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

Alle deelnemers met hun oorkondes.

Regionale Voorleeswedstrijd
Pascal van der Poel en 
Isabella Koedam winnaars 
Mijdrecht – Woensdagmiddag 3 
februari werd in Loenen aan de 
Vecht de Regionale Voorronde van 
de Nationale Voorleeswedstijd ge-
houden. De negen schoolkampi-
oenen van negen basisscholen uit 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen 
streden voor een plaatsje in de Pro-
vinciale voorronde. De negen deel-
nemers zijn afkomstig uit de groe-
pen 7 en 8. Zij zijn de voorlees-
kampioen van hun school gewor-
den. Zij lazen een fragment voor 
uit een zelf gekozen boek. Het was 
een spannende strijd, die twee win-

naars kent. Een jury bestaande uit 
een journaliste, het hoofd van Safa-
ri Kakelbontkids en de leesconsu-
lent van Bibliotheek AVV. kozen de 
beste voorlezer/ster die doorgaat 
naar de Provinciale voorronde en 
het aanwezige publiek kon de win-
naar kiezen voor de publieksprijs. 
Pascal van der Poel van basisschool 
De Trekvogel uit Mijdrecht werd als 
beste gekozen door de jury en Isa-
bella Koedam van de Hofl andschool 
uit Mijdrecht werd als beste voor-
leesster gekozen door het publiek.
Vervolg elders in deze krant.

Regio - Donderdag 4 februari jl. 
lanceerde de rijksoverheid op haar 
nieuwssite (www.rijksoverheid.nl) 
een bericht, dat Rijkswaterstaat in 
de maand mei op de A2 tussen Ho-
lendrecht en Vinkeveen de maxi-
mumsnelheid verhoogt naar 130 km 
per uur gedurende de avond- en 
nachtelijke uren van 19.00 tot 06.00 
uur. Voor de verhoging van de snel-
heid op dat traject wordt het ont-
werp-verkeersbesluit op 18 februari 
a.s. gepubliceerd. Met die maatregel 
kan op het hele traject tussen Am-
sterdam en Utrecht (…) vanaf mei 
op genoemde tijdstippen 130 km 
per uur gereden worden. Rijkswa-
terstaat doet daarnaast onderzoek 
naar een permanente snelheidsver-
hoging op dit traject! Zo staat onder 
meer in het bericht. Maar let op! Het 
ontwerp-verkeersbesluit voor de A2 
ligt vanaf 18 februari 6 weken ter in-
zage. Daar kan dus nog bezwaar te-
gen worden aangetekend! En dat 
zullen de gemeenten De Ronde Ve-
nen en Stichtse Vecht naar ver-
wachting wel gaan doen, want eer-
der hadden zij al bezwaar aange-
tekend tegen de uitspraak van de 
rechtbank Midden-Nederland op 
22 december jl. waarbij de rechter 

aangaf dat er geen reden is om de 
maximumsnelheid van 130 km/u tij-
dens de avond- en nachtelijke uren 
te verbieden tussen Vinkeveen en 
Maarssen. De gemeenten zijn begin 
januari dit jaar hier al tegen in ho-
ger beroep gegaan bij de Raad van 
State. Voor zover bekend is daar nog 
geen uitspraak over bekend. Tot dan 
mag er uitsluitend in de avond- en 
nachtelijke uren op dat traject 130 
km per uur worden gereden. En het 
wachten is nu hoe het zal gaan op 
het stuk Vinkeveen-Holendrecht! 
Maar of dat in mei (ook) wel kan 
is afhankelijk van de uitspraak te-
gen het bezwaar dat beide gemeen-
ten ook voor dit traject ongetwijfeld 
gaan instellen. Tot dat moment uw 
voet op het gaspedaal nog even ‘af-
stellen’ op 100 km/uur om (hoge) 
boetes te voorkomen! Daar komt bij 
dat tegen die tijd dat het mag, u pas 
harder mag rijden vanaf het moment 
dat de verkeersborden zijn aange-
past! (Vervolg elders in deze krant)

Wel op 19 andere trajecten
Verder heeft Rijkswaterstaat op vrij-
dag 5 februari de maximumsnelheid 
op 19 andere trajecten op autosnel-
wegen verhoogd naar 130 km per 

uur. Het gaat onder meer om tra-
jecten op de A1, A27, A28, en A58. 
Het defi nitieve verkeersbesluit voor 
de verhoging van de snelheid op die 
19 trajecten staat sinds vrijdag 5 fe-
bruari in de Staatscourant. Met deze 
verhoging mag vanaf die dag op 61 
procent van de snelwegen 130 ge-
reden worden. Tevens worden op 5 
februari de borden op de desbetref-
fende snelwegen vervangen. Minis-
ter Schultz van Haegen (Infrastruc-
tuur en Milieu): ”Met deze uitbrei-
ding van de 130-kilometerwegen 
zetten we een mooie volgende stap 
in ons snelhedenbeleid. We stre-
ven er naar dat we uiteindelijk op 77 
procent van de snelwegen 130 km/h 
kunnen rijden. Voor de automobi-
list wordt de maximumsnelheid op 
snelwegen daarmee steeds eendui-
diger.” In ons land is de maximum-
snelheid 130 kilometer per uur op 
autosnelwegen. Als er ruimte is van-
uit het oogpunt van milieu en na-
tuur en het kan vanwege de veilig-
heid van de weg, dan gaat de snel-
heid omhoog. Dit zorgt ervoor dat 
de trajecten waar je 130 mag rijden 
steeds langer worden en het beeld 
op de snelwegen steeds eenduidi-
ger wordt.

Vanaf mei ’s nachts 130 
km per uur op hele A2?

Mijdrecht - Met elkaar de leven-
digheid van het dorpscentrum ver-
groten, de economische kansen 
benutten en het aanbod verster-
ken waardoor Mijdrecht aantrek-
kelijker wordt voor consumenten, 
maar ook andere bezoekers (dag-
jesmensen, fi etsers, watersporters 
enz.). De toekomst kan er rooskleu-
riger uitzien, maar dan moet je met 
elkaar wel gaan samenwerken. Dat 
was hoofdzakelijk de insteek afge-
lopen donderdagavond 4 februa-
ri waar ondernemers, winkeliers, 
vastgoedeigenaren en de gemeente 
met elkaar een centrumbijeenkomst 
hadden georganiseerd om inspira-
tie op te doen. Geruime tijd wer-
ken deze partijen weliswaar al sa-
men om de aantrekkingskracht van 
het Mijdrechtse centrum in de regio 
op een hoger peil te brengen. Maar 
men is er nog (lang) niet. Samen-

werken en plannen uitwerken blij-
ven nodig wil men de ontwikkelin-
gen in omliggende plaatsen als Uit-
hoorn, Hoofddorp en Amstelveen 
enigszins het hoofd kunnen blijven 
bieden. 

Goede kant
De laatste maanden vertonen een 
beeld dat het de goede kant uit 
gaat. Enkele (her)Inrichtingsplan-
nen die nu gerealiseerd kunnen 
worden om het centrum alvast een 
ander aanzien te geven, staan op 
stapel. Zoals het aangepaste plan 
Molenhof met nieuwe winkelruimte, 
appartementen en een supermarkt 
van Hoogvliet. Dat lijkt er nu wel te 
gaan komen, tenzij er (weer) bezwa-
ren tegen het vernieuwde plan wor-
den ingediend. Daarnaast zal ook 
winkelcentrum De Lindeboom een 
verbouwing ondergaan. De nieu-

we eigenaar, Hoorne Vastgoed B.V. 
maakt hier binnenkort meer over 
bekend. Het lijkt ook al in kannen 
en kruiken dat op de bovenste ver-
dieping Action zich er met een win-
kel gaat vestigen, Dat zal behoorlijk 
wat ‘traffi c’ met zich meebrengen 
waarvan de ondernemers in de na-
bijheid kunnen meeprofi teren. Voor 
supermarkt Boni zijn er plannen om 
het winkeloppervlak van deze su-
per fl ink uit te breiden. Tussen het 
pand en de begraafplaats achter de 
Janskerk is een doorsteek bedacht 
waardoor ook het kerkplein anders 
kan worden ingericht. Dat komt het 
zicht en de knusheid van het cen-
trum eveneens ten goede. Overwe-
gend positieve berichten dus. Wat 
niet inhoudt dat er nu achterover 
geleund kan worden. 

Vervolg elders in deze krant.

Samen werken aan het 
kloppend hart van Mijdrecht

Regio - Gezond worden, gezond blij-
ven, gezond oud worden. Hoe doe je 
dat? De items kent iedereen, maar 
worden niet altijd toegepast. Gezond 
eten - dagelijks verse groenten en 
fruit, bij voorkeur uit biologische aan-
bouw. En niet elke dag vlees, maar 
afwisselen met vis. Voldoende slaap 
en stress vermijden, enige sportieve 
activiteit in het dagelijkse leven in-
bouwen en voor afwisseling zorgen, 
zodat het leven geen sleur wordt. 
Dingen doen, die je leuk vindt. So-
ciale contacten bijhouden en plezier 
maken. Zo, dat is een hele lijst ge-
worden en toch is hij niet af. Wij kun-
nen al deze dingen wel doen, maar 
het belangrijkste is toch ons lichaam 
goed te voeden. Tegenwoordig is dat 
nauwelijks mogelijk door de invloe-
den, die wij allemaal kennen.

Vage klachten
Een deskundige, Gerry van Zant-

voort, laat u een mogelijkheid zien, 
waarbij u wel goed gevoed wordt 
en vage klachten, zoals hoofdpijn, 
moeheid, lusteloosheid, slapeloos-
heid, slechte ontlasting enz. kunnen 
verdwijnen. 
U zult kennismaken met een sup-
plement uit zaden, biologisch en 
koud geperst, dat eigenlijk gewoon 
voeding is, maar geen vervanging 
voor gezonde maaltijden. 

Zaden, de oerkracht van alles wat 
leeft. Uniek en nieuw in Europa van 
de fi rma Rain. U bent van harte wel-
kom op donderdag, 11 februari a.s. 
In Mijdrecht, Proostdijland, Wijkge-
bouw ‘Present’ aan de Johan van 
Renessestraat 16. Hoe laat? 15.00 
uur of 19.30 uur. Duur ongeveer an-
derhalf uur. Aanmelden is verplicht: 
e-mail eviswart@hetnet.nl of 06 
50647751, de plaatsen zijn beperkt. 
Koffi e en thee staan klaar.

Morgen in wijkgebouw Present in Mijdrecht

Gezond worden - gezond 
blijven - gezond oud worden

Repair Café Vinkeveen 
weer open
Vinkeveen - Maandagochtend 15 
februari is het Repair Café Vinke-
veen van 09.30 tot 12.30: weer open! 
In lokaal 16, achter in de Sint Jozef-
school in Vinkeveen, (ingang t.o.v 
parkeerterrein de Boei) is het een 
gezellige drukte. Elke derde maan-
dag van de maand wordt hier een 
Repair Café gehouden. Kapotte ap-
paratuur wordt gemaakt en kleding 
hersteld. Elise (één van de vrijwil-
ligsters): “Ik heb het naaiwerk van 
mijn moeder geleerd, zij was profes-
sional. Ik heb er vooral veel lol in. 
Broeken inkorten, knopen aanzet-
ten. Heel veel mensen hebben dit 
nooit geleerd. Ik help ze graag!” Ook 
de andere vrijwilligers zijn druk be-
zig met reparaties uit te voeren. Het 

leuke is dat mensen die het Repair 
Café bezoeken zo verbaasd zijn dat 
veel van hun kapotte spullen toch 
nog gerepareerd kunnen worden: 
tomtoms, stofzuigers, lampen, krul-
tangen, cd-spelers etc. Veel elek-
tra inderdaad, maar ook houten 
voorwerpen weten de vrijwilligers 
te herstellen. Vroeger leerde je zelf 
je spullen te maken. We leven nu in 
een wegwerpmaatschappij, maar bij 
het Repair Café wordt liever iets ge-
repareerd dan weggegooid! Dus als 
u iets te repareren heeft, kom dan 
eens op 15 februari a.s. naar het Re-
pair Café. Er staat gratis koffi e voor 
u klaar. U bent van harte welkom 
en neem uw kapotte spullen gerust 
mee.

Let op!
Mijdrecht - Vanavond om half 
acht is er in het gemeentehuis 
in Mijdrecht (in de raadzaal) 
een openbare commissie ver-
gadering waarin uitgebreid ge-
sproken gaat worden over de 
nieuwe busverbindingen. Ook 
de gedeputeerde  Verbeek-Nij-
hof zal hierbij aanwezig zijn om 
het plan toe te lichten. Lees in 
de krant hoe de gedeputeerde 
over deze plannen denkt, dan 
begrijpt u dat uw aanwezigheid 
vanavond belangrijk is om te 
proberen deze plannen nog ten 
goede te keren

Stuk ijzer
De Ronde Venen - Maandag-
middag kregen een zestal au-
to’s die op de A2 nabij Vinke-
veen reden een lekke band. 
Oorzaak: er lag een stuk ijzer 
op de weg en diverse automo-
bilisten konden dat niet ontwij-
ken en reden er noodgedwon-
gen overheen met als gevolg, 
lekke banden. Diverse ber-
gingsbedrijven moesten er aan 
te pas komen om de wagens 
weg te slepen. Hierdoor ont-
stond een fi le richting Utrecht. 
Hoe het stuk ijzer op de A2 te-
recht is gekomen is onbekend

Jaarsvergadering 
Passage vrouwen
Vinkeveen - Op dinsdag 16 
februari a.s. hebben de Pas-
sage vrouwen hun de jaarver-
gadering. Zij komen om 19.30 
uur bij elkaar in het Hervorm-
de verenigingsgebouw Mara-
natha, Herenweg 205 te Vin-
keveen. Voor de pauze is het 
huishoudelijke gedeelte. Na de 
pauze komt mevrouw M. Ma-
ris vertellen over haar reis naar: 
Australie. Ook gasten zijn op 
deze avond van harte welkom.



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.
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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.dkavv.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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Regio - Kijkt u wel eens naar vo-
gels in de tuin? Vraagt u zich wel 
eens af welke vogel u zo prach-
tig hoort zingen? Wilt u meer we-
ten over weide-, water en tuin-
vogels? Ook dit jaar organiseert 
IVN een cursus die u vertrouwd 
maakt met de meest voorkomen-
de vogels in onze omgeving. De 
cursus “Vogels in de kijker” is ge-
schikt voor iedereen met interes-
se voor vogels. Na afloop bent u 
in staat veel algemene vogels te 
herkennnen op grond van uiter-
lijk, geluid en gedrag. Over vogels 
is veel te vertellen. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
determinatie van algemene vo-
gels uit onze omgeving; gedrag, 
geluid, trek en rui. Uiteraard be-
steden we ook aandacht aan de 
beginselen van het vogelkijken.
De cursus bestaat uit vier avon-
den (08, 15, 29 maart en 12 april) 
en drie excursies (19 maart, 09 en 
16 april) De dinsdagavonden be-
ginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. Locatie: NME cen-
trum ‘De woudreus’, Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De excur-

sies zijn op zaterdag van 9.00 tot 
11.00 uur. Voor de cursus, inclu-
sief koffie, thee en de zakgids 
“Vogels van Europa”, wordt een 
bijdrage gevraagd van 40 eu-
ro. Voor nadere informatie kunt 
u bellen met Gerda Veth: 0297-
263656 / 06-13205061 of met 
Bernie Kuiken: 0294-281345 / 06-
30971756. U kunt zich opgeven 
voor de cursus via het daarvoor 
bestemde aanmeldingsformulier 
“Vogels in de kijker” op de afde-
lingswebsite. Ga naar: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn/vogelwerkgroep/cursus-
vogels-de-kijker. Na aanmelding 
volgt een ontvangstbevestiging 
en een uitgebreide cursusbrief.

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.

Leer vogels kennen met IVN

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

In de twee vorige columns 
schreef ik over het zwaar getrof-
fen gebied Helambu en dorp Tar-
kegyang, dat op 3000 m hoog-
te ligt .In Helambu en met name 
ook Tarkegyang is niet een steen 
op de andere blijven staan. In de 
gebieden buiten de Kathmandu-
vallei zijn de grote hulporganisa-
ties niet geweest omdat zij er niet 
of hel moeilijk kunnen komen. 
Kleinere organisaties gaan te 
voet en verzorgen het transport 
van hulpgoederen met dragers. 
zoals de samenwerkingspartner 
van OntwikkelingsSamenwer-
king DRV, Nepal Trust. Deze or-
ganisatie heeft tenten naar Tar-
kegyang gebracht . Toen die tij-
dens de moesson het niet droog 
hielden zijn er golfplaten naar 
Tarkegyang gebracht. De inwo-
ners van Tarkegyang leven nu 
onder een golfplaten afdakj. De 
schoolkinderen van de verwoes-
te basisschool krijgen les on-
der een golfplaten afdak. Nepal 
ligt op het noordelijk halfrond. 
De winter is ingevallen. Tarkegy-
ang op 3000 M is koud en win-
derig. Volgens de Verenigde Na-
ties lopen thans 80.000 mensen 
in de afgelegen gebieden gevaar. 
Daarnaast lopen ook de 59.000 
mensen in opvangkampen ge-
vaar. Deze kampen zijn niet be-
rekend op de winterkou.
Terug naar Tarkegyang. Ontwik-

kelingsSamenwerking De Ronde 
Venen heeft besloten om een bij-
drage te leveren aan de herbouw 
van de 5 jaar geleden met Ron-
deveens geld gebouwde basis-
school. De kinderen horen niet in 
de wind en de ijzige kou met re-
gen of sneeuw les te krijgen on-
der een golfplaten afdak. Ver-
warmde gebouwen bestaan niet 
Nepal. Maar onder deze klimato-
logische omstandigheden in de 
buitenlucht bivakkeren is natuur-
lijk van de gekke.Ontwikkelings-
Samenwerking DRV wil een bij-
drage leveren aan de herbouw 
van de verwoeste basisschool. 
U ook? Ook kleine bijdragen 
zijn zeer welkom. Het geld wordt 
goed besteed. Via onze samen-
werking met Nepal Trust bereikt 
de hulp Tarkegyang gegaran-
deerd. Elke euro wordt besteed 
aan de herbouw van de verwoes-
te school. 

Nel Bouwhuijzen

Vinkeveen - Het Jongerenkoor is in 
november 1965 oorspronkelijk be-
gonnen als projectkoor om tijdens 
kerst een beatmis op te voeren. In 
januari 1966 is dit het Jongerenkoor 
geworden en zijn zij reguliere vierin-
gen gaan verzorgen. 10 jaar geleden 
heeft het koor een naamsverande-
ring ondergaan en is het koor als 
“Sp!rit” verder gegaan. Omdat koor 
Sp!rit nu 50 jaar bestaat, heeft het 
koor een CD uitgebracht: “Alle 13…
Sp!rit”. Het jubileum wordt op 28 mei 
gevierd in de Heilig Hart van Jezus-
kerk in Vinkeveen met een eucha-
ristieviering om 19.00 uur. Voorgan-

ger in deze viering is oud-koorlid Vi-
caris Hans Pauw. Het is de bedoe-
ling om met zoveel mogelijk leden 
en oud-leden een koor te vormen 
om deze viering op te luisteren. Na 
afloop van de viering is er een gezel-
lig samenzijn met alle leden en oud-
leden. Ben je lid geweest van het 
Jongerenkoor/Sp!rit en heb je nog 
geen bericht ontvangen, neem dan 
contact met hen op. Voor meer info 
over de reunie of de CD kun je con-
tact opnemen met: Frank en Leonie 
Voorbij, tel. 0297-264274 of fvoor-
bij@kpnplanet.nl. Jörgen en Moni-
que Aarsman, tel. 0297-242230.

Reunie en CD van 
jubilerend koor Sp!rit

Kennis maken 
met schilderen
De Ronde Venen - U houdt van 
schilderen of wil het eens probe-
ren? U wil de uitdaging aangaan, 
dan is dit uw kans om gedurende 7 
lessen kennis te maken met diverse 
schildertechnieken. Vanaf 3 maart 
a.s. kunt u bij de Stichting ‘Paraplu’, 
op 7 donderdagmiddagen van 15.15 
tot 17.15 uur, door middel van een 
korte cursus kennismaken, o.a. met 
tekenen met houtskool en/of schil-
deren,  zowel abstract als figuratief. 
Bij figuratief heeft u een voorbeeld 
maar u kunt hier wel door middel 
van uw eigen inspiratie er een boei-
end schilderij van maken en bij ab-
stract is het de bedoeling dat u zich 
door creativiteit, gevoel, vormen en 
inzichten laat leiden, om zo tot een 
compositie te komen. Met dit alles 
wordt u uiteraard geholpen door 
docente Lidy Tijssen. Bent u geïnte-
resseerd? Schrijf u dan in op Cur-
suscode CR1383. De kosten voor 
deze 7 lessen zijn 35 euro.

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

De middenstand 
van weleer
Wilnis - Leden en belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd de 
jaarvergadering van Passage afde-
ling Wilnis bij te wonen. De bijeen-
komst wordt gehouden op 17 febru-
ari 2016. Aanvang 20.00 uur in De 
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. 
De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. 
Mevrouw Agaath Aarsman uit Vin-
keveen komt met de presentatie: De 
middenstand van weleer. De goe-
de oude tijd? Dit gaat over de han-
del van eind 1800 tot aan 2000. Het 
ontstaan en het verloop. De week-
markten waar jongens en meisjes 
elkaar ontmoetten en waar handje-
klap werd gedaan. De hondenkar en 
de melkboer die aan de deur kwam. 
De protestantse bakker bij de pro-
testanten en de katholieke bakker 
bij de katholieken. Tot aan de win-
kels waar scanapparaten in gebruik 
werden genomen. Het beloofd een 
leuke avond te worden.

Vinkeveen - De kinderen van taal-
plus, groep 5A van de Pijlstaart-
school uit Vinkeveen voeren sinds 
enkele weken actie voor de reuzen-
panda. De aanleiding voor deze ac-
tie is een taalles uit het verdiepende 
taalplus-werkboek, waarin de reu-
zenpanda centraal staat. Deze reu-
zenpanda wordt steeds zeldzamer 

omdat de bamboe waarvan ze leven 
gekapt wordt. Door zelfgemaakte 
armbandjes, kaarten en cupcakes 
te verkopen hebben Loek, Vincent, 
Faye, Puck en Lotte inmiddels al bij-
na 150 euro opgehaald. Wil jij zelf, 
of je klas, ook actie voeren voor de 
reuzenpanda’s in nood ? Kijk dan 
op: www. Rangerclub.nl

Taal-Plus Pijlstaartschool 
voert actie voor reuzenpanda

Mijdrecht - Pashmina is de bena-
ming voor een bijzonder fijn type 
kasjmier wol. De wol ontleent haar 
naam aan de vallei Kashmir. De 
naam Pashmina is afgeleid van het 
Perzische woord pašmina dat “ge-
maakt van wol” betekent. De geiten 
die de wol leveren, leven in het Hi-
malaya-gebergte boven de 4500 m 
grens. De dieren hebben een goe-
de warme vacht nodig om zich in 
de winter te beschermen tegen het 
koude klimaat. Alleen dieren die op 
deze hoogte leven, kunnen de fijne 
wol produceren. In het voorjaar wis-
selen de geiten van winter- naar zo-
mervacht. De wol wordt verzameld 
door deze van de rotsen en struiken 
te plukken of de geiten te borstelen. 
Daarna wordt de wol handmatig ge-
sponnen en geweven.
De vervaardiging van de Pashmi-

na sjaals is zeer arbeidsintensief en 
daardoor niet goedkoop. Wereld-
winkel Mijdrecht is daarom heel 
verheugd dat zij de water Pashmina 
sjaal in het assortiment hebben op-
genomen en ze nu mogen aanbie-
den met 50% korting. De sjaal is ge-
maakt van 70% wol en 30% zijde. De 
zijde in de sjaal zorgt voor de sterk-
te en glans. Een speciale weeftech-
niek zorgt dat de kleur aan de voor 
en achterkant van de sjaal verschil-
lend is. Met de aanschaf van een 
Pashmina sjaal geeft u niet alleen 
uzelf een prachtig cadeau, maar sti-
muleert u de economie van het door 
de aardbeving getroffen gebied in 
Nepal en helpt u de Nepalezen weer 
aan een toekomst bouwen.
U vindt de wereldwinkel aan De 
Passage 14. Bezoek ook de website: 
www.wereldwinkelmijdrecht.nl

Pashmina sjaals uit het 
aardbevingsgebied in Nepal

Geen krant?
0297-581698





 
04   Nieuwe Meerbode  •  10 februari 2016

De Ronde Venen - Zaterdag 9 fe-
bruari speelde het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 2 een uitwed-
strijd in Den Haag tegen Achilles 6. 

De vorige keer dat deze twee teams 
tegen elkaar speelden had Atlantis 
met een nipte voorsprong gewon-
nen. Het beloofde dus een span-
nende wedstrijd te worden. De uit-
spelende ploeg kon helaas niet ook 
deze wedstrijd winnen, de eind-
stand was een gelijkspel van 15-15. 
Het Florist team begon de wedstrijd 
bijna onmiddellijk met een doelpunt 
tegen. Maar dit liet Atlantis niet op 
zich zitten en scoorde hierna drie 
goals. Hierna bleef de uitspelen-
de ploeg een voorsprong houden 
met Achilles in zijn kielzog. Atlan-
tis heeft zelfs halverwege de eerste 
helft drie punten voorgestaan maar 
jammer genoeg werd de rust inge-

gaan met maar één doelpunt ver-
schil. In de rust werden de nodige 
aanwijzingen gegeven om de aan-
val beter te laten lopen en de ver-
dediging ervoor te laten zorgen dat 
er minder doelpunten tegen werden 
gescoord. Atlantis begon de wed-
strijd met goede moed om de twee 
punten mee naar huis te nemen en 
scoorde dan ook vrij snel twee maal. 
De ploeg uit Mijdrecht had moei-
te om het verschil in score verder 
uit te breiden waar Achilles goed 
gebruik van maakte. In de laatste 
tien minuten werd de wedstrijd erg 
spannend, omdat vanaf dat moment 
de score gelijk op ging en Achilles 
zelfs op voorsprong kwam. Geluk-
kig kon invaller Rick, die in de laat-
ste paar minuten nog ingezet werd, 
een doelpunt maken en werd de 
wedstrijd afgesloten met een gelij-
ke stand van 15-15.

Atlantis 2 laat winst 
schieten

Mijdrecht - Zaterdag 30 januari 
was het alweer de 5e keer dat IJs-
club Nooit Gedacht haar familiedag 
organiseerde. Voor deze familiedag 
wordt traditiegetrouw uitgeweken 
naar de overdekte schaatsbaan in 
Dronten. De ijsbaan in Dronten be-

staat uit een 400 meter wedstrijd-
baan en een groot middenterrein 
waar naar hartenlust geschaatst kan 
worden. Deze ijsbaan leent zich dan 
ook uitstekend voor deze familie-
dag. Het bijzondere aan de familie-
dag is dat alle disciplines van de ijs-

club hierbij vertegenwoordigd zijn. 
Daarnaast kunnen ook nog eens de 
ouders, broertjes en zusjes van alle 
schaatsers hieraan meedoen. De fa-
miliedag voor de jeugd en hun ou-
ders startte op dit middenterrein, 
met de gebruikelijk schaatstrainin-

Gezellige familiedag IJsclub Nooit Gedacht

Mijdrecht - Het was weer een 
adembenemende avond in de bibli-
otheek van Mijdrecht. Op 5 februari 
vond daar de derde muzikale lezing 
plaats, die over de Franse compo-
nist Claude Debussy ging. De verta-
ler van de brieven van Debussy, Lu-
cas Bunge, samen met de klarinet-
tist en verteller Harry-Imre Dijkstra 
hebben een boeiend verhaal over 
de componist gepresenteerd. Door 
de brieven van de componist en zijn 
muziek, kreeg het publiek een le-

vendig beeld van Debussy: gepas-
sioneerd, recht voor zijn raap, soms 
ironisch... Over een maand, op 4 
maart, zal de vierde en de laatste le-
zing van dit seizoen plaats vinden. 
De romantische componist Robert 
Schumann zal dan centraal staan.
Deze lezingen is een initiatief van 
de stichting Troupe A’dour in de 
samenwerking met de bibliotheek 
Mijdrecht. U kunt alvast kaarten re-
serveren via: schuil@kplplanet.nl of 
bellen : 06-23117671.

Indrukwekkende avond in 
de bibliotheek Mijdrecht

Regio - Zondag 14 februari is het 
weer Valentijn! Natuurlijk besteedt 
de winkeliersvereniging Zijdel-
waard daar ook aandacht aan. Be-
zoekers kunnen, op vertoon van 
een kassabon van een van de Zij-
delwaard-winkels, tussen 12 en 16 
uur meedoen met het Rad van de 
Liefde! Er zijn leuke prijzen te win-
nen die ter beschikking zijn gesteld 
door de winkeliers van Zijdelwaard. 
Tevens treedt zangeres Isabella Mu-
noz op. Zij is een veelzijdige zange-
res die met haar warme stem het 
publiek weet te raken. Speciaal voor 
Valentijnsdag past ze haar repertoi-
re aan met uitsluitend “Love Songs 
“! En natuurlijk zijn er ook volop Va-
lentijn-cadeaus en -aanbiedingen 
bij de Zijdelwaard-winkeliers!

De Ronde Venen - Het ziet er niet 
echt naar uit dat Gedeputeerde Sta-
ten op gaat komen voor de velen 
duizenden gedupeerde busreizigers 
van De Ronde Venen. Zij vinden 
de nieuwe dienstregeling goed zo 
schrijft Gedeputeerde Staten in een 
brief aan Burgemeester en Wethou-
ders. In de brief staat o.a. te lezen: “ 
Op 12 januari jl. heeft Syntus de bie-
ding van de concessie gecommu-
niceerd met de gemeente De Ron-
de Venen. In een bijeenkomst, waar-
bij de wethouders Dijkstra en Gold-
hoorn aanwezig waren, heeft Syntus 
de wijzigingen in het openbaar ver-
voer voor De Ronde Venen per 11 
december 2016 benoemd. Tijdens 
deze bijeenkomst hebben de wet-
houders ons duidelijk gemaakt dat 
het college van B&W van de ge-
meente De Ronde Venen erg teleur-
gesteld is over de voorgestelde wij-
zigingen voor buslijn 126 en 130. U 
heeft dit met uw brief van 18 janua-
ri jl. nogmaals bevestigd en ons ge-
vraagd de voorgestelde wijzigingen 
voor de lijnen 126 en 130 terug te 
draaien. Op 3 februari jl. heeft een 
tweede bestuurlijk overleg plaats-

gevonden. . Hierin heeft Syntus op 
verzoek van de wethouders de wij-
zigingen voor de lijnen 126 en 130 
nader onderbouwd. In dit overleg 
heeft Syntus, en dat onderschrij-
ven wij, nogmaals benadrukt dat de 
wijzigingen voor het overgrote deel 
van de inwoners van De Ronde Ve-
nen een verbetering van het open-
baar vervoer opleveren.. Deze wijzi-
gingen passen in de uitgangspun-
ten voor de aanbesteding: vraagge-
richt openbaar vervoer, hogere be-
zettingsgraad van de bussen, ver-
sterken van de verbindende lijnen 
en een innovatieve vervoerder”, al-
dus Gedeputeerde Staten. .

Sluiten aan
“Deze sluiten overigens goed aan 
bij de OV-doelstellingen zoals de-
ze benoemd zijn in uw Verkeersvi-
sie 2030”, zo vervolgt de brief. :“re-
deneren vanuit de daadwerkelijke 
reizigersbehoefte in plaats van het 
bestaande aanbod aan ov-voorzie-
ningen als uitgangspunt te hante-
ren. Het openbaar vervoer vanuit de 
gemeente moet op een snelle wij-
ze in een hoge frequentie aanslui-

ten op het stedelijk vervoersnetvverk 
van Amsterdam en Utrecht waarbij 
gedacht wordt aan het verminderen 
van het aantal haltes, waarbij onlos-
makelijk maatregelen moeten wor-
den genomen met betrekking tot 
het voor- en natransport, bijvoor-
beeld de fiets. Kleinschalig OV met 
een beperkte capaciteit functioneert 
daarbij als verbindende schakel tus-
sen de kleine en grote kernen van 
de gemeente.” Het opzoeken van 
de reizigersvraag door Syntus heeft 
geresulteerd in het wijzigen van de 
routes van enkele buslijnen waar-
door meer reizigers bediend zullen 
worden en de grootste groep reizi-
gers ook sneller openbaar vervoer 
ter beschikking zal hebben. Hier-
door wordt ook een forse reizigers-
groei voorzien”.

Onderzoek
“Het verleggen en meer strekken 
van de routes betekent helaas ook 
dat een kleine groep reizigers hier-
door een grotere afstand tot een 
halte moet afleggen of met een 
overstap moet gaan reizen. Dit is in-
herent aan de gemaakte keuzes die 

Gedeputeerde Staten staat achter de wijzigingen van de buslijnen

Vanavond vergadering in het 
gemeentehuis in Mijdrecht

wij onderschrijven. Dit is vervelend 
voor de reizigers die het betreft maar 
is onze ogen geoorloofd gezien de 
grote verbeteringen voor verreweg 
de meeste reizigers die zullen op-
treden. ln het overleg van 3 februa-
ri jl. zijn we overeengekomen de vol-
gende zaken nog te zullen onder-
zoeken ten einde mogelijk ten dele 
aan de bezwaren van de gemeente 
tegemoet te komen. Deze zaken be-
treffen nader te onderzoeken voor-
stellen die de uitgangspunten van 
de aanbesteding onverlet laten. Ook 
zullen de eventuele financiële ge-
volgen hiervan nader moeten wor-
den bezien en eventuele aanpassin-
gen moeten binnen de kaders van 
het bestek blijven passen. We willen 
benadrukken dat deze zaken eerst 
door Syntus onderzocht zullen moe-
ten worden op haalbaarheid, alvo-
rens wij daar een zelfstandige afwe-
ging over kunnen maken. De conse-
quenties hiervan zijn nu nog niet be-
kend. Het gaat om:
1.  onderzoeken sociale veiligheid 

halte Abcoude carpoolplaats A2 
en indien nodig maatregelen 
treffen;

2.  onderzoeken consequenties 
kleine routeverlegging lijn 123 
in Mijdrecht, zodat deze lijn het 
bedrijventerrein Mijdrecht cen-
traal zou kunnen gaan bedienen 
conform de huidige route van lijn 
123;

3. onderzoeken benodigde rijtijd 
buslijn 126 bij een andere route 
in Amsterdam Zuid Oost via af-
slag 2 A2 - Meibergdreef - Munt-
bergweg waarbij de achterzijde 
van het AMC bediend zou kun-
nen worden.

Hierbij dient ook onderzocht te wor-
den wat de mogelijkheden zijn om 
een nieuwe halte aan te leggen 
omdat op die route geen bestaan-
de halte aanwezig is. Als de resul-
taten bekend zijn van bovenstaan-
de onderzoeken zullen wij deze met 
u delen.

Niet Goed
Het ziet er niet goed uit voor de ge-
dupteerrde bewoners van De Ronde 
Venen. Vanavond, woensdag 10 fe-
bruari wordt dit onderwerp behan-
deld in een openbare commissiever-
gadering, welke gehouden wordt in 
het gemeentehuis in Mijdrecht. Daar 
komt komt gedeputeerde Verbeek-
Nijhof deze plannen toelichten. 

Dus... laat u horen... kom naar de 
vergadering. Hij begint om 19.30 
uur.

Zaterdag a.s. in winkelcentrum Zijdelwaard 

Doe mee met het 
Rad van de Liefde

gen. Daarna werd een reuze-esta-
fette gehouden, waarbij de wissel-
beker ging naar de jongste deelne-
mer van de winnende groep. Daar-
na mochten de jeugdschaatsers van 
IJsclub Nooit Gedacht meedoen aan 
een echte wedstrijd van 100 meter. 
Voor velen was dit de eerste keer en 
dat was best spannend. Na afloop 
kregen de winnaars een mooie me-
daille en kon er nog vrij geschaatst 
worden.
Terwijl de jeugd op het middenter-
rein bezig was, konden de wed-
strijdrijders van de STG zich alvast 
voorbereiden op de 400 meterbaan 
op hun wedstrijd die later die avond 
plaats zou vinden. De wedstrijd zelf-
de leverde een mooie strijd op waar-
bij menig persoonlijk record is ge-
sneuveld. Op de familiedag was ook 
nog ruimte gereserveerd voor een 
clinic aan medewerkers en familie 
van sponsor Advisor. Afgelopen jaar 
heef Advisor alle schaatsers van de 
STG in een nieuw trainingsjasje ge-
stoken en ook de jeugdleiders heb-
ben recent een groene metamorfo-
se ondergaan. Voor het 100 jarige 
jubileum van Nooit Gedacht in 2017 
zijn de leden van de ijsclub goed 
aangekleed! 

Die dag die komt. We weten alleen nog 

niet wanneer. Wat we wel weten is dat we 

samen deze dag dichterbij kunnen brengen.

Daarom vragen we iedereen om ons mee te 

helpen. Ook jou. Want alles wat we doen 

is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog 

meer kennis, nieuwe successen, betere 

behandelingen. Dichter bij die ene dag, de 

dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij 
kunt doen op kwf.nl.

Samen komen we
steeds dichterbij

KWF Kankerbestrijding gelooft 
in de dag dat niemand meer hoeft 
te sterven aan kanker.
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Wilnis - Op de Beatrixschool in 
Wilnis zijn ze de afgelopen weken 
druk bezig geweest met het inza-
melen van plastic doppen. Dit voor 
stichting KNGF geleide honden. Bij 
de start van de inzameling kwam 
een ambassadrice vertellen samen 
met haar blinde geleide hond. Door 
het inzamelen van doppen, sparen 
ze voor de betaling van een oplei-
ding voor een blinde geleide hond.
De leerlingen van school zijn heel 
druk bezig geweest met bijvoor-
beeld het doppen draaien bij de su-
permarkt en het inzamelen van al-
lerlei plastic doppen thuis. Vuilnis-

zakken vol kwamen ze binnenbren-
gen. Eindelijk, op vrijdagmorgen 05-
02 was de telling van de doppen. 
Dat was super spannend, de groep 
die de meeste doppen had ingeza-
meld zou een prijs krijgen van het 
KNGF! Een echte knuffel blinde ge-
leide hond. Groep 1-2 was uiteinde-
lijk de terechte winnaar met 28 kilo 
doppen. Op de tweede plaats kwam 
groep 5-6 en op de derde plaats 
kwam groep 3-4. Het eindresultaat 
van de gehele school was uiteinde-
lijk 145 kilo doppen! Daar kan zo’n 
lieve slimme blinde geleide puppy 
weer van worden opgeleid.

Plastic doppen sparen 
voor goed doel

Vervolg van de voorpagina.

Daar komt bij dat tegen die tijd dat 
het mag, u pas harder mag rijden 
vanaf het moment dat de verkeers-
borden zijn aangepast!

Wel op 19 andere trajecten
Verder heeft Rijkswaterstaat op vrij-
dag 5 februari de maximumsnelheid 
op 19 andere trajecten op autosnel-
wegen verhoogd naar 130 km per 
uur. Het gaat onder meer om trajec-
ten op de A1, A27, A28, en A58. Het 

definitieve verkeersbesluit voor de 
verhoging van de snelheid op die 19 
trajecten staat vandaag in de Staats-
courant. Met deze verhoging mag 
vanaf vrijdag op 61 procent van de 
snelwegen 130 gereden worden. 
Vanaf 5 februari worden de borden 
op de desbetreffende snelwegen ver-
vangen. Minister Schultz van Haegen 
(Infrastructuur en Milieu): ”Met de-
ze uitbreiding van de 130-kilometer-
wegen zetten we een mooie volgende 
stap in ons snelhedenbeleid. We stre-
ven er naar dat we uiteindelijk op 77 

procent van de snelwegen 130 km/h 
kunnen rijden. Voor de automobilist 
wordt de maximum snelheid op snel-
wegen daarmee steeds eenduidiger.” 
In ons land is de maximumsnelheid 
130 kilometer per uur op autosnelwe-
gen. Als er ruimte is vanuit het oog-
punt van milieu en natuur en het kan 
vanwege de veiligheid van de weg, 
dan gaat de snelheid omhoog. Dit 
zorgt ervoor dat de trajecten waar je 
130 mag rijden steeds langer worden 
en het beeld op de snelwegen steeds 
eenduidiger wordt.

Vanaf mei ’s nachts 130 
km per uur op hele A2?

Vervolg van de voorpagina.

De negen kandidaten , Koen Zuid-
berg en Mirjam Mous uit Nigte-
vecht, Ilse van Leusden en Thijs 
Wolff uit Maarsen, Isabella Koedam, 
Pascal van der Poel en Danny Me-
ijer uit Mijdrecht, Josie Baars en 
Sam de Jong uit Wilnis waren allen 
goede voorlezer/ster. De jury had 
het best moeilijk mee om uit deze 
negen een winnaar te kiezen. 

Opvallend was wel dat alle deel-
nemers uit Mijdrecht en Wilnis een 
boek hadden gekozen van Ronald 
Dahl of Paul van Loon. Pascal, die 
op 5 april nogmaals zijn voorlees-
kunsten mag vertonen in Nieuwe-
gein tijdens de Provinciale voorron-
de las een stuk voor uit ‘ De Grie-
zelbus” van Paul van Loon. Hij stal 
al direct de show door als Paul van 
Loon ( stoer lopend met zonnebril) 
het podium te betreden. Maar ook 

zijn voorlezen was een genot om 
naar te luisteren. 
Isabella Koedam had het publiek 
voor zich gewonnen. Zij las een 
stukje uit Joris en de geheimzinni-
ge toverdrank van Ronald Dahl. Bij 
Isabella ging je helemaal mee het 
verhaal in. Zij bracht het met ver-
schillende stemmetjes, waardoor de 
spanning nog hoger werd. Beiden 
werden terecht als winnaars geko-
zen.

Pascal vd Poel en Isabella Koedam 
winnaars Regionale Voorleeswedstrijd

Isabella viert met haar klasgenoten en juf dat ze de publieksprijs heeft gewonnen.

Mijdrecht - Elke groep verzorgt 
één keer per jaar een voorstelling 
op OBS Molenland. Deze maand 
was de beurt aan groep 2B-3. Na 
wekenlang oefenen was het dan 
eindelijk zover! Een jongen en een 
meisje kiezen een mooi boek uit 
in de leeshoek. Er staan allemaal 
prachtige plaatjes in, maar wat heb-
ben die zwarte streepjes en kriebel-

tjes te betekenen? Ze hebben geen 
idee. Dan verschijnt Moek. Moek 
woont in een boek en zal ze het wel 
uitleggen wat al die streepjes en 
kriebeltjes, letters dus, te betekenen 
hebben. Als ze het doorhebben pakt 
Moek er een boek bij en leest deze 
voor. Op het andere podium speelt 
zich dan het verhaal van jongetje 
Rik af. Hij raakt verdwaalt in het bos 

en ontmoet daar de maan, rozen, 
vlinders en een konijn. Het konijn 
brengt hem gelukkig weer thuis. 
Moek doet het boek dicht, gelukkig 
loopt het verhaal goed af. De kinde-
ren hebben een daverend applaus 
van de ouders, opa’s, oma’s en an-
dere kinderen van school gekregen 
en de juffen zijn ontzettend trots op 
de prestatie van de kinderen! 

Groep 2B-3 Molenland 
speelt “Moek en het boek”Vinkeveen - De scouts van scou-

ting Eliboe in Vinkeveen (11 t/m 14 
jaar) zijn drie weken lang bezig ge-
weest met het onderdeel ‘sport en 
spel’. Als afsluiting van dit onderdeel 
zijn de scouts zaterdag naar boul-
derhal Sterk in Utrecht geweest, 
daar hebben zij met elkaar geklom-
men. Na een korte uitleg zochten 
de kinderen een route uit en klom 
een ieder op eigen krachten om-
hoog. Het samen bezig zijn en het 
geven van tips aan elkaar zorgde 
voor een sportieve samenwerking. 

Nu het onderdeel ‘sport en spel’ is 
afgerond, ontvangen de kinderen 
een insigne. Voor de scouts staan 
er naast de wekelijkse zaterdag-
middag-opkomsten nog een aantal 
grote activiteiten op het program-
ma. Binnenkort zullen zij ‘s avonds 
tijdens de spannende ‘Barre Tocht’ 
de juiste route moeten zien te vin-
den door het bos. Later dit voorjaar 
kunnen ze op het weekend van de 
Regionale Scouting Wedstrijden la-
ten zien hoe sterk ze zijn in samen-
werking en scoutingtechnieken.

Scouts Eliboe Vinkeveen 
klimmen voor een insigne

Wilnis - Hou je ook van een 
feestje? Kom dan naar de kinder-
disco! Aanstaande zaterdagmid-
dag organiseert Stichting Kunst 
Rond de Venen voor de 6e keer 
een kinderdisco voor alle kinde-
ren van 4 t/m 8 jaar. Je hoeft dus 
niet op dansles te zitten bij Kunst 
Rond de Venen. Tijdens deze kin-
derdisco gaan we lekker swingen 
(zonder de ouders) en krijg je li-
monade en lekkers! 

Kinderdisco
De kinderdisco is zaterdag 13 fe-
bruari in de dansstudio, Wagen-
maker 99 in Wilnis. Het is voor al-

le kinderen van 4 t/m 8 jaar en 
wordt gehouden van 14.00 uur 
tot 14.50 uur. De toegang is gra-
tis. Na afloop gaat het feestje nog 
even door met een open podium. 
Wil je graag zelf optreden met een 
dans? Kom dan naar het open po-
dium. Iedereen die met een dans 
wil optreden, jong en oud, is wel-
kom! Je mag dan optreden voor 
publiek. Neem wel je eigen mu-
ziek mee. Dit is van 15.00-15.20 
uur. Voor meer info: www.face-
book.com/kunstronddevenen, 
www.kunstronddevenen.nl. 
Zie ook de advertentie elders in 
deze krant

Kunst Rond de Venen
Gratis Kinderdisco & 
open podium dans

Gezellige Ierse Workshop
De Ronde Venen - Op zaterdag 6 
februari gaven in een sfeervolle mu-
ziekschool Bloemendaal Loes Bak-
ker - Ierse fluiten, doedelzak, lid 
van de groep O ’Branons en Auke 
Hofstra - gitaar, heel enthousiast 
een Ierse workshop aan leerlingen 
op dwarsfluit, tinwhistle en gitaar. 
Ruim twintig leerlingen van Riene-
ke Weber, Nan Metselaar en Ju-
dith Glasbeek hadden diverse stuk-
ken voorbereid, en leerden tijdens 

het spelen om de melodie te versie-
ren en om de stukken in een lang-
zaam en snel tempo gezamenlijk uit 
te voeren. De middag werd afgeslo-
ten met een concert voor publiek.

Met dank aan Stichting Kunst Rond 
de Venen die deze leuke samen-
werking met docenten en leerlingen 
van de Muziekschool Bloemendaal 
en van Stichting Kunst Rond de Ve-
nen mogelijk heeft gemaakt.

Wilnis - Tijdens deze cursus wordt 
met verschillende manieren te werk 
gegaan om voorwerpen perspectief 
te geven in een schilderij of teke-
ning. Tijdens de cursus perspectief 
tekenen leert men hoe een tekening 
moet worden opgezet en hoe tech-
nieken als aspecten als spiegeling, 
contrasten en schaduwen in een te-
kening verwerkt kan worden. Het is 
een cursus waarin theorie en prak-
tijk elkaar afwisselen. Tijdens de 
cursus perspectief tekenen legt do-
cente Chantal Zaat uit hoe iets ge-
tekend wordt, waarna men er zelf 
mee aan de slag gaat. De cursus 
geeft u meer vaardigheden Komt 
het bij u wel eens voor dat u tij-
dens het schilderen even niet meer 
weet hoe u een huis neerzet of hoe 
u diepte geeft aan een schilderij? 
In dat geval is deze cursus een fij-
ne aanvulling. 
Benodigd materiaal: potloden B / B2 
/ B4 /, gum, puntenslijper, geo-drie-
hoek, lange lineaal of lat van ong. 50 
cm., fineliners of markers.
Vijf dagdelen op woensdag van 
19.30 tot 22.00 uur, te beginnen op 
29 februari a.s. 

Verkeer
De cursus is bestemd voor bestuur-
ders die (al) geruime tijd hun rij-
bewijs hebben. In de loop der ja-
ren is veel gebeurd en vernieuwd in 
de Wegenverkeerswet waarvan de 
meeste bestuurders nauwelijks af-
weten. In de cursus worden de laat-
ste ontwikkelingen van de verkeers-
regels uitgelegd. In de cursus wordt 
ingegaan op: 

-  Theoretische kennis van de We-
genverkeerswet (WVW1994); 

-  Voorrang; 
-  Uitleg van de verkeersborden en 

hun betekenis; 
-  Diverse situaties aan de hand 

van hedendaagse situaties.
De opfriscursus wordt geleid door 
een instructeur van Alblas verkeers-
school. Rijtest: Tijdens of aanslui-
tend aan de Opfriscursus bestaat 
de mogelijkheid voor een vrijblijven-
de rijtest met een instructeur, waar-
in gekeken wordt of iemand aan de 
norm van het CBR voldoet in geval 
van een verplichte rijtest. Dit kan 
zijn voor het verlengen van het rij-
bewijs na het 75e jaar, of bij een li-
chamelijke beperking of medicijn-
gebruik. Of u doet het gewoon als 
herhalingstest. De rijtest duurt 20 
minuten. U ontvangt een uitslagfor-
mulier van de rijtest. Deze typische 
en belangrijke opfriscursus vindt 
plaats op dinsdagmiddag 1 maart 
a.s. van 13.00 tot 15.00 uur.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje 
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.
nl.Voor aanmelding kan men onli-
ne inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

Cursussen bij de Paraplu

De Ronde Venen - Op vrijdag 5 
februari gaan alle verwarmingen 
in de school op de laagste stand 
en trekken de leerlingen en hun 
leerkrachten een extra warme 
trui aan! De leerlingen hebben in 
de weken voor deze dag van al-
les geleerd over het milieu en hoe 
belangrijk het is om zuinig om te 

springen met de energiebronnen 
in deze wereld. De lessen wer-
den aangedragen door het NME 
in Wilnis! Extra gezellig: ze krijgen 
van het NME een lekker bekertje 
chocolademelk! Geen gek idee om 
de verwarming af en toe eens wat 
lager te zetten, een dikke trui is zo 
gepakt!

De Eendracht trekt een 
extra warme trui aan!
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Wilnis - Het komend weekend van 
vrijdag 12 tot en met zondag 14 fe-
bruari vieren Sandra en Tibor de Nie 
van Brasserie de Waard in Wilnis, 
hun vijfjarig jubileum in dit horecae-
tablissement. Zij willen dat samen 
doen met hun gasten door hen te 
verwennen met een feestelijk vier-
gangen menu voor slechts 25 eu-
ro p.p. Maar ook zonder Valentijn-
gedachte bent u natuurlijk van har-
te welkom in dat weekend! Sandra 
en Tibor zorgen met hun beide koks 
Danny Both en Stefan Ostendorf dat 
u iets lekkers voorgeschoteld krijgt. 
Zij worden in de bediening bijge-
staan door Rebecca en Eveline die 
dit al een aantal jaren bij De Waard 
doen. Soms in samenwerking met 
een of meer parttimers, vaak stu-
denten van een horecavakschool of 
hotelschool.
Buiten dit weekend is er ‘standaard’ 
altijd keuze om à la carte te eten of 
te kiezen voor een driegangen me-
nu voor 29,50 euro. Daarbij kan men 
uit alle gerechten op de kaart zelf 
het menu samenstellen. De menu-
kaart is voor iedereen heel toegan-
kelijk, de gerechten worden in een 
creatieve vorm opgediend en sma-
ken erg lekker. Er wordt uiterste 
zorg aan de bereiding en presenta-
tie besteed. Ook de bijbehoren wij-
nen zijn van een uitstekende kwa-
liteit én betaalbaar. De kaart wordt 
vier keer per jaar (per seizoen) aan-
gepast. Lunchen is eveneens mo-
gelijk, maar dat is uitsluitend in het 
weekend. Maandag en dinsdag is 
de brasserie gesloten, behalve voor 
partijen en groepen vanaf 20 perso-
nen voor lunch en/of diner. Woens-
dag tot en met vrijdag is de brasse-
rie geopend vanaf 17.00 uur, op za-
terdag en zondag vanaf 12.00 uur.

Catering op locatie
Sandra en Tibor de Nie verwelkom-
den hun eerste gasten op 14 febru-
ari 2011 in ‘hun’ brasserie die zij 
toen hadden overgenomen van Eric 
Jansen die voor een nieuwe uitda-
ging naar Brazilië vertrok. Het pand 

ging over op zijn broer Frans waar 
Sandra en Tibor het van huren. De 
gezellige ‘dorpse’ eetgelegenheid 
met het interieur van verschillende 
knusse huiskamers kreeg toen een 
update. Samen met z’n tweeën, het 
gezin, vrienden of vriendinnen kan 
men er in een idyllische sfeer goed 
eten. Sandra: “De ‘tuinkamer’ ach-
ter in het pand biedt mogelijkheid 
voor een grotere familie of groep als 
er iets te vieren valt. Dat kan men 
in deze besloten ruimte die 45 zit-
plaatsen telt, in alle gemoedelijk-
heid doen zonder dat anders gas-
ten er last van hebben. Wij krijgen 
daar steeds meer vraag naar. Te-
vens om tijdstippen voor condole-
ances te reserveren. Dat kan hier 
natuurlijk ook in een besloten ruim-
te.” Zomers kunt u bij mooi weer 
desgewenst ook op het ruime tuin-
terras eten. Daar zijn nog eens 40 
extra zitplaatsen. “Alles bij elkaar 
hebben we plaats voor een klei-
ne honderd gasten,” laat Tibor we-
ten. “Vooral over het terras krijgen 
we enthousiaste reacties. Het moet 
echter meer bekend worden dat dit 
aan de achterkant van het pand is 
gelegen. Vanaf de voorzijde zie je 
het niet. Ook het bedrijfsleven kan 
er gebruik van maken, bijvoorbeeld 
voor bijeenkomsten, presentaties en 
evenementen, zoals de modeshows 
van damesmodezaak Groot Gelijk. 
Onze brasserie leent zich daar uit-
stekend voor.”
Overigens doen Sandra en Tibor 
meer dan alleen maar gasten in hun 
restaurant verwennen. Indien ge-
wenst verzorgen zij eveneens een 
complete catering voor u op loca-
tie. Op de website leest u daar meer 
over. Voor degenen die een ander 
een cadeautje willen geven voor 
een gezellig etentje, heeft de bras-
serie een leuke dinerbon klaarlig-
gen waarop u de waarde zelf kunt 
invullen. Brasserie de Waard vindt u 
in de Dorpsstraat 72 te Wilnis. Er is 
voldoende (gratis) parkeerruimte in 
de nabijheid. Ook via Facebook be-
reikbaar.

Brasserie de Waard viert 
vijf jarig jubileum

Tibor en Sandra de Nie en de koks Danny Both en Stefan Ostendorf (v.l.n.r.) 
willen het eerste lustrum bij Brasserie de Waard graag met u vieren!

De Ronde Venen - De bouw van de 
nieuwe wijk de Maricken in Wilnis is 
offi cieel gestart. Op vrijdag 5 febru-
ari heeft wethouder David Moolen-
burgh van gemeente De Ronde Ve-
nen als aftrap van het project sym-
bolisch de eerste paal de grond in 
geslagen. Bouwmaatschappij Ver-
welius B.V. ontwikkelt en realiseert 
samen met gemeente De Ronde Ve-
nen deze wijk met in totaal circa 500 
woningen. De eerste eengezinswo-
ningen in een mix van huur- en 
koopwoningen worden nu een feit. 
Het grootste gedeelte van de koop-
woningen is al verkocht. De komen-
de maanden komen de laatste blok-
ken van de ‘Zonnige rijwoningen’ 
in de verkoop. De huurwoningen 
neemt Verwelius op in zijn eigen 
bellegingsportefeuille om deze ver-
volgens langdurig te gaan verhuren. 
Momenteel zijn ook de luxe wonin-
gen van Wilnis Wit, ontworpen door 
Jan des Bouvrie, in de verkoop. De 
komende jaren staan er nog diverse 
woningtypes op de planning. 

Toekomstige bewoners van de Maric-
ken met wethouder David Moolen-
burgh en Ed Hordijk, directeur van 
Bouwmaatschappij Verwelius. 
(Foto: Rob de Bruin)

Feestelijke ‘eerste’ paal voor start 
bouw 168 woningen in de Maricken

De Ronde BVenen - Zaterdag 6 fe-
bruari jl. heeft Brassband Concordia 
uit Vinkeveen samen met de Vinke-
veense Accordeon Vereniging Con 
Amore een winterconcert gege-
ven in Sociaal Cultureel Centrum De 
Boei in Vinkeveen. Het thema van de-
ze avond was Warme Winterklanken. 
Het concert werd ingeluid door een 
optreden van de blokfl uitgroep o.l.v. 
Bernadette de Bree. Zij speelden 
als eerste ‘Het Klokkenliedje’, waar-
na ze samen met de Brassband nog 
de nummers ‘Lied van Europa’ en 
‘Blokfl uitrock’ speelden. Daarna was 
het de beurt aan de Brassband o.l.v. 
Stephan Koppelaar. Er werd geopend 
met het nummer ‘Mercury’, een con-
certmars gecomponeerd door de 
Nederlandse componist Jan van de 
Roost. Daarna werd groots uitgepakt 
met het nummer ‘Arkansas’, een con-
certwerk bestaande uit drie delen en 
gebaseerd op een bekende volks-
melodie uit de stad Arkansas. In de-
ze drie delen waren prachtige solo’s 
te horen van de Euphonium, Hoorn, 
Cornet en Flugel. Het nummer ‘The 
Water of Tyne’, een koraalachtig 
stuk over het voortkabbelende wa-
ter van de rivier de Tyne in Engeland, 
was een opmaat voor de Argentijnse 
‘Tango Fuego’, een stuk voor Brass-
band en accordeon, met een sole-
rende accordeonist Karin van Vliet in 
de hoofdrol. Vervolgens was het de 
beurt aan de drie solo cornettisten 
Wouter Zijlman, Henk Gijzen en Adri 
Borst die in het stuk ‘Bugler’s Holi-
day’ het publiek trakteerde op fl it-
send cornetspel. 

Bloemen
Eén van hen, Adri Borst, mocht di-
rect hierna een bos bloemen met 
oorkonde in ontvangst nemen van-

wege zijn 40-jarig lidmaatschap bij 
de Brassband. Daarna speelde de 
Brassband ‘Let it Go’, een muziek-
nummer uit de bekende fi lm Fro-
zen van Disney. Zij beëindigden hun 
aandeel aan het concert met ‘Fan-
tastic Brass’, een stuk waarbij de 
klank van de diverse instrumenten 
in een Brassband goed te horen is.
Na de pauze trad de Accordeon 
Vereniging Con Amore op o.l.v. Ar-
naud Rosdorff. Er werd geopend 
met het prachtige nummer ‘Yel-
low Mountains’, gevolgd door ‘Tok-
yo Adventure’, een nummer waar-
in de contrasten tussen de wester-
se en oosterse muziek goed te ho-
ren waren. Na het nummer ‘Palladio’ 
werd het publiek meegenomen naar 
het Wilde Westen met het nummer 
‘Moment for Morricone’, een eerbe-
toon aan Enio Morricone die de mu-
ziek schreef voor de bekende fi lms 
‘Once Upon a Time in the West’ en 
‘The Good, the Bad and the Ugly’. 
Hierna werd het nummer ‘A Klezmer 
Karnival’ gespeeld. Dit stuk is ge-
baseerd op de melodieën van drie 
verschillende dansen, te weten een 
bruiloftsdans, een joodse kringdans, 
en een Duitse herdersdans. Daarna 
werd een compilatie gespeeld uit 
de bekende Nederlandse fi lm ‘Sol-
daat van Oranje’, op dit moment een 
musical kaskraker welke gespeeld 
wordt in een omgebouwde vliegtuig 
hangar. Het concert werd afgeslo-
ten met het nummer ‘Circle of Smi-
les’, de soundtrack van de bekende 
Tv-serie Baantjer. Het publiek waar-
deerde het optreden van beide ver-
enigingen met een welverdiend ap-
plaus. Voor meer informatie over de 
verenigingen, raadpleeg de websi-
tes www.brassband-concordia.nl en 
www.vavconamore.nl.

Winterconcert Brassband 
Concordia en Con Amore

De Ronde Venen - Vanaf 1 maart 
start psycholoog Hanna ter Welle 
met een nieuwe reeks Mindfulness 
trainingen in de Ronde Venen. De 
training heet offi cieel MBSR (Mind-
fulness Based Stress Reduction) en 
bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 
2,5 uur.

Wat kan Mindfulness 
jou brengen?
Onze keuzemogelijkheden zijn 
grenzeloos, de informatiestroom 

komt 24 uur per dag bij velen van 
ons binnen en verplichtingen en ta-
ken stapelen zich soms torenhoog 
op... We leven meer dan ooit ‘in ons 
hoofd’ en doen veel op de automa-
tische piloot. Niet alleen ons hande-
len (bijv. eten, traplopen), maar ook 
ons gedrag en onze reacties komen 
in grote mate onbewust tot stand. 
Doordat we ons vaak niet bewust 
zijn van bepaalde patronen, mer-
ken we niet dat stress of spanning 
zich opbouwt. Naast stress reductie 

Nieuwe reeks Mindfulness 
trainingen

is de training zinvol gebleken voor 
mensen met (chronische) pijnklach-
ten, slaapproblemen en stemmings-
problemen. Maar ook mensen zon-
der specifi eke klachten blijken meer 
kwaliteit van leven, innerlijke rust en 
levensplezier te ervaren na het vol-
gen van de training.

Wat houdt de Mindfulness 
training in?
Elke bijeenkomst heeft een ander 
thema. In het kort wordt de achter-
liggende theorie uitgelegd en aan 
de hand van oefeningen en op-
drachten gaan we ermee aan het 
werk. Je leert stap voor stap hoe 
je de basistechnieken van Mindful-
ness kan toepassen in de praktijk. 
Je zal merken dat je daardoor meer 
rust kan ervaren in het dagelijkse 
leven en hoe je beter om kan gaan 
met moeilijke situaties, gevoelens 
of lastige periodes in je leven. On-
derzoek heeft uitgewezen dat een 

De Hoef - De stichting “Vrienden 
van de Antoniuskerk” gaat weer 
een winterstamppotavond organi-
seren waarvan de opbrengst wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de 
kerk, pastorie en de begraafplaats. 
Deze gezellige avond zal plaats vin-
den op vrijdagavond 12 februari 
2015 in de Springbok. De zaal gaat 
open om 18.00 uur en de maaltijd 
begint om 19.00 uur. Zoals gebrui-
kelijk kunt u voor 25 euro kiezen uit 
drie verschillende maaltijden: Boe-
renkool met worst, hutspot met 
stoofvlees/jus en stamppot andijvie 
met kleine gehaktballetjes. Voor ie-
dere bezoeker is er een welkomst-
drankje. De avond zal worden op-
gevrolijkt door het mannenkoor “De 
Troubadours”, zij zullen 2x45 min 
voor u optreden. Laat blijken een 
vriend te zijn van de Antoniuskerk. 

En kom deze avond naar de Spring-
bok, zo helpt u mee met het voort-
bestaan van het mooie kerkje.

Iedereen is welkom!
De inwoners van De Hoef wor-
den persoonlijk benaderd, en de 
mensen buiten De Hoef, die wil-
len deelnemen, dienen zich aan te 
melden bij onderstaande perso-
nen. Telefonisch bereikbaar Tiny 
Röling 593292, Gerda van Blok-
land 593253 en Henny Kandelaar 
593532. Bent u helaas verhinderd 
maar wilt u toch een gift geven, 
dan kunt u dit doen op rekening 
NL36 RABO 010.22.41.384 t.n.v. 
Stichting Vrienden Antoniuskerk 
De Hoef. Met de vriendelijke groe-
ten van de stichting “Vrienden van 
de Antoniuskerk” en tot vrijdag 12 
februari. 

Winterstamppotavond in 
de springbok

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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De Ronde Venen - De Protes-
tants Christelijke Ouderenbond 
(PCOB) is momenteel de enige 
vertegenwoordiger van de senio-
ren/ouderen, die nog actief is in 
onze gemeente de Ronde Venen. 
We volgen op dit moment de ont-
wikkelingen t.a.v. het openbaar 
vervoer en we moeten u zeggen 
dat we heel ernstig bezorgd zijn 
over de verslechteringen. Voor 
de ouderen in onze gemeente is 
het al moeilijk om gebruik te ma-
ken van het OV, maar dat wordt 
in de nabije toekomst alleen maar 
zorgelijker. Dit wordt ook veroor-
zaakt door de toekomstige ont-
wikkelingen t.a.v. de bereikbaar-
heid van de ziekenhuizen, waar 
we voor onze omgeving op zijn 
aangewezen. Het wordt partners 
bijna onmogelijk gemaakt om 
hun man of vrouw te gaan be-
zoeken als er sprake is van een 
ziekenhuis opname. In de nabije 
toekomst zijn we immers alleen 
nog maar aangewezen op de zie-
kenhuizen in Leidse Rijn en/of in 
Nieuwegein.

Slecht ter been
Als oudere en slecht ter been zij-
nde inwoner van deze gemeente 
is het niet meer mogelijk om per 
openbaar vervoer deze bestem-
mingen binnen een redelijke tijd 
te kunnen bereiken. Bovendien 
moet u er van uitgaan dat door li-
chamelijke ongemakken veel ou-
deren niet meer van een eigen 
vervoermiddel gebruik kunnen 
maken. Vaak is het verminder-
de gezichtsvermogen hier debet 
aan en is men aangewezen op 
de bus. Ook zullen ouderen van-
uit Abcoude en Baambrugge wel 
eens een bezoek moeten bren-
gen aan het gemeentehuis, dat 
in Mijdrecht is gevestigd. Door de 
plannen van de nieuwe vervoer-
der is dit al niet meer mogelijk. 

Beproeving
Voor alle kernen geldt dat zelfs 
het bereiken van een opstap-
plaats voor de bus al een be-

proeving op zich is, als men niet 
goed ter been is en met behulp 
van een rollator zich moet ver-
plaatsen. Het aantal senioren in 
onze gemeente zal alleen maar 
toenemen in de komende tijd en 
het zal duidelijk zijn dat de daar-
bij optredende problemen ook al-
leen maar groter zullen worden. 
Als ouderenbond willen we u er-
op wijzen dat het ook uw verant-
woordelijkheid is dat ouderen in 
de samenleving kunnen blijven 
functioneren. Het moet natuur-
lijk niet zo zijn, dat de regelingen 
van de provincie t.a.v. het open-
baar vervoer deze zelfstandigheid 
gaan ondermijnen.

Verantwoordelijk
Daarvoor kunt en wilt u de ver-
antwoordelijkheid vast niet ne-
men. Volgens ons is er een mo-
gelijkheid om de mobiliteiten van 
onze senioren te waarborgen. Wij 
denken dat er een mogelijkheid is 
om de senioren hun mobiliteit (en 
hun zelfstandigheid) te laten be-
houden. Dit kan door alle senio-
ren vanaf 70 jaar te voorzien van 
een pas waarmee met een zeke-
re korting gebruik gemaakt kan 
worden van de Regiotaxi. Nu is 
die korting alleen nog te verkrij-
gen via een indicatie bij de WMO. 
Dat moet dan op deze wijze ko-
men te vervallen. U zou daarmee 
alle senioren in onze gemeente 
een enorme dienst bewijzen. We 
pleiten hier dan ook voor. Het is 
een situatie die jaren geleden al 
eens aan de ouderen/senioren is 
toegekend, maar later weer ver-
soberd is. Het zal u duidelijk zijn 
dat de ontwikkelingen ons met 
zeer veel zorg vervullen en we 
vertrouwen erop dat u alles in het 
werk zult stellen om juist voor on-
ze senioren een passende oplos-
sing te vinden.

Namens het bestuur van de 
PCOB afd. de Ronde Venen, 
H.J. Warning, voorzitter en J. M. 
Steenbergen, secretaris

Open brief aan B&W 
over openbaar vervoer

Graag wil ik via deze wijze mijn 
verbazing uiten over de verkie-
zing sportvrouw van De Ronde 
Venen.  Deze jonge dame woont 
helemaal niet in de Ronde Venen, 
maar in Den Haag! Zij heeft ge-
studeerd in Schotland en daar 
op de universiteit een vrij nieu-
we sport ontdekt. Deze is ze daar 
gaan beoefenen en is daarmee 
kampioen geworden. Ook is zij 
uitgekomen voor het nationale  
team en daarmee EK geworden 
in 2015. Volgens mij hebben de-
ze prestaties niets te maken met 
sporten in de Ronde Venen! Ma-
rijke Kroon, een geboren en ge-
togen Vinkeveense met een heel 
lang en moedig sportverleden 
was ook genomineerd. U snapt 
dat ik niet geheel objectief ben, 
omdat ik (en vele met mij) vinden 
dat Marijke Kroon haar sporen in 

de sport verdiend heeft. En dat zij 
ondanks dat ze al 18 jaar vecht 
tegen verschillende vormen van 
kanker, de loop sport nog steeds 
een warm hart toedraagt en zelfs 
nog trainingen geeft om de sport 
te promoten. Gezien haar sport 
prestaties en haar inzet en het 
promoten van de loopsport en 
haar moedige doorzettingsver-
mogen tijdens haar ziekte perio-
des vind ik dat de prijs naar haar 
had moeten gaan! Omdat er altijd 
onzekerheid is over haar gezond-
heid zou het voor haar zo een op-
pepper zijn als dit gewaardeerd 
zal worden. Daarom wil ik voor 
haar in de bres springen!  Zij ver-
dient het vele malen meer!
 

Monique van der Vliet Feddema
Vinkeveen

De sportvrouw van De Ronde 
Venen woont in Den Haag!

training van 8 weken voldoende is 
voor blijvende positieve resultaten. 
Mindfulness bestaat uit specifi e-
ke mentale oefeningen voor de her-
senen waardoor bepaalde gebieden 
beter ontwikkeld worden. Daarmee 
verandert de manier waarop ie-
mand denkt, zich gedraagt en zich 
voelt in positieve zin. Voor meer in-
formatie en inschrijving voor de trai-
ning: www.intomindfulness.nl
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Meer (uitvoerbare) ideeën zijn ech-
ter welkom. En dus organiseerden 
de partijen op donderdagavond 4 
februari een ‘centrumbijeenkomst’ 
in het gemeentehuis. Daar konden 
zo’n zeventig aanwezigen met el-
kaar van gedachten wisselen over 
diverse thema’s. Zoals de toekomst 
van het centrum, de inrichting, mar-
keting en de identiteit van Mijdrecht, 
samenwerking en het versterken 
van het winkelaanbod. Om maar en-
kele te noemen. Tijdens de inleiding 
over dit brede samenwerkingsver-
band blikte de voorzitter van Koop-
centrum Mijdrecht, Hans Rensink 
samen met wethouder Anco Gold-
hoorn kort terug en werd verslag 
gedaan van de voorbije en nog lo-
pende acties. Ook vastgoedonder-
nemer Paul Reurings en centrum-
manager Mijdrecht Hans van Veen 
belichtten een en ander nog vanuit 
verschillende invalshoeken, waar-
onder de koopzondag en de evene-
menten. Een en ander werd in goe-
de banen gehouden door gesprek-
leidster Loes van Maarseveen van 
de gemeente De Ronde Venen. Zij 
was het ook die een uur later na 
afl oop van de inspiratiesessies de 
woordvoerders daarvan de gele-
genheid gaf de belangrijkste resul-
taten van de ter sprake gebrachte 
onderwerpen te formuleren. Op ver-
zoek konden de aanwezigen in de 
zaal daar nog eens extra op inha-
ken, aanvullingen doen en/of hun 
mening geven.

Nuttig
Op zich zijn deze bijeenkomsten 
erg nuttig, want er komt tot uitdruk-
king wat er bij de ondernemers en 
winkeliers zoal speelt, wat hun toe-
komstbeeld is, wat zij van de eco-
nomische aspecten vinden, hoe zij 
het centrum van Mijdrecht graag 
zouden willen hebben, of de be-
reikbaarheid kan worden verbe-

terd, wat de mogelijkheden van fi -
nanciering zijn, hoe zij samenwer-
kingsverbanden ervaren en welke 
de rol de gemeente daarin kan spe-
len, enzovoort. Anders gezegd: hoe 
zij het consumenten en bezoekers 
zo goed mogelijk naar de zin kun-
nen maken zodat die Mijdrecht wil-
len zien en ‘beleven’. Niet in de laat-
ste plaats om er inkopen te doen. 
Maar daar is nogal wat voor nodig. 
De verschillende onderwerpen kwa-
men tijdens de sessies aan de orde 
wat tot voldoende ideeën leidde. El-
ke sessie vond plaats in een aparte 
ruimte en had een eigen gespreks-
leider die tevens op het betreffende 
deelgebied een kenner was en een 
vertegenwoordiger van de groep.
Zo kon men met René Blom, ste-
denbouwkundige bij de gemeente 
De Ronde Venen, discussiëren over 
het toekomstbeeld en de inrichting 
van het centrum, de routing, de be-
reikbaarheid, het zicht op het cen-
trum, het aanzien van de gevels 
en de openbare ruimte. Mijdrecht 
biedt geen cultuur, geen mooie be-
zienswaardigheden en geen gezel-
lig centrum zoals dat er nu bij ligt. 
Kortom, Mijdrecht heeft nauwe-
lijks iets te bieden. Er was genoeg 
gesprekstof en er werden tallo-
ze ideeën geopperd, variërend van 
een kleine jachthaven in de Kerk-
vaart naast het Haitsmaplein om 
watersporters te stimuleren voor-
al af te meren in het centrum van 
Mijdrecht, tot het bouwen van een 
horeca-etablissement aan het water 
van de Kerkvaart nabij de bushalte 
aan de Rondweg. Maar ook het idee 
de horeca op Hofl and meer rich-
ting het centrum te brengen. Dat 
geldt ook voor de winkels in de An-
selmusstraat en het winkelcentrum 
Adelhof. Ondernemers aan Bozen-
hoven waren van mening dat ze te 
ver van het centrum af zitten. Mis-
schien dat de stationslocatie soe-
laas biedt om dat vervolgens meer 
bij het centrum te betrekken. Voorts 

dat er meer groen (bomen) in het 
centrum moet komen. Terecht werd 
door Johan Veerhuis opgemerkt dat 
je niet alles naar het centrum kunt 
verplaatsen omdat daar te weinig of 
geen ruimte voor is. Men heeft nu 
eenmaal rekening te houden met de 
lintbebouwing van Mijdrecht. Na-
tuurlijk kwam ook het (toekomstig) 
openbaar vervoer aan de orde, het 
gebruik van de auto, de parkeer-
mogelijkheden, de eventuele door-
steek vanaf het Haitsmaplein naar 
het kerkplein van de Janskerk waar-
bij misschien een eenrichtingsroute 
voor het verkeer kan worden inge-
steld, enzovoort. Allemaal bijzon-
der interessant, maar of het uitge-
voerd kan worden blijft de vraag. Er 
is (nog) nergens een fi nanciële on-
derbouwing voor! Herijking van het 
centrumplan zou misschien een op-
tie zijn om de mogelijkheden te be-
kijken.

Kasteelvrouw
Een andere sessie betrof de iden-
titeit van Mijdrecht. Hans van den 
Brink lichtte dit toe als het DNA 
van Mijdrecht. Het verleden is me-
de bepalend voor de toekomst en 
wat daarbij mogelijk is. Aan de 
hand van de historie werd daartoe 
beeld geschetst. Deelnemers aan 
deze sessie konden daar op inha-
ken. Mijdrecht heeft wat dat betreft 
geen bezienswaardigheden (meer) 
in het centrum. Highlight was wel 
de inbreng van Neelie Groenendijk 
(Mondria) die graag het ‘kasteel’ in 
Mijdrecht wilde terugzien. Daarmee 
bedoelde zij het voormalige ‘Proos-
tenhuis’ die in vroeger dagen op de 
plaats heeft gestaan ter hoogte van 
Walraven waar nu de Rondweg ligt. 
“Ik wil wel kasteelvrouw worden,” 
liet Neelie zich tot hilariteit van de 
aanwezigen ontvallen.

Het onderwerp ‘Samenwerking’ is 
vanzelfsprekend een onlosmakelijk 
facet van dit hele gebeuren en goed 

Samen werken aan het 
kloppend hart van Mijdrecht

uit te leggen. Niettemin had de or-
ganisatie gezorgd voor een inspre-
ker bij deze sessie, te weten Anne-
miek Verstappen, centrummanager 
van Breda. Bij deze sessie werd ge-
keken naar voorbeelden hoe men 
o.a. in Zeist, Valkenswaard en Bre-
da aan het centrum invulling heeft 
gegeven en hoe je die kunt gebrui-
ken voor Mijdrecht. Tevens wat sa-
menwerking voor de toekomst van 
Mijdrecht kan betekenen.
De sessie Marketing werd ingeluid 
door René Hendriks, expert op het 
gebied van marketing. Wat zijn de 
‘doe wel’ en ‘doe niet’ aspecten van 
citymarketing voor Mijdrecht? Waar 
liggen de kansen om Mijdrecht of-
fl ine en online te presenteren als 
aantrekkelijk centrum om naartoe 
te gaan en op welke doelgroepen 
men zich het beste kan richten. Een 
leerzame sessie!

Gemeentehuis verkassen
De sessie ‘Economische kansen en 
aanbodversterking’ kon welhaast 
worden beschouwd worden als 
hét groepsgesprek van de avond. 
Klaas Boekschoten, assetmanager 
ASR, nodigde de aanwezigen uit 
hun visie hierop te geven. Mijdrecht 
heeft ‘stadse allure’ met een dorps 
sfeertje. Vragen genoeg! Op wel-
ke manier kan Mijdrecht haar po-
sitie in de regio verstevigen? Pas-
sen in het centrum behalve winkels 
en horeca ook sociaal-maatschap-
pelijke activiteiten, zoals een bibli-
otheek, een servicepunt, een ge-
meentehuis?... Wat de laatste be-
treft is het opvallend dat veel on-
dernemers en winkeliers het liefst 
zien dat het gemeentehuis uit het 
hart van Mijdrecht verdwijnt en bui-
ten het centrum een plaats krijgt (in 
het industriegebied). De locatie kan 
beter worden ingevuld door winkels 
en horeca. Verder werd gepleit voor 
meer winkels met een speciaal aan-
bod waardoor die zich onderschei-
den. Nu is er een standaard aanbod 
van winkels die geen exclusiviteit 
bieden. Het zijn overwegend ‘keten-
winkels’ die men overal aantreft. Fy-
sieke winkels zouden ook een ‘we-
bwinkel’ als een shop-in-shop moe-
ten huisvesten. De focus dient in 
eerste aanleg gericht te zijn op lo-
kale consumenten, op zowel dis-
count als het hogere segment, op 
vernieuwende concepten en er zou 
een echte ‘trekker’ in het centrum 
moeten komen (Action?!). Niet in de 
laatste plaats zou het lokale onder-
nemerschap gestimuleerd moeten 
worden. “Winkelen moet weer een 
beleving worden,” zo sprak Richard 
Groenewegen van tuincentrum De 
Huifkar.

Na afl oop van het zakelijke deel 
is er tijdens het informeel samen-
zijn nog een poosje doorgepraat en 
vooral bekeken wat deze avond nu 
had opgeleverd. Het zijn nog maar 
verkenningen, want de meeste aan-
wezigen realiseerden zich wel dat 
de voorgestelde ideeën lang niet al-
lemaal tot uitvoering kunnen wor-
den gebracht. Maar door als onder-
nemer deel te nemen aan deze ses-
sies word je wel op ideeën gebracht 
om zelf en eventueel in samenwer-
king met anderen, nu al stappen te 
zetten om Mijdrecht aantrekkelij-
ker en levendiger te maken. Het zou 
prettig zijn als de gemeente daarin 
met regelgeving ‘soepel’ zou kun-
nen bijdragen. De organisatie bleek 
zeer tevreden te zijn met de op-
komst, het verloop van de avond 
en wat er aan ideeën en mogelijk-
heden is aangedragen. “Wij kun-
nen ons als gemeente geen betere 
consultancy met zoveel deelnemers 
voorstellen. Dat is een van de vele 
voordelen van het stuk samenwer-
king zoals we dat graag met winke-
liers, ondernemers en vastgoedei-
genaren zien en willen voortzetten. 
Dan valt er van Mijdrecht best iets 
moois te maken,” aldus een opge-
togen wethouder Anco Goldhoorn.

Mijdrecht - De gemeente De Ron-
de Venen wil een visie voor vijf jaar 
ontwikkelen voor een samenhan-
gend accommodatiebeleid op het 
gebied van welzijn, maatschap-
pij en cultuur in de kern Mijdrecht. 
Om deze visie goed vorm te geven 
is het belangrijk dat er inzicht is in 
de behoefte omtrent accommoda-
ties en hoe de gemeente daar een 
rol in kan spelen. Daarom voert zij 
in de maand februari 2016 een on-
derzoek uit.
Door veranderingen in de maat-
schappij verandert de mate en be-
hoefte aan bijvoorbeeld zorg en on-
derwijs. Mensen worden steeds ou-
der en hebben vormen van zorg no-
dig. Scholen komen leeg te staan als 
gevolg van het teruglopen van leer-
lingen. Dat betekent een herschik-
king van bestaande en mogelijk de 
oprichting van nieuwe accommoda-
ties. Dit onderzoek levert een bijdra-
ge aan het inzicht wat nodig is aan 
maatschappelijke accommodaties. 
Het onderzoek start in februari 2016 
en bestaat uit een schriftelijke en-
quete en een persoonlijk interview. 
Betrokken organisaties ontvangen 
op korte termijn via een brief de 
schriftelijke enquête.

Onderzoek behoefte maatschappelijke 
accommodaties in de kern Mijdrecht

Mensen spreken graag over 
vooruitgang, met de jaren ont-
wikkelen we ons en zijn we van 
de donkere middeleeuwen in het 
licht van de 21e eeuw terechtge-
komen. Nou ja, licht als je om je 
heen kijkt, een willekeurige krant 
openslaat of nieuwsprogramma 
aanzet, zijn wij mensen nog altijd 
even barbaars en kortzichtig als in 
die donkere middeleeuwen. On-
ze maatschappij en hoe we om-
gaan met mensen die anders zijn 
dan de norm. De norm, alleen het 
woord al geeft me kippenvel, van-
wege de letterlijke betekenis na-
melijk: ‘manier van doen die geldt 
als normaal’ of ‘precies vastge-
legde waarde’. De vraag is dan 
natuurlijk, wie bepaalt de norm? 
Wie voldoet er aan de norm? Wat 
de Norm is in het Midden Oos-
ten is niet de norm in Europa. Wat 
de norm is voor een Christen is 
dit niet voor een Jood een Moslim 
of een Boeddhist. Voor iedereen 
is de norm anders bepaald. Maar 
dit is niet het wespennest waar 
ik me vandaag in wilde begeven. 
Niet dat ik bang ben voor het on-
derwerp religie of wat de conse-
quenties kunnen zijn, om de nor-
men en waarden van anderen en 
hun geloof onder de loep te ne-
men en daardoor zelf buiten de 
norm te vallen. 

Normaal
Nee, daar wordt dagelijks al zo-
veel over geschreven zodat ik dat, 
ondanks dat ik er pagina’s over 
zou kunnen schrijven, dat nu aan 
anderen overlaat. Een onderwerp 
wat (letterlijk) veel kleiner is, 
maar wel te maken heeft met de 
toekomst, vooruitgang, kansen en 
het leven van een grote groep nu 
nog kleine mensen (kinderen) en 
hun ouders of verzorgers. Ik heb 
het dan over kinderen die buiten 
de ‘norm’ vallen, die anders zijn 
dan volgens de boekjes zou moe-
ten om NORMAAL in het school-
systeem mee te komen. In het bij-
zonder heb ik het dan over kin-
deren met (op zijn Grieks)  dys-
lexie (beperkt met woorden), 
een woord wat voor mij en an-
dere mensen met  dyslexie zon-
der spellingsprogramma niet te 
schrijven is! 
Zonder te overdrijven kan ik wel 
zeggen dat  dyslexie een van de 
minst begrepen aandoeningen 
is van de afgelopen eeuw. Ja, u 
leest het goed: eeuw, want al eind 
19e eeuw is vastgesteld dat  dys-
lexie een neurologische oorzaak 
heeft. Deze aandoening zorgt er-
voor dat de hersenen niet goed in 
staat zijn om visuele en auditieve 
informatie te verwerken en dus te 
interpreteren. Meestal is het een 
aangeboren ontwikkelingsstoor-
nis (buiten de norm), maar het 
kan ook ontstaan door bijvoor-
beeld een ongeval. 

Aangeboren
In het laatste geval is lezen, 
schrijven en soms zelfs spreken 
of taal begrijpen permanent vrij-
wel onmogelijk. Bij een ontwik-
kelingsvariant, welke aangebo-
ren is, zijn de hersenen vaak in 
staat om andere hersenfuncties 
te gebruiken om te compense-
ren. Als  dyslexie vroeg genoeg 
wordt onderkend en er rekening 
mee wordt gehouden en de kin-
deren training krijgen, om ande-
re hersendelen te leren de func-
tie over te nemen, waardoor het 
kind er op latere leeftijd minder 
last van zal ondervinden. Op zich 
zou dit redelijk snel moeten kun-
nen, Dit klinkt natuurlijk prach-
tig, echter ondanks dat de aan-
doening al meer dan 100 jaar be-
kend is, is herkenning op scho-
len nog steeds een probleem. Het 
vaststellen van  dyslexie is weer 
vastgelegd in een ‘norm’ waaraan 
de leerling moet voldoen. Dit be-
tekent dat als het kind zichzelf al 
heeft aangeleerd te compenseren 
hij of zij te goed is om het pre-
dicaat  dyslectisch te krijgen en 
dus buiten de boot valt met alle 
gevolgen van dien. Waar namelijk 
overheen wordt gestapt wordt, 
is dat deze kinderen veel meer 
moeite moeten doen om te lezen, 
schrijven of begrijpen wat woor-
den betekenen. Wat voor een an-
der automatisch gaat is voor hun 
hard werken. Zie het als rijden op 
een fi ets, maar het kind met  dys-

lexie heeft altijd tegenwind en 
geen versnellingen. 

Achterop
Door harder te trappen compen-
seren die kinderen door sterke-
re been- en bilspieren te krijgen, 
waardoor ze dus redelijk en soms 
zelfs helemaal mee kunnen ko-
men met de kinderen die altijd 
wind mee hebben. Maar op lan-
ge afstanden zullen ze uiteindelijk 
achterop raken of zelfs overver-
moeid uitvallen. Het is dus te ho-
pen dat een oplettende leerkracht 
of doortastende ouders ondanks 
ontkenningen of tegenwerking 
van de norm en het systeem door-
zetten om het kind door een spe-
cialist (psycholoog) op dyslexie te 
laten testen. Ondanks dat het al 
in 1881 was dat Oswald Berkhan 
de aandoening beschreef, waar-
na in 1887 de term  dyslexie door 
Rudolf Berlin werd verzonnen. Is 
het pas de laatste 25 jaar dat er 
stappen worden gezet in herken-
ning en behandeling. Toen ik op 
de basisschool zat, kregen kinde-
ren het predicaat lui, of dom, of 
ook een leuke ‘traag’ en was de 
LOM School de oplossing voor 
kinderen die buiten de norm vie-
len. Nog steeds is er veel discus-
sie over  dyslexie maar steeds 
meer onderzoeken wijzen uit dat 
vroegtijdig onderkennen en aan-
gepaste leerstof het kind kan hel-
pen te compenseren om later op 
het voortgezet onderwijs gewoon 
mee te kunnen komen. Want 
het idee dat mensen met dys-
lexie dom zijn en zeker niet kun-
nen studeren is gelukkig wel al ja-
ren achterhaald. Het heeft name-
lijk niets te maken met het IQ van 
de kinderen. Er zijn in de geschie-
denis toch redelijk wat mensen 
met  dyslexie die het ver geschopt 
hebben zoals Wolfgang Ama-
deus Mozart, Leonardo Da Vin-
ci (schreef alles in spiegelbeeld 
met links), Alexander Graham Bell 
(uitvinder van de telefoon), Albert 
Einstein (relativiteitstheorie), en 
dichter bij huis zakenman Hen-
nie van der Most en de ondanks 
overleden astronaut Wubbo Oc-
kels, en de lijst is heel veel langer. 

Waarom?
Maar waarom dit epistel over 
dyslexie vraagt u zich wellicht af. 
Nou, dat heeft te maken met mi-
nister Sander Dekker die door 
middel van het College voor toet-
sen en Examens (CvTE) maar ver-
scherpte regels wilde invoeren 
voor het gebruik van spellings-
controle voor kinderen met  dys-
lexie. Waardoor een grote groep 
van de kinderen met  dyslexie 
worden verstoten van noodzake-
lijke hulpmiddelen en daarmee 
een goede kans op een vervolg-
opleiding. Waarom? Omdat ze 
niet aan de NORM kunnen vol-
doen. De minister vond in zijn on-
eindige wijsheid, dat deze kinde-
ren gewoon wat beter hun best 
moesten doen. SORRY!!??, onder 
welke steen ben je dan vandaan 
gekropen? Dat er beter gekeken 
wordt naar wie er mag vaststellen 
of iemand  dyslexie heeft, dat de 
testen worden verbeterd prima, 
want een stijging van 1,7% naar 
10,5% is wellicht wat veel, maar 
om dan meteen alle  dyslectische 
kinderen met het badwater weg 
te gooien is wel heel kort door 
de bocht. Dat kinderen met  dys-
lexie ten onrechte een diploma 
hebben omdat ze de spellings-
controle mogen gebruiken is na-
tuur ook bizar, wordt braille voor 
blinden straks ook verboden op 
scholen? Gelukkig is er voor nu 
1 of 2 jaar uitstel en zal deze mi-
nister dan niet meer op deze post 
zitten. Zoals u merkt kan ik me er 
heel boos over maken, dat 1 be-
sluit kinderen met  dyslexie terug 
kan zetten in de donkere middel-
eeuwen. Zonder spellingscontro-
le zou deze tekst totaal onlees-
baar zijn geweest. We hebben de 
techniek om kinderen/volwasse-
nen met  dyslexie te helpen niet 
beperkt te worden door hun be-
perking. Door dit duwtje in rug, 
geven we de wellicht nieuwe Ein-
stein, of Wubbo Ockels de kans 
zich met zelfvertrouwen te ont-
wikkelen en boven de norm uit te 
stijgen!

Jeweko

De Norm
Koetjes en kalfjes...
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Wervelende 
Talentenjacht op het 
VeenLanden College
Regio - Vrijdagavond 5 februari 2016 was de finale van de 
Talentenjacht 2016 op het VeenLanden College. Het moet gezegd: alle 
leerlingen schitterden! Het publiek heeft zich geen moment verveeld. 
De presentatoren Marc en Jasper zorgden daar overigens ook wel 
voor, een zeer onderhoudend duo. Gemma Breur won uiteindelijk de 
wisselbeker met het zelfgeschreven nummer You & me, dat ze prachtig 
zong en waarbij ze zichzelf begeleidde op de piano. De tweede prijs 
ging naar de Mix, een halsbrekende acrogymact van Laura, Lisanne, 
Caitlin, Shelly en Pibbe. De derde prijs was voor Gijs Smit die maar 
liefst twee eigen nummers had gecomponeerd voor piano: Glacier 
& Circle. De techniek staat voor niets, want nieuw dit jaar was de 
publieksstem. Via de telefoon kon ook het publiek invloed uitoefenen 
op de uitslag. De publieksprijs ging naar Mark den Teuling die op een 
tenortuba een prachtige vertolking ten beste gaf van “Oblivion”. De 
organisatie was in handen van Linda van den Aardweg, Judith van 
Eijk, Pepijn van den Berkhof, Jorrit Groenevelt, Anne van Leest en 
Remco Tieman. De techniek werd verzorgd door Lisa van Scheppingen, 
Neal Jansen, Maarten Woudstra, Jelle Aardema, Nand Homan, Janey 
Jansen, Luc van Essen, Thijs van Uden en Andy Teerlink.
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Regio - Op 2 februari begon BC 
Hartenvrouw met een verdrie-
tig bericht. Trudy van den As-
sem overleed na en lange ziek-
te toch nog heel onverwacht. Zij 
was een dappere, sterke en po-
sitieve vrouw die ondanks haar 
ziekte probeerde zoveel moge-
lijk uit het leven te halen. Het is 
voor Hartenvrouw een groot ver-
lies. Met een mooi gedicht en een 
minuut stilte hebben wij bij haar 
leven en overlijden stil gestaan. 
Daarna werden de kaarten toch 
weer geschud. Twee lijnen van 
16 paren dus het was een druk-
ke middag. Deze keer ging het 
voor de wedstrijdleiding van lei-
en dakje. Enkele combi’s en een 
invalster en we konden spelen. 
Het leken soms gestoken spel-
len in de A lijn, maar de kaar-
ten waren toch echt door de da-
mes zelf geschud. Het best pie-
keren en puzzelen konden Refi-
na van Meijgaarden & An van der 
Poel 61,90% op de eerste plaats, 
op twee Geke Ludwig & Margo 
Zuidema 56,55% en op de der-
de plaats Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar 56,25%. In de B 

lijn haalden in spel 1 alleen Jo-
sephine en Bets hun contract de 
rest ging down. In spel 10 ging 
iedereen down. 2, 3 en 4 schop-
pen geboden en niemand haalde 
haar contract. Het lijkt onmogelijk 
maar toch was er na 24 spellen 
gespeeld te hebben een gedeel-
de eerste plaats voor Corinne van 
der Laan & Matty Overwater en 
Eugenie Rasquin & Riet Willemse 
58,63% gefeliciteerd dames. De 
derde plek werd opgeëist door 
Tini Geling & Paula Kniep 58,04%.
De tussenstand na 4 zittingen in 
de derde ronde in de A lijn 1 Guus 
Pielage & Renske Visser 58,31%, 
2 Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar 56,88% en 3 Geke Lud-
wig & Margo Zuidema 56,84%. 
Vooral plaats twee en drie liggen 
heel dicht bij elkaar. In de B lijn is 
het ook spannend aan de top 1. 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
56,83% 2. Reina Slijkoord & Trij-
nie Jansen 56,58% en 3. Corinne 
van der Laan & Matty Overwater 
55,57%. Wilt u ook meespelen? 
Sandra Raadschelders is bereik-
baar op 02975-69910 en Harten-
vrouw2015@gmail.com

Verdrietig bericht bij 
Hartenvrouw

Regio - Een volledig bekerpro-
gramma werd afgelopen week 
door de biljarters afgewerkt. Bo-
venin staan Bar Adelhof 3 en de 
Kuiper/Stee Inn dicht bij elkaar en 
vlak daarachter staan de Springbok 
1 (met een wedstrijd minder ge-
speeld) en het team wat bijna altijd 
om de prijzen meedoet, DIO. Te be-
ginnen met de nummer 4, DIO te-
gen the Peanutbar. Paul Schuurman 
(DIO) was in 17 beurten klaar maar 
de andere spelers namen ruimer de 
tijd maar ondanks dat had the Pea-
nutbar geen weerwoord en moest 
daardoor puntloos huiswaarts, 
9-0. De nummer 3, de Springbok 
1, moest afreizen naar Amstelhoek 
om het tegen de Biljartmakers te la-
ten zien. Bert Loogman (Biljartma-
kers) had het lastig tegen Kees de 
Bruin (Springbok 1). Na 3 beurten, 
met daarbij de hoogste serie van 
de week (69 caramboles, 40,59%), 
stond Kees al op 104 caramboles en 
dan wordt het een pittige uitdaging 
om nog terug te komen. Dat lukte 
Bert dan ook niet want Kees maakte 
de partij in 19 beurten uit. Nico de 
Boer en Hans Bak, beiden Spring-
bok, pakten ook de winst in hun 
partijen. Nick v/d Veerdonk (Biljart-
makers) liet zich echter tegen Peter 
Stam niet afschepen en trok in 18 
beurten de winst naar zich toe, 2-7. 
De Springbok 2 bewees clubgenoot 
Springbok 1 een goede dienst door 
het de Kuiper/Stee Inn zeer lastig 
te maken. Willem Holla (Springbok) 
speelde gelijk tegen Pieter Coenen 
en Jack Baak en Chris Draaisma 
(beiden Springbok) haalden de vol-
le winst. 

Extra
Het extra puntje was echter toch 
voor de Kuiper/Stee Inn, 5-4. De 
nummer 1, Bar Adelhof 3, pak-
te het goed aan tegen de Kromme 
Mijdrecht 3. Alleen Robert Daal-
huizen (Adelhof) moest de 2 pun-
ten aan Egon v/d Heijden (Krom-
me Mijdrecht)laten,7-2 en daar-
mee wordt het gaatje met de Kui-

per Stee Inn een klein beetje gro-
ter. De Kromme Mijdrecht 1 ontving 
Bar Adelhof 1. Hier was het alleen 
Chas Jans die voor Bar Adelhof 2 
punten binnen kon halen. Bernard 
Schuurman zorgde, tegen Bob van 
Kolck, deze week voor de kortste 
partij door zijn 27 caramboles in 16 
beurten op de biljarttafel te leggen. 
De Kromme Mijdrecht 2 ontving Bar 
Adelhof 2. Hier een gelijk opgaande 
strijd met twee winstpartijen van ie-
der team. Bar Adelhof 2 maakt iets 
meer caramboles en pakte daar-
mee het extra punt, 4-5. De Me-
rel/Heerenlux 2 mocht tegen Lu-
tis/de Springbok de strijd aangaan. 
Ook hier om en om de winst waarbij 
Alan Knightly (Lutis) ook in 19 beur-
ten een rappe partij had en mede 
daardoor was de winst met 4-5 voor 
Lutis/de Springbok. In de wedstrijd 
ASM 1 tegen de Merel/Heerenlux 1 
maakten genoten Cor Ultee (ASM 
1) en Kees Griffioen (de Merel/Hee-
renlux) echt van hun partij maar na 
48 beurten had Kees toch de winst 
te pakken. Dennis Kraak pakte ook 
2 punten voor de Merel/Heeren-
lux maar de eindwinst was met 5-4 
toch voor ASM 1. CenS, de nummer 
voorlaatst speelde tegen Stieva/
Aalsmeer (#14). Slechts drie pun-
ten verschil tussen beide teams en 
dus viel er voor CenS wat te halen. 
Good old (in de meest positieve zin 
van het woord!) Joop Luthart won 
zijn partij. Evert en Desmond Drie-
huis volgden zijn voorbeeld, alleen 
Edwin v/d Schaft verloor en daar-
mee was de 7-2 een feit en streven 
zij Stieva/Aalsmeer voorbij. ASM 
2 had een speler te kort en moest 
“dubbelen” in de wedstrijd tegen de 
Merel/Heerenlux 3. De dubbelaar 
van de avond, Miquel van Nieuw-
kerk deed dat keurig door zijn bei-
de partijen te winnen. Helaas volg-
den zijn teamgenoten hem daarin 
en niet. Wim Berkelaar en Dorus v/d 
Meer (beide de Merel/Heerenlux 3) 
zetten dat recht en wel zodanig dat 
ook de wedstrijdwinst voor de Me-
rel/Heerenlux 3 was,4-5.

Nummer 2 laat steek(je) vallen

Regio - Afgelopen weekend wer-
den de “Nederlandse Junioren 
Jeugd Kampioenschappen (kort-
weg NJJK) gehouden. Net als vo-
rig jaar nam ook dit jaar weer een 
lid van Zwem- en polovereniging De 
Amstel uit Mijdrecht deel aan deze 
wedstrijden. Joshua den Ouden be-
haalde zowel een zilveren als een 
bronzen medaille. 
Hieronder zijn tijden op alle ge-
zwommen afstanden:
100 m. rug 0:59.62, 2e plaats (zilver)

200 m. rug 2:11.94, 3e plaats (brons)
50 m. rug 0:28.05, 4e plaats
100 m. vlinder 1:00.00, 4e plaats
100 m. vrij 0: 54.95, 6e plaats
50 m. vrij 0:25.30, 8e plaats
200 m. vrij 2:01.48, 8e plaats
Het is duidelijk dat De Amstel trots 
is op de behaalde resultaten op de-
ze landelijke kampioenschappen. 
Wij feliciteren Joshua van harte en 
rekenen weer op hem volgend jaar! 
Voor meer informatie: www.zpv-de-
amstel.nl.

De Amstel presteert goed op 
Nederlandse kampioenschappen

Mijdrecht - Met vier punten voor-
sprong gingen ze het laatste week-
end van de zaalhockeycompeti-
tie in. Het kampioenschap kon de 
meisjes D1 van HVM dus bijna niet 
meer ontgaan toen ze aan de laatste 
twee wedstrijden begonnen. De op-
dracht was duidelijk: winnen of ge-
lijk spelen tegen HIC (Amsterdam), 
de nummer twee in het klassement.
In de Proostdijhal in Kudelstaart 
wachtte HIC hen fanatiek en verbe-
ten op. De vele meegereisde HVM-
supporters zagen vanaf de eerste 
minuut een felle strijd. HIC vocht 

voor zijn laatste kans, terwijl HVM 
het bij voorkeur al in deze wedstrijd 
besliste. “De spanning zat er goed 
in”, zag ook coach Joost Lugtmeijer. 
“Vandaag ging het erom. Dat zag je 
terug in het spel, er slopen wat klei-
ne foutjes in bij ons.” Die foutjes wer-
den gelukkig niet afgestraft. Kansen 
waren er voor beide teams, maar het 
duurde tot ruim in de tweede helft 
voor het eerste doelpunt viel: 1-0 
voor Mijdrecht, na een mooie snelle 
aanval. Niet lang daarna maakte HIC 
gelijk en was de spanning weer he-
lemaal terug. “Billen knijpen dus, tot 

het verlossende eindsignaal”, lacht 
Luchtmeijer. “Door hard te blijven 
werken hebben we het gered.” Eind-
stand van deze wedstrijd: 1-1.

Feestje
De tweede wedstrijd tegen HBS 
(Bloemendaal) was daarmee een 
formaliteit. HIC stond nog steeds op 
vier punten achterstand en kon die 
achterstand niet meer overbruggen. 
En dus werd de tweede wedstrijd 
een feestje. De coach zag de ster-
ke punten van zijn team weer terug. 
“Het hele seizoen al konden ze zowel 

Meisjes D1 van HVM zaalkampioen
Staand van links naar rechts: manager Roy, coach en trainer Joost, Lisanne, Felice, Jasmijn, Floor, Elisa, Ilja, Marieke, 
Suus, Chantal en coach Laura. Zittend van links naar rechts: Resy, Ella, Nova, Merel en Maud.

combinerend als solerend scoren. En 
de verdediging stond als een huis.” 
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 
2-1, waarmee het kampioenschap in 
de eerste klasse helemaal veilig was 
gesteld. “Ook in mindere wedstrijden 
pakten we dit seizoen de winst, dus 
wij zijn de terechte kampioen”, be-
sluit Lugtmeijer. 

Op het veld
HVM meisjes D1, een leuke mix van 
eerste- en tweedejaars, doet het 
trouwens ook op het veld heel goed. 
Voor de winter wisten ze te promo-
veren naar de subtopklasse A. De 
tien resterende wedstrijden van de 
lentecompetitie spelen ze dus span-
nende en uitdagende wedstrijden te-
gen teams die, net als zij, dicht tegen 
de topklasse aan zitten. De komende 
weken oefenen ze al een paar keer 
tegen teams uit de topklasse. Op za-
terdag 12 maart spelen ze hun eerste 
wedstrijd op het veld, en ze gaan er 
ongetwijfeld alles aan doen om be-
gin juni hoog in de eindklassering te 
staan.

Meer kampioenen
Het zaalkampioenschap van de meis-
jes D1 staat niet op zich. Meer teams 
van hockeyvereniging Mijdrecht 
doen het dit jaar goed in de zaal. 
Dat is mede te danken aan het op-
schroeven van het aantal trainings-
uren voor alle jeugdteams. Behal-
ve in De Phoenix trainden de teams 
deze winter ook af en toe in sport-
hal De Eendracht. HVM kocht daar-
voor eigen balken (die bij zaalhockey 
langs het veld worden gelegd, zodat 
de bal niet uit kan rollen). Dat leid-
de vorige week al tot het kampioen-
schap voor de meisjes B2 – en ook 
de meisjes C2 en jongens C1 maken 
de komende weken grote kans om 
als eerste in hun poule te eindigen. 

Mijdrecht - “Hier doe je ’t allemaal 
voor” is het eerste wat in hem op-
komt als Argon’s keeper Rome-
ro Antonioli het heeft over de aan-
staande derby tegen rivaal CSW. 
Hij maakte het al een aantal keren 
mee. Met als hoogtepunt de finale 
om het kampioenschap 2e klas bij 
Legmeervogels aan het einde van 
het vorige seizoen. 
“Het is altijd bijzonder als we te-
gen onze buren spelen, ook al zijn 
we dan twee keer tegen verlies aan-
gelopen” vertelt de 25 jarige doel-
man. Hij erkent dat Argon zich een 
aantal keren heeft laten meetrekken 
in het vechtvoetbal van CSW. “We 
kwamen op voorsprong en dach-
ten er al te zijn, maar we verloren de 
grip op de wedstrijd door strijd en 
door het opportunisme van CSW”. 
Maar zover zal het aanstaande za-
terdag niet komen verwacht Rome-
ro. We zijn dit jaar gegroeid legt hij 
uit, spelen volwassener, beter posi-
tiespel en we zijn individueel sim-
pelweg sterker dan CSW. Met een 
2e plek op de ranglijst na 15 wed-
strijden en 3 punten achter koplo-
per Nootdorp is Argon als promo-
vendus aan een boven verwachting 
sterk seizoen bezig. Ze hebben een 
goede en brede selectie en zijn in 
staat om flexibel over te schakelen 
op de verschillende spelsystemen 
van trainer Patrick Loenen. Rome-
ro geeft aan vertrouwen te hebben 
in eigen kunnen en de wedstrijd te-
gen CSW voelt voor zijn team niet 

belangrijker dan de overige compe-
titie wedstrijden, ook al zal de ambi-
ance weer enorm zijn.

Rustiger
 “We benaderen de competitie van 
wedstrijd tot wedstrijd en we weten 
dat als we ons niveau blijven behou-
den, dat we dan hoog zullen eindi-
gen” In de kleedkamer is er nog 
niet over de wedstrijd gesproken. 
“We zijn er rustiger onder en heb-
ben het nu al een paar keer meege-
maakt. Onze kwaliteit en ons eigen 
spel blijven spelen zal doorslagge-
vend zijn”. Van zijn opponent Jordy 
Wens in de goal van CSW verwacht 
hij geen cadeautjes. “Jordy is een 
ervaren keeper, speelt tegen Argon 
altijd zijn beste wedstrijden en staat 
er als hij er moet staan”. Ze ontlopen 
elkaar niet veel, beiden zijn echte 
clubkeepers en met 1,92 cm exact 
even lang. Ze zijn beiden ook be-
reid om veel trainingsarbeid te ver-
richten. Zo trainde Romero deze zo-
mer onder Glenn Berkelaar gewoon 
door. Het resulteerde in een evident 
fittere seizoenstart, geen blessures 
en het vertrouwen en de vorm zijn 
toegenomen. Tot op heden hield hij 
5 keer de nul en keerde inmiddels 3 
penalties. De aanloop naar de wed-
strijd van zaterdag zal bij ons in ie-
der geval rustig en met vertrouwen 
verlopen en natuurlijk wordt het 
weer genieten van een fantastische 
voetbal middag. 
Foto: sportinbeeld.com

Romero Antonioli blikt 
vooruit op CSW - Argon

Wilnis - Op bezoek bij SV Nootdorp 
is CSW er niet in geslaagd om een 
goed resultaat neer te zetten. Na 
een 1-0 ruststand werd het uitein-
delijk een 3-0 nederlaag.
Op een moeilijk bespeelbaar veld 
was het voor beide ploegen lastig 
om vlot te combineren. Met een ste-
vige wind over het veld probeerde 
CSW te vaak de lange bal te han-
teren waardoor snel balverlies werd 
geleden tegen de hechte defen-
sie van SV Nootdorp. Achterin had 
CSW de handen vol aan de behen-
dige aanvallers van Nootdorp die 
vooral in de kleine ruimte hun klas-
se toonden. Toch kwam het mees-
te gevaar van de kant van Nootdorp 
voornamelijk voort uit dode spel-
momenten. Vooral de vrije trappen 
vanaf de zijkant leverden dreigen-
de momenten op. CSW kon daar 
niet zo bar veel tegenover stellen 
en kreeg ook nauwelijks kansen. 
Wel een prima actie van Bram Bo-
de aan de rechterkant van het veld 
die een perfecte voorzet gaf maar 
helaas niemand van CSW voor het 
doel om af te ronden. Vlak voor 

rust kwam Nootdorp aan de leiding 
en toch weer uit een vrije trap. De 
bal werd bij de tweede paal gede-
poneerd en vervolgens knap bin-
nengekopt. De tweede helft een-
zelfde spelbeeld als de eerste met 
meer balbezit voor Nootdorp en 
een CSW dat deze middag niet bij 
machte was om het de tegenstan-
der echt lastig te maken. Halverwe-
ge de tweede helft bouwde Noot-
dorp de voorsprong ook nog eens 
uit. Een lange bal vanaf de zijkant 
werd door de linksbuiten prima met 
de borst gecontroleerd en vervol-
gens liet hij doelman Wens volstrekt 
kansloos. CSW kreeg wat spaarza-
me kansjes waarbij een schot van 
Robert Mulder over het doel ver-
dween. Ook een paar hoekschop-
pen leverden niets op voor de ploeg 
uit Wilnis. Vlak voor tijd werd het 
zelfs nog 3-0 na een knappe aan-
val van de kant van Nootdorp. Van-
af links werd de bal panklaar ge-
legd voor de spits die de bal maar 
voor het intikken had en daarmee 
de eindstand bepaalde. 
Foto:sportinbeeld.com

Nederlaag CSW bij SV 
Nootdorp

Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./ Cafè de Merel 2016 
zijn er kwart finalisten bij gekomen 
, in het afgelopen weekend speel-
den zaterdag Thijs Hendrikx,Wim 
Bakker,Joop Luthart en Eduard 
v.Heuven, zich naar de kwart fina-
les, verdere kwart finalisten zijn Jan 
Eijsker,Mees Brouwer,Hans Dik-

ker en Paul Huzemeier,we kunnen 
nog enkele speelsters en/of spelers 
plaatsen op de volgende datums 
zaterdag 20 en 27 februari en zon-
dags 21 en 28 februari en zaterdag 5 
maart opgeven kan op onderstaand 
adres .Dit alles in Cafè de Merel, Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562. 

Hendrikx en Bakker kwart finalisten



Wilnis - Zaterdag 6 februari stond 
de 2e wedstrijd in de voorjaarscom-
petitie op het programma. Door-
dat de MD2 in de najaarscompeti-
tie bijna kampioen was, betekende 
dat promotie, waardoor sterkere te-
genstanders de strijd met hen zul-
len aangaan, Ze begonnen lekker 
aan de wedstrijd met invalster Ra-
chel op doel. Achterin op links Ro-
my, laatste vrouw Nina, voorstopper 
Lynn en rechtsachter Anne. Op het 
middenveld stonden Sofie, Bodine, 
Luna en Isabelle. Mandy en Naomi 
vormden de aanval bij de aftrap. 
Na een paar minuten aftasten van 
beide zijden pakt CSW al snel het 
initiatief. Steeds meer werd Spor-
ting Martinus onder druk gezet. Ge-
durende de eerste helft leverde het 
ook steeds meer kansen op. Moei-
teloos werden ook Narjiss, Dewi en 
Jo-Lin ingebracht en de druk ver-
der opgevoerd. Enkele goede kan-
sen werden echter niet verzilverd. 
Achterin werd echter helemaal 
niets weggeven waardoor de rust-
stand 0-0 was. 

Score
De oproep van de trainers om er 
in de 2e helft nog een schepje bo-

venop te doen werd door de mei-
den opgepakt. Bijna alle duels om 
de bal werden gewonnen en het 
was slecht een kwestie van tijd dat 
de score door CSW werd geopend. 
Een schitterende pass van Romy 
van linksachter door de lucht werd 
op het middenveld door Luna opge-
pikt, die de bal gelijk in de ruimte 
speelde waar Mandy de bal oppik-
te en richting doel snelde. Met een 
mooi schot werd de score geopend.
Vanaf dat moment werd het vertrou-
wen nog groter en de kansen nog 
beter. De score werd gestaag opge-
voerd door een bekeken schot in de 
korte hoek door Dewi en even la-
ter de 3e goal door goed doorzetten 
van Mandy. 
Martinus was blij dat het bij 0-3 
bleef. De trainers van CSW waren 
zeer tevreden over wijze waarop 
CSW met name de 2e helft collectief 
als gehele team met inzet en passie 
de wedstrijd domineerde. Over de 
hele wedstrijd was maar een klein 
kansje aan Martinus weggegeven. 
Met een heerlijk gevoel keerden 
de meiden huiswaarts naar Wilnis, 
maar ook met een flinke portie ver-
trouwen voor de volgende wedstrij-
den.

CSW MD2 wint overtuigend 
van Sporting Martinus

De Ronde Venen - Om 9 uur was 
het al een hele drukte in de Willis-
stee in Wilnis, waar ruim 30 vrijwil-
ligers bezig waren om de zaal en 
de hal in te richten voor De Fit-test. 
Onder de koffie, aangeboden door 
de Willisstee waarvoor dank, kreeg 
ieder de laatste instructies en rond 
10 uur kwamen de eerste 60-plus-
sers zich melden. Vijfentachtig 
mensen hadden zich opgegeven, er 
was een wachtlijst van zeker 10 per-
sonen (voor het geval iemand zich 
zou afmelden), en nog zeker 15 an-
deren hadden ook nog graag mee 
gedaan, maar helaas, de test was 
volgeboekt. Er is onder 60-plussers 
duidelijk belangstelling voor ge-
zondheid en bewegen!

Goodiebag
Voorzien van een van een goodie-
bag en een persoonlijke map met 
folders en informatie konden de 
deelnemers aan de slag. De test be-
gon met een bloeddrukmeting en 
als die wat aan de hoge kant was, 
volgde er een bezoek aan de arts. 
De meeste mensen konden daarna 
gewoon de test doen, een enkeling 
kreeg het advies om wat onderde-
len te laten vervallen of zelfs om he-
lemaal niet mee te doen. 
Het volgende onderdeel was het be-
palen van je BMI, Body Mass Index, 
en je hoeveelheid vet. Dat gaf soms 
een verrassende uitkomst. Zo’n 50 
mensen schreven zich meteen in 
voor een gratis adviesgesprek met 
de diëtiste.
En daarna kwamen de ‘echte’ tes-
ten, 6 minuten wandelen, hoeveel 
kracht zit er in je handen, hoe ver 
kun je rekken, hoe snel kun je rea-
geren, en hoe vaak kun in een kor-
te tijd opstaan uit je stoel? “Dat op-
staan valt nog niet mee”, meld-
de een deelnemer, een ander zei: 
“Ik ben verbaasd over hoe weinig 
kracht ik in z’n armen en handen 
heb. “Alle uitkomsten werden geno-
teerd in de persoonlijke map, en in 

het adviesgesprek werden deze ge-
gevens vergeleken met het gemid-
delde van de Nederlanders van de 
leeftijd van de deelnemer.

Na het advies aan de slag
In de hal van de Willisstee zaten de 
sportaanbieders klaar om ieder-
een te wijzen op mooie proeflessen 
en aanbiedingen, zodat het advies 
meteen in daden kon worden om-
gezet. “Ik schaats en ik loop hard, 
maar mijn schouder is een pro-
bleempje”, aldus een van de deel-
nemers. Hij kreeg het advies om te 
gaan zwemmen, en schreef zich in 
voor de proeflessen bij zwemvereni-
ging De Amstel. “Ik beweeg te wei-
nig, en ik ga nu proeflessen doen 
bij Spel en Sport”, vertelt een an-
der en met hem gaven nog 28 an-
deren zich hiervoor op. Badminton-
vereniging De Veenshuttle kreeg er 
drie mensen bij en ook de aanwezi-
ge sportscholen, PK Sport en Sport 
Beuving konden diverse mensen in-
schrijven. 
De 30 vrijwilligers van Spel en Sport 
en verschillende sportaanbieders 
zorgden ervoor, dat de testmorgen 
soepel verliep. Zo af en toe stonden 
er hier en daar wel wat mensen te 
wachten bij een test, maar ieder-
een kon toch na zo’n drie kwartier 
aan de koffie en vervolgens de aan-
biedingen gaan bekijken. “We heb-
ben weer heel veel mensen kunnen 
inspireren om (meer) te gaan be-
wegen, we zijn heel blij met zoveel 
deelnemers en zoveel mensen die 
nu zich ergens voor hebben aange-
meld,” zegt Jos Kooijman, project-
leider bij Spel en Sport en ze kijkt 
tevreden terug op deze geslaagde 
morgen. “En als je niet meer mee 
kon doen aan de test, of als je toch 
altijd al van plan was om nu eens 
werk te maken van bewegen, kijk 
dan eens op www.spelensportdrv.
nl, bij elke les kun je altijd een keer 
op proef komen mee doen. 60-plus, 
bewegen dus!”

Zeer geslaagde Fittest van 
Spel en Sport

Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was de eerste districtwedstrijd voor 
de Acrogymgroep van GVM’79.. 
Shelly, Sterre en Pibbe beten het 
spits af in de ochtend en kwamen 
direct sterk ten tonele met hun ba-
lansoefening. De meiden dansten 
mooi synchroon en lieten 2 mooie 
torens zien! 
In de tempo-oefening gingen wat 
kleine dingen fout, maar deson-
danks werden de meiden in een 
sterk deelnemersveld toch knap 
3e. In de middag waren de ande-
re teams van GVM’79 aan de beurt. 
Lisanne, Laura en Indy lieten een 
prachtige oefening zien, totdat de 
laatste toren instortte. Zonder de-
ze fout waren de dames zeker op 
het podium beland, maar helaas 
“volgende keer beter”. Sanne en Il-
se moesten met zijn tweeën aan de 
slag, nadat de derde in persoon in 
dit team was gestopt. Zij hebben 
heel hard gewerkt de afgelopen tijd 
en dat was ook zeker aan de oefe-
ning te zien! Ook bij dit team he-
laas een ernstige fout in een verder 
foutloze oefening. Ook bij hen ging 
een podiumplek aan de neus voor-
bij. Het junior drietal Tara, Jessica 
en Nuna had in krap 4 weken een 
oefening in hun hoofd gestampt. En 
het resultaat mocht er wezen een 
lekker strakke dans en perfect af-
gewerkte elementen. Het was heer-
lijk om naar deze meiden te kijken, 
de jury waardeerde de oefening dan 
ook met 24,600pnt een hele ho-
ge score! Caressa en Bloem gingen 
ook lekker de vloer op. 

Geen zenuwen
Bij Bloem wel wat zenuwen vanwe-
ge de eerste wedstrijd, maar daar 
was eigenlijk niks van te zien. Een 
hele mooie rechte handstand en 

een hoge toss zorgde ervoor dat de 
dames met 23,450pnt op de 5e plek 
kwamen. Dit geeft goede vooruit-
zichten op een eventuele doorstro-
ming! In het laatste blok waren er 
nog 2 teams van GVM’79.. Jessica, 
Anne en Bente lieten een strakke 
dans zien, die hen was aangeleerd 
door dansdocent Edith. De elemen-
ten gingen ook allemaal hartstikke 
goed, maar er werden ook een aan-
tal kleine fouten gemaakt. Het totaal 
van 22,700pnt was goed voor de 6e 
plaats. Caitlin en Noor doen mee bij 
de D-junioren, een nieuwe catego-
rie. De meiden hebben een rusti-
ge muziek en lieten hierop een per-
fect beheerste vliegtuig naar knielzit 
zien. Ook de spreidhoeksteun was 
prachtig om te zien. Ook bij dit team 
helaas een val in een ander elemen-
ten en dat kost veel punten. Dit keer 
werden de meiden 4e , maar vol-
gende wedstrijd gaan we zeker ook 
met dit team voor een podiumplek! 

Brons voor GVM Acrogym

De Ronde Venen - Het is zaterdag 
6 februari. De zon komt af en toe 
door een snel wisselend wolkendek 
en er staat een stevig windje. Dit is 
de dag waarop Argon C5 en Hertha 
C2 het tegen elkaar opnemen in wat 
een echte derby zal worden. Op het 
mooie nieuwe complex van Hertha 
zal het treffen plaatsvinden. Argon 
heeft de doelen scherp voor ogen; 
winnen en de koppositie overnemen. 
In de voorbespreking en tijdens de 
warming-up wordt iedereen nog 
eens op scherp gezet. Kwart over 
1 is het dan zover, de scheidsrech-
ter start met een duidelijk hoorba-
re fluittoon voor wat een spannende 
strijd zal worden tussen twee teams 
die elkaar geen duimbreed willen 
toegeven. De teams gaan redelijk 
gelijk op, tot in de 20e minuut een 
verdediger van Hertha in het straf-
schopgebied een overtreding maakt 
op Mika. De scheidsrechter aarzelt 
niet en geeft een strafschop. Mi-
ka neemt die zelf, de Hertha keeper 
keert in eerste instantie het schot 
maar de bal rolt het veld weer in en 
een speler van Hertha schiet in een 
poging de bal weg te werken in ei-
gen doel, 0-1. Pech en geluk wissel-
den zich hierbij wel heel snel af.

Gelijkmaker
Hertha ging na de 0-1 vastbesloten 
op weg naar de gelijkmaker en wist 
in de 24e minuut de stand op 1-1 
te brengen. Dat leidde tot een pe-
riode waarin Hertha sterker was en 
nogmaals tot scoren komt, 2-1. Ar-
gon nam hier echter geen genoe-
gen mee een kwam goed terug met 
af en toe mooi combinatiespel en in 
de laatste minuut voor de rust stond 
dan ook de 2-2- op het scorebord. 

De 2e helft geeft alles wat een echte 
derby de moeite waard maakt. Hard 
werken, veel kansen over en weer, 
een strafschop voor Hertha die door 
een weergaloze keeper Kris wordt 
gestopt, hartkloppingen bij het pu-
bliek en een time out voor een wat 
al te enthousiaste speler van Argon 
in de 70e minuut. Hierdoor komt Ar-
gon met 10 man te staan maar door 
geweldige inzet en werklust komt 
een steeds feller aanvallend Hertha 
niet meer tot scoren. Hertha C2 en 
Argon C5 delen de punten en met-
een ook de koppositie. De vertoon-
de inzet en wil om te winnen ge-
ven alle reden tot optimisme voor 
de wedstrijd van Argon C5 volgende 
week tegen Spakenburg C4.

Hertha C2 - Argon C5 
delen de punten

Vinkeveen - Zaterdag 6 februari 
gingen de jonge Vinkeveners in alle 
vroegte op pad naar UVV. De Vinke-
veners mochten aftrappen. De fel-
le tegenstander zat er direct boven-
op en wist de bal over te nemen. Er 
werd gevochten als leeuwen en dat 
maakte een spannende start van de 
wedstrijd. De tegenstander kwam 
in de buurt, maar Jack stond zijn 
mannetje in de goal. Het spel kwam 
meer op de helft van UVV. Hertha 
liet zien wat overspelen is en kon via 
een voorzet van Alexandros bij Da-
ni te komen die een goal wist te ma-
ken, 0-1. Dat maakte dat de tegen-
stander op scherp werd gezet. Ze 
kwamen terug en gingen er tegen-
aan. Voor de goal van Hertha werd 
druk verdedigd, maar helaas mocht 
een tegengoal niet voorkomen wor-
den, 1-1. De spanning was te snij-
den voor de toeschouwers langs 
de kant. De bal kwam langs de zij-
kant bij Thiago die een mooie voor-

zet richting Bodhi gaf. Deze schoot 
op goal alwaar de keeper hem wist 
te hinderen. Daar kwam Ruben die 
hem alsnog kon afmaken, 1-2.

Rust
Even wat positieve feedback van de 
coaches Peter en Marc, waarmee 
de jongens gemotiveerd de twee-
de helft in konden. Ook nu werden 
de toeschouwers van beide ploe-
gen getrakteerd op een fantasti-
sche 2e helft. Kansen werden aan 
beide kanten gecreëerd, maar niet 
allemaal benut. Beide ploegen wa-
ren gedreven en lieten het kaas niet 
van de brood eten. Inmiddels was 
daar Kièro die de tegenstander wist 
te omzeilen en vanaf een afstand 
schoot en scoorde, 1-3. De wed-
strijd was nog niet gespeeld, want 
UVV schoot nog een aantal keer op 
goal, waar Dani de meeste schoten 
wist te houden. Uiteindelijk was er 
toch 1 die in de touwen kwam, 2-3. 

Hertha F2 werkt hard 
voor de overwinning!

Wilnis - Hij is al seizoenen lang de 
vaste eerste keus in het doel van 
CSW en aanstaande zaterdag staat 
het voetbalduel van de Ronde venen 
CSW – Argon voor hem op het pro-
gramma. Het is zijn 5e derby in 2 sei-
zoenen en Keeper Jordy Wens blikt 
verwachtingsvol vooruit. Het is een 
duel vol sentimenten waarin CSW 
het afgelopen seizoen aan het lang-
ste eind trok. Na een nederlaag in het 
begin van het vorige seizoen volg-
de de 3-2 zege op eigen terrein. Ar-
gon werd daar door CSW overvleu-
geld met 3 doelpunten in de eerste 
45 minuten, maar de apotheose was 
natuurlijk de finale om het kampi-
oenschap 2e klasse bij Legmeervo-
gels. Voor meer dan 3000 toeschou-
wers trok de club uit Wilnis in de ver-
lenging in een zinderende finale de 
winst en directe promotie naar zich 
toe. Het maakt CSW de te kloppen 
ploeg, ondanks het verschil op de 
huidige ranglijst. Want ook Argon be-
reikte een promotie naar de 1e klas 
en staat daar nu op een 2e plaats 
met 32 punten uit 15 wedstrijden. 
CSW staat in de middenmoot op een 
9e plaats. Een verschil van 13 pun-
ten. “Maar voor deze ‘wedstrijd is de 
stand op de ranglijst niet bepalend” 
legt Jordy uit. “Het is een wedstrijd 
die op zichzelf staat en wij kunnen 
onze kwaliteiten er goed in kwijt. Hij 
kijkt ook liever niet meer terug want 
dat is geweest. Het gaat nu om een 
nieuwe situatie, een nieuwe compe-
titie, maar de kracht van CSW is on-
veranderd de teamspirit van de ploeg. 

Sterker
Want erkent hij, “de Argon spelers 
zijn individueel kwalitatief sterker 
dan onze selectiespelers, maar het 
team, ons collectief is een wapen 
waarmee we Argon kunnen aftroe-
ven”. Ook in de aanstaande wed-
strijd verwacht de 29 jarige doel-
man uiteindelijk als winnaar van 
het veld te gaan. “We zijn mentaal 
in het voordeel en ik verwacht na 
een 0-0 ruststand een kleine over-
winning in de 2e helft”. Als vrien-
denploeg kunnen we het opbren-
gen om boven onszelf uit te stijgen 
en hij verwijst naar de laatste wed-
strijd eerder dit seizoen op het ter-
rein van Argon. We kwamen daar 
na een kansloze eerste helft na rust 
heel sterk terug tot 2-2 en hadden 
uiteindelijk zelfs kans om te kun-
nen winnen. Over zijn opponent Ro-
mero Antonioli bij Argon heeft Jor-
dy alleen maar lovende woorden. Hij 
is een keeper met een goede tech-
nische stijl en heeft ook niet onbe-
langrijk, een goede trap. Je kan ook 
zien dat Romero ervaring heeft op-
gedaan. Voorheen had hij nog wel-
eens een slippertje maar momen-
teel keept hij constant. Het zal hoe 
dan ook weer een boeiend duel 
gaan worden, waar veel toeschou-
wers uit de Ronde Venen op zul-
len afkomen en ook de supporters 
uit beide kampen zullen elkaar weer 
proberen te overtreffen in sfeer ver-
hogende acties. 

Foto: sportinbeeld.com

Jordy Wens blikt vooruit 
op CSW - Argon

Klaverjassen 
De Hoef - Aanstaande zaterdag 13 februari wordt er weer een kla-
verjas avond georganiseerd door de Biljartclub “De Hoef” in Dorps-
huis De Springbok in De Hoef. U bent van harte welkom op deze ge-
zellige avond, breng gerust u partner, vriend of vriendin mee voor een 
gezellige kaartavond. Zaal open vanaf 19:30 we proberen om 20.00 
uur te beginnen.

Leontien van Moorsel verzorgt Spinning Clinic voor meiden CSW
Wilnis - Nooit gedacht, misschien 
gehoopt, maar uiteindelijk toch ge-
lukt! Met hulp van OptiSport He-
alth Club De Ronde Venen en Schil-
dersbedrijf en Industriespuiterij Van 
Zuylen & Zn is CSW erin geslaagd 
niemand minder dan wielerlegende 
Leontien Zijlaard-van Moorsel en-
thousiast te krijgen om op vrijdag 
12 februari 2016 voor het meiden 
A1 team een Sponsor Spinning Cli-
nic te verzorgen. 
Het mes snijdt daarbij aan twee 
kanten: de meiden raken op die 
manier na de winterstop weer top-
fit voor de tweede competitiehelft 
en tegelijkertijd wordt het goede 
doel Leontienhuis van de Leontien 
foundation ondersteund. Bovendien 
krijgen de meiden en passant nog 
wat wijze (sport)levenslessen mee. 
Aan de clinic is een wedstrijdele-

ment verbonden, waardoor het de 
bedoeling is dat de meiden via fa-
milie, vrienden en andere bekenden 
een geldbedrag verdienen. Het to-
taal van de bij elkaar gefietste eu-
ro’s komt volledig ten goede aan de 
Stichting Leontien Foundation. De-
ze stichting is door Van Moorsel zelf 
opgericht vanuit haar eigen ervaring 
met eetstoornissen en met de wens 
om vanuit die ervaring anderen te 
helpen. Het doel van de stichting is 
om de strijd aan te gaan tegen eet-
stoornissen, op weg naar een ge-
zonde toekomst. Een doel dat niet 
alleen door voetbalvereniging CSW 
en de MA1 van harte wordt onder-
steund, maar ook door Optisport 
Health Club die hun accommodatie 
én fantastische spinning facilitei-
ten kosteloos ter beschikking heb-
ben gesteld. 
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