Mir-
jam Verbruggen.

Verdachten met inbrekers-
werktuigen opgepakt
Regio - De politie heeft vrijdag 24 
januari om 05.30 uur een 43-jarige 
man uit Gorinchem en een 26-jari-
ge man uit Uithoorn aangehouden 
voor het in het bezit hebben van in-
brekerswerktuigen. 
Een getuige zag op de Vrouwen-
akker een man onder een aanhan-
ger liggen en meldde dat even na 
05.00 uur bij de politie. De man ging 
er vandoor bij het zien van de mel-
der en stapte even later in een au-
to. Agenten keken uit naar de auto 
met aanhanger en zagen deze even 
later rijden in Langeraar. De auto 
werd gevolgd en klemgereden op 
de Strooplikker in Ter Aar. De auto 
werd gecontroleerd en de agenten 
zagen dat een man zich probeerde 
te verstoppen tussen de achterbank 

en de voorstoelen. Daarnaast wer-
den inbrekerswerktuigen aange-
troffen waarna de twee inzittenden 
werden aangehouden. In de aan-
hanger werd een grote vloeistof-
container met een slang aangetrof-
fen. De politie vermoedt dat de ver-
dachten uit waren op diefstal van 
brandstof.
De politie vraagt bewoners bij ver-
dachte situaties de politie te bel-
len. Als er bijvoorbeeld een onbe-
kend persoon grote interesse heeft 
in geparkeerde auto’s of zich ver-
dacht ophoudt in brandgangen en 
steegjes, dan kunnen bewoners bel-
len naar 1-1-2. Het noteren van het 
signalement en eventueel een ken-
teken kan de politie verder helpen in 
het onderzoek.

Groep 6 De Eendracht leest 
voor aan Klein Duimpje!
Mijdrecht - Een keer in de twee 
weken krijgen de peuters van Klein 
Duimpje bezoek van leerlingen uit 
groep 6 van OBS De Eendracht. 
Meestal beginnen de 6e-groepers 
met het uitkiezen van een boek-
je wat ze voorlezen aan de liefheb-
bers. Dat is voor beide partijen een 
heerlijk en rustgevend moment. De 
leerlingen hebben geleerd om ‘in-
teractief’ voor te lezen en woorden 
te verklaren die misschien moeilijk 
zijn voor de kleintjes. Ze geven ge-
legenheid om vragen te stellen en 

te reageren. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat kinderen die van jongs 
af aan zijn voorgelezen betere leer-
prestaties hebben op school. Ze zijn 
gemotiveerder om te leren lezen, 
zijn taalvaardiger en begrijpen tek-
sten beter. Kennis maken met boe-
ken prikkelt de fantasie en de al-
lerjongsten maken op een aange-
name manier kennis met de wereld 
van de boeken. De 6e-groepers van 
de Eendracht weten het al lang: le-
zen is heerlijk en samen lezen is nog 
veel leuker!

Loenerslootsebrug in 
N201 wordt vervangen
Regio - Waar de Provincie aan de 
provinciale weg N201 op bepaal-
de plaatsen groot onderhoud laat 
verrichten en veiliger maakt, doet 
Rijkswaterstaat dat met de tun-
nels en bruggen in dat tracé. Zo is 
men vorige maand gestart met het 
voorbereidende werk rond de Loe-
nerslootsebrug. De bekende brug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal in 
de N201 bij Loenersloot wordt deze 
zomer vervangen. De nieuwe brug 
komt hoger te liggen, zodat grote-
re containerschepen onder de brug 
door kunnen. Dit is een belangrijke 
verbetering voor de scheepvaart en 
vermindert de hoeveelheid vracht-
verkeer op de weg. Tevens krijgt 
de nieuwe brug een nieuw brug-
dek, een andere boogconstructie 
en een andere wegindeling. Dit is 
meteen bedoeld als een verbetering 
van de verkeersveiligheid. De nieu-
we brug kan daarna weer 80 jaar(!) 
mee. De Provincie Utrecht grijpt de 
werkzaamheden aan om tegelijker-
tijd het aansluitende fietspad langs 
de N201 te vernieuwen zodat er 
maar een keer hinder voor de om-
geving is. Medio januari dit jaar is 
Rijkswaterstaat in de ‘lus’ van de A2 
bij Vinkeveen gestart met de bouw 
van dat gedeelte van de nieuwe 
brug dat over de spoorlijn Amster-
dam-Utrecht langs het Amsterdam- 
Rijnkanaal komt te liggen. Het nieu-
we stuk ligt in het verlengde van 
de brug over het water. In maart en 
april worden voorbereidende werk-
zaamheden ter plaatse aan het 
spoor uitgevoerd. Op een werf in 
Gorinchem is Rijkswaterstaat is be-
gonnen met de bouw van de nieu-
we Loenerslootsebrug. Die wordt 
vervolgens naar de Punt van Nigte-
vecht gevaren om daar vanaf april te 
worden afgebouwd. Om het in- en 
uitvaren van de nieuwe brug en de 
reconstructie van het fietspad mo-
gelijk te maken, worden voor eind 
maart bomen bij het talud verwij-

derd. Hierbij wordt wel rekening ge-
houden met het broedseizoen. Voor 
de verwijderde bomen worden te 
zijner tijd nieuwe bomen terugge-
plant.

Beperkte hinder
Provincie Utrecht gaat het fiets-
pad aanpassen tussen de kruising 
N201 en de N402 (bij Loenen) zo-
dat dit goed aansluit op de nieuwe 
brug. Om de veiligheid te vergro-
ten, wordt het nieuwe fietspad met 
een betonnen wand gescheiden van 
de rijstroken voor auto’s op N201. 
Rijkswaterstaat en de Provincie la-
ten de werkzaamheden aan de brug 
en het fietspad tegelijkertijd uitvoe-
ren, zodat de periode van overlast zo 
kort mogelijk blijft. Tijdens de werk-
zaamheden aan het fietspad is de 
provinciale weg N201 van dinsdag-
avond 24 juni tot en met maandag-
ochtend 7 juli afgesloten voor het 
gemotoriseerde wegverkeer. Fiet-
sers en voetgangers kunnen, af-
gezien van het weekend waarin de 
brug wordt gewisseld, in deze pe-
riode wel over de brug. Rijkswater-
staat vervangt in het weekend van 
27 tot 30 juni de oude door de nieu-
we brug. Ook is er tijdens deze ope-
ratie geen treinverkeer mogelijk op 
het traject Amsterdam-Utrecht. Za-
terdagavond 28 juni wordt de nieu-
we brug op zijn plaats gevaren; het 
scheepvaartverkeer is daardoor dan 
enkele uren gestremd. Door de wis-
seloperatie in één weekend te doen, 
wordt de hinder beperkt. Bij even-
tueel slecht weer verplaatst Rijks-
waterstaat de werkzaamheden naar 
een ander weekend. De renovatie 
van de Loenerslootsebrug is onder-
deel van het project KARGO (Kunst-
werken Amsterdam-Rijnkanaal 
Groot Onderhoud). Binnen dit pro-
ject renoveert Rijkswaterstaat acht 
stalen bruggen. Wie daarvoor be-
langstelling heeft kan dat zien op de 
website van Rijkswaterstaat: www.

rijkswaterstaat.nl/water/plannenen-
projecten. De huidige Loenersloot-
sebrug dateert van 1936. De brug 
is een vaste boogbrug van circa 190 
meter lang en heeft momenteel een 
doorvaarthoogte van 9,1 meter.

Flessenhals
Een nieuwe brug is natuurlijk mooi 
meegenomen en zal ongetwijfeld 
een verbetering voor de verkeers-
veiligheid inhouden. Maar of het 
drukke verkeer op het stuk N201 
vanaf Vreeland tot de A2 vice ver-
sa daarvan profijt zal hebben in 
de doorstroming is de vraag. Om-
dat het verkeer op de N201 tussen 
Vreeland, Loenen en de A2 en om-
gekeerd het moet doen met 1x2 rij-
stroken, loopt dit voortdurend vast. 
Niet in de laatste plaats dankzij de 
verkeerslichten bij Loenen en Loe-
nersloot. Verkeerstechnisch gezien 
kan dat helaas niet anders, Ze zou-
den echter bij Loenersloot tijdens de 
spitsuren ‘s morgens en ’s avonds 
wat langer op groen moeten staan 
om het verkeer op de N201 wat 
meer te kunnen laten doorstromen. 
Het stuk tussen de afslag A2 bij Vin-
keveen en Loenersloot is een fles-
senhals waardoor het vele verkeer 
daar vrijwel elke avond vastloopt. 
Tengevolge daarvan stroomt op de 
A2 tijdens de avondspits de (te kor-
te) afrit bij Vinkeveen al snel vol met 
afslaand verkeer. Er ontstaan daar-
door gevaarlijke situaties omdat au-
to’s zich in de file willen wurmen. 
Omgekeerd staat het verkeer in de 
ochtendspits soms vanaf de roton-
de in de N201 bij de afslag naar Ne-
derhorst den Berg al vast tot de A2. 
Het beste zou zijn vanaf Vreeland de 
weg en de nieuwe brug te verbre-
den tot  2x2 rijstroken tot aan de af-
slag/oprit bij de A2 en omgekeerd. 
Maar dat zal wel een utopie blijven. 
Net zoals ‘ons aquaduct’ bij Amstel-
hoek dat ook dubbel had moeten 
worden uitgevoerd.
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Waarom worden er in de gemeen-
ten de rondevenen en met name  in 
mijdrecht onnodig bomen gekapt.
Nu, de bewoners van de Kom we-
ten het wel gewoon omdat er een 
gemeente ambtenaar bij de ge-
meente werkt zonder verstand van 
bomen. Op het van Wieringenplein 
in Mijdrecht stond een hele mooie 
boom en beslist niet ziek. Hij heeft 
tot laat in het seizoen mooi in zijn 
blad gestaan. Er zijn hele mooie 
kastanjes uitgevallen.  Helaas nu 
zal hij dit nooit meer doen omdat er 
iemand bij de gemeente vond dat 
deze boom een gevaar was, voor 
wie en wat is de bewoners van de 
Kom een raadsel. Deze boom stond 
midden in het gras en kon voor nie-
mand kwaad. Het heeft voor veel 
verdriet gezorgd en het kan niet 
meer worden terug gedraaid, maar 
meer kap willen wij hier wel mee 
voorkomen. Wellicht kan de betrok-
ken ambtenaar een cursus volgen 

om dit in het vervolg te voorkomen 
een  gezonde boom laat je staan, 
met deze boom was echt niets mis  
Een boom die ziek en gevaarlijk is 
zou immers rot van binnen zijn, de-
ze was gewoon mooi. Het is triest 
dat dit heeft moeten gebeuren, ze-
ker voor de bewoners die op de-
ze boom uitkeken. En dan nog 
maar niet te praten over de bouw-
put waar deze bewoners op zul-
len gaan uitkijken als de sloop ko-
gel door Nieuw Avondlicht gaat En 
hoelang zal dit nu weer gaan du-
ren. Wellicht dat de gemeente na 
het lezen van dit bericht een nieu-
we mooie grote boom komt plaat-
sen op de plek waar de gekapte 
boom heeft gestaan.
Stop deze onnodige kap van oer 
gezonde bomen.
 

Namens de verdrietige
bewoners van De Kopm,

Marja de Koff
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Raadslid Jac Dekker legt uit
Langs deze weg, wil ik mijn col-
lega’s en de burgers van de Ron-
de Venen wat meer duidelijk-
heid verschaffen in de handel en 
wandel bij Ronde Venen Belang 
aangaande mijn vertrek. Dit om-
dat ik vind dat u mijn kant van 
het verhaal moet horen en niet 
alleen via derden en/of via dag- 
en weekbladen. Tijdens de afge-
lopen ledenvergadering van 25 
januari 2014, heb ik helaas na 
26 jaar moeten besluiten dat er 
voor mij bij Ronde Venen Belang 
geen plaats of toekomst meer 
is. Ik kan en wil mijn naam niet 
meer verbinden aan een partij 
waar naar mijn mening de nor-
men en waarden ver te zoeken 
zijn. Op de algemene ledenver-
gadering, waar ik op 19 januari 
jl. voor was uitgenodigd zouden 
een 4-tal punten aan de orde ko-
men. Opening voorzitter, presen-
tatie campagne, fi nanciën en de 
kandidatenlijst.

Verbaasd
Bij aankomst verbaasde het mij 
dat er voor mij veel ‘onbekende’ 
gezichten aanwezig waren. Nu is 
de afgelopen jaren het contact 
tussen mij en de heer Goldhoorn 
steeds minder geworden. Dit zou 
een reden kunnen zijn dat ik de 
nieuwe ‘leden’ niet zou kennen. 
Echter mijn dochter (tot dat mo-
ment de secretaris van de partij) 
gaf te kennen net zo verbaasd 
te zijn. Het afgelopen jaar heb 
ik regelmatig navraag gedaan 
naar de campagne en de kandi-
datenlijst, ik wilde niet weer het 
debacle van de vorige verkiezin-
gen, waar de heer S. Koorn en 
de heer J.W. Koedam voor het 
blok werden gezet en zonder 
stemming en bedenktijd moes-
ten stikken of slikken en dat zij 
zonder duidelijke reden met een 
onverkiesbare plaats op de kan-
didatenlijst genoegen moesten 
nemen.

Naïef
Wellicht ben ik naïef geweest, 
dat ik niet heb gezien dat de ge-
schiedenis zich herhaalde. Geen 
communicatie, vragen over de 
campagne werden niet beant-
woord, besluiten werden geno-
men zonder mijn aanwezigheid. 
Vragen over de ledenlijst werden 
eveneens niet beantwoord. Ook 
op mijn vragen wanneer Ron-
de Venen Belang een ledenver-
gadering zouden houden, wer-
den tot 19 januari 2014 niet be-
antwoord. Op deze dag kreeg ik 
per mail de uitnodiging voor de 
ledenvergadering van 25 janua-
ri 2014 (9 dagen voor de uiterste 
inleverdatum van de lijst). De-
ze vergadering vond plaats bij 
de voorzitter thuis. Na de eerste 
drie punten kreeg ik al een naar 
onderbuik gevoel, het bleek dat 
ik na 26 jaar verantwoordelijk te 
zijn geweest voor alle campag-
nes binnen Ronde Venen Be-
lang, hier niet meer bij betrok-
ken werd. “Dat wilde je toch niet 
meer Jac.” Ik dacht nog even dat 
ze een grapje maakte. Dat wil je 
toch niet meer Jac... Campag-
ne en politiek zijn mijn lust en 
mijn leven, hoe bedoel je, dat 
wilde je toch niet meer? De fi -
nanciën fl itste even snel voorbij, 
natuurlijk wederom zonder een 
kascommissie in te stellen zo-
als men dat volgens de statuten 

van Ronde Venen Belang orden-
telijk zou behoren te doen. (Vol-
gens mij is de kas al vele jaren 
niet meer gecontroleerd.) Toen 
kwam punt 4 aan de orde, en 
zakte de grond onder mijn voe-
ten weg. Ze fl ikte mij nu het-
zelfde als bij Koorn en Koedam, 
ik werd onverkiesbaar neerge-
zet op plaats 7, van 26 jaar op 
1 nu ineens zonder overleg op 
7. Wat me nog meer verbijster-
de was dat er 3 personen hoger 
op de lijst stonden welke niet ac-
tief waren binnen de steunfrac-
tie van Ronde Venen Belang. De 
voorzitter melde dat het bestuur 
deze lijst zorgvuldig had samen-
gesteld. 

Onvrede
Op dit moment interrumpeerde 
de secretaris (mijn dochter) de 
voorzitter, en melde dat zei he-
lemaal niet op de hoogte was 
en dat het bestuur deze lijst dan 
ook niet had opgesteld. Dit was 
gedaan door de heer Goldhoorn, 
wellicht in samenspraak met zijn 
vrouw (de penningmeester). Ik 
heb duidelijk mijn onvrede laten 
horen, zoals u allen weet laat ik 
niet zomaar over me heen wal-
sen. Echter het was duidelijk, 
de coup was compleet en het 
was 7 of 14 en anders niet. De 
woorden van de heer Goldhoorn 
in zijn persbericht zijn dan ook 
naar mijn mening niet waar. Ik 
had geen kans om op 1 te ko-
men, de democratie is bij Ron-
de Venen Belang tegenwoor-
dig ver te zoeken. De heer Gold-
hoorn heeft zoals hij dat zelf al-
tijd zo trots zegt het politieke 
schaakspel op meerdere bor-
den gespeeld. Chapeau, ik heb 
heel wat vuile streken gezien de 
afgelopen 29 jaar, maar dat ie-
mand binnen je eigen partij, ie-
mand die je zelf het fractievoor-
zitterschap hebt toebedeeld je zo 
een dolk in je rug steekt, nee die 
heb ik niet zien aankomen. Denk 
ook dat ik daar blij mee mag zijn. 
Dit zegt namelijk meer over het 
karakter van de heer Goldhoorn 
dan dat van mij. In 4 jaar tijd is 
de complete fractie en steun-
fractie van Ronde Venen Be-
lang vervangen. De voorzitter en 
de fractievoorzitter en zijn vrouw 
(penningmeester) zijn nog over. 
Als een koekoek hebben ze de 
partij die ik 26 jaar geleden heb 
opgericht, een partij voor de in-
woners en voor de belangen van 
alle inwoners van de Ronde Ve-
nen, waar ik mij al die jaren met 
hart en ziel voor heb ingezet af-
genomen. Er is een tijd van ko-
men en een tijd van gaan, en zo-
als Ronde Venen Belang op Fa-
cebook zo mooi schetst niemand 
is groter dan de partij, maar 
moest het nu echt op deze ma-
nier? Zonder overleg mij op deze 
manier aan de kant zetten? De 
laatste weken van deze raads-
periode zal ik als 1 mans fractie 
mijn politieke carrière na 29 jaar 
afsluiten. Zoals u begrijpt had ik 
mijn afscheid graag anders ge-
zien. Ik wens u allen en voor-
al de kiezers die mij al die jaren 
hun vertrouwen hebben gege-
ven veel wijsheid toe, bij het uit-
brengen van hun stem in maart, 
het gaat u allen goed, 

Jac. Dekker

Onnodige bomen kap

Ik wil graag even reageren op het 
artikel in de Nieuwe Meerbode van 
29 januari over de kruising op de 
N212. Ik vraag me namelijk af of 
we een (zeer prijzige) rotonde moe-
ten laten maken, die toch weer ten 
koste gaat van de belasting be-
taler. Misschien is een verkeers-
licht (4 palen, geen verkeershinder 
bij het plaatsen) sneller te plaat-
sen en doet in principe hetzelfde. 
Ik rij minimaal 2 keer per (werk)dag 
over de N212, die in mijn ogen zeer 

overzichtelijk is op dat punt. Alleen, 
als je vanaf Wilnis dorp komt, wordt 
er vaak te hard gereden, omdat je 
daar naar beneden rijd. Ik vind dat 
we meer op de (jeugdige) fi etsers 
moeten letten, die rijden vaak zon-
der licht op de fi ets, heb ik vorige 
week ervaren. Dat is pas eng. Ik had 
er namelijk bijna een onder mijn 
auto, op een rotonde waar IK voor-
ang heb. Gelukkig ging het goed. 
 
Astrid Boelens, Wilnis

Veel te dure rotonde

“Het bestuur, de fractie en de steunfractie van Ronde Venen Be-
lang zijn unaniem in hun opvatting dat zij zich geenszins kun-
nen vinden in het feitenrelaas en de conclusies zoals die zijn 
verwoord in de brief van de heer Dekker van 3 februari j.l.”
 
Willem Koolhaas, voorzitter Ronde Venen Belang

Korte reactie bestuur 
Ronde Venen Belang 

8 en 9 februari:
Stookweekend bij
Woodstock pelletkachels
Waverveen – Komend week-
end houdt Woodstock pelletka-
chels weer haar Stookweekend. 
Open dagen waarbij u geheel vrij-
blijvend een bezoek aan het bedrijf 
kan brengen en u zich kunt laten 
voorlichten over palletkachels. Ei-
genaresse Nicole Maduro schafte 
zo’n anderhalf jaar geleden zelf een 
pellerkachel. Zij was zo enthousiast 
over haar privé aangeschafte pellet-
kachel dat ze besloot zich in dit sy-
steem te verdiepen en deze kachels 
zelf te gaan verkopen.

Nicole: “De naam ’pelletkachel’ is 
afgeleid van het product waar de 
kachel op brandt. Pellets zijn brok-
jes samengeperst schoon houtafval. 
Hout is een CO2-neutrale brand-
stof, dat wil zeggen dat de gebruik-
te bomen tijdens hun levenscyclus 
CO2 hebben opgenomen. Bij ver-
branding komt er weer evenveel 
CO2 vrij, waardoor er geen extra 
CO2 toegevoegd wordt aan de at-
mosfeer. Je stookt milieuvriende-
lijk en de pellets branden op tot wel 
94%. Er is dus maar erg weinig rest-
afval”, zo vertelt zij enthousiast. “ Hij 
is reukvrij en hij regelt geheel auto-
matisch de dosering zodat er conti-
nue en gelijkmatig wordt verwarmd. 
Buiten het feit dat de pelletkachel 
heel veel warmte geeft, is hij ook 

nog heel goedkoop in stookkosten, 
geeft hij gezelligheid door de sfeer-
volle vlam in de kachel”, aldus Ni-
cole

Ventilator. 
“Via een ventilator wordt gedo-
seerd zuurstof toegevoegd aan het 
verbrandingsproces. Door voort-
durend de juiste verhouding zuur-
stof en pellets te controleren wordt 
een optimale verbranding verkre-
gen en halen we het meeste rende-
ment, 94%, uit de warmte die hier-
bij vrijkomt”, zo vervolgt Nicole. Het 
mooie aan deze kachel is ook dat 
je gen schoorsteen nodig hebt. Na 
verbranding worden de rookgas-
sen door de warmtewisselaar ge-
voerd en via een gesloten leiding 
onder hoge druk naar buiten gebla-
zen, zodat een directe afvoer naar 
buiten voldoende is. Met de pellet-
kachel bespaart u ongeveer 40 tot 
50% op stookkosten. De kachel is 
eenvoudig te bedienen, sfeervol en 
door het weinige restafval, eenvou-
dig schoon te maken. Wilt u meer 
weten? Kom komend weekend naar 
onze open dagen of bel gerust voor 
meer informatie of kom langs in on-
ze showroom. U bent van harte wel-
kom. U vind Woodstock Palletka-
chels aan de Nessersluis 1 D in Wa-
verveen. 

Mindfulness training in 
Amstelveen
Regio - Binnenkort starten er weer 
nieuwe Mindfulness trainingen in 
Amstelveen. Trainsters Marjanne 
Kruyswijk en Renée Cooken geven 
deze trainingen al vele jaren met 
veel plezier.
 
Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent: je bewust 
zijn van de je ervaringen zonder dat 
je daar een oordeel over hebt. Mind-
fulness is het makkelijkst te begrij-
pen vanuit zijn tegendeel: leven op 
de automatische piloot. Bij het op-
staan, in de keuken, tijdens het au-
torijden - let maar eens op hoe vaak 
je op routine draait terwijl je denkt 
aan zaken uit verleden of toekomst. 
We zijn niet aanwezig in het hier-
en-nu en reageren vanuit automa-
tische patronen, waardoor we geen 
vat hebben op veranderingen.
 
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness 
te leren, is jezelf te concentreren op 
het heden. Ben je met de kinderen 
aan het spelen? Schakel bijvoor-
beeld je telefoon eens uit en geniet 
volledig van je kinderen. Hierdoor 
zul je je meer ontspannen voelen. 
De boodschap is dus het geluk niet 
in de toekomst te zoeken, maar in 
het nu. Om je goed op het nu te le-
ren concentreren kun je de 8-week-
se mindfulness training doen, onder 
begeleiding van een ervaren trainer. 
Marjanne: Ik ben counsellor van be-
roep en heb een eigen praktijk. Door 
Mindfulness heb ik geleerd dat pijn, 

verdiet en geluk bij het leven hoort 
en je emoties niet uit de weg moet 
gaan. Want juist het vechten kost 
zoveel energie. Hierdoor sta ik veel 
bewuster in het leven en ben ik in 
staat om meer te genieten van het 
moment en ik ben een blijer mens 
geworden. 
Renée: Ik ben stress counsellor van 
beroep met een eigen praktijk en 
ben me enige jaren geleden gaan 
verdiepen in de overeenkomsten 
tussen de moderne westerse psy-
chologie en het eeuwenoude boed-
dhisme. Mindfulness heeft mijn hart 
gestolen omdat het me in contact 
heeft gebracht met mezelf, ik pie-
ker minder, leef bewuster, zie de 
kleine dingetjes weer. En dat geeft 
veel rust!
 
Wat houdt de 8 weekse 
training precies in?
Je leert bijvoorbeeld contact te ma-
ken met je gevoelens, gedachten, 
gewoonten en gedragingen. En je 
ontdekt hoe je je eigen geest kunt 
observeren en hoe je je eigen geluk 
kunt creëren. Door o.a. yoga en me-
ditatie oefeningen leer je omgaan 
met wat er is en met wie je bent. Na 
de training hebben de cursisten een 
soort gereedschapskist die ze thuis 
kunnen gebruiken, die hen helpt om 
te gaan met allerlei “weersomstan-
digheden” in het leven. Voor meer 
informatie: www.leveninhetnu.com 
of bel met de trainisters op 06-
41887715 of 06-1353600. 
(Zie advertentie elders in dit blad)

Speciaal bericht voor de omwonenden

Feestelijke opening van 
het 100-dagenfeest!
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 
7 februari is het 100-dagenfeest 
op het VeenLanden College loca-
tie Mijdrecht. Traditiegetrouw be-
gint het galadiner om 18.00 uur op 
school. Tussen 16.30 en 18.30 is er, 
eveneens traditiegetrouw, het ko-
men aanrijden met verschillen-
de vervoermiddelen bij school. Dit 
geeft in en rondom de Diamant vaak 

een verkeersopstopping. De leerlin-
gen zijn door de schoolleiding ge-
adviseerd om via Aquamarijn te ko-
men aanrijden en dan door te rij-
den naar de Diamant, zodat ze aan 
één kant kunnen uitstappen bij het 
schoolplein. 
Voor de omwonenden kan dit enige 
overlast veroorzaken, de schoollei-
ding vraagt om begrip hiervoor.
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Tien jaar Het Rode Kruis 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - In de loop van 
2014 viert het Rode Kruis district 
Stichts Weidegebied haar tweede 
lustrum. Evenals vijf jaar geleden, 
bij de viering van hun eerste lus-
trum, hebben ze ook voor dit jaar de 
Rode Kruis boot Henri Dunant ge-
reserveerd voor een jubileum vaar-
tocht van 1 tot 6 september. Een 
deel van de gasten (15-tal) zal af-
komstig kunnen zijn uit De Ronde 
Venen. Natuurlijk zijn er kosten ver-
bonden aan zo’n vakantieweek op 
de boot, varend door de Nederland-
se wateren. Door een bijdrage van 
het districtsbestuur en door sponso-
ring kan de prijs binnen de perken 
blijven. Mensen met een beperking 
die belangstelling hebben voor de-
ze vakantie kunnen zich aanmelden 
bij onze vakantie- coördinator via  
vera.stein@planet.nl. Voor deze ju-
bileum vaartocht zijn we ook op 
zoek naar vrijwilligers voor de bege-
leiding algemeen en verpleegkun-
digen met BIG registratie. Aanmel-
den via ons kantoor Mijdrecht Rode 
Kruis, Kerkvaart 2. Tel. 0297-254231.

Varen
Buiten deze lustrum actie zijn er na-
tuurlijk ook de jaarlijkse evenemen-
ten. Inmiddels is de Valentijn mid-
dag in De Meyert op donderdag 13 
februari al georganiseerd en volge-
boekt. Het wordt een gezellige mid-
dag met gasten, vrijwilligers, hapje, 
drankje, bingo en muziek.

Zoals ieder jaar gaan ze ook nu 
weer een dag varen op de Vinke-
veense plassen in de loop van de 
maand mei. Deze vaartocht is in 
principe bedoeld voor nieuwe gas-
ten (met een beperking) die nog 
niet eerder contact hadden met het 
Rode Kruis. Aanmeldingen hiervoor 
bij kantoor van het Rode Kruis of  
rachinusheidema@kpnplanet.nl. 
In de zomer van 2014 wordt weer 
de jaarlijkse collecteweek georga-
niseerd. We doen een oproep aan 
onze collectanten om ons te blijven 
steunen. Uiteraard doen ze ook een 
oproep aan diegenen die collectant 
voor ons Rode Kruis willen worden. 
Aanmelden bij het kantoor of rachi-
nusheidema@kpnplanet.nl. Het Ro-
de Kruis in De Ronde Venen is ook 
doorlopend op zoek naar vrijwilli-
gers Sociale Hulp. Hierbij kan men 
denken aan: huisbezoek, handwerk-
groep, spelletjesmiddag, telefoon-
cirkel, wandelen, boodschappen, 
chauffeur-vrijwilligers. etc.
Twee belangrijke vacatures staan op 
dit moment voorop:
- Coördinator Sociale Hulp, die 

aan bovenstaande leiding wil ge-
ven.

- Administratief vrijwilliger die in 
alle voorkomende gevallen de 
administratieve ondersteuning 
voor ons vrijwilligerswerk kan le-
veren.

Aanmeldingen hiervoor bij het kan-
toor of parel@xs4all.nl

JungleFoto’s voor het 
WereldNatuurfonds
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
29 januari was JungleFotoAvontuur 
op bezoek bij de Twistvlied school 
in Mijdrecht. Dit is een goeden doe-
len actie van Mexs Schellingerhout, 
Joshua Uphof, Jonathan Heertje uit 
de eerste klas van het Veenlanden 
college in Mijdrecht. 
Deze jonge ‘ondernemers’ gaan op 
een paar basisscholen creatieve 
groepsfoto’s maken van kinderen 
op een stoere, gele oldtimer Land-
rover. Deze is beschikbaar gesteld 
door Vakgarage Euser, Uithoorn. De 
genomen foto’s worden direct op 
de school op een supersnelle Ep-

son printer geprint en meegege-
ven aan de kinderen. De stoere jun-
gle foto’s worden voor een klein be-
drag verkocht en alle opbrengsten 
gaan naar het WereldNatuurfonds! 
De shoot op de Twistvlied was een 
groot succes en iedereen was super 
enthousiast. Veel juffen, ouders en 
kinderen hadden niet gedacht dat 
het zo leuk zou zijn. Op woensdag 5 
februari staan de jongens van Jun-
gleFoto Avontuur op de Regenboog 
in Uithoorn. Nu hopen op helder en 
vooral droog weer. 
Voor meer informatie en foto’s: 
www.facebook.com/WNFjunglefoto.

Christen Unie-SGP komt 
een handje helpen
De Ronde Venen - Ons land staat 
voor grote veranderingen. Vanaf vol-
gend jaar krijgen de gemeenten er 
veel nieuwe taken bij, waarbij er 
flink bezuinigd wordt op het budget. 
De begeleiding van ouderen en ge-
handicapten wordt een verantwoor-
delijkheid van de gemeente, oude-
ren zullen langer zelfstandig moe-
ten blijven wonen en er wordt straks 
meer van de samenleving gevraagd 
om een helpende hand te bieden. 

De ChristenUnie-SGP wil hier een 
start mee maken. We gaan een klus- 
en hulpdag organiseren. Op 1 maart 
a.s. staan wij klaar voor alle inwo-
ners die een handje geholpen wil-
len worden voor een klein klusje in 
of om het huis en dat zelf niet meer 
kunnen. Dat kan iets in de tuin zijn 
of misschien moet er in huis iets op-
gehangen worden. Maar misschien 
heeft u wel behoefte aan wat gezel-
schap, omdat u weinig bezoek krijgt. 

Of wilt u graag eens bij een kennis 
op bezoek, maar kunt u daar moei-
lijk komen omdat u slecht ter been 
bent en er geen busverbinding is. 
Kortom: heel veel kleine zorgen kun-
nen we eenvoudig oplossen en dat 
willen we op 1 maart voor u gaan 
doen. Als u zo’n hulpvraag heeft, of 
u weet iemand bij u in de buurt waar 
we iets voor kunnen doen, ga naar 
www.cusgp2014.nl en vul het for-
mulier in, of neem contact op met 
Krijno Verbruggen, tel: 06-26284832 
of per email krijno@ponz.nl
Tot 20 februari kunt u zich aanmel-
den, daarna zullen we onze klussen 
en hulpopdrachten organiseren en 
afspraken maken met de mensen 
voor wie we iets kunnen doen.
Als dit een succes wordt, gaan wij 
ons ervoor inzetten, dat zo’n klus- 
en hulpdag vaker in het jaar geor-
ganiseerd gaat worden. Zo maken 
we onze samenleving met z’n allen 
een beetje mooier.

LinkedIN training bij het 
vinden van werk
Regio - Ben je op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg 
te denken. Een profiel op LinkedIn 
betekent zichtbaar en vindbaar zijn 
voor een toekomstige werkgever of 
recruiter. Tegenwoordig maken re-
cruiters volop gebruik van Linke-
dIn. Het is een goudmijn aan CV’s 
en kandidaten. Maar welke LinkedIn 
profielen zijn voor hen interessant of 
welke vallen direct af? Als je jouw 
LinkedIn-profiel inzet om nieuw of 
ander werk te vinden, doe het dan 
wel goed! Vertel welke baan je wilt 
en laat je resultaten zien. Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
professional van Rooskleurig Coa-
ching, ziet veelvuldig dat mensen op 
hun LinkedIn profiel hebben staan 
dat ze ‘op zoek zijn naar een nieuwe 
uitdaging’. Met die vermelding kan 
niemand iets. Je moet anderen laten 
weten wat je zoekt en kunt. Dit doe 
je door duidelijk te laten zien waar 
je verstand van hebt. Vertel waar je 
goed in bent, waar je nog beter in 
wilt worden en waarvoor en waarom 
je gevraagd wilt worden. Beschrijf 
welke resultaten je in het verleden 
hebt geboekt en wilt inzetten in je 
nieuwe uitdaging. Hiermee kunnen 
anderen met je mee zoeken en je 
aanbevelen of in contact brengen 
met eigen netwerkcontacten. 
Als je LinkedIn nog niet gebruikt of 
wel, maar niet weet wat je er alle-
maal precies mee kan, is deze Lin-
kedIn training iets voor jou. 

Praktisch
Rooskleurig Coaching geeft op een 

praktische en heldere manier uitleg 
over het invullen van alle onderde-
len van je profiel, ook de Summery, 
je specialties en zoekwoorden. Het 
verzamelen van aanbevelingen. Het 
deelnemen aan groepen op je vak-
gebied, vacatures of interesses. Het 
volgen van bedrijven. Verder natuur-
lijk manieren om contact te zoeken 
om je netwerk te vergroten en het 
vinden van vacatures. Na afloop van 
de training kan je zelfstandig aan 
de slag met solliciteren en netwer-
ken met LinkedIn. De LinkedIn trai-
ning wordt gehouden op woensdag 
19 februari a.s. van 9.00-12.30 uur 
bij Startwarehouse, Amsterdamse-
weg 13 G, 1422 AC Uithoorn. Prijs 
per deelnemer 45 euro excl. btw. In-
clusief lesmateriaal (werkboek) en 
consumpties. Aanmelden kan door 
te bellen naar 06-53135015 of een 
e-mail te sturen naar info@roos-
kleurigcoaching.nl. Ken je mensen 
die op zoek zijn naar een nieuwe of 
andere baan? Tip ze dan over deze 
LinkedIn training. Verdere informa-
tie vind je op de www.rooskleurig-
coaching.nl of de advertentie elders 
in deze krant. Bij Rooskleurig Coa-
ching draait het om werk.
Je kan er terecht voor loopbaanbe-
geleiding bij het maken van een be-
roepskeuze, outplacement bij ont-
slag, uitgebreide sollicitatietrainin-
gen en coaching op de werkvloer of 
bij het starten van een eigen bedrijf. 
De aanpak is persoonlijke, praktisch 
en doelgericht. Meer weten? Bel of 
mail gerust voor een gratis intake-
gesprek. 
(Zie advertentie elders in dit blad)

Jong en oud komen bij elkaar
Vinkeveen - Wat een feest was het 
afgelopen zaterdag in Careyn Ma-
ria Oord in Vinkeveen! De grau-
we lucht werd weggejaagd door 
sprookjesachtige Russische kleder-
dracht en prachtige muziek en dans, 
uitgevoerd door leerlingen de Rus-
sian School of The Arts uit Rotter-
dam. Stichting Troupe A’ dour orga-
niseerde deze ochtend het eerste 
koffieconcert van 2014 uit een reeks 
meerdere concerten voor de bewo-
ners, personeel en muziekliefheb-
bers van buitenaf. Kleurrijke optre-
dens wisselden elkaar af en het pu-
bliek genoot intens: het is nog nooit 
zo stil geweest in de grote aula van 
Careyn Maria Oord. Tussen de dans-
nummers kon het publiek genieten 

van mooi pianospel en zang. Ook de 
prachtige kostuums, allemaal door 
leerkrachten en ouders gemaakt, 
maakten het feest compleet. 

Het is niet de eerste keer dat de Rus-
sian School Of the Arts uit Rotter-
dam te gast is in De Ronde Venen. 
Een paar maanden geleden deden 
de leerlingen mee met een groot 
concert in de Johannes De Doper 
Kerk in Mijdrecht/Wilnis. Dit concert 
was in het kader van de grote mani-
festatie ‘De Russische Herfst’ in De 
Ronde Venen, georganiseerd door 
stichting Troupe A’dour. De jonge 
danseressen hebben zoveel indruk 
gemaakt dat toen is besloten ze nog 
eens uit te nodigen.

Er komt weer een Beursvloer!
De Ronde Venen - Donderdag 15 
mei is het weer zo ver, voor de zes-
de keer wordt dan de Beursvloer De 
Ronde Venen gehouden. Net als vo-
rig jaar in De Meijert in Mijdrecht.
Beursvloer De Ronde Venen is hét 
evenement waar wordt gehan-
deld in maatschappelijke behoef-
tes in plaats van in opties of aande-
len. Een ontmoetingsplek waar be-
drijven, maatschappelijke organisa-
ties en instellingen daadwerkelijk 
met elkaar in contact kunnen tre-
den om samen een deal te sluiten 
in de vorm van een match. Wat de 
één over heeft of graag wilt bieden, 
kan voor de ander zeer gewenst zijn. 
Geld is daarbij taboe! Deze matches 
hebben betrekking op menskracht, 
kennis, toegang tot netwerken, ma-
teriaal en/of faciliteiten. De Ron-
deveense beursvloer is goed voor 
de lokale samenleving. Het resul-
taat is winst voor iedereen! De vo-
rige beursvloeren waren succesvol-
le evenementen, waar veel nuttige 
overeenkomsten werden gesloten, 
de laatste keer 120! Ook werden er 

veel contacten gelegd. Deelnemen-
de maatschappelijke instellingen 
werden vaardiger in het verwerven 
van materialen of diensten die ze 
nodig hebben, en kregen zicht op 
wat ze zelf voor het bedrijfsleven 
kunnen betekenen. Bedrijven merk-
ten hoe veel maatschappelijk nut ze 
kunnen hebben, en hoe dat een po-
sitieve weerslag heeft op het eigen 
personeel en de omgeving.
Beursvloer De Ronde Venen is een 
project van Stichting Match! en 
wordt ondersteund door de gemeen-
te De Ronde Venen en het bedrijfs-
leven. Doel van Stichting Match! is 
het stimuleren van Maatschappe-
lijk Betrokken Ondernemen ter ver-
sterking van lokale maatschappelij-
ke organisaties. De stichting helpt u 
graag in de zoektocht naar nieuwe 
vormen van samenwerking. Bent u 
een bedrijf dat zijn betrokkenheid 
met de samenleving wil vormgeven 
of bent u een maatschappelijke or-
ganisatie: meld u aan voor deelna-
me of kijk voor meer informatie op  
www.beursvloer-derondevenen.nl.

Wie gunt u een make-over 
voor Valentijn?
Mijdrecht - Instituut Périne, Total 
Skin Improvement & Advice en kle-
dingzaak El Fuego, beide al vele ja-
ren in Mijdrecht gevestigd, hebben 
dit jaar iets speciaals voor Valen-
tijn bedacht. Want, zo vinden zij, 14 
februari ofwel Valentijnsdag, is de 
dag van de liefde! Een dag waarop 
we even extra stilstaan bij de ‘lief-
de’ voor de medemens. Omdat bei-
de bedrijven zich op hun eigen vak-
gebied hebben specialiseert in ‘ver-
zorging’ en ‘er verzorgt uitzien’, vin-
den ze het een leuk idee om daar 
een Valentijnsactie aan te koppelen. 
Onder het motto: wie gunt u een 
make-over voor Valentijn, mag men 
iemand aanmelden om deze make-
over te winnen. Dus... Kent u iemand 
die absoluut een make-over ver-
dient, omdat zij altijd voor u klaar 
staat, zij iets (heftigs) heeft meege-
maakt, een studie heeft afgerond of 
omdat het uw grote liefde is? Geef 
diegene dan voor 10 februari op en 
wie weet is zij op 14 februari de ge-
lukkige winnares! 

Make-over
De winnares wordt heerlijk verwend 
en ondergaat een heuse make-over.  
Haar gezichtshuid wordt goed ver-
zorgt tijdens een heerlijke gezichts-

behandeling bij Instituut Périne. In 
een rustige en sfeervolle ambiance, 
zorgen de gediplomeerde specialis-
tes ervoor dat het u aan niets ont-
breekt En reken maar dat alles tot 
in de puntjes is verzorgd. Niet voor 
niets is deze schoonheidssalon uit-
geroepen door een onafhankelijke 
vakjury tot Winnaar van de Beau-
ty Award 2013, Beste salon van Ne-
derland. Na de behandeling wordt 
zij vervolgens opgemaakt en ont-
vangt diverse tips en trucs tijdens 
een persoonlijke make-up work-
shop van het minerale cosmeti-
ca merk ‘Young Blood’. Na afloop 
van de make-up workshop wordt 
zij naar kledingzaak El Fuego ge-
bracht die haar prachtige kleding 
aanbiedt.(t.w.v. 100 euro). El Fuego 
is een moderne modezaak voor hem 
en haar die toch weer een iets an-
der assortiment aanbiedt als de 
‘standaard’ kledingzaak. De mer-
ken die zij voeren zijn vaak iets uit-
gewerkter en niet op elke hoek te 
verkrijgen, daarnaast verkopen heb-
ben zij veel accessoires en schoe-
nen. Met de nieuwe voorjaarscollec-
tie, die bestaat uit veel prints in heel 
veel kleuren, maken deze Valentijn 
make-over compleet. 
(Zie advertentie elders in dit blad)

‘Winterse weggeefweken’ 
verlengd tot 28 februari
De Hoef - Voor de derde keer op rij 
organiseerde het bekende pannen-
koekenrestaurant ‘De Strooppot’ 
begin januari dit jaar weer ‘Winter-
se weggeefweken’. Een actie waar-
bij de helft van het aantal bestelde 
pannenkoeken gratis wordt geser-
veerd. Een fantastisch initiatief dat 
door veel mensen op prijs wordt ge-
steld, omdat het ‘uitje’ met hele ge-
zin daardoor zeer betaalbaar blijft. 
Aan de andere kant is het succes 
van de actie zo groot dat restaurant-
eigenaar Marcel Kentrop besloten 
heeft de actie te verlengen tot en 
met vrijdag 28 februari. Tot die tijd 
kunnen liefhebbers van pannenkoe-
ken een keuze maken uit meer dan 
150 variaties aan ambachtelijk be-
reide zoete, hartige en speciale pan-
nenkoeken. Wie binnen de actietijd 
met vier personen binnenstapt en 
pannenkoeken bestelt, krijgt twee 
daarvan gratis geserveerd. Vier ha-
len en twee betalen dus. Hetzelf-
de geldt voor een bestelling van zes 
pannenkoeken, waarbij men er drie 
gratis krijgt en bij acht of meer pan-
nenkoeken worden dat er maximaal 
vier. De goedkoopste versie pan-
nenkoeken in de bestelling wordt 
op de rekening in mindering ge-
bracht. En de goedkoopste pannen-
koek is beslist niet altijd de minste! 
De actie geldt uitsluitend op door-
deweekse dagen van dinsdag tot en 
met vrijdag. Dat alles betekent dat 
het optimaal smullen geblazen is 
voor liefhebbers van pannenkoeken!
“Van meet af aan is de actie een 
geweldig succes geweest, reden 
waarom we weer op herhaling zijn 
gaan,” laat gastheer Marcel Kentrop 
weten. “Vaak is het hele restaurant 
vol en dat tikt aan, want wij hebben 
in totaal ongeveer 250 zitplaatsen. 
Behalve gasten in de privésfeer krij-
gen we hier ook veel verenigingen 
die met hun leden een pannenkoek 
komen eten, maar ook bedrijven 
laten zich niet onbetuigd die met 
hun werknemers bij ons een pan-
nenkoek weghappen. Reservering 
is wel gewenst omdat het meestal 
heel druk is. In alle jaargetijden ko-
men hier mensen langs, zoals wan-
delaars, fietsers, motorclubs en wa-
tersportliefhebbers. Op winterse da-
gen komen ze ook, maar dan met 

de auto. Gezinnen met kinderen en 
opa’s en oma’s met hun kleinkinde-
ren zijn hier kind aan huis. Als het 
erg druk is betrekken we de ‘opka-
mer’ hierboven erbij. Die is sfeervol 
op z’n oud-Hollands ingericht.”

Feestlocatie
Het gaat De Strooppot nog steeds 
voor de wind, maar Marcel geeft 
aan dat er wel veel meer voor ge-
daan moet worden om gasten bin-
nen te krijgen. Voor hem en zijn 
gastvrije team van medewerkers is 
dat geen probleem. De Strooppot is 
in de regio al jarenlang bij veel be-
zoekers erg populair. Niet voor niets 
kiezen zij meerdere keren voor de-
ze gezellige horecagelegenheid om 
er iets lekkers te eten en te drin-
ken. Een breed aanbod aan sma-
kelijke producten tegen betaalbare 
prijzen, uitstekend gastheerschap, 
kindvriendelijkheid en een goede 
bereikbaarheid met ruim voldoende 
parkeerplaatsen liggen daaraan ten 
grondslag. Maar De Strooppot ge-
niet niet alleen bekendheid om zijn 
pannenkoeken. Er zijn ook gezellig 
ingerichte feestzalen waar men in 
overleg een familiefeest, jubileum, 
receptie of bedrijfsfeest kan (laten) 
organiseren. Marcel: “De Strooppot 
is bovendien aangemerkt als officië-
le trouwlocatie, dus hier kan men in 
het huwelijk treden en tegelijkertijd 
op dezelfde locatie de bruiloftsgas-
ten ontvangen en de heugelijke dag 
vieren. Natuurlijk kan men voor elke 
huwelijksviering in de zin van 25, 50, 
60 jaar en meer bij ons terecht. Voor 
alle festiviteiten is er keus uit buf-
fetten in verschillende varianten die 
we in eigen beheer verzorgen. Maar 
ook als men met een gezelschap 
kiest voor een uitgebreid diner is 
ook dat bij De Strooppot mogelijk. 
Verder organiseren wij op verzoek 
ook een diner-dansant.
We doen dus veel meer dan alleen 
maar een pannenkoekenrestaurant 
te zijn.”

Pannenkoekenrestaurant & Feest-
accommodatie De Strooppot, De 
Hoef Oostzijde 42-43 (naast de RK 
Kerk). Tel. 0297-593777. Meer we-
ten? Bezoek de geheel vernieuwde 
website: www.strooppot.nl.





De Hoef - De afgelopen maanden 
is de sponsorcommissie van HSV’69 
bezig geweest met de nieuwe kle-
dinglijn bij HSV’69 en een nieuwe 
manier van sponsoring. De spon-
sorcommissie is verheugd dat zij er 
opnieuw in is geslaagd diverse be-
drijven te binden aan de vereniging. 
Vlak voor de winterstop presenteer-
den diverse teams de nieuwe kle-
dinglijn met shirtsponsor. Voor de 
afdeling handbal is het recreanten-
team van de dames als eerste die 
de HSV’69 kledinglijn mag dragen. 
Dit handbalteam is voor de komen-
de 3 jaar met reclame door Back-
stage hairfashion uit Mijdrecht ge-
sponsord. Met bijzondere trots 
presenteerde Astrid Springintveld 
van Backstage de kledinglijn van 
HSV’69. Het HSV’69 bestuur en de 
spelers van handbal recreanten wil-
len Backstage hairfashion hartelijk 
danken voor de sponsoring en het 
mede mogelijk maken van het lan-
ceren van de nieuwe kledinglijn.

De Hoef - Afgelopen zondag speel-
de de A1 van HSV’69 weer eens een 
competitie wedstrijd, IVV uit Land-
smeer kwam op bezoek. De uitwed-
strijd werd afgefloten met een 3-3 
stand, in het nadeel van HSV want 
de ploeg uit de Hoef was toen een 
stuk beter. Nu de thuiswedstrijd die 
niet gemakkelijk beloofde te wor-
den. Omstreeks 10:30 werd er af-
getrapt. IVV direct fel, HSV wat te-
rughoudend. Zo volgde al heel snel 
de 0-1 door een slordig keepers-
foutje. Het vroege tijdstip deed HSV 
niet veel goeds en IVV nam het ini-
tiatief. Zo volgde al snel de 0-2 door 
een tactisch goed uitgespeelde aan-
val. HSV liet zich echter niet ken-
nen en kroop langzaam maar zeker 
uit haar schulp, en tekende uit het 
niets aan voor de 1-2. Helaas was dit 
maar van korte duur, want voor dat 
men er nog van kon genieten volg-
de 1-3 en 1-4. Vlak voor het rust-

signaal kreeg HSV nog uit het niets 
een mooie kans, maar deze werd 
door de buitenkant van de doelpaal 
weggevaagd. Na rust een stuk feller 
HSV, dat direct de aansluitingstref-
fer zocht, en die vond na een prach-
tige aanval over links, 2-4. Nu zou je 
denken dat er wat meer drang naar 
voren zou komen van de Hoefsche 
zijde, dit bleef echter uit. IVV straf-
te af na slecht uitverdedigen en 
kwam op 2-5. Wedstrijd leek ge-
speeld, HSV zocht toch nog continu 
de flanken maar wist de Landsmeer-
se keeper niet meer te verschalken. 
IVV liep nog uit naar een enigszins 
geflatteerde 2-7, een wedstrijd die 
gauw vergeten mag en misschien 
wel moet worden van HSV, dat het 
seizoen de afgelopen paar weken na 
een grandioze koppositie van 6 we-
ken achtereenvolgend, toch wel uit 
handen heeft gegeven. 
Foto: sportinbeeld.com

 
12   Nieuwe Meerbode  •  5 februari 2014

Bridgen in vrieskist bij 
bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 30 januari was 
er weer een bridgeochtend, de ze-
vende ronde van de tweede com-
petitiecyclus. Er was een stroom-
storing geweest in Uithoorn en hoe 
kort ook, maar met catastrofale ge-
volgen voor bridgeclub ABC. De 
verwarming in het buurtnest was 
uitgevallen. Het is een vreemd ge-
zicht bijna alle bridgesters in hun jas 
te zien bridgen, zelfs een paar met 
een muts op en er is er een gesig-
naleerd met handschoenen aan. Er 
waren ook een enkele diehard die 
in hun overhemd bridgete, die lieten 
zich niet afschrikken door wat kou.  
Er werd aan 14 tafels gebridged. 
7 in de A-lijn en 7 in de B-lijn, he-
laas een stilzittersronde in de B-lijn, 
maar toch een bijna een volledige 
bezetting.

A-lijn: In de A-lijn was het echt-
paar Ria en Joop Smit eerste met 
een score van maar liefst 66,67%, 
zeker antivries ingenomen, zij had-
den nergens last van. Tweede is het 
paar Greet de Jong en Roel Knaap 
met 57,64%, het is stuivertje wis-
selen tussen deze twee paren, dan 
weer eerste en dan tweede, het blijft 
spannend. Derde is het echtpaar 
Fien en Ben Leeftink met 56,60%, 
petje af voor dit paar dat zich flink 
staande houdt in het geweld dat de 
eerste twee paren ontwikkelen. 
B-lijn: Hier is het gelegenheidspaar 
Corry Snel en Nel Groven eerste ge-
worden met maar liefst 67,50%, een 
fantastische prestatie, nog nooit sa-
men gespeeld een dan zomaar toch 
een eerste plaats opeisen. Twee-
de is het paar Joke v.d.Dungen en 
Gerard Prager met 64,58%, vori-
ge week eerste en nu tweede, jul-

lie gaan nog een bedreiging vormen 
voor de hoogste plaats in de com-
petitiestand. Derde is geworden het 
paar Arna Kroon en Gerda Rietstap 
met 62,00%, dit paar zat maar te kla-
gen dat zij geen goede kaarten kre-
gen en dan zo’n uitslag, ik zou nooit 
meer goede kaarten willen krijgen.

Competitiestand 
A-lijn: Na lange tijd op de eerst 
plaats te hebben gestaan is het paar 
Corry Olijhoek en Ria Wezenberg af-
gezakt naar een derde plaats, waar-
schijnlijk geen of weinig antivries 
ingenomen, met een gemiddel-
de score van 55,89%. Op de eerste 
plaats staat het paar Greet de Jong 
en Roel Knaap met een gemiddelde 
score van 56,71%, ik zou Roel aan-
raden zijn zondagse pak maar weer 
uit de mottenballen te halen, want 
dat doet hij altijd aan om de eerste 
prijs in ontvangst te nemen. Tweede 
is de kampioen van de eerst compe-
titieronde, het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 56,10%, dit paar is nog niet 
verslagen, maar om Roel in zijn zon-
dagse pak te zien moet je wat over 
hebben.
B-lijn: Hier is het paar Nellie de 
Ruiter en Arnold van Dijk met pre-
cies 55,54% de terechte koploper, 
zij presteren zeer constant en goed. 
Tweede staat hier het paar Leny van 
Noord en Phini Sutter met 53,65%, 
zij klimmen weer een plaats in de 
rangschikking. Derde zijn het paar 
Joke van de Dungen en Gerard Pra-
ger met 53,29%, zij zijn sterk in op-
mars na twee goede uitslagen. Vol-
gende week spelen wij de acht-
ste en dus laatste ronde, maar dan 
wordt de einduitslag bekend van de 
tweede competitiecyclus. 

Veenshuttle rolstoelbadminton
De Ronde Venen - Hanno Zaal 
en Ronald Pothuizen van Badmin-
ton Vereniging Veenshuttle hebben 
zondag 2 februari meegedaan aan 
het 2e Open Culemborgse Aange-
past Badminton Toernooi (OCABT). 
Beide rolstoelspelers waren actief in 
het enkel (ME Rol B) en dubbelspel 
(MD Rol B). In de ochtend werden 
de enkelpartijen gespeeld. Hanno 
won twee van de vier enkel partijen 
(5-21 10-21, 16-21 12-21, 21-11 21-
11, 21-18 21-9) en gaf daarbij goed 
partij aan de tegenstanders. Ro-
nald won er ook twee van de vier, 

en verloor een van de partijen met 
een zware drie gamer (21-10 21-13, 
22-24 6-21, 21-11 21-17, 21-19 14-
21 11-21). ’s Middags werden de 
dubbels gespeeld, waarbij de A en 
B poule werden gemengd, waardoor 
de tegenstand iets te groot bleek. 
Maar er werden leuke partijen ge-
speeld. Ronald viel zelfs nog uit zijn 
rolstoel in een uiterste poging om 
een punt te scoren, maar ook deze 
valpartij mocht niet baten (7-21 13-
21, 9-21 21-17 15-21, 21-23 16-21). 
Een geslaagde dag .en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Schaatsen in ‘t Meertje
Vinkeveen - De winter laat ons tot 
nu toe in de steek, maar IJsvereni-
ging Vinkeveen zit niet stil.
Zaterdag 8 februari zal om 12.30 
uur de legendarische Olympische 
5 km schaatswedstrijd voor heren 
in Sotsji plaats vinden. De schaats-
vereniging is van mening dat je dat 
gezelliger met elkaar op een groot 
scherm kunt bekijken. Daarom or-
ganiseert IJsvereniging Vinkeveen 
“Schaatsen in ’t Meertje” vanaf 12 
uur in ‘t Meertje Achterbos 101 te 

Vinkeveen. Er zal dan een (gratis) 
tijdspool worden georganiseerd met 
ludieke prijzen en Marco is zo gast-
vrij om voor de ‘koek’ (bittergarni-
tuur) te zorgen. Zoopie is wel op ei-
gen kosten.
Iedereen die van gezelligheid houdt 
is vanaf 12 uur van harte welkom 
om er samen met hen een prach-
tig feest van te maken. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar  
info@ijsverenigingvinkeveen.nl of u 
kunt bellen naar 0297-262068. Puppy-training van start 

bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
van de lagere school. Het doel van 
de puppy-training is het aanleggen 
van een basis voor het tennisspel. 
Met name gaat het om het trainen 
van de balvaardigheid door oefe-
ningen als vangen, stuiteren, gooi-
en en goed kijken naar de bal. De 
lessen beginnen in de week van 17 
februari 2014. De laatste les (in de 

week van 24 maart) wordt feestelijk 
afgesloten met het behalen van het 
balvaardigheidsdiploma. Om mee 
te kunnen doen aan de puppy-trai-
ning, hoeven de kinderen geen lid 
te zijn van Tennisvereniging Wilnis. 
Voor slechts 25 euro kan uw kind 
deelnemen aan deze vijf speciale 
lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind 
opgeven? Dan kunt u contact op-
nemen met Saskia van Loon 0297-
27343, saskiavanloon@gmail.com

Portengen wisselbokaal 
IJsclub Nooitgedacht
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dagochtend om 7 uur was de finale 
wedstrijd van de Portengen wissel-
bokaal op de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam. Voorafgaand aan deze fi-
nale wedstrijd waren er 5 wedstrij-
den geweest waarbij je je kon kwa-
lificeren voor deze finale. De bes-
te 3 gereden tijden van deze wed-
strijden telden. Van IJsclub Nooitge-
dacht Wilnis deden mee: Romy de 
Jong, Youp en Youri Janssen, Bon-
ne van Avezaath, Claudia Schuur-
mans en Romy Snel. Tijdens de fina-
le wedstrijd reden de A pupillen een 
500 en een 1000 meter en de BCDE 
pupillen een 500 en een 700 meter. 
De punten van deze wedstrijd tel-
de 2 keer. Totaal waren er 52 deel-
nemers en voor iedereen was er so-
wieso een beker. De beste A pupil-

len, zowel voor jongens als meis-
jes, gaan er vandoor met de Por-
tengen wisselbokaal. Bij de meisjes 
BCDE is Romy S. geëindigd op een 
3e plaats, Claudia werd 4e en Bon-
ne 5e. Bij de jongens BCDE is You-
ri geëindigd op een 14e plaats. Youp 
deed mee bij de jongens A pupillen 
en eindigde op een mooie 5e plaats. 
Bij de meisjes A pupillen deed Romy 
de J. mee, zij is 1e geworden in het 
totaalklassement en kreeg naast de 
beker voor de 1e plaats ook nog de 
wisselbokaal uitgereikt door haas 
zus Estelle, zij was vorig jaar de bes-
te. De bokaal blijft dus nog een jaar-
tje in huize De Jong. De jeugd van 
ijsclub Nooitgedacht heeft zich hier 
weer van zijn beste kant laten zien 
en al dat vroege opstaan werd be-
loond met mooie prijzen.

Recreanten HSV’69 
handbal in het nieuw!

Puntendeling voor Argon 
tegen Geinoord
Mijdrecht - De thuisontmoeting te-
gen Geinoord uit Nieuwegein heeft 
een punt opgeleverd, en daar mo-
gen de Argonauten best blij mee 
zijn. Vooral in de tweede helft kon 
Argon geen grip op de wedstrijd 
krijgen en moest het toezien dat de 
gasten het iniatief namen en menig-
maal opdoken voor Argon’s sluit-
post Romero Antonioli.
Vanwege een onbespeelbaar hoofd-
veld moest de wedstrijd verplaatst 
worden naar het kunstgrasveld en 
daar bleek dat op deze ondergrond 
Geinoord beter uit de voeten kon. In 
de beginfase was de eerste moge-
lijkheid voor de gasten maar Mat-
thijs Coenradi stond op de goede 
plaats en voorkwam een treffer van 
Geinoord. Onverwachts kwam Ar-
gon na een kwartier met enig ge-
luk op voorsprong, Van Hellemondt 
werd in de rug geduwd en daar zag 
scheidsrechter Van Dokkum genoeg 
redenen in om de bal op de elf me-
terstip te deponeren. Stefan Tiche-
laar schoot vervolgens onhoudbaar 
in. 1-0. Even later moest Jesse van 
Nieuwkerk zich met een knieblessu-
re laten vervangen door Marlin Bot. 
Echte kansen konden er daarna van 
de aanvallers van Argon niet wor-
den genoteerd. Geinoord daarente-
gen liet wel wat zien, er was goe-
de mogelijkheid van Griffioen maar 
die kon door Romero Antonioli tot 
hoekschop worden verwerkt. In de 
slotfase van de eerste helft zagen 
we nog twee goede mogelijkheden 
voor de gasten maar Argon kwam 
met de schrik vrij.

Vrije trap
Geinoord ging in het vervolg van de 
wedstrijd door met waar ze geble-
ven waren, een vrije trap zag er ge-
vaarlijk uit maar de bal schoof uit-
eindelijk naast. Inmiddels had Den-
zel Sno de plaats ingenomen voor 
Groenen en zagen we een knap 
schot van Marlin Bot die even knap 
door doelman Niels Rens werd ge-
pakt. Met nog een half uur te gaan 
kwam Geinoord via een present-
je toch naast Argon. Bij een aanval 
over links probeerde Dennis Filip-
po de bal naast het doel te glijden 
maar de bal verdween in de korte 
hoek 1-1.

Geinoord bleef in een goed resultaat 
geloven en Argon moest vaak ach-
teruit. Een afstandschot Van Daal-
huizen ging rakelings over en Ro-
bert Maat stelde Argondoelman An-
tonioli flink op de proef. Met Oscar 
Leune voor de geblesseerde Mat-
thijs Coenradi ging Argon de slot-
fase in. We zagen nog een omhaal 
van Jesse Stange die naast ging en 
in de laatste minuut opnieuw Stan-
ge die met een laag schot doelman 
Renes trachtte te verschalken. Maar 
gescoord werd er niet meer. Een 
van Argonzijde teleurstellende wed-
strijd, maar meer dan een punt zat 
er deze middag niet in.

Zaterdag speelt Argon weer thuis, 
hoofdklasser VVA ’71 uit Achterberg 
komt proberen Argon uit het dis-
trictsbeker toernooi te stoten. Foto: 
sportinbeeld.com

HSV’69 A1 schaamteloos 
onderuit tegen IVV

Atalante Dames 1 verliest 
in eigen huis
Vinkeveen - Vrijdag 31 januari ont-
vingen de dames van Atalante de 
dames uit Huizen in de Boei. De 
wedstrijd in Huizen werd door Hui-
zen gewonnen met 3-2 dus de Ata-
lante dames waren erop gebrand de 
thuiswedstrijd te winnen. De mei-
den werden in ieder geval gesteund 
door de twee mini’s van de maand 
Isis en Emma die op de bank plaats 
namen tijdens de wedstrijd. En Loes 
Kuiper en Saskia van Sligtenhorst 
van dames twee konden in geval 
van nood ingezet worden. De eerste 
set werd voortvarend begonnen, de 
meiden gingen volle bak van start. 
Maar de meiden uit Huizen hadden 
hetzelfde idee. De beide teams wa-
ren van begin af aan meteen ont-
zettend aan elkaar gewaagd. Mir-
jam van der Strate verzorgde goe-
de passes waardoor Wilma van der 
Schaft mooie set ups kon geven aan 
de aanvalsters. Annike van Kouwen 
en Tineke Vellekoop wisten zo aar-
dig wat punten te scoren aan het 
net. Helaas was dit net niet voldoen-
de om de eerste set te winnen. Deze 
ging met 24-26 naar Huizen.
Tijdens de tweede set was er niet 
veel verandering, de teams stre-
den allebei even hard en de pun-
ten liepen steeds gelijk op. Atalan-
te kwam halverwege de set op een 

kleine voorsprong door een goede 
serviceserie van Jana Chatrnuchova 
maar helaas wisten de meiden het 
aan het eind van de set niet goed af 
te maken. De tweede set ging ook 
naar Huizen met 23-25.
De derde en de vierde set verlie-
pen vrijwel gelijk. Aan beide kanten 
werd er alles uit de kast gehaald.
Atalante scoorde veel punten door 
goede verdediging van Marjan 
Blenk. En Carin van Kouwen wist 
er nog een paar punten uit te sle-
pen met een goede serviceserie. 
Loes Kuiper werd in de laatste set 
nog ingezet om het team te helpen 
en dat deed ze hartstikke goed. He-
laas konden de meiden niet genoeg 
punten pakken om nog een setje te 
winnen. De derde en de vierde set 
gingen dan ook naar Huizen met 
20-25 en 20-25. Loes en Saskia be-
dankt voor jullie inzet en aanmoedi-
gingen langs de kant. En natuurlijk 
ook de twee kleine kanjers Isis en 
Emma hartstikke bedankt voor jul-
lie hulp bij het tellen en het uitde-
len van de snoepjes en de druiven.
Zaterdag 8 februari staat de vol-
gende wedstrijd op de planning om 
15:00 uur in Amsterdam tegen Ar-
mixtos D2. Hopelijk kunnen daar 
weer een paar sets gewonnen wor-
den.
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HVM JC1 verzekerd van GOUD!
Mijdrecht - Hoe kan het ook an-
ders... met zo’n sponsor als Goud-

se Verzekeringen! Afgelopen zater-
dag traden de mannen van HVM 

C1 aan in Akersloot onder leiding 
van Joost Lugtmeijer en Jason Bie-

mond. Er moesten twee wedstrijden 
gespeeld worden tegen Hurley en 
Bloemendaal. Alleen bij twee keer 
winst zou dit kampioenschap bete-
kenen. De eerste wedstrijd werd ge-
speeld tegen Hurley. Er werd goed 
gehockeyed, mooi overgespeeld 
en flink gescoord. Ook de strafcor-
ners liepen lekker. Eindscore uitein-
delijk 14-1. Daarna even rust om bij 
te komen en zich op te maken voor 
de wedstrijd tegen de mannen van 
Bloemendaal. Deze partij moest ge-
wonnen worden, anders zou het 
nog spannend blijven tot en met 
volgend weekend. 
De wedstrijd was superspannend 
omdat ze veel meer tegenstand kre-
gen dan de vorige partij. Er moest 
hard geknokt worden. Uiteindelijk 
eindigde de partij in een 4-2 over-
winning en kon er gejuiched. Het 
kampioenschap is een feit! 

Hertha F2 walst over 
Victoria heen
Vinkevven - Zaterdag 1 februa-
ri stond de eerste thuiswedstrijd 
van Hertha’s F2 op het program-
ma. Tegenstander was Victoria F16. 
Binnen twee minuten kon er ge-
juicht worden. Luc van Dam bracht 
de 1-0 op het scorebord met een 
mooie knal. Hertha speelde nage-
noeg op de helft van de tegenstan-
der, die compleet overlopen werd. In 
de vierde minuut was het Sem van 
Til die uithaalde vanaf een meter of 
10, en daarmee de keeper kansloos 
liet, 2-0. Het is eenrichtingsverkeer, 
Hertha krijgt kans op kans maar de 
Victoria keeper is op sommige mo-
menten een echte sta in de weg. Hij 
houd zijn doel tot op dat moment 
aardig schoon. In de negende mi-
nuut is het Noa die zijn voeten laat 
spreken. Met een doffe knal tekent 
hij voor Hertha’s derde treffer, 3-0. 
De honger van de jonge Herthanen 
is niet gestild. Ondanks de regen en 
wind houden ze het spel breed, la-
ten ze mooie passen zien en we-
ten ze elkaar goed te vinden. In de 
veertiende minuut is het Calvin die 

het net doet bollen. Een scrimmage 
voor het doel levert hem de bal op 
en daar weet hij wel raad mee. Met 
een snelle voetbeweging maakt hij 
de 4-0. Weer een minuut later kan 
er weer gejuicht worden. Zo blijven 
we warm langs de lijn met al dat ge-
juich. Sem van Til ontfutselt een Vic-
toria speler de bal en laat de kee-
per kansloos met een mooie bal in 
de kort hoek, 5-0. Hertha’s blijft de 
tegenstander onder druk zetten en 
doordat vroege storen weet Victo-
ria de bal maar moeilijk weg te krij-
gen. In een wirwar van spelers komt 
de afgeslagen bal bij Noa terecht die 
op het doel schiet. De bal wordt nog 
aangeraakt door een Victoria speler 
en verdwijnt achter de keeper, 6-0. 
De jonge Herthanen willen blijkbaar 
dubbele cijfers halen voor de rust, 
in de 19e minuut scoort Calvin zijn 
tweede.

Koud
Na de rust bleek de kou de grootste 
tegenstander van Hertha. De wil was 
duidelijk aanwezig en het overwicht 

Gelijkspel voor meiden 
Atlantis F2
Mijdrecht - Zaterdag 1 februa-
ri moesten de meiden van het F2 
team van Atlantis al vroeg aantre-
den voor de wedstrijd tegen Velo-
citas F2 uit Leiderdorp. De meiden 
wisten de bal goed binnen het team 
te houden en speelden de bal vlot 
rond. Het duurde dan ook niet lang 
voordat de eerste kansen ontston-
den. Helaas werden deze kansen 
niet optimaal benut. Na de rust pro-
beerde Atlantis wederom veel kan-
sen te creëren. Hierdoor waren de 

Atlantis meiden echter iets minder 
scherp in hun verdedigende werk 
en zo ontstonden er ook grote kan-
sen voor Velocitas. Beide teams wis-
ten de kansen niet te benutten en zo 
eindigde deze wedstrijd in een 0-0 
gelijkspel.
Op zaterdag 15 februari speelt At-
lantis F2 een uitwedstrijd tegen 
Madjoe F2 uit Rijnsburg. De mei-
den zullen er ook dan weer vol voor 
gaan en proberen met een overwin-
ning terug te keren naar Mijdrecht.

De Vinken verslaat Ventura
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd 
van afgelopen zaterdag had De Vin-
ken 1 weinig moeite met degrada-
tiekandidaat Ventura Sport uit Strij-
en. In de eerste helft kwamen de be-
zoekers er amper aan te pas. Na een 
8-1 ruststand liep het Vinkeveense 
ABN-AMROteam uit naar een 17-10 
eindoverwinning.
Met team van de week de D1 als ex-
tra support op de bank en de in al-
lerijl aangebrachte Bouthoorn Te-
letrainingmanden kon de thuis-
ploeg binnen vier minuten uitlo-
pen naar een 4-0 voorsprong. Een 
fraai uitgespeelde kans van de eer-
ste aanval met Rudy Oussoren, Kel-
vin Hoogeboom, Melanie Kroon en 
Annick Stokhof werd door de laat-
ste netjes verzilverd. Captain Kelvin 
Hoogeboom knalde direct hierna 
2-0 door het plastic. En het volgen-
de schot van Peter Koeleman was 
ook al direct raak. De tweede aanval 
met Koeleman, Gerwin Hazeleger, 
Eva Hemelaar en Emese Kroon liet 
al snel daarna via een fraaie door-
loper van Hazeleger de 4-0 opteke-
nen. Even was er verontrusting toen 
Peter Koeleman zichtbaar zijn rug 
blesseerde.
Een korte behandeling hielp de taaie 
rebounder echter weer op de been, 
hetgeen Rudy Oussoren tot 5-0 en 
niet veel later ook tot 6-0 inspireer-
de. Een doorloopbal voor Strijen be-
tekende 6-1, maar daarna was het 
alleen nog maar De Vinken dat het 
spel bepaalde. Terwijl het publiek 
door de supportersvereniging Vin-
ken Vikings op taart werd getrak-
teerd kon het Vinkeveense vlaggen-
schip rustig doorscoren. Een mooie 
wegtrekbal van Eva Hemelaar en 
een zeker zo fraaie doorloopbal van 

Melanie Kroon bepaalden de rust-
stand op 8-1.

Evenwicht
In de tweede helft kon Ventura meer 
evenwicht in de score brengen. De 
zevenpunten voorsprong liet De 
Vinken zicht echter niet meer ont-
glippen. Op 8-2 verdiende Eva He-
melaar een strafworp, die Gerwin 
Hazeleger keurig benutte. Op 9-4 
werd Kelvin Hoogeboom bij een 
aanvalsactie stevig getorpedeerd. 
De lange Mijdrechtenaar kon vanaf 
de stip terecht deze overtreding af-
straffen. Een typische Koeleman uit-
wijk leverde 11-4 op en nadat Ger-
win Hazeleger ook een door Eme-
se Kroon verkregen strafworp verzil-
verde mochten de bezoekers weer 
een keertje scoren. 
Een handig doorspeelballetje van 
Hoogeboom op Ruud Oussoren 
bracht Vinken’s topscorer vogelvrij 
onder de korf: 13-5 was een feit. Eva 
Hemelaar onderstreepte haar ster-
ke optreden met een mooie door-
loopbal. Een defensief foutje lever-
de 14-6 op, maar Ruud Oussoren 
was van afstand lekker trefzeker: 
15-6. Een strafworp voor Ventura 
was voor trainer-coach Johan Kroon 
het sein om te wisselen. Junior Jel-
le Mul kwam in het veld voor Pe-
ter Koeleman en Roosmarijn Mooij 
kwam op de plek van Emese Kroon. 
Nog een Strijense strafworp en een 
treffer van afstand brachten de be-
zoekers ietsje dichterbij, maar tref-
fers van Rudy Oussoren en Kelvin 
Hoogeboom maakten duidelijk dat 
er maar een team kon winnen deze 
middag. In de laatste minuut mocht 
Ventura nog een maal tegenscoren. 
Eindstand 17-10.

Atlantis C2 deelt punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde de C2 van Atlantis, een 
thuiswedstrijd tegen VZOD C2. Al 
gauw kwam het spel op gang en 
scoorde Felice de eerste punt voor 
Atlantis met een mooi afstands-
schot. Maar VZOD liet dat niet zo-
maar gebeuren en de dame van Ca-
thalijne scoorde met een doorloop-
bal.

Daarna scoorde de heer van Zoë 
en was de stand 1-2 voor VZOD, 
maar niet voor lang. Nina S. maak-
te er nog een punt bij met een snel-
le uitwijkbal. Daarna was het rust, 

de stand was 2-2, de wedstrijd ging 
er al vanaf het begin spannend aan 
toe. Voor Zoë kwam Emma erin en 
voor Iris kwam Demi in het vak.

Toen begon de wedstrijd weer en 
was iedereen wel weer een beetje 
uitgehijgd. Iedereen stond er weer 
helemaal klaar voor. Met een prach-
tige doorloopbal scoorde Emma er 
weer een puntje bij en het stond 3-2 
voor Atlantis. Met een trucje met 
Emma scoorde Lieke nog een punt-
je door te kruisen met Emma, Atlan-
tis ging weer wat vooruit. De dame 
van Nina V gooide de bal erin met 

Gelijk spel Argon D2
tegen Hertha D1

De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was de aftrap voor de derby 
Argon D2 tegen Hertha D1 op het 
kunstgrasveld. De eerste gevaarlij-
ke kans is voor Hertha die door kee-
per Luciën wordt weg geschoten. 
Argon D2 moet een stapje harder 
werken en feller zijn, want er wordt 
meer op de eigen helft gespeeld. 
Het is onrustig en Hertha krijgt kan-
sen. Helaas voor hun hebben ze 
pech en zit het niet mee. Ze schie-

ten een prachtige bal op de lat. Er 
wordt gewisseld met Tim, Mika, en 
Boaz die eruit gaan. Stanley, Guy en 
Lars mogen laten zien wat ze kun-
nen. De opbouw is er wel via Stan 
naar Tom en Lars maar de keeper 
houdt de bal. Dan komt Hertha met 
een bal op de paal! Tom krijgt nog 
een kans en schiet naast. Net voor 
de rust komt er een hoekschop voor 
Hertha. Keeper Luciën heeft de bal, 
maar de scheidsrechter beslist dat 

de bal in het doel is geweest voor de 
0-1. De tweede helft komt Argon D2 
meer in de wedstrijd. Stefan en Jelle 
werken hard in de verdediging om 
Hertha er niet door te laten. Fouad 
probeert te scoren, maar het wil niet 
lukken. Mats en Jean zetten alle zei-
len bij om niet nog een tegen doel-
punt te krijgen. Er komt een hoek-
schop genomen door Tim. Stan de 
Jong kopt hem als verdediger in het 
doel 1-1 en dit bleef het.

ook maar het vizier van de mannen 
was duidelijk minder scherp dan 
in de eerste helft. Wat wel gecon-
stateerd werd is dat de jonge hel-
den prima overspeelden naar el-
kaar. De breedte van het veld werd 
goed gebruikt. Luc en Rens hielden 
om beurten bij afwezigheid van San-
der de boel goed dicht achterin. Op 
één keer na dan, Luc verspeelde de 
bal, baalde hier zo van dat hij vergat 
achter de man aan te gaan. Die leg-
de keurig op zij en de aanvaller van 
Victoria liet keeper Levi, die echt al-
leen maar kou stond de lijden kans-
loos. De enige bal van de tweede 

helft die Levi kreeg, moest hij he-
laas laten lopen, 7-1. Sem Veenhof 
en Calvin hielden het middenveld 
keurig breed, het waren ook bei-
de spelers die Victoria tot wanhoop 
dreven. Sem van Til, Noa Gosselaar 
en Ravi Verbruggen hielden de ver-
dedigers van Victoria aan het werk. 
Sem van Til was goed op dreef deze 
wedstrijd. Met een paar puike voor-
zetten, op maat genomen corners 
en enkele doelpogingen was hij bij-
na ongrijpbaar voor de spelers van 
Victoria. Noa scoorde de 8-1 en Sem 
van Til, zoals gezegd prima op dreef 
deze wedstrijd tekende voor de 9-1.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 11 februa-
ri Valentijn prijsklaverjassen. Er zijn 
veel prijzen te winnen, die in het te-
ken staan van Valentijn. De aan-
vang is 20.00 uur in Bar & Bistro ‘De 
Haven’ Herenweg 276, 3645 DX in 
Vinkeveen. Parkeren kunt u aan de 
overkant. De uitslag van de vorige 
prijskaartavond was: 
1. Neel Bosman met  4814 pnt 
2. Miep Haak met  4702 pnt 
3. Corrie Langeveld met  4694 pnt 
4. Gerda Vaneman met  4678 pnt 
5. An van der Meer met  4628 pnt 
De troostprijs was voor 
Jan Langeveld  3995 pnt

Wintertoernooi TV De Ronde Vener en TV Wilnis
De Ronde Venen - Op zondag 
19 januari hebben we voor de 3e 
keer, tennisvereniging Wilnis en TV 
De Ronde Vener, het jeugd winter-

toernooi gehouden in Tennishal De 
Ronde Venen. Binnen lekker warm, 
terwijl het buiten behoorlijk fris is. 
De kinderen van beide verenigin-

gen worden door elkaar ingedeeld 
en spelen rondes van een half uur. 
Het is een gezellige boel, alle kinde-
ren bij elkaar en de toeschouwers. 

Er deden 45 kinderen mee. Leuk om 
te zien hoe gezellig ze met elkaar 
tennissen en misschien wel nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes hierdoor 
vinden. Na 2 rondes hadden we een 
korte pauze en kreeg iedereen een 
lekkere snack en limonade, om ver-
volgens weer de baan op te gaan en 
om te gaan spelen of om gezellig bij 
elkaar te gaan kijken. Het toernooi 
organiseren door twee clubs is goed 
hierdoor leer je ook weer eens met 
andere kinderen te tennissen.
Aan het eind van het toernooi kre-
gen ze allemaal nog een zakje chips.
Verder willen we de mensen van de 
tennishal bedanken voor de gast-
vrijheid. Maar ook de ouders/oude-
re jeugd die hebben geholpen met 
het tellen bij de jongste jeugd.
Zo met elkaar was het weer een ge-
slaagd toernooi en voor herhaling 
vatbaar.

een doorloopbal: VZOD had er ook 
weer een puntje bij. Het ging er echt 
spannend aan toe, het publiek zat 
op het puntje van de bank. Gelukkig 
kreeg Atlantis C2 er nog een punt 
bij door Nina S die met een door-
loopbal scoorde: de stand was 5-3. 

De lange heer van Ilona scoorde het 
vierde punt voor VZOD en al gauw 
daarna maakte ook nog de dame 
van Cathalijne een doelpunt met 
een doorloopbal. Daarna kreeg Cat-
halijne een strafworp mee en scoor-
de die. De stand was nu 6-5, Atlan-
tis C2 stond nog voor, maar de heer 
van Lieke een strafworp mee en die 
ging er ook in. De wedstrijd was af-
gelopen met een 6-6 eindstand.



HET VEENLANDEN COLLEGE

DAAGT UIT! Leerlingen die enthousiast vertel-
len over hun school. Leraren die 
zichtbaar gemotiveerd zijn om sa-
men met hun leerlingen het maxi-
male te bereiken. Onderwijs on-
dersteunend personeel dat trots 
is op de mooie behuizing en goed 
geöutilleerde vaklokalen. Wat 
kun je als school en leerling van 
groep acht nog meer wensen? 

Op de twee Open Avonden van het 
Veenlanden College was het voor 
de talrijke bezoekers dan ook niet 
moeilijk zich al heel snel thuis te 
voelen. Samen met hun ouders 
dwaalden de toekomstige brug-
klassers van lokaal naar lokaal, 
om daar te kijken, luisteren en in 
veel gevallen deel te nemen aan 
lesdemonstraties en practica. 

Ook de informatiestands werden 
druk bezocht. Met name de extra 
onderwijsmogelijkheden die het 
Veenlanden College biedt trok-
ken veel belangstelling. Zo onder-
scheidt de school zich door de An-
glia Master Class, die brugklas 
leerlingen de mogelijkheid biedt 
om de internationaal erkende An-
glia Certifi caten te halen. Voor de 
havo en atheneum is er de Vecon 
Business School, voor de mavo 
leerlingen het Ondernemend On-
derwijs en voor de havoleerlingen 
het Entreprenasium. 

Volop uitdagingen voor nieuws-
gierige basisschoolleerlingen die, 
gezien hun actieve deelname aan 
de diverse activiteiten, er al heel 
veel zin in lijken hebben.
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