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Met dank aan 
alerte getuige
Mijdrecht - Op zondagavond 
1 februari werd ingebroken in 
een woning aan de Hofl and. 
Een verdachte werd aangehou-
den met hulp van een alerte 
getuige. Rond 20.00 uur kwam 
een melding van een woningin-
braak. Twee inbrekers zouden 
zijn overlopen door een aan-
wezige in de woning. Hierop 
vluchtten zij, maar een getui-
ge zag kans om op een scooter 
de inbrekers te achtervolgen. 
Agenten kwamen en de ach-
tervolger vertelde dat hij een 
verdachte ergens naar binnen 
zag gaan. De agenten belden 
aan bij de desbetreffende wo-
ning en er werd opengedaan 
door een man die voldeed aan 
het signalement van één van de 
inbrekers. Hierop werd de man 
aangehouden en meegenomen 
naar het bureau voor verhoor. 
De politie onderzoekt de zaak 
verder.
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Vinkeveen – Veel verzorgingshui-
zen worden gesloten als gevolg 
van nieuwe overheidsmaatregelen 
op het gebied van de zorg. Zo staat 
ook het verzorgingshuis Vinkenoord 
in Vinkeveen op de nominatie om 
de poorten te sluiten. Eerder sloot al 
Nieuw Avondlicht in Mijdrecht. Om-
dat de overheid wil dat ouderen lan-
ger thuis blijven wonen, mogen ou-
deren die weinig zorg nodig heb-
ben niet meer in een verzorgings-
huis wonen. Dit heeft grote gevol-
gen voor ouderen met een beperk-
te zorgbehoefte. Zij kunnen alleen 
nog gebruikmaken van de thuiszorg 
of naar een verpleeghuis als vastge-
steld is dat intensieve zorg nodig is. 
Ronde Venen Belang ziet echter 
mogelijkheden om Vinkenoord voor 

de inwoners van De Ronde Venen te 
behouden. Reden genoeg om met 
fractievoorzitter Joppe de Ree en 
met raadslid Rene Bultena de mo-
gelijkheden door te nemen. 

Waarom nu jullie initiatief?
Joppe: “Dit loopt al wat langer. Ruim 
voor de raadsverkiezingen van 2014 
heeft Ronde Venen Belang de pro-
blematiek van Maria-Oord en Vin-
kenoord op de kaart gezet. De toen-
malige fractievoorzitter (de huidige 
wethouder Anco Goldhoorn, red.) 
had al eerder raadsvragen gesteld 
aan het college over de toekomst 
van die voorzieningen in de ge-
meente. Het antwoord van de bur-
gemeester en wethouders blonk 
uit door duidelijkheid: de gemeen-

te heeft daarin geen rol. Die reactie 
was voor ons als Ronde Venen Be-
lang aanleiding om met vertegen-
woordigers van Careyn in gesprek 
te gaan. Careyn is de verantwoorde-
lijke zorginstelling.” 
Rene: “Al bijna een jaar is Ronde Ve-
nen Belang in gesprek met Careyn 
om het gebouw en de functie van 
Vinkenoord te behouden voor inwo-
ners met een beperkte zorgbehoef-
te. Ook wij zagen in dat wonen en 
zorg gesplitst moesten worden. Wij 
hebben toen het plan geopperd om 
inwoners van De Ronde Venen het 
gebouw te laten kopen en de zorg 
door en voor de bewoners van Vin-
kenoord apart in te kopen.” 

Vervolg elders in deze krant.

Ronde Venen Belang wil ‘Vinkenoord’ openhouden

Lokale samenwerking van inwoners 
oplossing voor verzorgingshuis

Mijdrecht - Veel mensen ergeren 
zich aan de hopen hondenpoep op 
straat en in het openbaar groen. 
Vooral als ze er onwetend in gaan 
staan zitten de schoenen onder de-
ze viezigheid. Met profi elzolen hele-
maal een ramp om ze weer schoon 
te krijgen. Opruimen van de poep in 
de omgeving is bijna geen doen. Zo 
verwijder je de keutels en nog geen 
dag later liggen er weer hopen. Er 
zijn teveel eigenaren die hun huis-
dier de vrije hand geven met poe-
pen en te weinig hondenliefhebbers 
die het naderhand even willen op-
ruimen. Hoe anders gebeurt dat bij 
Margreet en Jan Kooltjes. Zij wonen 
met veel plezier met aan de Rietgans 
en hebben zelf ook een hond, Daisy 
genaamd. Zij ergeren zich mateloos 

Bewoners aan de Rietgans 
ruimen zelf de hondenpoep op

De Ronde Venen – Misschien dat niet iedereen het er mee eens is, maar dit is toch prachtig, die sneeuw? Na-
tuurlijk is het voor de automobilisten minder, voor de fi etsers en voetgangers erg glibberen, maar de natuur ziet er 
heel mooi uit.

Wat kan sneeuw toch ook mooi zijn

Mijdrecht - Tijdens een drukbe-
zochte receptie namen vrijwilli-
gers, oud-vrijwilligers, cliënten, do-
nateurs, sponsors, relaties en ver-
dere belangstellenden bij de Voed-
selbank in voormalig schoolge-
bouw Eendracht in Hofl and-Noord, 
afscheid van Sandra en Bert Koen. 
Beiden zijn de oprichters van de 
Voedselbank De Ronde Venen en 
hebben zich daarvoor vele jaren 
keihard en met heel hun hart voor 
ingezet. Bert was tevens bestuurs-
lid. Wat zij met talloze vrijwilligers 
en sponsors hebben opgebouwd 
tot wat het nu is, is van grote maat-
schappelijke waarde. Tijdens de in-
formele bijeenkomst waar vrijwilli-
gers op een kostenbewuste manier 
zelf de receptie met een hapje en 
een drankje hadden georganiseerd, 
kregen velen de kans om met San-
dra en Bert herinneringen op te ha-
len en hen te bedanken voor alles 
wat zij voor de Voedselbank hebben 

gedaan. Onder hen ook wethouder 
Erika Spil. Al doende kon men te-
vens kennismaken met het nieuwe 
bestuur, te weten voormalig wet-
houder Kees Schouten als voorzit-
ter, secretaris Arie van Bergen en 
Dirkjan Eindhoven penningmees-
ter. Zij gaan de Voedselbank verder 
voortzetten met inmiddels bijna 30 
enthousiaste en betrokken vrijwilli-
gers.

Dankbaar werk
Sandra en Bert zijn in april 2006 met 
de Voedselbank begonnen in een 
ruimte aan de Nijverheidsweg bo-
ven Karwei. Dat was vóór de crisis 
en toen was er kennelijk al armoe-
de in De Ronde Venen. “Op de be-
gane grond hadden we de verdeling 
en de uitgifte van de levensmidde-
len en op de bovenverdieping de 
kleding.” 

Vervolg elders in deze krant.

Voedselbank nam afscheid 
van Sandra en Bert Koen

De Ronde Venen - Vrijdag 31 ja-
nuari ging de Rondeveense Uitda-
ging van start. In Dock 15 aan de 
Industrieweg in Mijdrecht kwamen 
vertegenwoordigers van Ronde-
veense bedrijven en maatschappe-
lijke instellingen bij elkaar voor de 
aftrap. Rietje Beeren en Karin Wa-
teler, de twee coördinatoren, legden 
uit hoe de Uitdaging werkt. Kernbe-
grip is Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen.
Vroeger was er in De Ronde Venen 
iedere anderhalf jaar de Beursvloer. 
Die was voor niet al te ingewikkelde 
vragen van de maatschappelijke or-
ganisaties aan lokale bedrijven. De 
Uitdaging lijkt hierop, alleen kun-
nen de vragen complexer zijn, en ze 
kunnen het hele jaar door worden 
ingediend bij de Matchgroep van 
de Uitdaging. Daarin zitten ambas-
sadeurs uit het bedrijfsleven en het 
sociale leven, mensen met een goed 
netwerk, die helpen bij het vinden 
van een match, een afspraak tussen 
twee partijen over het samen oplos-
sen van een probleem of het voor-

zien in een behoefte. Zij dagen be-
drijven uit om te helpen en op die 
manier een bijdrage te leveren aan 
een beter leefklimaat. Voor bedrij-
ven is dit een manier om je maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
te nemen en te laten zien.

Matches draaien altijd om “de drie 
M’s”: Materialen, Menskracht en 
Middelen. Bij materiaal gaat het bij-
voorbeeld om overbodig meubilair, 
bij menskracht om diensten of ge-
woon hulp, en bij middelen om een 
fi nanciële bijdrage. Vrijdag onder-
tekenden Ronald Meijer, voorzitter 
van de Rondeveense Uitdaging, en 
Gerda Geurtsen, directeur van de 
overkoepelende Nederlandse Uit-
daging, de aansluitingsovereen-
komst. De fi rma Walraven overhan-
digde de Uitdaging een cheque van 
2000 euro. Tot slot lichtten vier or-
ganisaties hun vraag toe. Dat waren 
de buurtkamers van Tympaan/de 
Baat, sportvereniging Hertha, leer-
werkplaats Pallas en het Museum 
De Ronde Venen.

Start van de Rondeveense 
Uitdaging

aan de grote hopen uitwerpselen 
op de paden en in de grasbermen 
rond hun huis. “Wij hebben niet zo’n 
grote hond, maar wat het ook zou 
zijn, mijn vrouw en ik ruimen de uit-
werpselen na het uitlaten van de 
hond zelf op. Ik neem een schepje 
mee en mijn vrouw een plastic zak-
je. Het is een kleine moeite. Ik ruim 
de rest van de drollen in de nabije 
omgeving op de paden en het gras 
ernaast vaak ook op. Vaak mik ik 
het de sloot in. Ik ken nog een paar 
buren die dat doen en daar ben ik 

erg blij mee. Wij willen niet dat an-
dere bewoners last van onze hond 
hebben. Zelf hebben we een keer ’s 
avonds iemand op visite gehad die 
in een grote drol had gestapt. Alles 
op de vloer en de vloerbedekking 
zat eronder. Dan ben je even bezig 
om de zaak schoon te maken. De 
persoon in kwestie kon er niets aan 
doen maar schaamde zich een on-
geluk. Dat willen wij andere mensen 
niet aandoen,” laat Kooltjes weten. 

Vervolg elders in deze krant.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen – Dinsdag 10 fe-
bruari organiseert klaverjas-
club Onder Ons een prijskla-
verjasavond in dorpshuis de 
Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De aanvang is 20.00 uur. Iede-
re kaartliefhebber is van harte 
welkom!  Onder Ons is met een 
nieuwe competitie begonnen , 
wij hebben er graag leden bij. 
De kaartavonden zijn op dins-
dagavonden om 20.00 uur in de 
Boei, U bent van harte welkom! 
nadere inlichtingen kunt U krij-
gen bij Ferry Verbraak tel 0297-
582882.



Vervolg van de voorpagina.

Dus jullie zijn al langer bezig?
Rene: “Met deze ideeën kun je niet 
over één nacht ijs gaan. We zijn nu 
een jaar achter de schermen ac-
tief. Nadat we onze plannen hadden 
toegelicht, kregen wij heel positieve 
reacties van Careyn. Die zorginstel-
ling had zelf al marktonderzoek ge-
daan. Daaruit bleek dat er voldoen-
de vraag zou blijven naar de woon-
units in Vinkenoord. Een vertegen-
woordiger van Careyn omschreef 
het als ‘een klein dorp’.” Door de lig-
ging op het terrein van Maria-Oord 
is Vinkenoord namelijk veilig, ver-
trouwd en gezellig. Dat zijn belang-
rijke voorwaarden voor een prettige 
woonomgeving, die opvalt door de 
kleinschaligheid. Mensen hechten 
daar veel waarde aan.” 

Joppe: “Diezelfde signalen kregen 
we ook te horen tijdens de verkie-
zingsperiode, toen we Vinkenoord 
bezochten. De bewoners waren 
bijzonder tevreden en zijn dat nog 
steeds. Niet alleen is alle zorg in de 
directe omgeving aanwezig, ook de 
gezellige sfeer spreekt de bewoners 
aan. Ook over de leuke sfeer en de 
gezelligheid wordt hoog opgegeven. 
Er wonen veel ouderen uit de omge-
ving, er is een goed bereikbare cen-
trale ontmoetingsplaats. Bovendien 
is er volgens de bewoners spra-
ke van een goede verzorging. Dat 
komt niet in de laatste plaats door 
de grote betrokkenheid van de vrij-
willigers.” 

Maar de woonunits 
zijn toch te klein? 
Joppe: “Te klein, is wel erg sterk 
uitgedrukt. Wel heeft de leefruim-
te een wat beperkte oppervlakte. 
Maar moet je alles in vierkante me-
ters uitdrukken? Vraag je het oudere 
mensen die moeilijker ter been zijn, 
dan krijg je steevast als antwoord: 
“Voor mij is het groot genoeg, want 
dan hoef ik niet zo ver te lopen naar 

de badkamer.” Dit soort opmerkin-
gen kregen wij vaker te horen dan 
de klacht dat het te klein zou zijn.”

Rene: “Uit ervaring weet ik dat er 
juist steeds meer vraag komt naar 
kleine wooneenheden, zeker als 
mensen ouder worden. Overigens 
kregen we datzelfde geluid van Ca-
reyn. Dat zou uit het marktonder-
zoeksrapport van Careyn naar voren 
zijn gekomen, zo werd ons verteld.”

Maar Careyn wil 
Vinkenoord sluiten?
Rene: “Careyn heeft aangegeven 
zelf geen mogelijkheden te zien om 
Vinkenoord voor mensen met een 
beperkte zorgvraag op langere ter-
mijn open te houden. Dat komt ze-
ker ook door de nieuwe wet- en re-
gelgeving. Het is goed om dat nog 
eens duidelijk aan te geven, want 
ten onrechte worden vooral de zor-
ginstellingen er op aangekeken. De 
zorginstellingen voeren gewoon het 
kabinetsbeleid uit. De regering is al 
twee jaar bezig om de toegang tot 
verzorgingshuizen te beperken. Er 
wordt gewerkt met zogeheten zorg-
zwaartepakketten. Mensen waar-
bij een zorgvraag van lager dan 4 is 
vastgesteld mogen niet meer naar 
een verzorgingshuis en moeten lan-
ger zelfstandig blijven wonen. Zij 
krijgen dan zorg thuis. Het is ge-
woon een bezuiniging, die kwets-
bare mensen treft. Het gevolg is dat 
de instroom van nieuwe bewoners 
sterk terugloopt. Daardoor komen 
woningen leeg te staan. Door die 
leegstand ontvangt de zorgorgani-
satie minder inkomsten. Voor al die 
lege wooneenheden is geen perso-
neel nodig. Dit leidt tot ontslag van 
medewerkers, het sluiten van loca-
ties en de gedwongen verhuizing 
van bewoners. Wij willen juist deze 
ouderen in Vinkeveen blijvend een 
onderkomen bieden. Het overheids-
beleid op papier laat niet zien hoe 
schrijnend de uitwerking in bijna al-
le gevallen is. Dat merken de bewo-

ners en hun familie pas als alles in 
kannen en kruiken is. Maar voor wie 
is dan alles goed geregeld?”

Is jullie plan wel haalbaar?
Joppe: “Het kleinschalige Vinken-
oord met 29 woonunits voorziet dui-
delijk in een behoefte. De bewoners 
zitten daar met veel plezier. Je zou 
het een klein dorp kunnen noemen. 
Wij zijn er van overtuigd dat er ook 
op termijn behoefte blijft bestaan 
aan kleine woonunits, maar dan 
dicht bij elkaar, waar mensen elkaar 
ontmoeten en samen dingen kun-
nen doen. Die vraag blijft er. Ik kan 
het niet genoeg herhalen. Daarom 
moet Vinkenoord voor deze doel-
groep echt open blijven. Oude bo-
men moet je niet verplanten. Laat ze 
toch in de vertrouwde omgeving, in 
onze gemeente blijven. In Vinken-
oord dus!”

Is Vinkenoord gemakkelijk 
over te nemen?
Rene: “Dat is niet gemakkelijk. We 
kregen dat in september vorig jaar 
duidelijk te horen, want Vinkenoord 
is namelijk een instelling, die mede 
gefinancierd wordt met overheids-
geld, met onze belastingcenten dus. 
Als de zorginstelling Careyn Vin-
kenoord als onroerend goed wil ver-
kopen, bijvoorbeeld aan een groep 
inwoners uit onze gemeente, dan 
kan dat alleen als daar van te voren 
goedkeuring voor is verleend door 
het ‘College Sanering Zorginstel-
lingen’. Dat college houdt dan toe-
zicht op de prijs en moet gesjoemel 
in onderhandelingen voorkomen. 
Daarom spraken wij met de verte-
genwoordigers van Careyn af dat zij 
bij het dat college zouden informe-
ren of overname door inwoners van 
de gemeente mogelijk zou zijn.”
 
Joppe: “Misschien wel goed hierbij 
te vertellen, dat onze gemeenschap 
- gemeente en inwoners – in het 
verleden Vinkenoord mede moge-
lijk gemaakt hebben. De gemeente 
deed dat met een garantstelling en 
een aantal inwoners heeft de grond 
tegen lage prijzen beschikbaar ge-
steld. In die tijd was dat normaal 
om goedkoper dan de marktwaar-
de grond te verkopen aan instellin-
gen, die een directe band hadden 
met de kerk.” 

Rene: “Wij hebben het College Sa-
nering Zorginstellingen gebeld. 
Door hen werd verteld dat de be-
leidsregels in 2013 juist zijn aan-
gepast om transacties, zoals wij nu 
voorstellen, mogelijk te maken. Dat 
kwam vaker voor, zo zei men.” 

Hoever zijn jullie nu?
Rene verzucht: “Wij dachten ver-
der te zijn dan we nu daadwerke-
lijk zijn. Begin 2014 hebben wij ons 
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Donderdag 9 oktober 2014 
Vastgoedondernemers en 
broers Geert en Hermen Ter-
wel uit Zwartsluis hebben 
woonzorgcentrum De Schans 
in Zwartsluis gekocht. Het ge-
beurt niet vaak, maar in Zwart-
sluis is een oud verzorgings-
huis gered van de sloophamer, 
schrijft Trouw. Gisteravond is 
bekendgemaakt dat de broers 
het verzorgingshuis eind de-
cember overnemen. Wanneer 
er kamers leegkomen willen de 
broers die verhuren aan oude-
ren die zorg nodig hebben. De 
broers kopen De Schans van 
Woonzorgconcern IJsselheem, 
dat De Schans omschrijft als 
de thuishaven voor oude-
ren in Zwartsluis. “Wij leveren 
zorg op maat op een fijne lo-
catie gelegen in de kern van 
het havenstadje. De Schans is 
een heem voor haar bewoners 
en een ontmoetingsplaats voor 
omwonenden. Wij zijn nauw 
betrokken bij de gemeenschap 
van Zwartsluis en trekken vaak 
samen op in de organisatie van 
activiteiten.”

Bron: RTV Oost

Open lesweek bij Stichting 
Kunst Rond de Venen

Stichting Kunst Rond de Venen faci-
liteert en organiseert betaalbare en 
kwalitatief goede kunst educatieve 
activiteiten in de disciplines muziek, 
dans en theater voor de bevolking 
van de gemeente De Ronde Venen. 
De docenten hebben een afgeron-
de HBO opleiding met ruime erva-
ring als docent en artiest. Hun des-
kundigheid en actuele kennis op 
hun vakgebied weten zij op inspire-
rende wijze over te brengen op hun 

leerlingen. In de lessen gaan ple-
zier en ontwikkeling van muzikale- 
en dansvaardigheden hand in hand. 
Les- en leermethoden worden afge-
stemd op het niveau en de leeftijd 
van de leerling. Er is aandacht voor 
de individuele ontwikkeling en er is 
aandacht voor samenspel en samen 
leren. 

Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad

Maandag 9 februari
17.00-18.00 uur Theaterles Marjolein Macrander Kom langs!
18.15-19.30 uur Klassiek Ballet 11-15 jaar Aino Merits Kom langs!
19.30-20.45 uur Klassiek Ballet 15-21 jaar Aino Merits Kom langs!
20.45-21.00 uur Spitzen Aino Merits Kom langs!
Cello Bas van Waard SRwaard1957@kpnmail.nl
Gitaar Leslie van der Lek leslievanderlek@gmail.com
Gitaar Herman Venterink firstmusic@live.nl
Koper Dick Hesselink dick.hesselink@me.com
Piano Berteke Keijzer bertekekeijzer@zonnet.nl
Piano (Vinkeveen) Guillermo Garcia g.simongarcia@gmail.com

Dinsdag 10 februari
Dwarsfluit udith Glasbeek judithglasbeek@hotmail.com
Gitaar Leslie van der Lek leslievanderlek@gmail.com
Saxofoon Leon van Mil leonvanmil@xs4all.nl

Woensdag 11 februari
16.00-17.00 uur Kidsdance 6-8 jaar  Aino Merits Kom langs!
18.30-19.30 uur Modern-jazz 11-13 jaar Aino Merits Kom langs!
Keyboard/elek. piano Peter van Marle vanma014@gmail.com
Cello Bas van Waard SRwaard1957@kpnmail.nl
Gitaar Herman Venterink firstmusic@live.nl
Gitaar (Vinkeveen) Vincent Pot gitaarlesvinkeveen@gmail.com

Donderdag 12 februari
Blokfluit (Suzuki) Jaap Delver jaapdelver@xs4all.nl
Panfluit Jaap Delver jaapdelver@xs4all.nl
Slagwerk Maarten Rongen contact@maartenrongen.nl

Vrijdag 13 februari
13.00-13.45 uur Kleuterdans 4-5 jaar  Karin Dieters Kom langs!
13.45-14.30 uur Kleuterdans 5-6 jaar  Karin Dieters Kom langs!
14.30-15.30 uur Klassiek ballet 6-8 jaar  Karin Dieters Kom langs!
15.45-16.45 uur Klassiek ballet 8-10 jaar  Karin Dieters Kom langs!
16.45-17.45 uur Modern-jazz > 14 jaar Karin Dieters Kom langs!
Koper Dick Hesselink dick.hesselink@me.com

De Ronde Venen - In de week 
van maandag 9 februari 2015 opent 
Kunst Rond de Venen haar deuren 
tijdens de open lesweek.
Iedereen die een keer wil komen 
kijken tijdens de lessen is van har-
te welkom. 

Heb je interesse in het bespelen 
van een muziekinstrument, vind je 
theaterlessen leuk of hou je veel 

van dans? Kom dan langs tijdens 
de open lesweek. De lessen vinden 
plaats in onze leslocaties aan de 
Wagenmaker 99 in Wilnis en de St. 
Jozefschool in Vinkeveen. Het roos-
ter van de dans- en theaterlessen 
vind je hieronder.
Je bent welkom om langs te komen. 
Wil je graag bij een muziekles kij-
ken? Neem dan contact op met de 
betreffende docent.

Ronde Venen Belang wil ‘Vinkenoord’ openhouden

Lokale samenwerking van inwoners 
oplossing voor verzorgingshuis

idee gelanceerd bij Careyn. Toen 
moesten we wachten, omdat Ca-
reyn in onderhandeling was met 
de woningbouwcorporatie ‘Groen-
West’ om Vinkenoord over te ne-
men. Dat is een correcte handelwij-
ze. Maar in september 2014 bleek 
dat GroenWest geen belangstelling 
had. Dat werd ons duidelijk verteld. 
Toen hebben we ook afgesproken 
dat Careyn de mogelijkheden van 
ons initiatief zou onderzoeken bij 
het College Sanering Zorginstellin-
gen. En wat blijkt nu tot onze gro-
te verbazing? Vorige week heeft Ca-
reyn ons laten weten sinds oktober 
in onderhandeling te zijn met Amer-
poort om de vrijkomende woonunits 
aan deze organisatie te verhuren. 
En Careyn heeft tegen de afspra-
ken in helemaal geen contact op-
genomen met het College Sanering 
Zorginstellingen. Kortom, dit vinden 
we geen correcte handelwijze. Het 
lijkt er zelfs op dat het bestuur van 
Careyn helemaal geen rekening wil 
houden met de belangen van oude-
re inwoners uit onze regio.”
 
Joppe: “Wat brengt een toekomst 
Amerpoort? Amerpoort presenteert 
zich als organisatie die meer dan 
2000 mensen ondersteunt, van jong 
tot oud, die een verstandelijke be-
perking hebben. Voorop staat dat 
deze cliënten zoveel mogelijk hun 
eigen leven vormgeven en mee-
doen in de samenleving. Dat is ui-
terst prijzenswaardig. Daarover kan 
geen enkel misverstand bestaan 
en dat willen we duidelijk naar vo-
ren brengen. Maar ligt daar de toe-
komstige bestemming van Vinken-
oord? Uiteraard moet de doelgroep 
van Amerpoort goed gehuisvest 
worden, maar toch niet in combina-
tie met de ouderen die nu in Vin-
kenoord wonen? Die combinatie 
werkt nergens. Of is er een gehei-
me agenda en plant Careyn al in het 
geheim een gedwongen verhuizing 
van de oudere mensen die nu nog 
in Vinkenoord wonen? Zo raken we 
hier definitief een goede woonvoor-
ziening voor ouderen met een be-
perkte zorgvraag kwijt. Dat kan toch 
niet de bedoeling van Careyn zijn? 
Vinkenoord moet en kan ook voor 
de huidige doelgroep open blijven.”

Lokale samenwerking 
biedt oplossing
Rene: “Voor Careyn is Vinkenoord 
eigenlijk een financieel probleem. 
Door de structuur van Careyn is het 
gebouw voor hen als zorginstel-
ling niet meer renderend. Maar er is 
wel degelijk een oplossing. Die be-
staat uit lokale samenwerking, zo-
als een coöperatie, zodat de kosten 
laag kunnen blijven. In deze con-
structie nemen maatschappelijk be-
trokken burgers deel. Zij accepte-
ren een rendement dat lager is dan 
Careyn als bedrijfseconomische on-
dergrens voor rendement stelt. 
Want de kern is natuurlijk dat maat-
schappelijke betrokkenheid voor 
Careyn geen economische waarde 
vertegenwoordigt. Dit in tegenstel-
ling van onze inwoners en natuur-
lijk ook voor de bewoners van Vin-
kenoord. Daar is maatschappelijke 
waarde enorm belangrijk en dat is 

totaal niet in geld uit te drukken. 
Wij zijn er van overtuigd dat er vol-
doende inwoners zijn, die aan dit 
initiatief willen deelnemen. Hierdoor 
kan Vinkenoord als woonoord blij-
ven bestaan.” Dan behoudt Vinke-
veen een broodnodige voorziening. 
Voor en door inwoners.” 

Steun van inwoners
“Mocht Amerpoort inderdaad gaan 
huren, dan is het slechts een kwes-
tie van tijd en kan straks geen enke-
le oudere met een beperkte zorgbe-
hoefte meer in Vinkenoord terecht. 
Wij vragen ons af of onze gemeen-
schap hier echt mee gediend is. 
Wij vinden dat ons initiatief voor en 
door inwoners een echte kans ver-
dient. Wij rekenen dan ook op steun 
voor ons initiatief van de inwoners 
in onze gemeente.“ 

Is jullie initiatief uniek 
in Nederland?
Rene: “Overal in Nederland wordt 
gesproken over zorgcoöperaties, 
maar die gaan niet zover als wat wij 
willen met Vinkenoord. Wel weet ik 
dat in Zwartsluis een compleet ver-
zorgingshuis is overgenomen door 
twee particulieren. Niet om er geld 
aan te verdienen, maar om een bij-
drage te leveren aan de maatschap-
pij. Uit ideële overwegingen dus. Wij 
gaan daarom in gesprek met een 
fiscaal specialist in de Tweede Ka-
mer. Onze ideeën liggen al bij hem. 
We willen het dan hebben over de 
beleidsregel van het College Sane-
ring Zorginstellingen in relatie tot 
lokale initiatieven en de mogelijkhe-
den van fiscale afspraken voor als 
inwoners, die willen investeren in 
een maatschappelijke voorziening, 
zoals Vinkenoord. 

Als lokale partij?
Joppe: “Dat is juist ons voordeel. Wij 
kunnen iedereen in het parlement 
benaderen en voelen ons niet be-
perkt door partijbelangen. Voor ons 
geldt uitsluitend het belang van de 
inwoners van onze gemeente, dus 
ook voor Vinkenoord: zowel huidige 
als toekomstige bewoners.” 

Voedselbank nam afscheid 
van Sandra en Bert Koen

Vervolg van de voorpagina.

Later kregen we een ruimte toege-
wezen in de Eendracht in Hofland-
Noord toen die school leeg kwam. 

Daar heeft men nu de beschik-
king over twee lokalen en een ruim-
te voor gemeenschappelijk gebruik, 
vertelt Sandra. “Het is heel dank-
baar werk en we zijn nog steeds 

over te nemen en die zijn er geluk-
kig.” Sandra geeft aan dat veel in-
woners in De Ronde Venen erg be-
gaan zijn met de Voedselbank. Die 
krijgt veel aangeleverd van winkels, 
supermarkten, kerken, stichtingen, 
bedrijven en particulieren. De me-
dewerkers van de Voedselbank ho-
pen dat dit ook zo blijft want zonder 
die hulp is het niet mogelijk mensen 
te helpen. Op de oude locatie aan 
de Nijverheidsweg konden mensen 
wegens gebrek aan ruimte een keer 
in de drie maanden kleding uitzoe-
ken. In de Eendracht kan dat om de 
veertien dagen op vrijdagochtend. 
Voor levensmiddelen is de Voedsel-
bank elke donderdagmiddag open 
van half vijf tot half zeven. De ver-
deling van levensmiddelen gebeurt 
op maat, afhankelijk van de gezins-
samenstelling en zelfs wordt reke-
ning gehouden met de geloofsover-
tuiging. Sandra en Bert hebben hun 
bijdrage aan de Voedselbank meer 
dan voldoende geleverd. Daarvoor 
past een woord van grote dank. Zelf 
zullen ze de Voedselbank en de vrij-
willigers beslist niet vergeten. Na-
mens Sandra en Koen bedankt voor 
alle samenwerking en veel succes 
met de voortzetting van de Voedsel-
bank zolang daar behoefte aan is.

heel blij dat de Voedselbank er is. 
Jammer genoeg moet ik zeggen 
want intussen zijn er zo’n negentig 
gezinnen en alleenstaanden uit on-
ze gemeente die er noodgedwon-
gen gebruik van moeten maken. 
Dat is zonder inwoners uit Baam-
brugge en Abcoude want daar heb-
ben ze zelf een Voedselbank. Maar 
er zijn zaken in de privésfeer waar 
we nu voorrang aan moeten en wil-
len geven. Daar hebben we meer 
tijd voor nodig waardoor we vo-
rig jaar hebben gemeld dat we met 
ingang van 1 januari dit jaar wil-
den stoppen met onze inspannin-
gen voor de Voedselbank. Omdat er 
steeds meer mensen van de voed-
selbank gebruik maken brengt dat 
ook veel meer werk met zich mee, 
zoals administratie en meer van dat 
soort zaken. Het werd voor ons dus 
te veel omdat we allebei ook over-
dag nog gewoon werken. Een reden 
om anderen te vragen het van ons 

Expositie wandkleden
Vinkeveen - Van 3 februari 2015 
– 3 maart 2015 is er in de Biblio-
theek Vinkeveen een expositie van 
de wandkleden van Arida Vulper-
horst (1911- 2013). Arida Koster-
Vulperhorst was een sociaal bewo-
gen vrouw die zich inzette voor het 
dorp Vinkeveen. Via de Nederlands 
Christelijke Vrouwenbond begon zij 
in Vinkeveen een bibliotheek aan 
huis. Het was de basis voor de latere 
Bibliotheek. In 1982 legde zij de eer-
ste steen voor het huidige gebouw 
van de Bibliotheek Vinkeveen. Daar-

naast volgde zij, in het kader van 
haar werk voor de NCVB, cursussen 
textiele vaardigheden. Zij leerde hier 
werkstukken maken van textiel met 
allerlei verschillende lapjes en bor-
duurtechnieken. In de Bibliotheek 
Vinkeveen en in de Buurtkamer Vin-
keveen zijn een tiental wandkleden 
te bewonderen. 

De tentoonstelling is te zien in de 
Bibliotheek Vinkeveen, Tuinder-
slaantje 4. Meer informatie vindt u 
op www.bibliotheekavv.nl
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EHBO examens bij Lucas Vinkeveen Vinkeveen - Eind oktober was 
een groep van 14 cursisten gestart 
met de opleidingscursus EHBO bij 
Lucas Vinkeveen. Vanaf het be-
gin waren de cursisten goed ge-
motiveerd, serieus met EHBO be-
zig, maar er was ook tijd om erva-
ringen uit te wisselen en voor een 
grap. Er ontstond een hechte groep. 
Elke woensdagavond werden er on-
gevalssituaties geoefend en om dit 
in scene te zetten werd er gebruikt 
gemaakt van Chris, de enthousias-
te lotus. Ook was er de materiaal-
man Karel, en voor de koffie/thee 
etc. Lucienne en Lida. Fijn dat er 
nog zulke vrijwilligers zijn. Na 11 
woensdagavonden theoretische 
scholing, observeren, communice-
ren en vaardigheden aanleren is de 
cursus afgesloten met een examen. 
Ondanks de strengere eisen die het 
Oranje Kruis stelt aan het examen 
zijn er 12 geslaagd. Gefeliciteerd!! 
Twee cursisten kunnen binnenkort 
herexamen doen. In het najaar van 
2015 start een nieuwe opleiding bij 
Lucas Vinkeveen om uw EHBO di-
ploma te halen, inclusief reanima-
tie en AED. U kunt zich reeds tele-
fonisch aanmelden op tel.nr. 0297-
263713, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar onze website:  
ehbolucasvinkeveen.nl.

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.

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.

Op een koude ochtend in decem-
ber werd ik opgeschrikt door een 
harde bons tegen het raam. Zoe-
kend naar de oorzaak zag ik een 
vrij grote vogel op het balkon lig-
gen. Er zat aanvankelijk geen be-
weging in en ik besloot het ver-
enpak naar binnen te halen. Het 
bleek een ransuil te zijn. Een kar-
tonnen doos werd zijn tijdelijk 
onderkomen. Aanvankelijk lag 
hij nog roerloos, maar tenslot-
te kwam er toch wat leven in. Hij 
opende zijn ogen en draaide zijn 
kop rond. Toen hij na een minuut 
of tien alles weer op en rijtje had, 
fladderde hij uit de doos. Ken-
nelijk klaar om maar weer eens 
te vertrekken. Dus opende ik de 
schuifpui en geluidloos met lan-
ge vleugelslagen vloog hij, schijn-
baar ongedeerd, de vrijheid tege-
moet. Wat deed deze ransuil hier 
midden op de dag? Was hij uit de 
roestplaats verdreven? Werd hij 
belaagd door een hongerige ha-
vik? Was hij op jacht? De nor-
male tijd om te jagen is tegen de 
schemering, als er nog een beet-
je licht is. De uil ziet veel scherper 
dan wij door zijn enorme ogen en 
veel lichtgevoelige staafjes in zijn 
netvlies. Hij heeft aan een spoort-
je licht genoeg om zijn hele om-
geving te kunnen waarnemen. 
Hij vertrouwt bij de jacht niet al-
leen op zijn ogen maar vooral 
ook op zijn oren. De ooropenin-

gen, opzij van de kop, zijn asym-
metrisch geplaatst, waardoor ge-
luid op verschillende tijdstip-
pen het linker en rechter trom-
melvlies bereikt. Daardoor kan 
hij zijn prooi nauwkeurig locali-
seren. De uil kan geluidloos vlie-
gen door een fluweelachtig laag-
je op zijn veren. Zo kan hij het rit-
selen van een prooi goed horen 
en bovendien hoort het slachtof-
fer hém niet aankomen. De uil eet 
het liefst muizen, soms een klein 
vogeltje. Na de schemering slaapt 
hij de rest van de nacht en de dag 
erna in een groenblijvende boom; 
de roestplek. Liefst bij een open 
landschap. Vaak zit hij daar be-
wegingloos met meerdere soort-
genoten. Hij kiest bij voorkeur 
een plaats naast de stam en kan 
uitstekend die boomstam imi-
teren, door zijn slanke gestrek-
te lichaam, zijn rechtopstaande 
hoofdpluimen en zijn schutkleur. 
Uilenballen, uitgebraakte, onver-
teerde prooiresten, vormen vaak 
het enige teken van zijn aanwe-
zigheid. Mocht hónger deze rans-
uil overdag op pad hebben ge-
dreven, dan adviseer ik hem naar 
Friesland te gaan. Daar staat im-
mers een gedekte muizentafel 
klaar. Soms zijn daar zóveel mui-
zen in één jacht te vangen, dat 
zelfs opstijgen moeilijk wordt. 

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Een ransuil op de koffie

Bewoners aan de Rietgans 
ruimen zelf de hondenpoep op
Vervolg van de voorpagina.

“Wij gunnen iedere hondenliefheb-
ber een leuke hond. Maar neem 
dan ook de verantwoording voor het 
schoon achterlaten van de straat, het 
gras en de speelplaatsen voor kinde-
ren, als je hem hebt uitgelaten.

Leer de hond ook niet pal voor een 
woning zijn behoefte te doen. Als el-
ke hondeneigenaar een beetje wil 
meewerken, draagt hij of zij bij aan 
een schonere en leefbare buurt. Ik 
zeg er onmiddellijk bij dat katten net 
zo’n plaag zijn ook al zijn ze nog zo 
lief. Die poepen nooit in hun eigen 

tuin, maar altijd in die van een ander. 
Dat is minstens zo vervelend.”

Hondenbelasting?
Jan wijst erop dat eigenaren van 
honden hun huisdier in de woon-
wijk ook aangelijnd moeten hou-
den. “Soms stuift er een loslopende 
hond de hoek om en springt dan vro-
lijk tegen iemand op die dat niet ver-
wacht of er niet van gediend is. Kle-
ding wordt bevuild en als het oude-
ren zijn kunnen die ervan schrikken 
en vallen. Ook dat veroorzaakt erger-
nis. Als iedereen zich wat dat betreft 
een beetje aan de regels zou hou-
den, kunnen mens en dier aardig 

met elkaar samenleven in de buurt.” 
Margreet vraagt zich af wat er met 
de hondenbelasting gebeurt die 
jaarlijks geïnd wordt. “In sommige 
wijken in Uithoorn heeft buurtbeheer 
gezorgd voor afvalbakjes en rek-
jes met zakjes op paden waar men 
doorgaans vaak honden uitlaat. Veel 
hondenbezitters maken er graag ge-
bruik van. Daar is het ook veel scho-
ner op straat. Waarom kan dat hier 
niet?” Wij vroegen het de gemeente. 
‘De opbrengst van de hondenbelas-
ting is niet geoormerkt voor een spe-
cifiek doel, zoals hondenbeleid, maar 
wordt meegenomen in de algemene 
middelen. Vanuit de algemene mid-

delen worden onder andere groen-
onderhoud betaald en het opruimen 
van zwerfvuil, om maar een paar 
voorbeelden te noemen,’ laat een 
woordvoerder weten. ‘Overlast van 
hondenpoep is een zeer vervelend 
probleem. De oplossing ervan begint 
bij de hondenbezitters zelf die maat-
regelen moeten nemen om de hon-
denpoep op te ruimen zodat overlast 
tot een minimum wordt beperkt. Wie 
een hond heeft, moet de honden-
poep zelf opruimen, althans ervoor 
zorgen dat de hond niet poept op de 
stoep of kinderspeelplekken, speel-
weiden en dergelijke. Het zou ook 
goed zijn als inwoners elkaar daarop 
aanspreken. Daarnaast dienen hon-
den binnen de bebouwde kom aan-
gelijnd te zijn. We besteden regel-
matig aandacht aan de overlast van 
hondenpoep op de website of op de 
gemeentepagina.’ Aldus de woord-
voerder. Waarvan akte.

De Rooij zand en grinthandel sponsor H.S.V. meiden A1
De Hoef - Afgelopen zondag 1 fe-
bruari j.l. is de sponsorfoto gemaakt 
van de meiden A1 handbal van HSV 
’69 bij de firma De Rooij zand en 
grindhandel in De Hoef. De mei-
den spelen sinds november 2014 
in de nieuwe outfits. Mede dank-
zij de sponsorcommissie van HSV 
’69 hebben we nu een prachtige 
kledinglijn van Hummel. Na de fo-
toshoot bij firma De Rooij voor de 
vrachtwagens en de shovel, moes-
ten de meiden thuis spelen in Sport-
hal de Vlijt tegen Nijenrodes. Deze 
wedstrijd werd glansrijk gewonnen 
met maar liefst 39-5, een monster-
uitslag! Sponsor Mary, Joop, Mi-
chael en Patrick van Schie waren 
niet voor niets aanwezig en hopen 
dat de meiden nog meer wedstrij-
den gaan winnen. We kunnen niets 
beloven maar we gaan onze uiterste 
best doen! Deze dikke winst werd er 
1 om nooit meer te vergeten! Super 
bedankt firma De Rooij!

GVM’79 turnster pakt de 
1e plaats op Brug!
Mijdrecht - Zaterdag 31 januari 
werd in Amersfoort de eerste turn-
wedstrijd gehouden voor de keuze 
oefenstof.
Het was nog vroeg toen Lincy Bun-
schoten en Lisa van Nobelen het 
spits afbeten. Lisa maakte voor het 
eerst op een wedstrijd een mooie 
salto van de balk af. Over de pega-
sus heen springen is altijd een beet-
je spannend, maar uiteindelijk wordt 
Lincy haar zenuwen de baas en 
springt ze haar tweede sprong een 
hele mooie overslag! In een deelne-
mersveld van 17 turnsters behaalde 
Lisa de 8e plek op brug en Lincy een 
7e plaats op zowel Vloer als balk! 
In wedstrijd 3 is het de beurt aan 
Yuli van den Bosch die het hoog-
ste niveau keuze oefenstof binnen 
GVM beoefend. Ondanks dat ze een 
eis mist pakt ze van de 24 turnsters 
de 8e plaats op Brug! Bij het intur-

nen op Vloer was Yuli er nog niet zo 
zeker van, maar in de wedstrijd ver-
raste ze iedereen door een prachti-
ge salto voorover tot stand te sprin-
gen. Goed gedaan Yuli!
De dag is al aardig gevorderd als 
Merel ten Haaf, Iris Koppenol en Li-
lian Samsom aan hun wedstrijd mo-
gen beginnen. Ze nemen het op te-
gen andere 28 turnsters. De brug 
doet zeer aan alle handen, maar de 
dames bijten door en weten hun 
oefening goed te volbrengen. Een 
waanzinnige brug oefening van Iris 
die daar de overwinning voor GVM 
naar binnen sleept en 1e op brug 
wordt! Merel turnt een mooi balk 
oefening waar ze een mooie over-
slag af doet en pakt de 9e plaats op 
balk. Lilian springt als één van de 
weinigen geen overslag over de pe-
gasus, maar een half in en die doet 
ze prachtig in de wedstrijd.

Veenland turnster Eva 
Turk derde op wedstrijd
De Ronde Venen - .Marijn en Eva 
begonnen op balk met een mooie 
oefening en ook Isa begon op 
sprong uitstekend ondanks haar 
blessure aan haar voeten. De ande-
re toestellen gingen prima alleen op 
brug stoten Marijn hard haar voe-
ten tegen de legger met de salto en 
vergat Isa in haar enthousiasme een 
radslag op vloer wat hun kostbare 
punten kosten. Bij de prijsuitreiking 
bleek Eva een mooie derde plaats 
behaald te hebben. Isa was 7de en 
Marijn 10de. In de derde ronde wa-
ren de junioren aan de beurt Sascha 
Stam, Kimberly Moeliker en Kim-
berly Bouman. Ook zij begonnen op 
balk, op deze baan met een bijzon-
dere bewoner onder de matten na-
melijk een muis en die zorgde af en 

toe voor opschudding. Helaas voor 
Kimberly M maakte zij een lelij-
ke val met de radslag maar geluk-
kig kon ze verder en turnde verder 
een mooie wedstrijd. Voor de ande-
re twee turnsters was de brug een 
struikelblok vandaag helaas werd 
het ophurken doorhurken en dat 
kost punten. Wel vandaag sprongen 
Sascha en Kimberly B voor het eerst 
met plank een mooie overslag over 
de pegasus. Sascha werd 13de kim-
berly B 18de en Kimberly M 21ste. 
Als laatste turnde Daphne Post haar 
wedstrijd. Ze turnde een mooie 
balkoefening maar op vloer helaas 
2x dezelfde serie en dat kost punt-
jes. Maar met een mooie sprong en 
brugoefening behaalde Daphne de 
16de plaats.

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was “Stee-INN” in Wil-
nis hét centrum van Biljartend De 
Ronde Venen. Na de voorronden 
op 11 januari j.l. kwamen 8 gega-
digden voor de strijd om de titel 
2014-2015 in aanmerking. De fi-
nalisten die aantraden waren: Ton 
Driehuis van Dio, Donny Beets van 
De Schans-Lutis-Ventilatietechniek, 
Gerrit Schuurman met zoon Anto-
nie van De Kromme Mijdrecht, San-
der Pater van CenS, Wim Berkelaar 
van De Merel-Heerenlux, Bart Dirks 
van Onze Vrijheid-Biljartmakers en 
Willem Holla van De Springbok. Dit 
bonte gezelschap startte vrijdag-
avond onder de deskundige leiding 
van Aria Dolmans en Lucia Burger 
om 19.30 uur precies. Om 23.00 uur 
kon de eerste prognose los gela-
ten worden want er waren 4 spelers 
met een volle winst, te weten: Don-
ny, Ton, Antonie, Sander en Gerrit. 
Voor dag 2, aanvang: 11.00 uur wa-
ren weer volop mogelijkheden. Ton 
bleef zijn 3 partijen die dag winnen, 
ook Donny en Antonie kwamen tot 
enkele winstpartijen. Sander zette 
een hoogste serie van 15 carambo-
les en Antonie kwam tot een kort-
ste partij in slechts 17 beurten. Voor 
de laatste dag met nog 2 wedstrij-
den te gaan was het al gauw ge-
sneden koek. Ton , was niet te stui-
ten want vorig jaar was hij ook 
al kampioen in die klasse. Don-
ny bleef Ton het langst op de hie-
len zitten en hoopte op een misre-
keningetje. Antonie deed ook lek-

ker mee om hoog te gaan eindigen. 
Het is hét tournooi van de jeugdige 
talenten geworden, want van Don-
nie, Sander en Antonie gaat u meer 
hore ! Rond 15.00 uur sprak federa-
tievoorzitter Toine Doezé een dank-
woord uit voor de correcte arbitra-
ge, de mooie accommodatie met de 
vlotte bediening en de beide dames 
van de wedstrijdleiding. Aria maakte 
de uitslag bekend en overhandigde 
met Lucia het eremetaal en de fleu-
rige boeketten van Rijdes.

De eindstand is als volgt:
1 Ton Driehuis 14 punten 
2 Donny Beets  10 punten 
3 Antonie Schuurman  8 punten

Ton biljartkampioen libre 
1+2 sterklasse
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Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Het Swahili is de taal van Oost 
Afrika, Kenia, Tanzania, Oegan-
da, Congo en Ruanda. Het Swa-
hili is de officiële landstaal van 
50 miljoen mensen. Voor 45 mil-
joen van deze mensen is het niet 
de moedertaal. De moedertaal 
van de Oost Afrikaan is één van 
de talrijke stammentalen. Behal-
ve deze 50 miljoen mensen voor 
wie het Swahili de officiële lands-
taal is zijn er nog vele miljoenen 
Afrikanen die deze taal spreken 
omdat zij in de handel werken, in 
een handelsstad wonen of vluch-
teling zijn. Met name in Tanzania 
maar ook in Kenia wordt het Swa-
hili gebruikt in het basisonder-
wijs. Op de middelbare scholen 
en in het hoger onderwijs wordt 
onderwijs gegeven in het Engels. 
Ook in het parlement wordt in 
het Engels gecommuniceerd. Het 
grootste deel van de Oost Afrika-
nen is minimaal tweetalig, heel 
vaak drietalig. Het Swahili is een 
mengvorm van Bantoetalen met 
sterke invloeden vanuit het Ara-
bisch, Portugees, Hindi en Engel-
se + Duitse woorden. Het woord 
Swahili betekent in het Arabisch 
“van de kust”. Swahili was nl. de 
handelstaal van de kustroute. Die 
handelsroute bestond al 1000 
jaar v. Chr. Arabische handelaren 
trokken langs de kust en brach-

ten niet alleen de taal maar ook 
de Islam. De gemeenschappelij-
ke taal in Oost Afrika werd vooral 
gepromoot door de Engelsen (Ke-
nia) en ook wel de Duitsers (Tan-
zania). Zij wilden graag één ad-
ministratieve taal. Voor de koloni-
sator veel handiger dan de talloze 
zeer uiteenlopende stammen-ta-
len. Met één taal is het gemakke-
lijker om over een gebied te heer-
sen. Inmiddels heeft het Swahili 
15 dialecten. In de taal wordt el-
ke letter uitgesproken ook als het 
een groepje medeklinkers betreft 
of twee keer dezelfde letter. 
Ik heb van horen zeggen dat het 
een gemakkelijke taal is om te le-
ren maar daar ben ik - ondanks 
onze projecten in dit gebied - tot 
nu toe niet aan toe gekomen!

Nel Bouwhuijzen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

Swahili: de taal van 
Oost Afrika

Jambo! (Hallo!)

27 juni 2015
Vogelexcursie Gooilust
Regio - Landgoed Gooilust laat je 
steeds verrassen! De rijke geschie-
denis en vroegere bewoners heb-
ben hun sporen achtergelaten. Je 
vindt op deze buitenplaats in ‘s-
Graveland een rododendronvallei, 
siertuin, landhuis, exotische bomen-
collectie en sterrenbos. Op Gooilust 
kun je heerlijk wandelen. De over-
gangen van bos, grasland en open 
water zijn prima leefgebied voor al-
lerlei soorten zoogdieren, insecten, 
vogels en andere dieren. Naast ree-
en komen ook tal van kleinere zoog-
dieren voor, zoals eekhoorn, vos en 
bunzing. Op Gooilust komen maar 
liefst zestig verschillende soorten 
broedvogels voor. Opvallend zijn de 
blauwe reigers die al vanaf februa-
ri hun nesten maken hoog in de bo-
men naast de oprijlaan van Gooilust. 
Bij de vijver voor het landhuis kunt 
u de opvallend blauworanje ijsvogel 
voorbij zien scheren. Op de grasvel-
den kunt u zomaar een buizerd zien 
zitten. De bosuil laat zich niet zo ge-
makkelijk zien. Hij komt pas in de 

schemering tevoorschijn maar mis-
schien komen we wel braakballen 
van ze tegen.

IVN
Deze IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is 
niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor passende kleding 
en stevig schoeisel of laarzen. Een 
kijker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. Datum: zaterdag 7 februari 
2015. Verzamelen: parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Terug: rond 12:00 uur. Als het 
erg slecht weer is en u wilt weten of 
de excursie doorgaat kunt u bellen 
met de excursieleider. Informatie: 
Tinok van Hattum, tel.: 0297-534562 
of 06-24752079.

Foto website 
Natuurmonumenten

Eerste vrijdag in februari: 
Warme truiendag
De Ronde Venen - Aanstaande 
vrijdag 6 februari wordt ‘Warme trui-
endag’ gevierd. Met deze actie wil 
het Klimaatverbond aandacht be-
steden aan het energieverbruik van 
mensen in Nederland. Wereldleiders 
spraken in februari 2005 in het Ky-
oto-protocol af om broeikasgassen, 
die zorgen voor klimaatverandering, 
te verminderen. Met de deelname 
aan Warme truiendag kan ieder-
een zijn steentje hieraan bijdragen. 
Meedoen aan de warme truiendag 
levert u een energiebesparing van 
7% per graad minder en dus ook 
7% minder CO2-uitstoot. Eén dag-
je minder stoken lost het probleem 
natuurlijk niet op, maar hopelijk 

brengt het wel veel mensen op het 
idee om zich in te zetten voor een 
gezond klimaat.  Ruim 1000 leerlin-
gen van verschillende basisscho-
len in de gemeente De Ronde Ve-
nen doen dit jaar weer mee aan de 
Warme truiendag. Alle deelnemen-
de groepen ontvangen een lespak-
ket, waarin naast educatieve infor-
matie over energieverbruik en ener-
giebesparing ook allerlei suggesties 
worden gegeven om op een creatie-
ve manier met het onderwerp om te 
gaan: zoals hoe maak je de coolste 
warme trui. Natuurlijk hoort er ook 
warme chocomelk bij. Jumbo Wilnis 
sponsort dit jaar maar liefst 173 liter 
van dit lekkere drankje.

Alarmerende berichten 
over PGB Zorg
De Ronde Venen - De laatste we-
ken zijn er alarmerende berichten 
van mensen die zorg krijgen via een 
persoonsgeboden budget (PGB), de 
PGB houders. Met een PGB kun-
nen patiënten of hun naaste fami-
lie de benodigde zorg inkopen. Zo 
kunnen ze de regie over hun leven 
behouden. De regels voor een PGB 
zijn sinds 2015 veranderd. Om frau-
de te voorkomen, vindt de betaling 
nu plaats via de Sociale Verzeke-
ringsbank. Maar nu blijkt al dat de 
Sociale Verzekeringsbank die uit-
voering niet aan kan. Inmiddels zijn 
daarover alarmerende berichten van 
mensen die zorgen voor een ziek fa-
milielid. Want als de benodigde zorg 
niet op tijd wordt betaald, dreigt het 
risico dat die noodzakelijke zorgver-
lening wordt gestopt. De gemeen-
te is in veel gevallen eindverant-
woordelijk voor die zorg. Namens 
het CDA heeft Ria de Korte daar-
over vragen gesteld aan het colle-
ge van B en W. 

Het CDA wil dat het college garan-
deert dat de zorgzekerheid voor in-
woners niet in gevaar komt.
Over fraude met PGB’s zijn eind vo-
rige maand ook verontruste berich-
ten bekend geworden. Uit landelijke 
controles blijkt dat bij één op de 14 
gevallen een vermoeden van fraude 
werd geconstateerd. Vaak zijn dat 
bemiddelingsbureaus of zorgver-
leners die hulp verlenen. Zij geven 
dan niet de hoeveelheid zorg waar 
zorgvragers recht op hebben. Ook 
daarover wil het CDA opheldering. 
Het CDA wil dat het college er mid-
dels controles voor instaat dat de in-
gekochte zorg echt wordt geleverd 
aan de inwoners van De Ronde Ve-
nen. Daarnaast is het van groot be-
lang dat zorgontvangers er goed op 
letten dat ze daadwerkelijk de zorg 
krijgen waarop ze volgens hun PGB 
recht hebben. Voor vragen of op-
merkingen staat de zorgtelefoon 
van het CDA De Ronde Venen open 
0617070768.

De Ronde Venen - Voor onder-
staande cursussen zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar.

Sterrenkunde voor beginners
(cursus 26, 5 donderdagen, 12-19-
26 feb., 5-12 maart van 20.00-22.00 
uur)
Voor de beginners starten we met 
het Zonnestelsel, de Planeten, Ma-
nen en Sterren. Mochten er zich 
verrassende en spectaculaire zaken 
boven onze hoofden voordoen, dan 
wordt daar direct op ingehaakt. Een 
vooruitblik wordt gegeven op de na-
dering van Ceres en Pluto en de ko-
meten in die buurt worden in een 
les uit de doeken gedaan.

Sterrenkunde voor gevorderden 
(cursus 22, 10 maandagen 9-16-23 
feb., 2-9-16-23-30 maart, 13-20 april 
van 20.00-22.00 uur)
Na de eerste eenvoudige astrono-
mische stappen wordt het tijd voor 
echte wonderen van het universum. 
De cursist gaat zich nu bezig hou-
den met Radio Sterrenkunde, het 
nieuwe zonneminimum, relativiteits-
theorie, de heliosfeer, donkere ma-
terie en Energie, Planeten bij een 
andere zon en natuurlijk de aan-
komst van ruimtesonde Dawn bij 
Dwergplaneet Ceres en de nade-
rende blik op Pluto.

Zen meditatie
(cursus 29, 2 vrijdagen, 20-27 febru-
ari, van 20.30 – 22.30 uur)
Deze twee avonden belichten het 
hoe en waarom van de Zen-medita-
tie. Ervaring is niet nodig maar staat 
ook niet in de weg. De eerste avond 
staat de lichaams- en geesteshou-
ding van deze meditatie centraal. De 
tweede avond gaat over de Zen- be-
oefening in het dagelijks leven. Jong 
of oud, we raken gemakkelijk ver-
ward door de snelle veranderingen 
en voortdurende prikkels waarmee 
we te maken hebben in onze tijd. 
Streven naar materieel goed of con-
tinue zoeken naar plezier leiden niet 
tot geluk en vrede. Volledig gewaar 
en aanwezig in het moment, komen 
we innerlijk tot rust en verschijnen 
mededogen en levenswijsheid. Zen-
meditatie is geen techniek maar 
een natuurlijk aanwezig zijn met en 
wakker kijken naar wat er is en wie 
we zijn.

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

Inschrijven bij 
Cursusproject

Kans overlijden groot bij 
bloeding na dotterbehandeling
Regio - “Bij een bloeding even na 
een dotterbehandeling is de kans 
op overlijden groot. Wanneer een 
patiënt de bloeding overleeft, is 
het risico op sterfte gelijk aan dat 
van mensen die geen bloeding ge-
had hebben.” Dit stelt Kikkert in zijn 
proefschrift over het risico op bloe-

ding na een dotterbehandeling. Uit 
oude studies bleek een verband 
tussen bloedingen en sterfte lang 
nadat de bloeding was voorgeval-
len. Dit proefschrift breekt met die 
gangbare opvatting.
Lees verder op 
www.lijfengezondheid.nl





De Kwakel - Revanche, daar was 
het tijd voor zondag. KDO verloor 
de uitwedstrijd tegen VOS/DSG 
met 21-15, wetend dat dit niet nodig 
was. De eerste woorden in de kleed-
kamer waren toen dan ook “Thuis 
hebben we ze”. Om deze uitspraak 
waar te maken moest er een goede 
wedstrijd neergezet worden, hiervan 
was iedereen zich bewust. Vooral de 
dekking moest goed staan om de 
technisch vaardige tegenspeelsters 
te kunnen stoppen. Na de doelpun-
ten van de ‘jeugd van de week’ Jen-
na en Rosalie kon de wedstrijd be-
ginnen. De eerste paar minuten wa-
ren voor KDO, de thuisspelende 
ploeg kwam al snel op voorsprong. 
Het uitbouwen van deze voorsprong 
lukte alleen niet, VOS/DSG kwam 
terug tot een gelijke stand. Een lan-
ge tijd heeft het scorebord op 5-5 
gestaan, VOS/DSG kon er bij KDO 
niet langs maar helaas werkte dit 
ook andersom. Later was het toch 
KDO dat de leiding nam, de ploeg 
wist een klein gaatje te slaan rich-
ting de rust. Deze laatste fase in 
de eerste helft was erg spannend, 
VOS/DSG speelde lange aanvallen 
maar KDO wist de dekking goed 
dicht te houden. Hierdoor werd er 
gerust met een stand van 9-8.
Na wat tips van de trainer kon de 
tweede helft beginnen. KDO start-
te goed en wist de voorsprong uit te 
bouwen. Ook de dekking bleef sterk 
waardoor KDO de wedstrijd om wist 
te buigen. De tweede helft werd er 
sneller gespeeld in de aanval en of-
fensiever verdedigd, dit wierp zeker 
zijn vruchten af. KDO liep uit naar 
een voorsprong van 16-12, maar 
leek hier even in een dip te komen. 
De doelpunten bleven bijna tien mi-
nuten uit aan beide kanten, dit was 
zeker een verdienste van beide dek-
kingen en keepsters. VOS/DSG wist 

als eerste weer te scoren na de-
ze doelpuntloze periode. Dit schud-
de KDO wel weer wakker, voor de 
thuisspelende dames was het een 
kwestie van de wedstrijd uitspelen 
en dit werd dan ook keurig gedaan. 
Mede door het snelle spel, een 
100% score wat betreft penalty’s en 
een penaltykiller in het eigen doel 
werd er afgefloten met een stand 
van 18-15 op het scorebord. Bij de-
ze willen we de ‘jeugd van de week’ 
Jenna en Rosalie bedanken voor het 
aanmoedigen, en uiteraard ook het 
publiek op de goed gevulde tribune.
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Dames 1 KDO draaien 
een goed seizoen

Autobrand 
Uithoorn - Op maandag 26 januari 
rond acht uur in de avond is brand 
ontstaan onder de motorkap van 
een auto. Op het moment dat de 25 
jarige automobiliste uit Rijpwetering 
haar auto geparkeerd had aan de 
Randhoornweg, kwam er veel rook 
uit de wagen. De brandweer was 
snel ter plaatse en heeft het vuur-
tje geblust. Er bleek kortsluiting te 
zijn ontstaan in de bedrading. Er is 
schade ontstaan aan de motorkap.

Overval voor woning
Uithoorn - Op woensdag 28 janua-
ri rond half acht in de avond is een 
bewoner van de Zijdelweg overval-
len voor zijn woning. Hij hoorde de 
bel, keek boven uit het raam, maar 
zag niets. Toen er weer gebeld werd, 
is hij naar beneden gelopen en 
heeft de deur open gedaan. Er za-
ten drie mannen achter de heg, die 
vliegensvlug voor zijn neus stonden. 
De drie eisten geld. Er werd een pi-
stool op de man gericht. De man 
heeft zich geweerd en heeft een van 
de mannen in het gezicht geslagen. 
Hierop werd hij, met waarschijn-
lijk het pistool, op zijn hoofd gesla-
gen. Door de klap viel de slee van 

het pistool af en besloten de drie 
er vandoor te gaan. Ze zijn wegge-
hold richting de bank en de garage. 
De politie was snel ter plaatse. Er is 
gezocht met auto’s en met de heli, 
maar de drie zijn niet meer aange-
troffen. De mannen zijn ongeveer 20 
jaar oud. Ze droegen donkere jas-
sen met capuchons. Allen hebben 
een smal postuur. De bewoner heeft 
een snee opgelopen op zijn hoofd 
en heeft een harde trap tegen zijn 
been gekregen. De bewoner is voor 
behandeling naar de huisarts ge-
gaan. De recherche heeft de overval 
in onderzoek. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden via 0900-8844.

Woningen in het Oude 
Dorp gaan op de schop
Uithoorn - Woningcorporatie Eigen 
Haard (EH) is voornemens een fors 
aantal woningen in het oude dorp 
van Uithoorn de komende jaren op 
de schop te nemen. Er wordt beke-
ken of renovatie zinvol en lonend 
is of dat er moet worden gesloopt 
waarna nieuwbouw gaat plaatsvin-
den. Een rij woningen aan de Prin-
ses Christinalaan met de huisnum-
mers 12 tot en met 84 is op termijn 
het eerst aan de beurt om te wor-
den gesloopt. De woningen blij-
ken volgens EH na 60 jaar aan het 
einde van hun technische levens-
duur te zijn. De bewoners van de-
ze huizen werden via een brief door 
EH over deze zaak ingelicht. Ande-
re bewoners van huizen in het Tha-
merdal (1) die in aanmerking ko-
men voor renovatie, zijn eveneens 
kortgeleden geïnformeerd. Voor de 
bewoners die dit aangaat organi-
seerde EH dinsdagavond 27 janua-
ri in de aula van het Alkwin Kolle-
ge aan de Weegbree een informa-
tieavond. Enkele tientallen bewo-
ners, waaronder ook enkele nieuws-
gierigen uit het Oranjekwartier, had-
den de moeite genomen naar deze 
locatie te komen. Een aantal vroeg 
zich af waarom juist daar, terwijl in 
het Thamerdal zelf ook mogelijk-
heden zijn om een informatieavond 
te houden, zoals in buurthuis Pon-
derosa of het nieuwe IKC Thamer-
dal. Voordeel daarvan zou zijn ge-
weest dat ook andere en met name 
meer oudere bewoners, in staat wa-
ren geweest om deze avond bij te 
wonen. Het lijkt er nu op dat er op 
(korte?) termijn nog meer informa-
tieavonden moeten worden georga-
niseerd door EH, want aan het be-
gin van de avond werd een kaart 
getoond van het Thamerdal en het 
Oranjekwartier waarop hele rijen 
huizen rood stonden ingekleurd die 
op termijn aan de beurt zijn voor re-
novatie of sloop. Er zullen daaronder 
bewoners zijn die het toejuichen dat 
de ‘oude meuk’ een keer onder han-
den wordt genomen, maar het me-
rendeel maakt zich bij navraag toch 
wel zorgen hoe het proces dan gaat 
verlopen.

Paalrot
De aanwezigen werden via ge-
spreksleidster Mieke Stoopendaal 
tijdens de informatieavond door 
medewerkers van EH ‘bijgepraat’ 
over de situatie waarbij hun wonin-
gen gerenoveerd of gesloopt moe-
ten worden. Bij een fors aantal wo-
ningen blijkt de fundering in zo’n 
slechte staat te verkeren door paal-
rot, veroorzaakt door een bacterie, 
dat vervanging nodig is. En dat gaat 
niet zonder het hele huis te strippen. 
Slopen en nieuwbouw is dan eerder 
een optie. Een bouwkundig onder-
zoek dat volgens EH in 2012 in de 
vorm van een quickscan is uitge-
voerd, heeft dat uitgewezen. Daar-
na is eind 2013 begin 2014 een na-
der onderzoek ingesteld. Foto’s van 
de palen werden op een projectie-
scherm getoond. Een en ander werd 
door de gebiedsontwikkelaar van 
EH, Hans Stolze, nader toegelicht. 
Renovatie en/of sloop zou naar zijn 
zeggen vanaf 2019 van start gaan. 
In ieder geval gaat een rij woningen 
in de Christinalaan plat. Daar wer-
den zoals verwacht vanuit de zaal 
de nodige vragen over gesteld. Zo-
als waar de bewoners (tijdelijk?) 
naartoe moeten als hun huis uitge-
breid wordt gerenoveerd of afge-
broken? Krijgen ze dan een woning 
elders toegewezen of moeten ze ge-
woon verhuizen naar een andere lo-
catie, misschien zelfs buiten Uit-
hoorn? Zijn er dan voldoende ande-
re woningen in dezelfde huurklasse 
beschikbaar (niet dus) of gaat men 
(veel) meer huur betalen? Wie ver-
goedt de verhuizing en de nieuwe 

inrichting? Wordt het weer sociale 
woningbouw als er nieuwbouw gaat 
plaatsvinden of komen er duurde-
re huurwoningen in de vrije sector 
voor in de plaats, dan wel apparte-
menten? Het onderwerp is ook inte-
ressant voor bewoners van de Prin-
ses Margrietlaan die precies één 
dag na de informatieavond een-
zelfde brief in de bus kregen over 
verrotte palen en nog meer slech-
te berichten over hun woning. Maar 
ook de woningen aan de Prinses 
Irenelaan, Prins Bernhardlaan en de 
Prins Hendriklaan wacht eenzelf-
de lot. Een bewoner van het Oranje-
kwartier laat weten dat op 21 okto-
ber 2013 Eigen Haard aan de huur-
ders op de Prins Bernhardlaan (2-
14), Christinalaan(!) en de Prins 
Hendriklaan een brief heeft ge-
stuurd. Daarin stond dat de hou-
ten heipalen onder de huizen aan-
getast zijn door schimmels en bac-
teriën. Verder werd gemeld dat be-
sloten was daar geen groot onder-
houd meer aan te doen. Het slopen 
was een denkbare mogelijkheid. De 
bewoners verwachtten toen dat dit 
rond 2018 zal gebeuren. Komt aar-
dig overeen met de genoemde da-
tum door gebiedsontwikkelaar Stol-
ze. “Afgezien dat opnieuw een stuk-
je oud Uithoorn verdwijnt, is het ook 
mega-zuur voor de paar huiseige-
naren in die huizenrijen die in een 
klap de waarde van hun huis zagen 
kelderen! Wat de status ondertus-
sen is weet ik niet, maar de gemeen-
te heeft niet echt haar best gedaan 
om Eigen Haard van gedachten te 
laten veranderen,” aldus de bewo-
ner. “Er is ‘in de wandelgangen’ wel 
eens een paar keer met raadsleden 
over gesproken, maar telkens hield 
men zich van den domme.”

Inzien op afspraak!
Hennie Lodeweges. senior mede-
werker ‘Woonservice’ van Eigen 
Haard, dezelfde man die de brie-
ven heeft ondertekend naar de be-
woners, gaf in de beantwoording 
overwegend aan wat de wettelij-
ke regels en rechten zijn voor de 
bewoners als zij noodgedwongen 
moeten verhuizen. Het tarief wat 
hen rechtens toekomst is een ver-
goeding van 5.800 euro en ze krij-
gen de status van urgentie. En wat 
wordt er geregeld met de bewoners 
die de laatste tijd fors hebben geïn-
vesteerd in hun woning door die zelf 
(met goedkeuring) op te knappen of 
te verfraaien? Daar werd geen dui-
delijk antwoord op gegeven. Een 
aantal bewoners in de aula voelde 
zich ‘gepakt’ door de berichtgeving 
en zeiden direct met investeren in 
hun huurwoning te zullen stoppen. 
Sommige nieuwe bewoners die een 
huurcontract zijn aangegaan bleken 

niet door EH op de hoogte te zijn 
gebracht van de jongste ontwikke-
lingen. Een bewoner die het bouw-
kundige rapport van de woningen 
opgestuurd wil krijgen om dit in te 
zien, werd daarin teleurgesteld. Lo-
deweges gaf aan dat dit niet gebrui-
kelijk is. “Belangstellenden kunnen 
het op afspraak op het kantoor bij 
EH in Amsterdam komen inzien,” 
liet hij weten. Hij opperde in dat ge-
val het vormen van een bewoners-
commissie die de belangen van an-
dere bewoners behartigt en dan ook 
de resultaten van het technisch rap-
port aan iedereen kan meedelen… 
Beter is echter het vormen van een 
burgerinitiatief om samen met de 
gemeente EH te dwingen alles (tij-
dig!) openbaar te maken waar het 
de woonsituatie en het woongenot 
van de bewoners betreft in het he-
le Thamerdalgebied voor zover het 
gaat om de huurwoningen. Ande-
re bewoners vroegen of er een op-
zichter in hun huis kon komen kij-
ken naar de ongemakken en de 
bouwkundige staat van de woning. 
In enkele gevallen werd daarvan de 
naam genoteerd en werd dit door 
EH toegezegd.

Geen kant en klaar plan
Slopen is een, maar wat voor huizen 
komen er dan voor terug zo werd 
gevraagd en kan men dan weer te-
rugverhuizen naar de Christinalaan 
omdat bewoners zeggen daar leuk 
te wonen. Hans Stolze van EH be-
kende schoorvoetend dat hij er nog 
geen idee van heeft wat voor soort 
huizen er gebouwd gaan worden. 
“Er is zelfs geen kant en klaar plan. 
Het gaat deze avond alleen maar 
over de resultaten van het bouw-
kundig onderzoek en op basis daar-
van is het besluit genomen een aan-
tal woningen aan de Christinalaan 
mettertijd te slopen. Een definitie-
ve datum weet ik daarbij niet te ver-
tellen maar wel dat het na 1 janua-
ri 2019 is.”

Lodeweges op zijn beurt zei dat 
hij er nog niets over kon meede-
len waar de bewoners naartoe die-
nen te verhuizen bij sloop van hun 
woningen. “Het is nog te vroeg om 
er iets zinnigs over te kunnen zeg-
gen. Er is nog drie jaar te gaan. Wij 
vragen bij de gemeente een vergun-
ning aan om te mogen slopen. Daar 
komt een datum uit. Zodra wij dat 
weten informeren wij u en vanaf dat 
moment bent u een urgent woning-
zoekende. U valt als huurder onder 
het Sociaal Statuut en wij gaan dan 
met u kijken of er ergens een pas-
sende woning voor u is. Dat kan 
in een andere wijk, maar ook bui-
ten Uithoorn zijn. En als u daar dan 
naartoe bent verhuisd en die plaats 

Weer winnaar bij
W.C. Zijdelwaard
Uithoorn – Vorige week zaterdag 
reikte Joep Szejnoga van kapsalon 
Joepsze de prijs uit aan de winnares 
van de weekprijs, mevrouw J. Har-
te uit De Kwakel. De prijs bestond 
wederom uit een pakket samenge-

steld door de Zijdelwaard-onderne-
mers met artikelen en waardebon-
nen van de winkels. De bouwzegel-
actie ‘Bouw mee met Zijdelwaard’ 
loopt nog tot en met zaterdag 28 fe-
bruari.

Valpartij bij 
rooien boom
Uithoorn - Op maandag 2 februa-
ri rond half tien in de ochtend heeft 
een bedrijfsongeval plaatsgevonden 
in Ganzendiep. In opdracht van de 
gemeente waren medewerkers van 
een bedrijf bezig een boom te rooi-
en. Om de boom was een touw ge-
bonden en deze werd vastgehou-
den door een 50 jarige man uit Die-
men. Toen de boom los kwam, viel 
de man naar achteren en beland-
de op zijn rug. Hij is per ambulan-
ce naar ziekenhuis Amstelland ge-
bracht om röntgenfoto’s te laten 
maken. De arbeidsinspectie is in 
kennis gesteld.

Visspullen uit 
auto weg
Uithoorn - Op woensdag 28 januari 
is tussen zes uur en kwart voor acht 
in de avond  ingebroken in een in 
de Stationsstraat geparkeerde auto. 
Van de Citroen Picasso is een ruit 
aan de achterzijde ingeslagen. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
een rugtas van het merk Spro, een 
vishengel met molen en een warm-
tepak en warmtelaarzen.

Hennepkwekerij 
in woning
Uithoorn - Op vrijdag 30 januari 
om acht uur in de ochtend kreeg de 
politie een opvallende melding van 
een inwoner. In de Gerbrandilaan 
hadden alle woningen een wit dak 
door de sneeuwval. Eén woning 
echter niet. De politie is een kijkje 
gaan nemen en troffen in het huis 
een hennepplantage aan met liefst 
541 planten. De stroom werd ille-
gaal afgetapt. De planten zijn ver-
nietigd en alle aanwezige appara-
tuur is in beslag genomen. Er zijn 
geen personen aangetroffen. Het 
huis werd door de eigenaresse ver-
huurd. Het verdere onderzoek loopt.

als prettig ervaart, misschien ook 
al in de buurt bent geïntegreerd, 
waarom zou u dan nog willen terug-
verhuizen naar uw oude stek in de 
Christinalaan? Dat zijn dan dubbe-
le kosten die u moet maken,” leg-
de Lodeweges uit waarbij hij voor 
het gemak maar voorbij ging aan 
het sociale leven dat het gezin en 
de (schoolgaande) kinderen in de 
afgelopen jaren in de wijk en Uit-
hoorn hebben opgebouwd. Kortom, 
voor die gezinnen lijkt er geen toe-
komst meer in de Christinalaan.

Onvoldoende woningen
Het is duidelijk dat te zijner tijd bij 
sloop van de bijna 40 woningen 
in de Christinalaan mensen moe-
ten verkassen. Maar gebeurt dat 
in een keer of in delen? Ook daar-
op bleef men het antwoord bij EH 
schuldig. Bij navraag blijken er on-
voldoende woningen van dat kali-
ber in Uithoorn of De Kwakel te zijn 
om alle gezinnen in een keer onder-
dak te verschaffen. En zo ja wordt 
dat dan buiten Uithoorn in Amstel-
veen (Westwijk), Amsterdam of nog 
een andere plaats? Komt bij dat de 
bewoners uit de nog te slopen drie 
flats aan de Europarei er ook nog 
zijn die de komende jaren een plek 
moeten hebben om te wonen. Die 
blijken voorrang te hebben op de 
bewoners uit de Christinalaan en 
mogelijk (straks) ook op die uit de 
omgeving. Want gegarandeerd dat 
er nog meer bewoners zullen moe-
ten verkassen uit het oudste woon-
gedeelte van het Thamerdal. De wat 
jongere bebouwing – in wat Tha-
merdel 2 en 3 genoemd wordt – 
blijft nog even buiten beschouwing. 
Echter in het Oranjekwartier zijn 
ook al huurwoningen aangemerkt 
om te worden gerenoveerd of te 
worden gesloopt. De woningcorpo-
ratie zal dus met een gedegen plan 
voor de middellange en langere ter-
mijn moeten komen om haar ambi-
ties te kunnen realiseren. Door nu 
al te zeggen dat men op voorhand 
geen kant en klaar plan heeft en 
ook bij het overige geen afdoende 
antwoord op vragen van de bewo-
ners te hebben, doet het ergste vre-
zen. Maar geen vervangende woon-
ruimte, dan ook geen sloop! En pas-
sant werd nog door Lodeweges op-
gemerkt dat men verwacht dat er 
ook bewoners zullen zijn die nu al-
vast zelf zullen gaan uitkijken naar 
een andere woonplek. Dat zien ze 
natuurlijk graag bij EH, want dan 
lost het probleem zich stukje bij 
beetje vanzelf op. In dat geval zou 
het natuurlijk van goede wil getui-
gen als woningcorporatie hen daar-
bij een handje hielp.…

Afbraak sociale huurwoningen
Volgens bewoonster Petra Buis is 
Eigen Haard samen met de ge-
meente Uithoorn bezig om het aan-
tal sociale huurwoningen drastisch 
af te breken en er vervolgens ap-
partementen of vrije sector wo-
ningen voor in de plaats te zet-
ten. Dat levert meer geld op voor 
de armlastige gemeente. “Dit pro-
ces is kennelijk al heel lang aan de 
gang. Achteraf blijken de bewoners 
in de Beatrixlaan al 4 jaar geleden 
over de sloopplannen te zijn geïn-
formeerd. Ook de bewoners van de 
Bernhardlaan wisten van de plan-
nen via informatie van EH,” aldus de 
bewoonster. Navraag bij raadsleden 
leert dat men er weinig of niets van-
af weet (of wil weten, c.q. er geen 
mededelingen over wil doen) en 
vervolgens verwijst naar informatie 
van Eigen Haard. De gemeente zelf 
heeft tot nu toe met geen woord ge-
rept over de ophanden zijnde veran-
deringen in de woonsituatie die EH 
gaat doorvoeren in het Thamerdal. 
Zou men eigenlijk wel weten wat er 
speelt? Zo nee, stel u op de hoogte. 
Zo ja, waarom wordt dat dan door 
raadsleden en ambtenaren angst-
vallig verzwegen als naar openheid 
van zaken wordt gevraagd? Of heeft 
de gemeente zichzelf via geheim-
houding ‘verkocht’ aan de woning-
bouwvereniging en andere project-
ontwikkelaars om sloop en nieuw-
bouw in het (oude) dorpscentrum 
hoe dan ook te kunnen realiseren? 
Wie het weet mag het zeggen.
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Bridgeclub ABC
Regio - Op 22 januari, speelden we 
de eerste ronde van de derde cy-
clus. Voordat we gingen bridgen, 
werden de eerste van de A lijn en de 
B lijn  op het podium gezet, en ge-
eerd met een fles wijn en trakteer-
de Coby, omdat ze 85 jaar was ge-
worden.
Wij wensen Coby er nog heel veel 
jaren bij. Met 24 paren begonnen 
we aan de nieuwe competitie ronde, 
hoeveel percentage halen we van-
daag, is dan de vraag van velen. De 

sfeer maken we zelf en als die goed 
is zijn dat de resultaten ook. 
De zittinguitslag was als volgt: in de 
de A lijn:  op de eerste plaats Aja en 
John, met een hoge score van  66,67 
%. De tweede plaats voor Ciny en 
Hetty, met  61,98 %. De derde plaats 
was voor Greet en Roel met 60,94 
%. in de B lijn werd de eerste plaats 
gedeeld door Nel en Jos en Lenny 
en Fhini  met een score van  55,90.  
Dan verspringt naar de derde plaats 
Corry en Lenny met  53,47 %.

ASM heeft een goede 
week wat bekers betreft
De Hoef - De 1e bekerronde in het 
nieuwe jaar zit er ook weer op. Het 
lijkt erop dat het om twee fronten 
strijden, competitie en beker, toch 
niet zo eenvoudig. Elke wedstrijd is 
er een zou je toch zeggen maar in 
de praktijk lijkt het toch weer an-
ders. De teams die in de competi-
tie in de top staan laten het nog wel 
een liggen in de beker en teams die 
wat lager staan pakken juist van de 
top de punten in de beker en dus 
is het altijd weer een verassing om 
de uitslagen te bekijken. De 1e wed-
strijd is er al meteen zo een. De Kui-
per Stee/Inn moest thuis tegen ASM 
1. Martien Heijman maakte hier wel 
de hoogste serie van de week (15 
en 28,3%) maar dat was toch niet 
genoeg om de partij tegen Rene 
Hoogenboom te winnen. Alleen Pe-
ter Coenen was in staat om twee 
punten voor de Kuiper/Stee Inn te 
pakken en dus werd het 2-7 voor 
ASM 1. Op dezelfde locatie moest 
Stieva/Aalsmeer tegen ASM 2. In 
de beker stonden beide teams pre-
cies gelijk. ASM 2 wilde daar ken-
nelijk wat aan veranderen en dat is 
hen ook goed gelukt. Gedecideerd 
werden de Stieva’s stuk voor stuk 
op zij geschoven waarbij Miguel van 
Nieuwkerk ook nog een de kortste 
partij (13 beurten) van de week op 
tafel legde, 0-9. Onze Vrijheid de Bil-
jartmakers, in de top van de 2e di-
visie maar in de middenmoot bij de 
beker, mocht naar de Hoef om tegen 
de Springbok 1 te bekeren. 

Bert Loogman speelde met 18 beur-
ten een sterke partij tegen Pe-
ter Stam en gaf daarmee Peter ook 
geen kans om in de wedstrijd te ko-
men maar dat waren dan ook de 
enige punten die Onze Vrijheid bin-
nen kom halen. Mede door het goed 
spel van Bert haalde Onze Vrijheid 
met een verschil van 0,00005 het ex-
tra punt binnen, einduitslag 6-3. Het 
is even rekenen maar het levert wel 
een punt op. De Schans/Lutis venti-
latietechniek doet het minder goed 
in de competitie maar staat boven-
aan in de beker en dat willen ze 
graag zo houden. Tegen Bar Adel-
hof 3 liet John Beets met 110 ca-
ramboles in 18 beurten Cock Verver 
veel op zijn stoel zitten. Henk Door-
nekamp kwam 6 caramboles tekort 
tegen Henk Doornekamp maar dat 

gold omgekeerd voor Stefan Vos te-
gen Ton Brandsema. Donny Beets 
ronde dit af door Rohan Janmaat te 
verslaan, 7-2. Door deze winst blijft 
de Schans/Lutis ventilatietechniek 
ook bovenaan staan in de beker. 
De Paddestoel 2 en de Springbok 
2 stonden tot deze week op de 14 
en 13 plaats in de beker. Op voor-
hand geen eenvoudig partij en dat 
bleek ook tijdens de wedstrijd. Om 
en om werden de partijen gewon-
nen en beide teams haalden daar-
mee 4 punten binnen maar de Pad-
destoel maakte meer caramboles en 
dus kwam er 5-4 op de uitslaglijst. 
De Merel/Heerenlux 1 kreeg CenS 
1 op bezoek. Een divisie verschil in 
de competitie maar 1 plaats ver-
schil, in het voordeel van de Merel/
Heerenlux, in de beker. Een wed-
strijd om een plek in de rankschik-
king. Kees Griffioen en Eric Aars-
man pakten de winst voor de Merel/
Heerenlux maar dat deden de he-
ren Driehuis voor CenS en ook weer 
met net even meer caramboles dan 
de Merel/Heerenlux, 4-5. De Merel/
Heerenlux 3 staat bovenaan in de 
1e divisie maar onderaan in de be-
ker. Kennelijk voelen zij zich onder-
aan in de beker toch niet helemaal 
op hun plek en daar wilden zij tegen 
de Kromme Mijdrecht wat aan gaan 
doen. Caty Jansen kon het helaas 
niet bolwerken tegen Gerrit Schuur-
man maar de andere drie partijen 
waren wel voor de Merel/Heeren-
lux, 7-2. DIO, langzaam maar zeker 
op weg naar de top in de 1e divi-
sie, staat op de 17e plek in de be-
ker. Ook zij voelen zich daar kenne-
lijk niet op hun gemak. Ondanks het 
ontbreken van de kampioenen van 
het koppeldriebandentournooi, Her-
man Turkenburg en Bert Dijkshoorn, 
werd Kromme Mijdrecht met 7-2 
naar huis gestuurd. De laatste wed-
strijd De Merel/Heerenlux 2 tegen 
CenS 2. Ook bij deze teams een di-
visie verschil maar in de beker staat 
CenS 2 liefst 10 plaatsen hoger. Dat 
moet je dan maar waar zien te ma-
ken. De strijd ging gelijk op, Jeroen 
Vis en Hans Levy wonnen voor De 
Merel/Heerenlux maar Jos Bader en 
Zweder van Dalen deden dat voor 
CenS 2. CenS 2 had net wat meer 
caramboles gemaakt en trok daar-
mee met 4 tegen 5 aan het langste 
eind.

Jeugdtennis, verslavend leuk!
Wilnis - Op 18 februari start Tennis-
vereniging Wilnis weer met 4 ken-
nismakingslessen voor slechts 25 
euro. Op vier woensdagmiddagen 
krijgen de kinderen een uur tennis-
les en balvaardigheidstraining. Een 
leuke manier om uit te zoeken of 
tennis iets voor uw kind is. Een rac-

ket wordt door de vereniging ver-
zorgd. Tennisvereniging Wilnis is 
een Tenniskids vereniging die op 
spelende wijze kinderen enthou-
siast willen maken voor de tennis-
sport. Aarzel niet en geef je op! Op-
geven of vragen bij saskiavanloon@
gmail.com, tel. 0297-273433.

Klinkende overwinning 
Atalante heren 1
Vinkeveen - Atalante heren 1 heeft 
op overtuigende wijze revanche ge-
nomen. Revanche op de nederlaag 
vorige week tegen de nummer laatst 
SVU en revanche op de teleurstel-
lende uitnederlaag tegen Spaarne-
stad eerder dit seizoen. In Vinke-
veen kregen de Haarlemse heren 
een flink pak slaag: 4-0.

Eindelijk weer eens compleet, open-
den de door A-side media gespon-
sorde mannen de wedstrijd uiter-
mate scherp en gretig. Het dwong 
Spaarnestad bij 6-2 al in een eer-
ste time-out. Atalante had echter 
de smaak te pakken. Met een soli-
de pass kon spelverdeler Frans zijn 
aanvallers goed in stelling brengen 
en met name aan de buitenkant 
wisten Iwan, Erik en Leroy daar wel 
raad mee. Omdat Atalante ook ver-
dedigend heel attent was, hadden 
de bezoekers in de eerste set wei-
nig in de melk te brokkelen, 25-16.  
In de tweede set was de swung er 
een beetje uit. Bij 5-8 trachtte Ata-
lante met een time-out het tij te ke-
ren en dat lukt. Een sterke service-
serie van Yorick bracht beide partij-
en weer op gelijk hoogte. Met een 
knappe redding van Erik en een be-
keken aanval van Iwan kreeg Ata-
lante de geest weer en liep het lang-
zaam uit. Een fraai killblock van Bas 
betekende het beslissende gaat-
je, 21-17 waarna ook de tweede set 
met 25-21 werd binnengesleept. In 
de derde set leek de machine weer 
volledig op stoom. Frans serveerde 
sterk en zette Atalante meteen op 
een 6-0 voorsprong, geholpen door 
een fraaie redding van Bas in het 
achterveld. Daarna kwam Spaarne-
stad toch even terug, maar na een 
time-out bij 12-7 kregen de Haar-
lemmers weinig kansen meer, mede 

door enkele fraaie passes van Yo-
rick. Bij de 20 aangekomen stokte 
het ritme ineens. Wellicht dacht de 
thuisploeg de buit al binnen te heb-
ben en na een goede serviceserie 
van Spaarnestad werd het gat vrij 
snel gedicht. Een time-out bij 24-20 
zou dan voldoende moeten zijn om 
dat laatste puntje alsnog binnen te 
halen. Toch? Spaarnestad rook ech-
ter zijn laatste kans en hield de druk 
bij Atalante. Een laatste poging om 
de feestvreugde bij Spaarnestad 
te verstoren, was de wissel Jeroen 
voor Frans op de spelverdelers-
positie. Het werd nog 24-24, maar 
daarna was het de toch al uitste-
kend spelende Leroy die besloot dat 
het nu maar eens afgelopen moest 
zijn. Met twee snoeiharde aanvallen 
haalde hij de derde set binnen, 26-
24. Een fraaie opsteker, voor de - na 
een 3-0 voorsprong - toch altijd las-
tige vierde set. Atalante bleef ook in 
deze set steeds aan de goede kant 
van de score. De thuisploeg liep wat 
uit, maar liet ook de tegenstander 
steeds terugkomen. Op de beslis-
sende momenten stond de thuis-
ploeg met fraaie acties, zowel ver-
dedigend als aanvallend, weer op. 
Bij een 18-15 voorsprong werd het 
spel iets te frivool (20-19), maar na 
een time-out haalde de thuisploeg 
de setwinst toch op kracht snel bin-
nen. Dat Leroy het laatste punt met 
een ‘moordaanslag’ binnenhaal-
de was tekenend voor gretigheid 
van de thuisploeg. Met een moker-
slag sloeg hij rechtuit langs het blok 
de 25-20 binnen. Gelukkig bleek de 
schade bij de Spaarnestad-speler 
die in de weg stond beperkt. Al met 
al een fraaie zege met weer het ver-
trouwde en solide spel van Atalante. 
Komende zaterdag de uitwedstrijd 
in Eemnes tegen Voleem, de num-

Hertha F2 Kampioen
Vinkeveen - Eindelijk was het zover 
voor de mannen en kon het kam-
pioenschap gevierd worden. De F2 
moest nog 2 wedstrijden in halen, 
tegen CSW en de Legmeervogels. 
In ieder geval moest nog 1 van deze 
wedstrijden gewonnen worden. De 
Legmeervogels stonden op de 3e 
plaats, dus de verwachting was dat 
het pittig zou worden.
In de eerste helft bleek dit ook. De 
meeste kansen waren voor de te-
genstander. Tim Stubbe keepte of 
zijn leven ervan af hing. Wes, Pelle 
en Tim Wolffgramm zetten alle zei-
len bij in de verdediging om ervoor 
te zorgen dat de 0 werd gehouden. 
Trainer/Coach Jeroen gaf tijdens de 
rust een paar tips. Meer naar vo-
ren voetballen en akties richting het 
doel ondernemen, want er moet ge-

scoord worden om het kampioen te 
vieren. De voorhoede met Stijn, Yas-
sine en Jasper op de flanken gaf ge-
lijk vol gas. Al snel volgde het eerste 
doelpunt. Keeper Daroen trapte zo 
ver uit dat de spitsen direct richting 
doel konden. Maar spannend bleef 
het, tot Lars met een paar fraaie ak-
ties zijn medespelers vrij voor het 
doel zette: 3-0. De druk was eraf en 
het leek of alle spelers naar voren 
wilden om zelf ook nog te scoren. 
Een doorbraak van de spits van de 
Legmeervogels zorgde voor de ein-
stand van 3-1.
Kampioen, bloemen, foto’s, patat en 
zo trots als een pauw. Even genieten 
en dan weer op naar de volgende 
competitieronde onder begeleiding 
van Matthijs en Jeroen. Een klasse 
hoger, hard trainen dus.

Uithoorns Mooiste, de loop

Het regende records op het snelle 
nieuwe parcours in Uithoorn
Regio - De laatste zondag in ja-
nuari is Uithoorn al voor de 31ste 
keer het domein van de atleten in 
de hardloopsport. Ruim 200 vrijwil-
ligers maakte het vandaag mogelijk 
dat meer dan 1200 hardlopers kon-
den genieten van de mooie plekjes 
in Uithoorn. Door de omlegging van 
de N201 heeft de gemeente toe-
stemming gegeven om onze loop 
dwars door het dorp te laten gaan. 
Dit vraagt veel begrip van de bewo-
ners, automobilisten en ander ver-
keer. Want het betekende her en 
der veel verkeershinder. Maar lo-
pers, verkeersregelaars en inwoners 
loste dat eigenlijk overal gewoon 
prima op. Resultaat was een uitste-
kende wedstrijd met veel kijkplezier. 
Voor de lopers was het weer uitste-
kend. Nauwelijks wind (en langs de 
Amstel in de rug), een beetje voch-
tig waardoor er genoeg zuurstof in 
de lucht hing en met een graad of 
5 een uitstekende loopomstandig-
heid. En dit leverde voor de orga-

nisatie een uitstekend resultaat op. 
Op vijf van de zes afstanden werd er 
sneller gelopen dan ooit in Uithoorn.
 
Snelheid
Bij de 5 km snelde Tim Bolink van 
AAC met een gemiddelde snelheid 
van bijna 20 km per uur naar een 
zeer rappe 15 minuten en 26 secon-
den. De AKU lopers Wouter Hein-
rich en Bram Anderiessen volgde 
als 2e en 3e. Beide onder het ou-
de record. Ook bij de dames werd 
door Miriam van Reijen van Pha-
nos onder het record gelopen. Zij 
verbeterde de snelste tijd met bijna 
één minuut en klokte 17 minuten en 
46 seconden. (Bijna) veterane Silke 
Schmidt werd uitstekend tweede en 
Sandra van den Berg werd derde. 
Totaal liepen 335 mensen de kort-
ste afstand. Uiteraard waren veel 
kinderen getuige van deze presta-
tie. Want ruim 150 kinderen hadden 
een half uurtje voor de start van de 
5 km “hun” run over 1 kilometer ge-

daan. Veel jeugdige lopers van AKU 
stonden trots hun clubvoorbeelden 
Wouter, Bram en Sjoerd aan te moe-
digen. De kinderen werden allemaal 
aangemoedigd door de KidsDJ van 
Stichting JOGG (Jongeren Op Ge-
zond Gewicht) die vanuit het ge-
meentelijke initiatief betrokken wa-
ren bij de organisatie. Dat hardlo-
pen een activiteit is die veel mensen 
gezond houdt wordt bewezen door-
dat ongeveer één derde van alle 
deelnemers van vandaag in de ca-
tegorie 45 tot 55 jaar vielen. 

10 km
Op de 10 kilometer was er bij de he-
ren lang een spannende strijd. Uit-
eindelijk ging de Belgische Dieter 
Brouckart met het nieuwe record bij 
de mannen aan de haal. In 31 minu-
ten en 46 seconden bleef hij Mel-
vin Franken van Archilles maar een 
paar seconden voor. Said Kanfaoui 
van AV Gouda completeerde het po-
dium bij de mannen. 

Bij de vrouwen was de strijd een 
stukje makkelijker. Tekle Asmelah 
uit Ethiopië eindigde met 36 minu-
ten 44 seconden net boven het re-
cord. Op beperkte afstand eindig-
de Marlies Jongerius van Olympus 
70 en Marieke Bourruin van Water-
weg als tweede en derde. De 10 km 
wedstrijd kende ruim 500 deelne-
mers. De ruim 360 deelnemers bij 
de 10 Engelse mijlen zagen dat de 
wedstrijd bij de mannen en de vrou-
wen gedomineerd werd door snel-
le Kenianen. Terer Kipkoros verpul-
verde het record en bracht het op 
51 minuten en 16 seconden. Bijna 
19 kilometer per uur. Francies van 
Steenbrugge kwam uit Belgie om 
de tweede prijs op te halen en Chris 
van Lie van AV Castricum won het 
brons met allemaal tijden ruim on-
der het uur. Lokale lopers Michael 
Woerden en John van Dijk vielen 
net naast het podium. Ook bij de 
dames was het een internationale 
strijd. Lucy Macharia won uiteinde-
lijk in 55 minuten en 52 seconden 
waarbij zij net achter de 3e man lo-
per bij de mannen binnen kwam. 
Elizeba Cherono volgde Lucy in haar 
kielzog en werd 2e. Jozien Stolkwijk 
volgde beide Keniase loopsters op 
bijna 10 minuten en werd 3e. Zo-
als gezegd deden vandaag (naast 
de kinderen) ruim 1200 mannen en 
vrouwen mee aan de wedstrijd. Het 
merendeel kwam uit de gemeen-
te Uithoorn (ongeveer 150) plus de 
ruim 60 leden van AKU. Uit de di-
recte omgeving kwamen er ook veel 
deelnemers. Amstelveen was met 
48 lopers het best vertegenwoor-
digd. Te veel mannen en vrouwen 
om te noemen leverde een uitste-
kende prestatie. Allemaal van har-
te gefeliciteerd met jullie presta-
tie van vandaag. Namens AKU Uit-
hoorn willen wij iedereen bedanken. 
De gemeente voor haar medewer-
king, de sponsors voor hun bijdra-
gen, de heel vele vrijwilligers die be-
langeloos hun tijd beschikbaar stel-
de en natuurlijk de inwoners voor 
hun begrip en medewerking. Wil je 
ook eens proberen of hardlopen iets 
voor je is? 

Kom dan eens langs op onze ver-
eniging. Kijk op onze site www.
aku-uithoorn.com onder clubin-
formatie voor ons trainingsaanbod 
of op https://www.facebook.com/ 
atletiekklubuithoorn.

mer 2 van onderen. Altijd lastig, ze-
ker omdat de krappe selectie dan 
weer 2 man moet missen. Maar met 
behulp van spelers uit het tweede, 

en nu een ruime voorsprong op de 
achtervolgers voor de vierde plaats, 
gaat Atalante ook deze wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 30 janua-
ri 2015 is er in Café de Merel Ar-
kenpark MUR, prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen. Het klaverjassen start 
om 20.00 uur. Zowel dames als he-
ren welkom. Aanwezig zijn om 19.45 
uur voor de inschrijving. Er zullen 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld worden en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen.
De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjas avond was;
1 Martien de Kuijer 7553 punten
2 Greet Koot  7333 punten
3 Joke Rietbroek 7079 punten
4 Pleun Vis 6845 punten
5 Riet de Beer 6772 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Koos Werneke met 4724 punten.
Hier volgen de data voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015: 
30 Januari,13 en 27 februari, 13 en 
27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 
5 en 19 juni en 3 juli. 
Dit alles onder voorbehoud.
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De Vinken C1 beslist 
streekderby in haar voordeel
Vinkeveen - Na het gelijkspel vo-
rige week tegen directe concurrent 
Tempo was De Vinken C1 er alles 
aan gelegen om in de streekderby 
tegen Atlantis geen steken te laten 
vallen. Omdat Atlantis vorige week 
geheel onverwachts een punt had 
laten liggen tegen laagvlieger ES-
DO, had de ploeg uit Mijdrecht vast 
wat goed te maken. Daarnaast had-
den de ploegen elkaar dit jaar al va-

ker bestreden en telkens weer was 
er sprake van een gezonde rivali-
teit met wisselende winnaars. Kort-
om, het beloofde een spannende en 
boeiende wedstrijd te worden. 

De eerste vijf minuten van de wed-
strijd ging inderdaad gelijk op. De 
Vinken kwam twee keer op voor-
sprong, maar beide keren had At-
lantis het juiste antwoord. Daarna 

De Vinken geeft koplopers 
prima partij
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken 1 thuis tegen 
het Westbroekse DOS. DOS voert 
samen met het Amersfoortse MIA 
de ranglijst aan in de tweede klas-
se E. De Vinken staat voorlaatste en 
had in Westbroek destijds niets in 
te brengen (33-17 uitslag). Dit keer 
zou het heel anders gaan.

Kooijman
Deze zaterdag moest Frank Dankel-
man terugvallen op oud eerste spe-
ler Peter Kooijman om de gebles-
seerde Johan Huizinga te vervan-
gen. Kooijman deed dit uitstekend. 
Hij begon in de verdediging samen 
met Mark de Haan, Annick Stok-
hof en Manon Dankelman. Vinken’s 
eerste aanval bestond uit Eva He-
melaar, Emese Kroon, Jelle Mul en 
Rutger Woud. Het eerste schot van 
de bezoekers trof al direct doel. De 
Vinken zette daar enkele missers te-
genover, maar vreemd genoeg ha-
perde ook de scoringsmachine van 
DOS, het duurde ruim tien minu-
ten alvorens van afstand 0-2 werd 
gescoord. Een vrije bal en een af-
standstreffer van Annick Stokhof ni-
velleerden de stand weer snel. De 
Vinken gaf uitstekend partij. En-
kele plaatsfoutjes hadden evenwel 
flinke gevolgen; tien minuten voor 
rust had DOS via twee doorloopbal-
len de stand op 2-4 gebracht. Een 
lekker fel en fanatiek spelend Vin-
ken kon tot de rust deze marge be-
houden. Na een door Annick Stok-
hof meegekregen en door Mark de 
Haan verzilverde strafworp knalde 
op slag van rust Rutger Woud 4-6 
door het gele plastic.

Aardige pot
In de tweede helft een zelfde spel-
beeld: een vrijuit spelend Vinken, 
dat de net iets beter spelende be-
zoekers goed partij gaf. Direct na 
rust stelde DOS orde op zaken. 
Binnen twintig seconden was het 
4-7 en twee minuten later 4-8. De 
goed verzorgde rebound van West-
broek leidde tot lange aanvallen, 
maar het vizier stond zeker niet op 
scherp. Jelle Mul daarentegen werd 
in de zesde minuut volledig vrij ge-
laten en deze kans liet de jeugdi-
ge Waverspeler zich niet ontne-
men: 5-8. Een strafworp voor DOS 
bracht de stand op 5-9, maar Ma-
non Dankelman schoot de thuis-
ploeg weer naar drie punten ver-
schil: 6-9. Het volgende DOS-doel-
punt werd door een strafworp (ver-
kregen door Rutger Woud en benut 
door Emese Kroon) weggepoetst 
en een snelle doorloper van West-
broek werd beantwoord door een 
even zo fraaie combinatie, die door 
Peter Kooijman succesvol werd af-
gerond: 8-11. Zo bleef het verschil 
steeds drie punten. Een strafworp 
voor DOS kreeg een tweede knal-
ler van Rutger Woud als antwoord 
en het slotakkoord was voor De Vin-
ken, waar Eva Hemelaar geen geluk 
had met haar flitsende doorloopbal-
len mocht Mark de Haan opnieuw 
een door Annick Stokhof meege-
kregen strafworp inwisselen: eind-
stand 10-13. 

Volgende week wacht De Vinken de 
alles beslissende uitwedstrijd tegen 
mededegradatiekandidaat Luno in 
Linschoten.

Bram de Vries rijdt 200 
km op de Weissensee
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(72) heeft op dinsdag 27 janu-
ari de 200km op de Weissensee ge-
reden in de mooie tijd van 8uur en 
45 minuten. De hele tocht werd ge-
reden in gezelschap van zijn trai-
ningsmaatje Brigitte van Barne-
veld(50) en onder aanvankelijk goe-
de omstandigheden zodat de eer-
ste 100km in precies 4 uur werden 
afgelegd. Daarna stak er een harde 
wind op en was er enige sneeuw-
val zodat de 2e 100 km 4 uur en 45 
minuten vergde. Bram eindigde de 
tocht als 316e van de ca 800 he-
ren die de tocht uitreden en Brigitte 

eindigde als 17e van de ca 180 da-
mes. Op de Weissen heeft Bram zijn 
dorpsgenoten Daan Kroese 8 uur 41 
minuten, Cees de Jong 9 uur en Jan 
van Breukelen 10 uur en 20 minu-
ten gezien. 2 dagen voor deze mon-
stertocht was Bram nog 3e gewor-
den op de Internationale Sprintwed-
strijd in Inzell over de 500 m in 47.05 
en de 1.000 m in 1.36.11!!
Direct na het Weissensee avontuur 
is Bram afgereisd naar Calgary(Can) 
om deel te nemen aan de WK All-
round voor Masters over de afstan-
den 500, 1.000, 1.500 en 3.000 m, die 
plaats vinden op 6,7 en 8 februari.

nam het Jumbo-team van De Vin-
ken het initiatief. Mede door het 
zeer goede uitverdedigen liep De 
Vinken uit naar een 2-5 voorsprong. 
Er was een klein gaatje geslagen en 
dat was aan het spel ook te merken. 

Voorsprong
De Vinken kreeg door die voor-
sprong meer vertrouwen en Atlan-
tis had het knap moeilijk met de fel-
le tegenstand. Daarnaast maakte 
De Vinken niet de oude fout om al-
les op de doorloopbal te spelen. Er 
werd veelvuldig van ver geschoten 
en de afvang was goed verzorgd. Na 
wederom goed uitverdedigen kwam 

De Vinken op 2-6. De goed draai-
ende aanval van Finn, Max, Zoe en 
Bente nam vervolgens het heft in 
handen. Zeer goed en snel samen-
spelend wisten ze de korf van At-
lantis vele malen onder vuur te ne-
men. Met afstandschoten, door-
loopballen en kansjes onder de 
korf. Binnen no-time brachten ze de 
ruststand op 2-8. Een gat van zes, 
zou toch wel genoeg zijn? 
Het begin van de tweede helft was 
illustratief voor het verdere verloop 
van de wedstrijd. De eerste aanval 
van De Vinken zette de verdediging 
van Atlantis zo onder druk dat de 
bal in die twee minuten geen enke-
le keer in het aanvalsvak kwam. Het 
leverde weliswaar niet direct een 
doelpunt op, maar De Vinken toon-
de aan dat het geen gas terug zou 
nemen. Na vijf minuten was het wel 
raak. 

Twee keer
Sterker nog, zelfs twee keer vlak 
achter elkaar: 2-10. Atlantis was de-
finitief verslagen en de wedstrijd 
was gespeeld. De ploeg uit Vinke-
veen verdient een compliment om-
dat ze als team door bleven gaan en 
dat ze bleven werken voor elk punt. 
Uiteindelijk blies de goed leidende 
scheidsrechter af bij 3-15. Al met 
al een mooie overwinning die voor 
veel blije gezichten aan Vinkeveen-
se kant zorgde. Door deze overwin-
ning blijven de Vinkeveners boven-
aan de ranglijst staan. Er wachten 
nog een paar spannende wedstrij-
den (wederom Atlantis uit en in de 
laatste wedstrijd Tempo thuis), dus 
de strijd is absoluut nog niet gestre-
den.

Atlantis 1 kan geen vuist 
maken tegen VZOD
Mijdrecht - Het team van Atlantis 1 
uit Mijdrecht mocht zaterdag 31 ja-
nuari thuis aantreden tegen VZOD 
uit Kudelstaart. De vorige wedstrijd 
tegen VZOD was een fiasco. Vaak 
zijn de wedstrijden onderling in het 
heetst van de strijd. De ploeg was er 
daarom ook op gebrand een goed 
resultaat neer te zetten. Een week 
eerder werd er namelijk ook al ver-
loren. 
Deze week mocht Anouk Mollers de 
bal uitnemen omdat “Mollers Wa-
terwerken” de wedstrijdbal spon-
sorde. Nadat de bal uitgenomen 
was, wist meteen het eerste aan-
valsvak tot scoren te komen. Helaas 
had VZOD er meteen een antwoord 
op terug. Beide ploegen liepen in 
de eerste helft niet ver van elkaar 

af. Wel was het zo dat VZOD steeds 
de voorsprong pakte. De tegenstan-
der liep vaak uit tot een klein gaatje 
van twee doelpunten. Vlak voor rust 
werd het gat 3 punten, maar er kon 
meteen weer aansluiting gemaakt 
worden. Er werd gerust met een 
stand van 9-11 in het voordeel van 
VZOD. Na rust was het VZOD dat 
meteen tot scoren kon komen. De 
spelers van Atlantis begonnen wat 
geïrriteerd op elkaar te reageren 
wat het spel niet ten goede kwam. 
De tegenstander kon dan ook mak-
kelijk uitlopen tot een stand van 13-
19. Hiermee was de wedstrijd ook 
wel gespeeld. De laatste paar mi-
nuten scoorden beide ploegen nog 
een paar keer. De einduitslag werd 
uiteindelijk 15-22.

De punten krijg je niet 
voor niets
De Ronde Venen - De competitie 
vordert gestaag en langzamerhand 
komt er verschil tussen de top en 
de laatste plaats in beide divisies. 
De middenmoot is in beide divisies 
groot en deze teams zijn zeker nog 
niet kansloos voor de prijzen. Iede-
re week en iedere partij moeten alle 
spelers hun beste spel laten zien om 
in ieder geval niet te verliezen maat 
liever nog te winnen. Het komt ook 
nog voor dat een team “vrij” is. Dan 
is het toekijken en afwachten wat de 
concurrentie die week doet, komen 
ze dichterbij of laten ze punten lig-
gen. Het blijft een verrassing en zo 
blijft het ook tot aan het eind van de 
competitie weer spannend. 

De koploper in de 2e divisie, Bar 
Adelhof 3, was vrij deze week 
en mocht vanaf de bank toekij-
ken. De nummer twee, De Krom-
me Mijdrecht 1 ging op bezoek bij 
ASM 1. ASM 1 staat weliswaar laat-
ste in de 2e divisie maar bewees wel 
dat zij toch ook zeker een potje kun-
nen biljarten, Henny Versluis en Leo 
Persoon snoepten samen 4 punten 
van de Kromme Mijdrecht 1 af, dat 
de andere 5 punten mee nam. Hier-
mee komen zij, met een wedstrijd 
meer gespeeld, ook 5 punten dich-
terbij de nummer 1. Onze Vrijheid/
de Biljartmakers, nummer 3, speel-
de thuis tegen Cens 2. Helaas kon 
CenS 2, wegens een geblesseerde 
Zweder van Dalen, geen 4 spelers 
aan tafel krijgen. Hierdoor moesten 
zij een aantal extra caramboles ma-
ken. Kennelijk gaf dat hen toch ook 
weer motivatie want Gerrit Vis en 
Edwin de Jong (Edwin moest twee 
maal spelen) stopten 4 punt in de 
tas van CenS, uitslag 5-4. Clubge-
noot CenS 1 deed hele goede zaken 
met de volledige winst van 9-0 werd 
de Kromme Mijdrecht, de naaste 
concurrent, aan de kant gezet. Hier-
mee meldt CenS 1 zich weer in de 
top van het klassement.
De laatste wedstrijd in de 2e divi-
sie was de Springbok 2 tegen ASM 
2. Ook zij stonden bij elkaar in de 
ranglijst maar ASM zorgde er met 
een 2-7 overwinning voor dat het 
gat tussen beide teams in ieder ge-
val 5 punten groter wordt. Hendrik 
Versluis deed het in zijn partij ex-

tra goed door de hoogste serie van 
de week te maken (21 caramboles, 
32,31%).

Eerste divisie
In de 1e divisie moest de Merel/
Heerenlux 1 tegen de nummer 4, 
DIO. John Vrielink, had er weer zin 
maar tegenstander Paul Schuurman 
had dat ook. In slechts 14 beurten 
had John zijn 150 caramboles ge-
maakt maar Paul zat daar niet ver 
achter. Bert Fokker en Walter van 
Kouwen wonnen ook nog eens hun 
partij, einduitslag 7-2 en zo na-
dert Merel/Heerenlux 1 de top van 
de 1e divisie. De koploper, Merel/
Heerenlux 3, kreeg Bar Adelhof 1 
op bezoek. Bar Adelhof 1, de num-
mer 3 van vorig seizoen, is dit sei-
zoen wat minder constant, zo ook 
in deze wedstrijd. Alleen Maarten 
Dulmus kon Dorus v/d Meer ver-
slaan maar de andere partijen en 
het extra punt waren voor de kop-
loper, 7-2. Bar Adelhof 2 (3e) gaf 
twee punten toe op de koploper. Te-
gen de Merel/Heerenlux 2 werd wel 
met 5-4 gewonnen maar de koplo-
per had 7 punten gehaald. Ook de 
hoge spelers hebben wel eens een 
mindere dag. In de Kuiper/Stee-
Inn tegen de Schans/Lutis ventila-
tietechniek moesten Kees de Zwart 
en John Beets, beiden goed voor 
110 caramboles, het tegen elkaar 
opnemen. Zij vonden het zo gezel-
lig dat zij er maar een lange partij 
van maakten, waarbij Kees aan het 
einde toch nog de 2 punten binnen-
haalde. Nico Koster maakte de par-
tij tegen Henk Doornekamp wel-
iswaar uit maar Henk zorgde met 
4 caramboles in de nabeurt toch 
nog voor een gelijkspel. Pieter Coe-
nen won nog voor de Kuiper maar 
dat deed Donny Beets weer voor 
de Schans, 6-3. De laatste wedstrijd 
was die van de Springbok 2 (2e) te-
gen de Paddestoel 2. De Springbok 
wil blijven meedoen om het kampi-
oenschap en moest dus winnen. Ni-
co de Boer, Hans Bak en Michel Bak 
deden dat ook en lange tijd zag het 
er naar uit dat ook Peter Stam dat 
zou doen. Helaas voor Peter vocht 
Jamal Banmousa zich terug in de 
partij en trok alsnog de overwinning 
naar zich toe, 7-2.

Chapeaucup voor 
Atalante MA1
Vinkeveen - De meisjes A van Ata-
lante is een team vol met jonge ta-
lenten en de meeste meiden spe-
len al jaren volleybal bij Atalante. Al-
lemaal bij de mini’s begonnen, Ra-
chel Bijl in 2005, een jaar later Na-
dine Brockhoff, Sayuri Iwasaki, Ellen 
Marques. Weer een jaar later meld-
den Loulou Geerdes en Marilot Mo-
lewijk zich. In 2008 werd Marjolein 
Smit ingeschreven en in 2009 An-
ne-Wil de Haan en de jongste Paula 
Passet. Al heel wat jaren bij elkaar in 
een team, het is een superleuke en 
hechte ploeg. Erg leuk om de mei-
den nu in hun eerste seizoen bij de 
A te zien spelen. Heel erg leuk! 

In de eerste helft van de competi-
tie zijn ze echt op een haar na twee-
de geworden, met een gelijk aan-
tal wedstrijd punten en sets als de 
nummer 1 maar achter de komma 
net wat meer punten tegen. Slechts 

één 4-0 winst, verder 4x 2-2 en 4x 
3-1 winst en 1x 3-1 verlies, het trio 
bovenin Allvo, Atalante, Oberon liet 
elkaar geen duimbreed toe. 
Maar het was tegen de uiteindelijke 
nummer 4 dat de meiden op 8 de-
cember in een uitwedstrijd in Am-
stelveen, tot 2x toe een zeer span-
nende set speelden. In de tweede 
set werd in een bloedstollende strijd 
met 28-30 gewonnen en de vierde 
nipt met 26-28, goed voor 1-3 winst. 
Samen met nog 3 chapeaupunt-
jes uit 3 andere wedstrijden genoeg 
punten voor de chapeaucup! De 
shampoo cups zijn afgelopen vrij-
dag uitgereikt na een 4-0 winst op 
het team uit Almere, uiteraard ook 
voor trainer/coach Sjaak Immerzeel. 
En wat zal Sjaak er straks weer lek-
ker gesopt en geboend bij lopen, hij 
scoorde ook al de douchecup bij de 
jonge mannen van H5! Top gedaan 
allemaal, chapeau heur!!!

Veenshuttle Mix 1 team 
behaald 2e plaats
Vinkeveen - Het mix 1 team heeft 
dit jaar een mooie 2e plaats weten 
te behalen in de 3e klasse. Een goe-
de prestaties aangezien het team 
dit jaar met meerdere blessures en 
een griepgolf te maken heeft gehad. 
Gelukkig staan er altijd heren pa-
raat om in te vallen. En dit jaar heb-
ben we zelfs bij de dames invallers 
nodig gehad. Van de 12 competitie 
wedstrijden zijn er 9 gewonnen en 
3 verloren. Badminton vereninging ’t 
Vennewater heeft met overmacht de 
eerste plaats veroverd, zij hebben 

alle 12 de wedstrijden gewonnen. 
Rob en Frans hebben het dit jaar 
wel een stuk moeilijker gehad met 
de enkel partijen. De tegenstanders 
kwamen van goede huize en lijken 
ook steeds jonger te worden. Voor 
Bertien en Mèlanie waren de en-
kel wedstrijden redelijk gelijkwaar-
dig aan voorgaande jaren. De heren 
en dames dubbel partijen gingen ei-
genlijk altijd goed tot zeer goed. En 
v.w.b. de mix partijen, dit jaar heb-
ben Mèlanie & Rob geen enkele mix 
partij samen verloren. 

Versteeg en Cordes winnaars 
zes-ballen toernooi 2015
De Ronde Venen - Maar liefst 18 
spelers en speelsters plaatsten zich 
voor de finales van het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Merel af-
gelopen zaterdag 31 januari en dat 
leverden de volgende winnaars op:
In de c poule kon Krelis v.d. Linden 
Dennis Cordes niet de baas in de fi-
nale en werd keurig tweede tegen 
de prima spelende Dennis die ver-
rassend de grootste prijs binnen 
haalde, als goede derde kwam Teus 
Dam uit de bus die op toernooien 
toch altijd goed presteert met zijn 
onnavolgbare spel maar deze avond 
zijn vizier niet op scherp had staan 
dus zijn tegenstanders mazzel had-
den. In de b poule won Gert Ver-
steeg uit Haastrecht met minimaal 
verschil van Caty Jansen die sterk 

speelde maar het toch moest afleg-
gen in de barrage tegen Gert en dus 
knap tweede werd , de derde plaats 
was voor Sander Pater die zich toch 
iet wat vergiste in het spelletje met 
zes ballen en het te gemakkelijk op-
nam maar toch nog derde werd 
Sterke spelers als Patrick van der 
Meer en Gijs van der Neut (Gijs kon 
de druk niet aan ondanks zijn vele 
supporters)Bas Krabbendam,Hans 
Levy en Martien Heijman moesten 
het toch maar even tegen Dennis en 
Gert afleggen, bravo. De prijzen wa-
ren weer prachtig.
Biljartclub de Merel kon terug zien 
op een geslaagd toernooi, met dank 
aan de vrijwilligers voor het tellen 
en schrijven en in het bijzonder Caty 
Jansen voor de organisatie.

Bij deze wil het mix team de heren: 
Hans, Ruud, Menno, Pieter en de 
dames Annelies en Maaike heel erg 
bedanken voor het invallen dit sei-

zoen. En Hans dit jaar is jouw sco-
re heel belabberd, maar volgend 
jaar neem je revanche en win je vast 
weer meerdere wedstrijden!
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