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KORT NIEUWS:

Signifi cante 
daling woning-
inbraken
De Ronde Venen - In de 
maand januari vonden nog 
maar 11 inbraken in woningen 
plaats tegenover 28 in januari 
2013. Deze dalende trend werd 
zichtbaar in de loop van 2013 
en zet zich nog steeds door. De 
focus blijft echter ook de ko-
mende tijd gericht op de wo-
ninginbraken en het voorko-
men daarvan. Iedere inbraak 
is er 1 teveel omdat de impact 
voor slachtoffers heel erg hoog 
is! Agenten blijven in de pu-
blieke ruimte zoveel mogelijk 
personen aanspreken en leg-
gen uit dat de controle te ma-
ken heeft met het tegengaan 
van woninginbraken. De politie 
hield meerdere 100% contro-
les op de toegangs- en door-
gangswegen, waarbij iede-
re weggebruiker werd aange-
sproken. Als er geen bijzon-
derheden zijn, mogen zij al snel 
verder rijden. De personen die 
bekend zijn op het gebied van 
woninginbraken ondergaan 
een strengere controle waar-
bij vooral wordt gelet op het 
bij zich hebben van inbreek-
gereedschap. Daarnaast blijkt 
de oproep om direct en zon-
der twijfel bij verdachte situa-
ties 1-1-2 te bellen steeds meer 
effect te hebben. Dankzij meer 
meldingen van inwoners, voor-
al ook uit Abcoude over ver-
dachte situaties, controleert de 
politie veel meer personen en 
hun (motor)voertuigen en wer-
den zo woninginbraken voor-
komen.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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De Ronde Venen – Het groots op-
gezette sprookje van het Estafette-
project, waarbij er achter Bozen-
hoven in Mijdrecht een geweldig 
sportcomplex zou verrijzen, met su-
permoderne sportvelden voor Ar-
gon en CSW. Meer velden dan ze nu 
hadden, alles groter en mooier. Een 
atletiekbaan, een ijsbaan, alles in 
een soort park, het was groots. Op 
papier. Miljoenen is er verdwenen 
in dit sprookje. Het plan werd na 
jaren van plannen maken en geld 
uitgeven afgeblazen. Er zijn vier 

verliezers:de schaatsers van Nooit 
Gedacht en De Veenlopers, die krij-
gen nu niets. En de twee voetbal-
clubs, CSW en Argon. CSW heeft 
nooit echt geloofd dat het sprook-
je zou uitkomen. Zij wachten af en 
krijgen nu een schadevergoeding 
voor achterstallig onderhoud en ze 
krijgen een kunstgrasveld. Zij zijn 
tevreden. Argon echter niet. Zij za-
ten dan ook bij het sprookje op de 
eerste rang. Zij zouden zoveel meer 
krijgen en nu, nu blijven ze waar ze 
zitten. Dat is moeilijk te verkroppen 

voor deze club. Natuurlijk krijgen zij 
- net als CSW - een schadevergoe-
ding, maar zij willen meer: ook zij 
willen een kunstgrasveld. Het ver-
schil is echter, dat CSW al velden te-
kort had voor het sprookje en toen 
al recht had op dat veld. Argon had 
velden genoeg,zo stelt de wethou-
der, maar Argon vindt dat zij er ook 
recht op heeft. Donderdagavond 
sprak de raad erover. 

Vervolg elders in deze krant.
Foto: sportinbeeld.com

CSW en Argon worden schadeloos gesteld door gemeente

CSW krijgt kunstgrasveld, voor 
Argon wordt het nader bekeken

Mijdrecht – Binnenkort brengt 
wethouder Palm het project Molen-
hof weer naar de gemeenteraad. In 
een eerdere bespreking van deze 
plannen in de raad, werd besloten 
om aanvullend onderzoek te doen 
naar de verkeerssituatie. 
Dit naar aanleiding van vragen van 
diverse fracties. Het aanvullen-
de onderzoek zou worden gedaan 
in samenspraak met omwonen-
den. Een groep omwonenden heeft 
sterke twijfels bij de berekenin-
gen van de wethouder en heeft kri-
tiek op de handelswijze van de wet-
houder. Volgens hen wil wethou-
der Palm, koste wat het kost, zelfs 
ten koste van de verkeersveiligheid, 
deze plannen van Hoogvliet door-
zetten. Het college heeft besloten 

een aanvulling op de samenwer-
kingsovereenkomst met Hoogvliet 
Beheer BV voor realisatie van win-
kelcomplex Molenhof in Mijdrecht 
aan de gemeenteraad voor te leg-
gen. Het plan bestaat uit een Hoog-
vlietsupermarkt met winkels, 20 tot 
24 woningen, voldoende gratis par-
keergelegenheid en aanpassing van 
de Kerkvaart. De raad behandelt de 
zogenaamde Allonge hiervoor naar 
verwachting op 6 maart. Wethou-
der Pieter Palm: “De nieuwe Molen-
hof betekent een grote impuls voor 
het dorpscentrum Mijdrecht op het 
gebied van winkelen, wonen en ar-
chitectuur. Midden in het winkel-
hart van Mijdrecht zet dit beeldbe-
palende complex een nieuwe kwa-
liteit neer met een aantrekkende 

werking voor omliggende winkels. 
Het college prijst zich gelukkig dat 
ondanks de stagnerende vastgoed-
markt, Hoogvliet een aantrekkelij-
ke investeringskans in de Molenhof 
ziet. In de aanvulling op de in 2011 
gesloten samenwerkingsovereen-
komst zijn de afspraken van de ge-
meente met Hoogvliet over de uit-
voering van het project verder uit-
gewerkt. Hierdoor kan de verpau-
perde toestand van de Molenhof op 
korte termijn worden aangepakt. Zo 
zal Hoogvliet het voormalige Aldi-
pand en bijbehorend kantoor slo-
pen, graffi ti beheren en tijdelijke 
etalages aan de Dorpsstraat laten 
inrichten”, aldus een tevreden Palm. 

Vervolg elders in deze krantt.

Wethouder Palm brengt Plan Molenhof 6 maart in de raad

Omwonenden: “Wordt veiligheid 
ingeruild voor prestigeproject?”

De Ronde Venen - De voorberei-
dende werkzaamheden voor een 
nieuwe parallelweg langs de Provin-
ciale weg (N201) in De Ronde Venen 
zijn in volle gang. Binnenkort start 
de provincie Utrecht met de aanleg 

van een tijdelijk pad voor fi etsers. Zij 
kunnen hiervan gebruikmaken tot-
dat de parallelweg kan worden af-
gebouwd in oktober van dit jaar. Op 
dit moment worden werkzaamheden 
uitgevoerd voor de fundering van de 

nieuwe parallelweg. Het zand dat ter 
plaatse wordt aangebracht dient als 
voorbelasting. Door het zand ruim 
een half jaar te laten liggen, klinkt 
de grond in en wordt deze stevig ge-
noeg om er een parallelweg op aan 

Provincie legt tijdelijk fi etspad 
aan in De Ronde Venen

Wilnis - Evenals voorgaande keren 
organiseert de ChristenUnie-SGP in 
De Ronde Venen ook nu een verkie-
zingsavond. Op maandag 24 febru-
ari willen zij graag met u in gesprek 
over de thema’s Zorg, Economie en 
Duurzaamheid. Dit zijn de huidige 
drie hoofdthema’s van de Christen-
Unie-SGP in De Ronde Venen. Ui-
teraard is er deze avond ook ruim-
te voor úw vragen en opmerkingen. 
Als speciale gasten zijn onder an-
deren de Tweede Kamer-leden Car-
la Dik-Faber (ChristenUnie) en Roe-
lof Bisschop (SGP) uitgenodigd. 

Carla Dik en de Roelof Bisschop zijn 
geen onbekenden. Beiden zijn voor-
malig lid van Provinciale Staten van 
Utrecht en zijn dus goed bekend 
met de situatie in De Ronde Venen. 
Carla Dik is drie geleden al eens ge-
weest voor een vaartocht over de 
Vinkeveense Plassen. Dit naar aan-
leiding van hun zorg over de weg-
zakkende legakkers. Het resultaat 
hierop was de steun van hun staten-

leden voor een duurzame oplossing 
waar nu aan gewerkt wordt. Roe-
lof Bisschop was vier jaar geleden 
ook te gast bij de verkiezingsavond 
die ze toen organiseerden. Op 24 fe-
bruari gaat CU-SGP met hen in ge-
sprek over de thema’s Zorg, Eco-
nomie en Duurzaamheid. Uiteraard 
dragen hun lijsttrekker Wim Stam 
en hun wethouder Schouten deze 
avond ook hun steentje bij. 
Als debatleider is de zeer jonge on-
dernemer/tekstschrijver/debatlei-
der Herman Meijer aanwezig. Naast 
een terugblik en de debatten wil de 
CU/SGP deze avond ook hun pro-
motiefi lm voor de gemeenteraads-
verkiezingen presenteren. U kunt bij 
de première aanwezig zijn. 
Iedereen is deze avond welkom. De 
avond wordt gehouden in gebouw 
De Roeping aan de Kerkstraat 12 in 
Wilnis, achter de hervormde kerk. 
De avond begint om 20.00 uur, maar 
de deur staat om 19.30 uur al open 
om u met een kopje koffi e en iets 
lekkers te verwelkomen.

ChristenUnie-SGP 
organiseert verkiezingsavond

Rondeveense raad praat 
zich warm!
De Ronde Venen – Donderdag-
avond was er in de gemeente De 
Ronde Venen weer de maande-
lijkse raadsvergadering en wel 
deel 1, want maandagavond jl. 
werd deel 2 gehouden.

De vergadering donderdag duur-
de weer lang, na twaalven wer-
den de besluiten genomen, met 
die aantekening dat er twee van 
de vijf op de agenda staande 
punten nog werden doorverwe-
zen naar de maandagavond. De 
raadsvergaderingen duren in het 
algemeen lang in De Ronde Ve-
nen, maar deze avond begrepen 
we waarom er zoveel werd ge-

praat en heftig gediscussieerd. 
Ze hadden het koud, de raads-
leden. Ze spraken zich warm. 
Waarom het koud was? Dat ver-
klaarde de burgemeester voor 
aanvang van de raad: “Onzeon-
volprezen wethouder milieu heeft 
besloten dat de warme truiendag 
in ons gemeentehuis niet op vrij-
dag wordt gehouden, maar dat 
het nu vanavond al ingaat. Dus 
als u het koud krijgt? Net voor 
de ingang van het gemeentehuis 
is erwtensoep verkrijgbaar.” Een 
leuk idee, maar misschien kan de 
voorzitter dit wat eerder bekend-
maken, dan hadden de aanwezi-
gen zich er op kunnen kleden.

Verkeersborden om snel 
te lezen
Waverveen - De provincie is tot 
oktober dit jaar nog wel bezig met 
de aanleg van de parallelweg en 
het bijbehorende fi etspad naast de 
N201 in het deel tussen kruising 
met de N212 (Enschedeweg/Hoofd-
weg) ter hoogte van Waverveen en 
de Veenweg in Mijdrecht. Ter hoog-
te van de kruising bij de N212 zijn 
fl ink wat verkeersborden en aandui-
dingen geplaatst die de weggebrui-
ker ter plaatse erop wijzen dat er 

naast de weg wordt gewerkt. Maar 
je moet wel snel kunnen lezen en de 
borden in je opnemen als je de krui-
sing passeert. Misschien is het wel 
nodig om zoveel borden te plaat-
sen. De ervaring leert echter dat die 
informatie bij veel automobilisten 
op deze manier niet doorkomt. Als 
fi etser heb je wel alle tijd natuur-
lijk, maar als het geplande fi etspad 
eenmaal klaar is zijn ook de borden 
weg. Heb je niks meer om te lezen.

te leggen. De provincie verwacht dat 
het aanbrengen van de grond rond 
half maart 2014 is afgerond en daar-
mee ligt de uitvoering van het werk 
op schema. Na half maart 2014 
treedt er een wachttijd in waarbij er 
geen zichtbare werkzaamheden zijn. 
De aannemer kan pas verder wer-
ken als de aangebrachte grond zijn 
werk als voorbelasting heeft gedaan. 
Vanaf dat moment start de afbouw 
van de parallelweg. De verwachting 
is dat de parallelweg medio oktober 
2014 gereed is voor gebruik.

Tijdelijke oplossing voor fi etsers
Na overleg met de gemeente, be-
drijven en bewoners heeft de pro-

vincie besloten een tijdelijke voor-
ziening te treffen voor fi etsers tot 
het moment dat de parallelweg kan 
worden afgebouwd. Op die ma-
nier wordt voorzien in een behoef-
te aan een rechtstreekse fi etsver-
binding, in plaats van de aangege-
ven omleidingsroute. Deze tijdelij-
ke voorziening zal bestaan uit een 
semi-verhard pad op de plek waar 
de parallelweg komt te liggen. Om-
dat het gaat om een tijdelijke oplos-
sing, zal het comfort niet optimaal 
zijn. Fietsers kunnen op eigen risico 
gebruikmaken van het tijdelijke pad. 
De ingestelde omleidingsroute is en 
blijft de meest veilige en comforta-
bele oplossing.
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doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

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

Mijmeringen
LIEFDE IS... 

De afgelopen weken domineerde twee 
kleuren de reclameblaadjes, etalages en 
kaartenrekke, te weten rood en roze. Het 
is aanstaande vrijdag immers weer Va-
lentijnsdag. De dag waarop je anoniem 
je liefde kan betuigen aan iemand die je 
lief, aardig of bijzonder vindt. Gaat het 
hier dan alleen om de “volwassen” liefde? Natuurlijk niet, want liefde 
komt in zeer veel verschillende vormen. 

Alles is liefde
Vroeger vond ik Valentijnsdag toch wel erg charmant. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik een kaartje stuurde naar een jongen die ik wel 
erg leuk vond (ik was veertien jaar oud) en tot op de dag van vandaag 
heeft hij geen idee van wie hij dat kaartje kreeg. Dat is de charme van 
deze hele dag. Iemand neemt de moeite om jou een leuk, mooi, grap-
pig of romantisch kaartje te sturen en vervolgens ben je alleen maar 
druk met bedenken, wie heeft dit nou voor mij gedaan? Is het echt 
of is het een grapje? Het gevolg zou wat mij betreft moeten zijn dat 
je je bijzonder voelt en geliefd. En is dat geen gevoel wat je iedereen 
gunt? Jong of oud, man of vrouw, in een relatie of single, iedereen wil 
zich bijzonder voelen.

Tegenwoordig
Sinds enkele jaren kleurt de mat bij mijn voordeur niet meer rood van 
de Valentijns enveloppen. Die tijd is geweest voor mij, maar ik woon 
niet alleen. Dus vorig jaar lag er s’ochtends vroeg al een prachtige 
Valentijnskaart met chocoladereep op de deurmat, niet voor mij maar 
voor mijn oudste zoon. Die vond het maar wat leuk maar ook een 
beetje raar. Ter plekke bedachten we dat het dan wel leuk was om 
een kaartje terug te sturen. Gelukkig was het niet zo anoniem en kon 
hij ook de kaart gewoon even in de bus doen bij het overbuurmeis-
je. Deze “kinderliefde” als je van liefde mag spreken, vind ik hartver-
warmend.  Dit jaar vroeg ik aan hem of hij nog iemand misschien een 
valentijnskaartje wilde sturen, maar hij liep niet echt warm voor het 
idee. Prima, want niets moet en veel mag. Valentijnsdag is dus voor 
allerlei soorten van liefde en vriendschap, maar is natuurlijk ook juist 
voor de verliefdheidkriebels en de rondvliegende hormonen. 

Seksuele voorlichting
Als we dan toch praten over vriendschap en liefde is de stap naar 
praten over seks snel gemaakt. In groep 5 waar mijn oudste zoon zit 
vliegen er al heel wat seksuele termen rond. Zo had hij het laatst al-
leen maar over tongzoenen. Ik heb altijd geleerd dat als je kinderen 
gaan praten over seksuele zaken dat het dan het moment is om aan 
te sluiten en het gesprek hierover aan te gaan. Oftewel het grote ge-
sprek over de bloemetjes en de bijtjes, seksuele voorlichting! Nou 
geloof ik niet in een gesprek, maar ik geloof wel in kleine moment-
jes waarin je het kort er over kan hebben. Dus toen hij begon over 
tongzoenen vroeg ik hem wat dat nou precies was. “Nou mam, dan 
zoen je en raken die tongen elkaar, echt heel vies, gatver!”. Waarop 
hij vervolgens vroeg “Mam, heb jij ook getongzoend met papa?”. Toen 
kwam het punt wat ik een van de belangrijkste zaken vind binnen het 
hele verhaal van seksuele voorlichting. “Ja moppie, mama heeft ook 
gezoend met papa en weet je waarom, omdat als je de ander heel lief 
en speciaal vindt dan doen mensen dat, dan kunnen ze zoenen, knuf-
felen en ook tongzoenen”. Moraal van het verhaal is natuurlijk dat jij 
(en de ander) nooit iets tegen je zin in moet doen en dan ook nog al-
leen met die mensen met wie je dat echt graag wilt delen.

Vocabulaire
Onderdeel van het opvoeden is dus je kinderen voorzien van informa-
tie, maar ook goede manieren. De taal die je spreekt is een wezenlijk 
onderdeel daarvan.  Toen mijn zoon begon over neuken, vond ik dat 
een iets minder prettige term. En wederom was dit een prachtig mo-
ment om te vragen of hij wist wat dat nou precies betekende. “Nou, 
dat doe je om kindjes te krijgen”. Goed antwoord, maar slechts een 
facet van het geheel. Dus vroeg ik door of hij nog meer woorden ken-
de wat hetzelfde betekende. Hij kwam met vrijen op de proppen en 
“het” doen. Toen ik vertelde dat sommige mensen het de liefde be-
drijven noemde, keek hij me raar aan. En daar sta je dan met je goe-
de gedrag. Was dit nou het moment om het hele technische verhaal 
te vertellen? Stiekem hebben we al heel wat korte momentjes gehad 
met elkaar waarin ik het een en ander vertelde. Het blijft lastig wan-
neer je nu wat verteld. Ik bedoel, hij is pas acht jaar. Maar toch, als ze 
zelf nieuwsgierig zijn is het een stuk makkelijk om te antwoorden op 
hun vragen dan als ze al bijna puber zijn en de hormonen al rondvlie-
gen. Ik ben altijd benieuwd hoe andere ouders dat nu doen, maar in 
deze weet ik heel zeker dat ik liever op tijd ben met het verhaal over 
de bloemetjes en de bijtjes dan te laat. Dus op Valentijnsdag knoop ik 
een praatje aan met mijn zoon over de liefde, want liefde is... te veel 
om op te noemen en het mooiste gespreksonderwerp wat er is. 

Fijne Valentijnsdag allen en ik hoop dat iedereen zich bijzonder voelt 
die dag, met of zonder Valentijns attentie.

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl
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doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

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

Na enkele jaren was ik weer eens in de gelegenheid om op werkbe-
zoek naar Wajir te gaan. Niet dat het werk van de stichting in die tijd 
had stil gelegen. Integendeel. Onze directeur was al die jaren enke-
le malen per jaar naar Wajir afgereisd om onze partners te trainen en 
te begeleiden. En projecten werden voortvarend uitgevoerd. Maar zelf 
was ik uiteraard heel benieuwd om  met eigen ogen en oren de ont-
wikkelingen waar te nemen. Onwillekeurig had ik de neiging om de 
situatie van Wajir anno nu te vergelijken met hoe wij, de vijf Rotary 
Doctors, Wajir in 1995 aantroffen. Was er veel veranderd ? Ja en nee. 
Wat bleef was de aanblik van enorme armoede en rommel. Iemand die 
voor het eerst door Wajir zou rijden zou opnieuw verbijsterd zijn om 
wat hij/zij zag. Wat ook bleef is de hitte;  het was 38 graden Celsius. 
Wat veranderd was is de omvang van Wajir. Werd in 1995 gesproken 
van een bevolking van het district Wajir van 350.000 inwoners, nu gaat 
het inwoneraantal in de richting van 900.000 en dat geldt in nog ster-
kere mate voor de plaats Wajir,  Wajir Town dat stug naar de 100.000 
bewoners gaat. Ook vielen, rijdend door Wajir, enkele andere zaken in 
het oog : het oude hospitaal dat in ‘onze tijd’ uit een paar barakken 
bestond was inmiddels vergroot en verbeterd. Naast het ziekenhuis 
stond een groot nieuw gebouw in de steigers; dit wordt het nieuwe la-
boratorium voor het ziekenhuis en alle gezondheidszorg voorzienin-
gen in de hele regio. Daar tegenover staat een nieuw gebouw met veel 
terreinwagens er om heen en soldaten voor de bewaking: het nieuwe 
regeringsgebouw. Even verderop een grote nieuwe lavendelkleurige 
vleugel van een hotel dat vijf jaar geleden nog maar net in bedrijf was 
met nu in de tuin flinke bomen die toen nog niet eens manshoog wa-
ren. Heerlijk die schaduw. En ook een paar gebouwen die binnenkort 
het trainingscentrum voor verpleegkundigen moet herbergen. En mid-
den in de stad een hoog, roze gebouw met een bank en een ander ho-
tel.  En verderop in de stad een echte supermarkt. En de markt waar 
nu volop groenten en fruit te koop zijn. Aan de noordkant van Wajir 
is een groot terrein afgebakend met ver weg in het midden het gro-
te nieuwe abattoir in aanbouw, met landerijen er om heen om het vee 
flink op te fokken voor de export. En het vliegveld heeft nu een heuse 
stationshal  en het wordt  zeer levendig aangevlogen. 
Maar de echte verandering is (nog) niet erg zichtbaar, maar is wel 
spectaculair! Daarover de volgende keer.

Ad Groeneveld
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Klucht van Jon van Eerd:
Harrie en Twee Meesters
Aalsmeer - Het is Jon van Eerd we-
derom gelukt om het script te schrij-
ven van een doldwaze klucht. Har-
rie en Twee Meesters, speelt zich af 
in de Middeleeuwen. In deze nieu-
we komedie sleurt Jon het publiek 
mee in een wervelwind van gieren-
de intriges en koddige misverstan-
den. Hij speelt herbergier Harrie 
Vermeulen en laat zich in die hoe-
danigheid overhalen om zich voor 
te doen als de aanstaande echtge-
noot van een jong meisje. Hij is zo 
verliefd op deze Beatrijs (gespeeld 
door Anouk Kalter) dat hij door de 
roze wolk niet inziet hoe zij in wer-
kelijkheid is. Voor de pauze wor-

den alle karakters door iedere ac-
teur perfect neergezet en krijgt men 
een goed beeld wie wie is in het 
stuk. Dat moet ook wel, want ieder-
een doet zich in de loop van het ver-
haal steeds voor als een ander per-
soon. Zo is Harrie bijvoorbeeld niet 
alleen herbergier, hij speelt ook een 
minnaar, een broer én een zus. “Er 
gebeurt echt zó veel op het podi-
um. Het is een belevenis om daar-
bij aanwezig te zijn. Eigenlijk zoals 
iedereen van Jon van Eerd gewend 
is. Een geweldig goed in elkaar ge-
zette komedie, doorspekt met, hoe-
wel afspelend in de Middeleeuwen, 
hedendaagse grappen.” Aldus Arie 

Wethouder Spil opent 
concert cyclus
De Ronde Venen - Erika Spil, wet-
houder van cultuur van de gemeen-
te De Ronde Venen, gaf afgelopen 
vrijdagavond het startschot voor de 
maandelijkse concert cyclus in Stu-
dio Rotschild. In haar toespraak-
je zei Spil dat ze het initiatief van 
zangdocente Greetje de Haan toe-
juicht. “Het is een welkome aanvul-
ling op wat er muzikaal al gebeurt in 
Mijdrecht. Klassieke muziek neemt 
daar een bescheiden plaats in. Maar 
het is uniek dat tijdens deze concer-
ten ook àlle andere muziekstijlen 
aan bod komen. Want ook pop, jazz 
en vooral musical- en filmmuziek 

staan in de spotlight. Ik hoop dat 
de Mijdrechtse zangliefhebbers de 
weg naar Studio Rotschild gaan vin-
den.” Vrijdag betrad een aantal leer-
lingen van Greetje de Haan het po-
dium. Het repertoire was zeer geva-
rieerd. Jazz, ballads, klassiek en po-
pulaire musical nummers. Juist de 
mix van stijlen maakt een bezoek 
aan deze concerten voor zanglief-
hebbers aantrekkelijk. 7 Maart staat 
het volgende leerlingen concert op 
het programma. De Haan en haar 
leerlingen zijn al intensief aan het 
repeteren.
(foto: fotonieuwkoop.nl)

Volautomatische snijmachine 
voor Drukkerij Noordhoek
Aalsmeer - Met een nieuwe volau-
tomatische snijmachine, de High-
speed cutter POLAR N 115, heeft 
Drukkerij Noordhoek haar machi-
nepark opnieuw uitgebreid. Met de-
ze machine wordt concreet tijd be-
spaard en kan meer op maat wor-
den geleverd. De tijdwinst vertaalt 
zich direct in een kostenbesparing 
voor de opdrachtgevers.

Uitzondering
Drukkerij Noordhoek bewijst hier-
mee een uitzondering te zijn in de 
grafische sector, die onder invloed 
van de economische crisis onder 
druk staat. Drukkerij Noordhoek is 
ondanks de crisis een van de voor-
beelden van grafische bedrijven die 
een groei weten te realiseren. Dat 
komt volgens een woordvoerder 
van de onderneming vooral door 

een stijging van het aantal speciale 
orders. Efficiëntie en snelheid spe-
len in een dergelijk groeiproces een 
steeds belangrijker rol. Vandaar dat 
zeer selectief wordt geïnvesteerd in 
machines die aansluiten bij deze 
ontwikkeling.  Drukkerij Noordhoek 
heeft haar werkterrein in heel Ne-
derland met een concentratie in de 
Randstad. Het bedrijf presenteert 
zich als flexibel en no-nonsense, 
waar korte lijnen en goede commu-
nicatie een tweede natuur zijn ge-
worden.  Het bedrijf kent een lan-
ge geschiedenis en heeft op het ge-
bied van zeer gevarieerd drukwerk 
een stevige naam opgebouwd. Met 
een jong en slagvaardig team wor-
den kansen in de markt gezocht en 
gevonden.
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in deze krant.

Cupé, die op de vraag voor wie de 
voorstelling toegankelijk is nog het 
volgende zegt: “Het is voor een ge-
mêleerd publiek. Het valt me op dat 
de toeschouwers echt van jong tot 
oud zijn. Omdat het stuk uiteraard 
goed afloopt is het luchtig en dus 
voor iedereen een feestje. Men-
sen kunnen een avond lekker on-
gedwongen lachen. Het is gewoon 
een van de leukste avonden van je 
leven!”  Er zijn nog kaarten voor de 

komische theatervoorstelling Harrie 
en Twee Meesters op donderdag 27 
februari om 20:00 uur. Nu nog voor 
de Sprintprijs van 24,50 (op=op). 
Verder biedt Crown Theater samen 
met Restaurant Downtown Diner 
tevens twee zeer voordelige thea-
terarrangementen aan. 

Bezoek de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl voor actuele prijsin-
formatie en arrangementen.
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CSW en Argon worden schadeloos gesteld door gemeente

CSW krijgt kunstgrasveld;
voor Argon wordt nader bekeken

Vervolg van de voorpagina.

Het college stelde voor ‘ter com-
pensatie van de gemaakte kosten 
als gevolg van het Estafetteproject 
aan Argon een eenmalige bijdrage 
van 100.000 toe te kennen en aan 
CSW 50.000 euro (dit naar grootte 
van de club, red). Vanwege eenma-
lig klein onderhoud aan de velden 
van Argon en CSW een budget be-
schikbaar te stellen van 28.000 euro. 
Nog dit jaar over te gaan tot perio-
diek onderhoud van veld 1 en trai-
ningsveld (klein) van Argon en veld 
1 van CSW. 
Vanwege het capaciteitsprobleem 
bij CSW in relatie met het Estafette-
project mee te werken aan een om-
zetting van veld 1 van CSW naar een 
kunstgrasveld. Vanaf 2015 en vol-
gende jaren gefaseerd over te gaan 
tot periodiek onderhoud van de vel-
den 2, 5, 6 en trainingveld (groot) 
van Argon en veld 3 van CSW en 
deze op te nemen in het nog vast 
te stellen onderhoudsschema van 

alle sportvelden. Budget in totaal: 
958.000.

Worst
De raad was het duidelijk niet met 
elkaar eens. D66 vond dat CSW 
en Argon jarenlang een worst was 
voorgehouden, maar er is nooit ge-
leverd. “De beide verenigingen heb-
ben er de afgelopen jaren alles aan 
gedaan om hun vereniging draaien-
de te houden, maar dat ging natuur-
lijk ten koste van het onderhoud. Nu 
de nieuwbouw niet doorgaat moe-
ten beide clubs geldelijke steun krij-
gen en wel gelijkwaardig. Nu CSW 
een kunstgrasveld krijgt, vinden wij 
dat Argon daar ook recht op heeft. 
Ook zij heeft recht op genoegdoe-
ning. Ze hebben jaren op een knol-
lenveld moeten spelen”, aldus Hou-
mes van D66. Hij diende hiervoor 
nog een amendement in, maar dat 
haalde het niet.

Gelijkheid
Van Olden van de VVD had weer 

een ander idee: “Na 8 jaar wachten 
door CSW en Argon is het nu voor-
bij. In die acht jaar moesten nood-
verbanden worden gebruikt door de 
clubs om te blijven bestaan. Kortom, 
er is schade geleden door gewijzigd 
beleid van deze overheid en door 
deze raad. Daarvoor moeten deze 
clubs schadeloos worden gesteld. 
In het voorstel dat er nu ligt is de 
afwikkeling naar de twee clubs niet 
eerlijk verdeeld. CSW krijgt in ver-
houding meer en ons inziens mag 
er geen verschil zijn. CSW krijgt ook 
nog een kunstgrasveld. Wij vinden 
dat iedere club evenredig in geld 
moet worden uitgekeerd en dan zelf 
uitmaken hoe en waar ze het aan 
uitgeven. Het is niet aan ons om te 
kiezen. Wij vinden geld betalen op 
basis van de geleden schade”, aldus 
Van Olden. Ook de VVD diende een 
amendement in hierover, maar ook 
deze haalde het niet.

Second opinion
De fractie van de CDA was het voor 

Cees Houmes D66:
Worst voorgehouden

Rudolf van Olden VVD:
Cash uitbetalen

Jonathan van Diemen CDA:
Nieuw onderzoek

het grootste deel met het voorstel 
eens. Jonathan van Diemen ver-
woordde het als volgt: “De onder-
delen van het raadsvoorstel dat de 
velden aangaat heeft onze instem-
ming. De gemeente is eigenaar van 
de velden en het mag niet zo zijn dat 
voetballers blessures oplopen om-
dat de velden niet onderhouden zijn. 
Het college en CSW hebben over-
eenstemming over de afronding van 
het estafetteproject. Het CDA vindt 
dat de afspraken met CSW nu be-
vestigd moeten worden door de ge-
meenteraad, zodat CSW verder kan. 
De onderdelen die Argon aangaan 
zijn voor het CDA nog niet helemaal 
helder. Met name de twijfel over de 
capaciteitsberekening maakt dat 
wij nog geen besluit kunnen nemen 
over de budgetten die bestemd zijn 
voor het sportpark Argon. Die twijfel 
moet weggenomen worden voor-
dat we besluiten het hoofdveld op 
te knappen of eventueel om te bou-
wen naar een kunstgrasveld. De-
ze twijfel hebben we bij meer par-
tijen gemerkt en we hebben samen 
met hen, Lijst 8, PvdA-GroenLinks 
LokaalSociaal, SVAB en Ronde Ve-
nen Belang, dan ook een amende-
ment opgesteld om tot een second 
opinion te komen op de capaciteits-
berekening van Argon. Waarbij het 
amendement voorziet in de moge-
lijkheid om het budget dat beschik-
baar gesteld wordt voor het onder-
houd van het hoofdveld ingebracht 
kan worden voor het aanleggen van 
een kunstgrasveld. In het amende-
ment staat: Het amendement ken-
merkt zich door twee belangrijke 
aspecten. Ten eerste leidt dit amen-
dement ertoe dat CSW verder kan. 
Alle indieners van het amendement 
vinden dat belangrijk. 
Ten tweede worden de twijfels voor 
Argon weggenomen en komt er 
budget beschikbaar voor een even-
tueel kunstgrasveld. Daarnaast 
geeft dit het college en Argon de 
tijd om integraal naar het capaci-
teitsvraagstuk te kijken. 

IJsclub
De afronding van het estafettepro-
ject moet in vieren gedeeld worden. 
Ook IJsclub Nooit Gedacht maakt 
daar onderdeel van uit. Het CDA 
wil nu wel eens weten waar in on-
ze gemeente een ijsbaan aange-
legd kan worden voor IJsclub Nooit 
Gedacht. In plaats van gesprekken 
denken wij dat het tijd wordt voor 
onderzoek. En wel een locatieon-
derzoek, zodat er een plek gekozen 
kan worden en er een haalbaar plan 
opgesteld kan worden. Deze win-
ter brengt ons dan wel niet veel ijs. 
Volgend jaar misschien wel en het 
zou mooi zijn als we dan bij IJsclub 
Nooit Gedacht op een nieuwe loca-
tie onze rondjes kunnen schaatsen”, 
aldus Van Diemen. Schreurs van de 
PvdA-GroenLinks-SociaalLokaal, 
Goldhoorn van Ronde Venen Be-
lang, Joris Kneppers van Lijst 8 Ker-
nen en Melkman van SVAB zeiden 
ongeveer hetzelfde als de CDA. Ook 
zei vonden dat het amendement van 
de VVD er voor zou zorgen dat CSW 
weer niet wist waar ze aan toe zou-
den zijn en het amendement van 
D66 ging totaal voorbij aan de toet-
sing of Argon werkelijk capaciteits-
problemen zou hebben. Tevens von-
den zij, dat dit ook een precedent-
werking teweeg kon brengen naar 
andere verenigingen toe. 
 
Terecht
Anco Goldhoorn van RVB vond zo 
en zo dat CSW recht had op dat 
kunstgrasveld: “In de commissie-
vergadering heeft Ronde Venen Be-
lang gevraagd om extra berekenin-
gen over de capaciteit bij Argon, 
waarbij het spelen van de F’jes op 
zaterdag meegenomen zou worden. 
Uit de resultaten blijkt niet een te-
kort aan velden. De voorzitter van 
Argon heeft in de media aangege-
ven dat hij de ‘pot’ wil verdelen op 
basis van het aantal leden. Dit is in 
strijd met de opdracht aan het Col-
lege. De fractie van Ronde Venen 
Belang is van mening dat de club-
huizen en kleedkamers de verant-
woordelijkheid zijn en blijven van 
de verenigingen. Voor onderhoud 
moet gereserveerd worden. Indien 
clubs, om welke reden dan ook, dat 
niet of in onvoldoende mate heb-
ben gedaan is hun verantwoorde-
lijkheid. Indien de wethouder aan-
vullende capaciteitsberekeningen 
wil doen geven we hem alle ruim-
te, echter met inachtneming van de 
opdracht aan het college om alleen 
de schade te vergoeden van het niet 
doorgaan van het estafetteproject”, 
aldus Goldhoorn

Deksel op de neus
Wim Stam van de CU/SGP was heel 
duidelijk: “Het was een mooi plan. 
Jammer dat het er niet komt. We 
overspeelden onze hand. Maar la-
ten we eerlijk zijn: Argon heeft zelf 
jarenlang dit plan tegengehouden. 
Zij zetten hun hakken in het zand. 
Zij wilden verhuizen naar de Oos-
terlandweg. Na veel onderhande-
len en nadat er veel eisen van hen 
zijn ingewilligd bij het Estafettepro-
ject, gingen ze akkoord. CSW ging 
al direct mee. Nu krijgt Argon het 

Ernst Schreurs 
PvdA-GroenLinks-LakaalSociaal

Jorris Kneppers 
Lijst 8 Kernen

Anco Goldhoorn RVB: 
alleen schade

deksel op de neus. Er zijn in deze 
zaak maar twee echte verliezers en 
dat zijn de Veenlopers en Nooit Ge-
dacht.Hen is ook van alles beloofd 
en zij staan echt met lege handen.” 
De wethouder kon zich goed vinden 
in het amendement van het CDA, 
Lijst8 Kernen, PvdA-GroenLinks-
SociaalLokaal, SVAB en Ronde Ve-
nen Belang. Het voorstel werd uit-
eindelijk door de meerderheid van 
de raad aangenomen, evenals het 
amendement. CSW krijgt dus zijn 
kunstgrasveld en Argon zal nog 
even geduld moeten hebben wat 
dat betreft. Voor hen wordt voor-
gesteld een second opinion te la-
ten uitvoeren. De uitkomst hier van 
wordt verbonden aan de Nota Inte-
graal accommodatiebeleid – kader-
nota sport. Afgezien van het feit dat 
de nota nog niet is goedgekeurd en 
als zodanig ook niet kan worden ge-
bruikt, kunnen we stellen dat Argon 
hier niets mee opschiet.
Foto: sportinbeeld.com

Bakker Westerbos verkoopt de echte speltproducten
Mijdrecht/De Kwakel – Bakker 
Westerbos, wie kent hem niet. In De 
Kwakel een zaak en in Mijdrecht. 
Heerlijk brood, fantastisch gebak, 
overheerlijke koekjes en bonbons. 
Voor Valentijn kunt u vast iets heer-
lijk bij hem kopen. Maar wat u ook 
bij bakker Westerbos kunt vinden 
is een ruim assortiment speltarti-
kelen: speltbrood, speltcake, spelt-
crackers, etc. etc.

Waarom spelt? 
Eigenlijk is de vraag waarom u spelt 
zou moeten of willen gebruiken 
heel gemakkelijk te beantwoorden: 
Spelt is zeer gezond. Maar omdat 
u met dat antwoord vast geen ge-
noegen neemt, geven we u hieron-
der een meer uitgebreide toelich-
ting:
Spelt, een oergraan, heeft veel bij-
zondere eigenschappen die gun-
stig zijn voor het menselijk lichaam. 
De belangrijkste is misschien wel 
de ‘bio-beschikbaarheid’. Dat wil 
zeggen dat spelt door de oplos-

baarheid in water snel en makkelijk 
kan worden opgenomen door het 
lichaam. Spelt bevat veel belangrij-
ke voedingsstoffen, zoals vitaminen 
en mineralen. Daarover leest u ver-
derop meer. Spelt is bovendien een 
smakelijke graansoort, met een na-
drukkelijk andere smaak dan tar-
we. 
Bakker Westerbos verkoopt spelt 
van het ras ‘ Ebners Rotkorn’: een 
van oudsher 100% genetisch zuiver 
speltras, dat op geheel natuurlijke 
wijze verbouwd wordt. Er worden 
geen halmverkorters en geen che-
mische bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. Het meel wordt bovendien 
gemalen in een molen waar geen 
andere granen gemalen worden, 
waardoor het ook voor mensen 
met bijvoorbeeld een tarwealler-
gie écht veilig is. De speltgranen en 
het speltmeel worden verwerkt tot 
diverse speltproducten, waardoor 
het mogelijk wordt spelt in bijna al-
le maaltijden te gebruiken. Om het 
voordeel van het gebruik van spelt 

uit te kunnen leggen is het belang-
rijk eerst stil te staan bij de meest 
gebruikte graansoort: tarwe.

Tarwe
De voedingswaarde van tarwe, 
het meest gebruikte graan, be-
vindt zich hoofdzakelijk in de kiem 
en de zemel die bij het malen voor 
het grootste gedeelte uitgemalen 
en uitgezeefd worden. Het meelli-
chaam van tarwe bestaat voor het 
grootste gedeelte uit gluten. In het 
meellichaam van de tarwekorrel 
bevinden zich nauwelijks nog voe-
dingsstoffen, waardoor een tar-
we-witbrood eigenlijk waardeloos 
wordt voor een goede voeding.
Daarom is het dus nodig om van 
tarwe altijd volkorenproducten te 
gebruiken. Helaas is echter uit on-
derzoek ook al duidelijk geworden 
dat tarwevolkoren ook schadelijk 
kan zijn voor een gevoelige darm-
wand.
Nog een nadelig aspect van tarwe-
producten is dat het in het lichaam 
een sterke stijging en daarna een 
sterke daling van de bloedsuiker-
spiegel veroorzaakt. Eerst heeft 
men dus heel veel energie, maar 
plots zakt die energie ook helemaal 
weg en ervaart men een dip (en de 
behoefte om te ‘snacken’.

Spelt
Bij spelt blijven de voedingsstoffen 
tijdens het maalproces wel behou-
den.
Het bloemlichaam van spelt bevat 
niet alleen maar gluten, zoals dat 
wel bij tarwe het geval is. Spelt be-
staat uit een geniale mengeling van 
vitaminen, mineralen, koolhydra-
ten, vetten, evenals een voor een 
graansoort hoog eiwitaandeel en 
rijkelijk ballaststoffen.

Doordat spelt erg rijk is aan ami-
nozuren, die in het lichaam de pro-
ductie van vrolijkmakende hormo-
nen opwekken, weten we boven-
dien: spelt maakt gelukkig. Boven-
dien zijn de gluten die het spelt be-
vat van een andere samenstelling 
dan die in tarwe. Daarom is spelt, 
en alle producten gemaakt van 
speltbloem of speltmeel (zoals on-
ze pastasoorten) veel makkelijker te 
verteren. Spelt zorgt voor een gelijk-
matige bloedsuikerspiegel, waar-
door men minder de behoefte heeft 
om tussendoortjes te eten. Door 
deze eigenschap is speltgraan ook 
bijzonder geschikt voor mensen 
met diabetes (suikerziekte). Spelt is 
dus voor zowel sporters als ‘gewo-
ne mensen’ een krachtige fi tmaker. 
Het speltgraan is een centraal be-
standdeel uit de Hildegard Genees-
kunde.
Spelt heeft bovendien nóg betere 
bakeigenschappen dan tarwe. Bij 

het gebruik voor broodbakken zult 
u merken dat het speltdeeg voor 
een brood veel makkelijker te kne-
den is dan een tarwedeeg. Sterker 
nog, het speltdeeg moet juist ook 
minder lang gekneed worden, om-
dat u anders de kleefstoffen kapot 
kneedt en het brood korrelig of te 
vast wordt. Kenners waarderen ook 
de bijzondere geur van dit graan. In 
steeds meer bakkerijen in Neder-
land wordt speltbrood gebakken. 
Maar meestal bestaat dat brood uit 
70-80% speltmeel en 20-30% tar-
wemeel, waarmee het echte spel-
teffect verloren gaat en het boven-
dien niet geschikt is voor mensen 
met een tarweallergie. Informeert u 
dus goed bij uw bakker over de in-
grediënten van het speltbrood dat 
hij verkoopt.....

Vetten en vetzuren
Spelt bevat meer hoogwaardig vet 
dan tarwe. De essentiële vetzuren 

van producten die we eten zijn van 
grote waarde voor onze gezond-
heid. Met name de meervoudig on-
verzadigde vetzuren. Deze zijn be-
langrijk voor de opbouw van ze-
nuwstelsel en hersenen. Ook nor-
maliseren ze de cholesterolspie-
gel. Spelt als alternatief voor tar-
we, waarom is dat ook alweer een 
goede keuze? In een gezond voe-
dingspatroon past spelt perfect als 
energieleverancier. Wilt u meer le-
zen over het hoe, wat en waarom 
van spelt? Ook in het boek Bakken 
met Spelt staat heel veel waarde-
volle informatie over dit bijzondere 
oergraan. Via het menu links in de 
kant, item receptenboek kunt u het 
speltbakboek goed bekijken. 

Wilt u het proberen?
Bij Bakker Westerbos in Mijdrecht 
en De Kwakel is het gehele assor-
timent verkrijgbaar. Zie ook adver-
tentie elders in deze krant.

rijk eerst stil te staan bij de meest rijk eerst stil te staan bij de meest 
gebruikte graansoort: tarwe.

De voedingswaarde van tarwe, De voedingswaarde van tarwe, 
het meest gebruikte graan, be-het meest gebruikte graan, be-
vindt zich hoofdzakelijk in de kiem vindt zich hoofdzakelijk in de kiem 
en de zemel die bij het malen voor en de zemel die bij het malen voor 
het grootste gedeelte uitgemalen het grootste gedeelte uitgemalen 
en uitgezeefd worden. Het meelli-en uitgezeefd worden. Het meelli-
chaam van tarwe bestaat voor het chaam van tarwe bestaat voor het 
grootste gedeelte uit gluten. In het grootste gedeelte uit gluten. In het 
meellichaam van de tarwekorrel meellichaam van de tarwekorrel 
bevinden zich nauwelijks nog voe-bevinden zich nauwelijks nog voe-
dingsstoffen, waardoor een tar-dingsstoffen, waardoor een tar-
we-witbrood eigenlijk waardeloos we-witbrood eigenlijk waardeloos 
wordt voor een goede voeding.
Daarom is het dus nodig om van Daarom is het dus nodig om van 
tarwe altijd volkorenproducten te tarwe altijd volkorenproducten te 
gebruiken. Helaas is echter uit on-gebruiken. Helaas is echter uit on-
derzoek ook al duidelijk geworden derzoek ook al duidelijk geworden 
dat tarwevolkoren ook schadelijk dat tarwevolkoren ook schadelijk 
kan zijn voor een gevoelige darm-kan zijn voor een gevoelige darm-

Nog een nadelig aspect van tarwe-

Doordat spelt erg rijk is aan ami-
nozuren, die in het lichaam de pro-nozuren, die in het lichaam de pro-
ductie van vrolijkmakende hormo-
nen opwekken, weten we boven-

het gebruik voor broodbakken zult 
u merken dat het speltdeeg voor u merken dat het speltdeeg voor 
een brood veel makkelijker te kne-
den is dan een tarwedeeg. Sterker 

Wim Stam CU/SGP:
Deksel op de neus
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Nieuwe lesmotor in 
gebruik genomen
Regio - Deze week is bij Alblas rij-
school een nieuwe motor voor de 
rijles afgeleverd door Motoport Uit-
hoorn. Vanaf 1 januari 2014 mag 
men vanaf 20 jaar direct op de-
ze motor rijles nemen en het rijbe-
wijs A2 hierop halen zonder eerst 
het A1 rijbewijs in bezit te hebben. 
Rijbewijsbezitters A1 mogen vanaf 
19 jaar direct doorstromen naar A2. 
Aspirant-motorrijders kunnen van-
af 31 december 2013 rechtstreeks 
instromen in categorie A2 voor de 
middelzware motor. Om het rijbe-
wijs te halen, moeten ze een theo-
rie-examen en een tweedelig prak-
tijkexamen doen. Het CBR verwacht 
in 2014 zo’n duizend eerste exa-
mens af te nemen in deze nieuwe 
categorie, zo meldt het bureau. Van-
af 1 januari 2014 mag een leerling 
voor het rechtstreekse rijbewijs A2 
vanaf 20 jaar beginnen met rijles-
sen. Sinds de invoering van de der-
de Europese richtlijn rijbewijzen op 
19 januari 2013 kan een leerling pas 
het rijbewijs A2 (minimaal 25 kW en 
maximaal 35 kW en minder dan 0,1 
kW per kg) halen als hij minimaal 20 

jaar oud is en minimaal 2 jaar het 
rijbewijs A1 voor de lichte motor 
(maximaal 125 cc, maximaal 11 kW 
en minder dan 0,1 kW per kg) heeft. 
Daardoor waren er het afgelopen 
jaar nog geen kandidaten A2. Maar 
de Europese regels maken het nu 
ook mogelijk dat een leerling direct 
A2-examen kan doen. Daar wordt 
de Nederlandse wet op aangepast, 
meldt het CBR.. Als een leerling be-
gint met rijlessen, moet hij het theo-
rie-examen voor de motor al hebben 
gehaald of het autorijbewijs hebben. 
Als hij het theorie-examen voor de 
motor heeft gehaald, kan hij van-
af 20 jaar praktijkexamen voertuig-
beheersing en praktijkexamen ver-
keersdeelneming doen. De overige 
regels voor het motorrijbewijs blij-
ven hetzelfde. Minimaal 2 jaar na 
het verkrijgen van A2-hoeft de leer-
ling alleen een praktijkexamen ver-
keersdeelneming te doen. Vanaf 24 
jaar kan hij ook rechtstreeks het rij-
bewijs A halen via een theorie-exa-
men, een praktijkexamen voertuig-
beheersing en een praktijkexamen 
verkeersdeelneming.

Zelf wijn en bier maken!
Regio - Ben je altijd al eens van 
plan geweest om zelf wijn of bier 
te maken? Op zaterdag 22 febru-
ari tussen 10.00 uur t/m 15.00 uur 
ben je van harte welkom bij “De 
Kweektuin” Tuinderslaan 10 in 
Mijdrecht. www.dekweektuin.nl
Hier zijn leden van het Gilde van 
Amateur wijnmakers en bier-

brouwers Wijn aan de Rijn aan-
wezig om je van alles te vertellen 
over hoe je wijn kunt maken en 
bier kan brouwen.
Voor meer informatie over het 
Gilde “Wijn aan de Rijn” kijk op 
www.wijngilde.com of neem con-
tact op met Arent Hulscher 0297-
778504.

Zaterdag dj jean bij 
Col’inbeatz
Uithoorn - Zaterdag 15 februa-
ri is de eerste editie van het nieuwe 
concept Col’inBeatz. Een samen-
werkingsverband van MZ bevei-
liging en Sound, Licht & Vision uit 
Mijdrecht en Dans en Partycentrum 
Colijn in Uithoorn. Erik v.d. Maat 
van MZ Beveiliging: “Er wordt hier 
in de regio eigenlijk veel te weinig 
georganiseerd voor 18+. Daardoor 
is deze doelgroep aangewezen op 
de stad terwijl dit helemaal niet no-
dig is. Hier in de omgeving zijn zat 
goede locaties om dit soort feesten 
te organiseren!” Dit concept biedt 
nieuwe mogelijkheden voor het uit-
gaansleven in Uithoorn. De eerste 
editie is een 18+ feest met niemand 
minder dan DJ Jean en Mc Marron 
Hill, Sambrosa en Bjorn V. Tijdens 
de Grand Opening van Col’inBeatz 
ook nog extra’s zoals een spectacu-
lair optreden van ‘The Stiltwalker’
Lekkere los gaan en je helemaal uit-
leven op dancemuziek van de ver-
schillende DJ’s! Aanvang van de 
avond om 22.00 uur, einde om 03.00 
uur. Kaarten in de voorverkoop 

Motie van CU/SGP en Lijst 8 Kernen aangenomen

Verantwoord alcoholbeleid samen 
met de sportverenigingen
De Ronde Venen - Verantwoord 
omgaan met alcohol draagt bij aan 
de volksgezondheid en is voor de 
gemeente een belangrijk doel, maar 
de gemeente kan dat niet alleen. Als 
ze dat doel wil bereiken, is de sa-
menwerking met sportverenigingen 
bijzonder belangrijk. Dat is de ach-
terliggende gedachte van een mo-
tie die de ChristenUnie-SGP sa-
men met Lijst 8 Kernen al eerder in-
diende naar aanleiding van de Pa-
ra-commerciële Drank- en Horeca-
verordening.
Afgelopen donderdag werden bei-
de onderwerpen in stemming ge-

bracht. In het voorstel van de Chris-
tenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen, dat 
door een ruime meerderheid van de 
raad (resp. 21 voor en 3 tegen) werd 
gesteund, krijgt het college de op-
dracht om met de sportverenigin-
gen van de gemeente De Ronde Ve-
nen in overleg te gaan om een con-
venant te sluiten. Wim Stam van de 
ChristenUnie-SGP licht toe: ‘In dat 
convenant zouden afspraken ge-
maakt kunnen worden over een te-
rughoudende alcoholverstrekking. 
Op die manier dragen gemeente en 
verenigingen samen de verantwoor-
delijkheid waar het gaat om het cre-
eren van een omgeving waarin onze 

jeugd gezond kan opgroeien.’
Omzet
Stef Koorn van Lijst 8 Kernen bena-
drukt dat het drinken van een bier-
tje na de wedstrijd geen enkel pro-
bleem hoeft te zijn. ‘De omzet in de 
kantine is bovendien een belang-
rijke bron van inkomsten voor een 
vereniging . Dat alcohol schadelijk is 
voor de ontwikkeling en gezondheid 
is algemeen bekend. Het is daar-
om belangrijk dat verenigingen en 
de gemeente met elkaar optrekken 
tegen alcoholmisbruik in het alge-
meen,’ stelt het raadslid. Het colle-
ge gaat nu met het voorstel aan het 
werk. Doel van het voorstel is dat de 

Nog voor de zomer-
vakantie je EHBO op zak?
De Ronde Venen - In maart be-
gint er bij EHBO vereniging Camillus 
weer een cursus EHBO. Heel handig 
om te weten wat je wel en beter niet 
kunt doen bij het verlenen van Eerste 
Hulp. Want stel je eens voor: je hoort 
hulpgeroep, snelt er heen en weet 
vervolgens niet wat je kunt doen. 
Met een EHBOdiploma op zak voel 
je je een stuk geruster in dit soort si-
tuaties. Op de cursus leer je hoe je 
eerste hulp kunt verlenen: herken-
nen van verwondingen en bepaalde 
ziektebeelden, wat te doen bij ver-

stikking, onderkoeling, verbranding, 
breuken, bewusteloosheid, hartfalen. 
Je leert verbanden aan te leggen, 
hartreanimatie, beademing en hoe 
je het AEDapparaat kunt bedienen. 
Er kan veel gebeuren, als EHBO’er 
kun je ook heel veel doen! De cursus 
bestaat uit 11 lesavonden op maan-
dagavond in Wijkcentrum het Buurt-
nest te Uithoorn en wordt afgesloten 
met een examen. Kijk eens op www.
ehbo-camillus.nl of stuur een mail-
tje voor informatie aan secretariaat@
ehbo-camillus.nl

Speelgoed- en kledingbeurs
Wilnis - Zaterdag 15 februari is er 
weer een speelgoed- en kleding-
beurs in de Roeping (achter de her-
vormde kerk) te Wilnis. 

De verkoop is van 9.30 tot 11.00 uur. 
Dit keer kan je er ook hobby spullen 
kopen, waarvan de opbrengst gro-

tendeels naar Stichting RoKi gaat. 
Je mag ook een gift geven voor 
Stichting Opkikker. Die zorgen er-
voor dat een zieke kind even een 
dag kan vergeten dat ze ziek zijn. 
Voor extra informatie over de kle-
dingbeurs kan je mailen naar: kle-
dingbeurswilnis@gmail.com

verenigingen een verantwoord alco-
holbeleid doorvoeren en dat ze be-
seffen dat ze ook zelf verantwoor-
delijk zijn. Verschillende sportver-
enigingen in ons land voeren al een 
terughoudend beleid met betrek-
king tot alcohol bijvoorbeeld door 
de verkoop van zogenaamde alco-
holvrije ‘happy-drinks’. De fracties 
willen verenigingen ondersteunen 
die kiezen voor een verantwoord al-
coholbeleid.
De gemeente kan hierbij helpen 
door bijvoorbeeld trainingen aan te 
bieden, zoals de Instructie Verant-
woord Alcohol Schenken voor bar-
personeel op locatie en de cursus 
Sociale Hygiëne.

Initiatiefvoorstel van Lijst 8 Kernen

Verbeterdebuurt.nl levert een 
efficiencyslag voor gemeente op
De Ronde Venen – Op initiatief 
van Lijst 8 Kernen doet de gemeen-
te vanaf maart mee met Verbeterde-
buurt. Op dit online platform kun-
nen inwoners van De Ronde Venen 
meldingen maken om hun woon-
omgeving te verbeteren. Afgelopen 
raadsvergadering is de uitwerking 
van het initiatiefvoorstel unaniem 
aangenomen. De gemeente kan in-
ternet en social media slimmer in-
zetten om in contact te komen met 
haar inwoners zonder daarbij het 
wiel opnieuw uit te vinden, vindt 
Lijst8 Kernen. Al in 2010 opperde de 
partij in de gemeenteraad het idee 
om te gaan werken met verbeterde-
buurt.nl. Dit is een online platform 
waarop bewoners met opmerkin-
gen en ideeën komen om hun buurt 
te verbeteren. Dit doen ze door een 
punaise of gloeilampje te plaat-
sen op een digitale plattegrond van 
hun wijk. Is het probleem opgelost 
of een idee gerealiseerd, dan plaatst 
de gemeente op de kaart een groen 
vlaggetje. Hoewel dit positieve re-
acties opleverde, bleef het idee lig-
gen. Daarom ging Lijst 8 Kernen zelf 
aan de slag met een initiatiefvoor-
stel, dat zij in juni 2013 presenteer-
de aan de raad, om als gemeente 
deel te nemen aan verbeterdebuurt.

nl. In januari gingen alle partijen ak-
koord met het uitgewerkte plan van 
het college. De bedoeling is dat het 
systeem vanaf 1 maart zal worden 
gebruikt. 

Smartphone
Met Verbeterdebuurt kan de ge-
meente volgens fractievoorzitter van 
Lijst 8 Kernen Joris Kneppers veel 
tijd en geld besparen. Nu hanteert 
de gemeente volgens de partij een 
achterhaald systeem. ,,Als iemand 
belt over een vernielde bushalte, 
voert de gemeente dat in. Dit wordt 
doorgegeven aan de buitendienst, 
die vervolgens de locaties afgaat,” 
legt hij uit. Straks krijgt de buiten-
dienst een smartphone waarop ze 
de meldingen zien binnenkomen, 
zodat ze direct de juiste locaties we-
ten te vinden. ,,Met Verbeterdebuurt 
geven mensen direct hun klacht 
of idee door. Ook zien ze wat er al 
door anderen is gemeld. Dit voor-
komt dubbelingen en het is een-
voudig om terug te koppelen wan-
neer een probleem is opgelost.” Het 
kaartje van Verbeterdebuurt wordt 
geïmplementeerd in de website van 
de gemeente. Mensen die geen ge-
bruik maken van internet, kunnen 
straks nog steeds via de vertrouwde 

wegen contact zoeken met de ge-
meente. Maar ook deze meldingen 
voert de gemeente straks zelf in op 
Verbeterdebuurt, dat het huidige sy-
steem compleet gaat vervangen. 

Kan de gemeente een klacht niet 
oplossen, dan zal zij dit ook via de 
website terugkoppelen. Kneppers: 
,,Het is een aanvulling op wat er nu 
is. De lijnen worden korter en de 
communicatie wordt door Verbeter-
debuurt nog meer open en trans-
parant.” Het initiatief is op 6 febru-
ari als hamerstuk afgehandeld in de 
raadsvergadering.
Lijst 8 Kernen kijkt ernaar uit om sa-
men met de inwoners van De Ron-
de Venen aan de slag te gaan om de 
leefkwaliteit van de buurt waar dat 
nodig is aan te pakken en te verbe-
teren.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal:
de politiek is van iedereen
De Ronde Venen - PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal wil alle in-
woners van De Ronde Venen een 
stem geven in de gemeentepoli-
tiek.

Daarom begint haar verkiezings-
programma met hoofdstuk 0. Daar-
in kan iedereen de partij wensen 
meegeven, dingen die men graag 
gerealiseerd ziet in de komende 
vier jaar. Of zaken die men juist wil 
behouden. Wat mag niet ontbre-
ken? Wat moet er écht gebeuren 
in de komende raadsperiode? Wat 
mist men? Dorps omvattend of een 
klein verbeterpunt, alles mag. Goe-
de plannen en ideeën die passen 
bij de beginselen van de partij krij-
gen een plaats in het hoofdstuk 0. 
Die beginselen zijn vrijheid, verant-

woordelijkheid, democratie, recht-
vaardigheid, duurzaamheid en soli-
dariteit. “We willen ons programma 
van en voor iedereen maken”, aldus 
het lijsttrekkers-duo Ernst Schreurs 
en Erika Spil. “Ons doel is vitale, 
sterke dorpen. Dorpen waar men-
sen samen kunnen wonen en wer-
ken, kinderen naar school kunnen 
gaan en sociale samenhang moge-
lijk wordt gemaakt. Samen met in-
woners, organisaties en bedrijven 
willen wij hieraan werken”. Men kan 
inzendingen voor hoofdstuk 0 tot 1 
maart aanstaande insturen via in-
fo@pvdagroenlinks.com. De foto-
wedstrijd die de partij eerder start-
te is overigens ook verlengd tot 1 
maart. Er zijn al mooie foto’s bin-
nen gekomen, maar er kunnen nog 
steeds inzendingen bij.

Verzamelbeurs
Mijdrecht -  A.s. zaterdag, 15 fe-
bruari, is weer de beurs van Ver-
zamelaarsvereniging De Ronde Ve-
nen.Van 09.30 tot 13.00 uur kunt u 
terecht in Partycentrum De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6 in Mijdrecht. 
Er zijn munten, postzegels, boek-

Passage vrouwen Vinkeveen zijn jarig Vinkeveen - Passage vrouwen Vin-
keveen viert op dinsdag 18 febru-
ari 2014 haar 67e Jaarvergadering 
met leden en gasten uit De Ronde 
Venen. Na een meditatief moment 
volgt het huishoudelijke deel. Hier-
na zal mevrouw W. Gorter – van der 

Aarde uit Andijk ons verblijden met 
haar hoedenverzameling. Voor ie-
dereen een passende hoed. “Zet ‘m 
op !”. Leden en gasten worden ver-
wacht in het hervormd verenigings-
gebouw te Vinkeveen, aanvang half 
acht.

jes over de regio en ansichtkaarten. 
Ook zijn er weer de stuiverboeken 
met postzegels, waar u voor weinig 
geld uw verzameling kunt aanvul-
len. De toegang voor leden is 0,50 
cent en voor niet-leden 1 euro. Voor 
meer informatie kunt u bellen tel. 
0297-289322 en onze site www.ver-
zamelaarsrondevenen.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

10,00 verkrijgbaar op verschillende 
adressen. Kijk voor meer info op de 
site: www.colinbeatz.nl.
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Huts Geklutste Kliek
Mijdrecht - Carnavalsvereniging 
de Huts Geklutste Kliek organiseert 

op zaterdag 22 februari 2014 een 
55+ middag in clubgebouw Immitsj, 

Workshop “koe pimpen”
Wilnis - Een papier-maché koe 
van ong. 40 cm. (van kop tot staart) 
wordt met acrylverf beschilderd in 
bijvoorbeeld Mondriaan of Flower 
Power stijl. Of men leeft zich uit en 
maakt er een geheel eigen crea-
tie van. Men lakt de koe glanzend 
af zodat het de uitstraling krijgt van 
een porseleinen koe. De materiaal-
kosten bedragen 20,00, aan de do-
cente Ineke Makkink te voldoen.

De workshop vindt plaats op woens-
dag 26 januari a.s. van 19.30 - 22.00 
uur. De kosten zijn 20,00.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl

Debat ‘Mijn Lijfstijl’
De Ronde Venen - Wij ‘voeden’ on-
ze kinderen met hart en ziel op. Wat 
betekent dat feitelijk? Wat geven wij 
als op-voeders dóór aan onze kin-
deren? Is eten een emotie? Een ver-
leiding? Een brandstof? Een dikma-
ker? Praat erover mee maandag 10 
maart! Wendelyn Disse, jeugdarts 
en lifestyle coach en Laura Passet, 
kinder- en jeugdtherapeut geven 
een lezing en debat over een “ ge-
zonde” lijfstijl. 
Een gezonde lijfstijl ( leefstijl) is een 
maatschappelijk thema dat het ge-
zin beïnvloedt of kan beïnvloeden in 
het dagelijks functioneren. Omdat 
het tegenwoordig niet altijd gemak-
kelijk is om goed om te gaan met al-
le ongezonde verleidingen van bui-
tenaf , voor uzelf en uw kinderen. 

Voor wie is deze avond interessant?
Opvoeders die ‘het roer om willen 
gooien’en zorgprofessionals en be-
leidsmakers die hierbij willen hel-
pen. En verder iedereen die bewust 
wil kijken naar eigen gezinslijfstijl.
Het Centrum Jeugd en Gezin is voor 
ons een samenwerkingspartner. 
Het debat is een startschot voor de 
samenwerking tussen Wendelyn 
Disse en Laura Passet. In deze sa-
menwerking bieden zij begeleiding 
voor een gezonde lijfstijl en verdie-
ping wanneer er een diepere pro-
blematiek aan ten grondslag ligt. 
Dus 10 maart in De Boei Kerklaan 
32 in Vinkeveen.aanvang 19.30 en 
het duurt tot 21.30 uur. De toegang 
is gratis. U kunt zich aanmelden via: 
lpasset@xs4all.nl

Ronde Venen Belang presenteert programmma
De Ronde Venen - Ronde Venen 
Belang (RVB) is een lokale partij en 
kan zich dus exclusief richten op de 
belangen van de inwoners en on-
dernemers in (alle kernen van) De 
Ronde Venen. 
Daarbij beschouwt RVB een inni-
ge samenwerking van inwoners, lo-
kale ondernemers en de gemeente 
als de sleutel tot succes. De tijd dat 
de gemeente bepaalt en de inwoner 
betaalt is defi nitief voorbij. Samen-
werken is de toekomst. Want de ge-
meente, dat zijn wij met z’n allen. In-
woners, ondernemers en gemeen-
te hebben ieder zijn eigen kennis en 
ervaring, op de meest uiteenlopen-
de terreinen. Door juist die krach-
ten te bundelen en van elkaars ster-
ke punten gebruik te maken, komen 
we sneller tot tastbare resultaten, 
waar iedere Rondevener van profi -
teert. Dat is praktisch, effectief en 
goedkoper.

Ouderen
Het overheidsbeleid is erop gericht 
dat ouderen (maar ook zieken en 
gehandicapten) langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. Dat betekent 
dat een groot beroep gedaan wordt 
op vrijwilligers. Ook is het van belang 
dat ouderen in de buurt van voor-
zieningen kunnen wonen. Lijsttrek-

ker Anco Goldhoorn: “ Daarom wil-
len we afspraken maken met Groen-
West om woningen vlak bij winkels 
beschikbaar houden voor ouderen. 
Als ouderen gehandicapten niet 
(meer) zelfstandig kunnen wonen 
is het zaak om vanuit de WMO een 
veilige woonomgeving met de juiste 
zorg en/of ondersteuning te facilite-
ren. Dat kan zowel thuis als in een 
zorginstelling. Het slopen van woon-
zorginstellingen is kapitaalvernieti-
ging en is strijd met de toenemen-
de vraag naar geschikte woningen 
in eigen woonomgeving voor de-
ze groepen. Daarom willen we ex-
tra aandacht voor instellingen als 
bijvoorbeeld Vinkenoord. Ouderen 
mogen niet de dupe worden van het 
huidige kabinetsbeleid”. 

Sport 
Sport heeft een belangrijke maat-
schappelijk, educatieve en soci-
ale functie, ook door inzet en be-
trokkenheid van vrijwilligers. Sport-
verenigingen zijn mede daarom de 
smeerolie van de lokale samenle-
ving. Verenigingen maken gebruik 
van voorzieningen, zoals sportvel-
den, die worden gefaciliteerd door 
de gemeente. Om de sport voor ie-
dereen bereikbaar te houden, moe-
ten sportverenigingen niet meer dan 

Zorg en Welzijn
De voortdurende veranderingen in 
de zorg hebben o.a. tot gevolg dat 
niet langer de rijksoverheid maar de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
het beleid en de uitvoering van bij-
voorbeeld gehandicapten- en oude-
renzorg. Die nieuwe situatie vraagt 
om goed doordachte initiatieven. 
Die dienen voort te komen uit over-
leg en samenwerking tussen al-
le betrokkenen: gemeente, inwo-
ners, zorgverleners, zorginstellingen, 
huisartsen en mantelzorgers. De ge-
meente moet die initiatieven en het 
daaruit voortvloeiende beleid coör-
dineren, waarbij het belangrijkste 
uitgangspunt de garantie van kwali-
teit en continuïteit is. Goldhoorn: We 
moeten het goed doen en dat bete-
kent dat van het beschikbare over-
heidsgeld 90% bij de cliënten te-
recht moet komen. Slechts 10% mag 
worden gestoken in overhead. Al-
leen zo kunnen we voorkomen dat 
de cliënten de dupe worden van het 
huidige kabinetsbeleid.” 

Het volledige programma staat op 
de website en dat is: www.rondeve-
nenbelang.nl .
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Wel of geen voorrang 
op rotonde

Graag wil ik reageren op het 
stukje van Astrid Boelens  over 
de rotonde en hoop dat u het 
wilt plaatsen. Bij de rotonde 
in MIjdrecht/Wilnis, heeft As-
trid Boelens het in het artikel 
van 5 februari, over een be-
langerijk punt. Waar je op kan 
wachten tot het een keer mis 
gaat. Bij de rotonde Mijdrecht-
sedwarsweg hebben automo-
bilisten voorrang. Massaal la-
ten de bestuurders van auto’s 
daar de fi etsers voor gaan.
Aardig bedoeld, maar de fi et-
sende schooljeugd néémt door 
dit gedrag zijn voorrang. Ze 
schieten gewoon de rotonde 
over als een vanzelfsprekend-

heid dat ze voorrang hebben. 
Zelf geef ik geen voorrang om-
dat ze werkelijk moeten we-
ten dat de  situatie niet zo is.  
Maar als ik fi ets krijg ik ook al-
tijd voorrang en dat is toch ook 
wel lekker makkelijk. Laten 
ze de rotonde eaanpassen en 
voorrang geven voor fi etsers. 
Gezien de grote hoeveelheid 
schoolgaande jeugd die de ro-
tonde moet gebruiken lijkt dat 
de veiligste optie. De rotonde 
is best lastig voor een minder 
ervaren fi etser. Zeker als niet 
helemaal duidelijk is of je voor-
rang krijgt of niet.

Ellen Klaver uit Wilnis

Wethouder Palm brengt Plan Molenhof 6 maart in de raad

Omwonenden: ‘Wordt veiligheid
ingeruild voor prestige project?’
Vervolg van de voorpagina

“In het najaar van 2013 heeft een 
aantal omwonenden zorgen ge-
uit over de toekomstige verkeers- 
en parkeersituatie. Signalen die de 
gemeente serieus neemt. In nauw 
overleg met deze groep en ande-
re belanghebbenden is verkeers-
onderzoek uitgevoerd naar de ver-
wachte situatie op met name de 
Hofl and, Dorpsstraat en Kerkvaart. 
Op basis van dit onderzoek en ver-
richte tellingen blijken de effecten 
op de verkeerssituatie acceptabel. 
Ook de consequenties van de reali-
satie van een dubbellaags parkeer-
dek boven het winkelcomplex en 
de op- en afrit daarvan op de ge-
luidssituatie zijn met maatregelen 
zodanig, dat de gevolgen accepta-
bel zijn en binnen de wettelijke nor-
mering blijven. Een klankbordgroep 
van omwonenden, ondernemers en 
andere belanghebbenden is en blijft 
betrokken als overlegpartner van 
Hoogvliet bij de verdere uitwerking 
van het project. Op deze manier kan 
kwaliteit voor iedereen worden ge-
optimaliseerd. Als de gemeenteraad 

in maart instemt met de aanvul-
ling op de samenwerkingsovereen-
komst, kan Hoogvliet aan de slag 
gaan met de aanvraag van een om-
gevingsvergunning”, aldus wethou-
der Palm. De omwonenden en be-
langhebbenden kunnen zich totaal 
niet vinden in hetgeen de wethou-
der in het persbericht zegt. Wij spra-
ken met de twee woordvoerders, 
de heren Bon en Schreurs: “Laten 
we duidelijk zijn”, aldus beide he-
ren: “wij, de omwonenden (en dan 
hebben we het niet over vier men-
sen, zoals nu en dan wordt beweerd, 
maar om tientallen), zijn niet tegen 
ontwikkelingen van het gebied Mo-
lenhof. Het tegenovergestelde zelfs. 
Van ons mogen ze morgen begin-
nen, maar een grote supermarkt, 
met veel verkeer, dat willen we niet. 
Dit zal een onacceptabele verkeers-
stroom met zich meebrengen en dat 
in een 30 kilometer-gebied. En dat 
is waar we bezwaar tegen hebben.”

Niks samen
“De wethouder doet nu net of ze dit 
nadere onderzoek gedaan hebben 
in nauwe samenwerking met ons, 

wel, niets in minder waar. Over een 
alternatief plan valt niet te praten. 
De boodschap van wethouder Palm 
is: ‘Er is geen plan B’. Bij de eerste 
bijeenkomst had het bureau Goud-
appel Coffeng al opdracht gehad 
verkeerstelling te houden. Zonder 
ook maar iets met ons te overleg-
gen over de randvoorwaarden, waar 
en wanneer. Niets. Het onderzoek 
is gebeurd en de uitkomst: er zou 
geen sprake zijn van buitensporige 
verkeersintensiteiten. Wij hadden 
ook diverse deskundigen geraad-
pleegd, zoals ook Veilig Verkeer Ne-
derland. We hebben dit met de wet-
houder en het onderzoekbureau ge-
deeld, maar de wethouder heeft in-
middels laten weten zich te houden 
aan het door hem zelf ingehuurde 
adviesbureau. De wethouder bleek 
niet geïnteresseerd in onze bron-
nen. Vreemd, want het CROW (lan-
delijk kennisorganisatie op het ge-
bied van infrastructuur, openbare 
ruimte, verkeer en vervoer, werk en 
veiligheid) heeft de gemaakte bere-
keningen van ons ondersteund. Dan 
zou de wethouder toch eens ach-
ter zijn oren moeten krabben of het 

wel eens waar zou kunnen zijn wat 
de omwonenden zeggen. Er komen 
echt heel veel verkeersbewegingen. 
Het bureau van de wethouder heeft 
het over ‘komt op ruim 5000 ver-
keersbewegingen per dag’. Logisch, 
want dat mag. Onze deskundigen 
komen echter op ruim 7000”, aldus 
de heren Bon en Schreurs.

Hoogte
“Het is echt onbegrijpelijk. Om de 
verkeersdrukte uit het dorp te we-
ren is er een rondweg aangelegd. 
Nu sturen ze het er met enorme 
aantallen weer in en dan nog wel 
in een doodlopende straat. En wat 
te denken aan de omvang. 12 me-
ter hoog en zo kunnen we nog wel 
doorgaan. Er is al veel over ge-
schreven. Wij zijn echt voor verbe-
tering van het dorp, maar niet ten 
koste van alles. Niet ten koste van 
de veiligheid. We zullen de komen-
de weken contact maken met alle 
raadsfracties en met hen in gesprek 
gaan. Misschien dat zij ons en onze 
onderzoeken wel serieus nemen en 
dat ze op 6 maart geen fout besluit 
gaan nemen.” Wordt vervolgd.

G-hockeytoernooi HVM
De Ronde Venen - Zondag organi-
seerde Hockey Vereniging Mijdrecht 
alweer voor de derde keer het G-
hockey Wintertoernooi in sporthal 
De Phoenix. Dit leuke evenement is 
bedoeld voor kinderen en jong vol-
wassenen met een verstandelijke 
beperking. Acht teams van vereni-
gingen uit de hele regio streden om 
de bekers, zoals altijd in een opper-
beste sfeer. De spelers en speelsters 
begonnen met een gezamenlijke 
warming-up in het thema van de 
Olympische Winterspelen. Daarna 
werden er wedstrijdjes van 20 mi-
nuten gespeeld in twee poules. De 
Mijdrechters begonnen sterk, met 
een 3-0 overwinning op Myra. Zou-
den ze erin slagen voor de derde 
keer op rij poulewinnaar te worden? 
Dat vroegen de talrijke supporters 
en begeleiders zich af. Maar in de 

tweede wedstrijd stak Almere daar 
een stokje voor. Dit sterke team won 
met 5-0. HVM liet zich hierdoor niet 
uit het veld slaan en won de der-
de wedstrijd met 7-4 van Bloemen-
daal. Dat was goed voor een tweede 
plaats, achter Almere. Bloemendaal 
werd derde en Myra vierde.
In de andere poule eindigden Fletio-
mare en Kampong gelijk, maar om-
dat Fletiomare de onderlinge wed-
strijd met 4-3 had gewonnen, wer-
den zij eerste. Alkmaar en Hoorn 
sloten de rij in deze poule.
Na afl oop was er een enthousias-
te prijsuitreiking in de zaal, en een 
lunch in Café de Wave. De vele vrij-
willigers kunnen weer terugkijken 
op een succesvol toernooi, dat mo-
gelijk werd gemaakt door Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis en enkele andere 
sponsors.

Spetterend slot zaalvoetbal-
toernooi Hertha
Vinkeveen - Voor de 34e keer heb-
ben de jeugdleden van Hertha gedu-
rende 5 zondagen gestreden om de 
hoogste plaats van het Albert Heijn 
Winterstopzaalvoetbaltoernooi. Dit 
toernooi kent een lange traditie, 
want de eerste editie is gehouden in 
1980. In de 34e editie hebben 220 
jeugdleden in 7 verschillende pou-
les gedurende 70 wedstrijden span-
nende wedstrijden gespeeld. Op de 
laatste speeldag was de spanning in 
de Boei in Vinkeveen te snijden. Bij 
de Mini’s eindigden alle teams gelijk 
en mogen alle mini’s de beker mee 
naar huis nemen. De jongste F pu-
pillen maakten er een waar spekta-
kelstuk van. 3 van de 6 teams ein-
digden gelijk. Door een beter doel-
saldo werd PSV winnaar. De overige 

winnaars van het toernooi zijn: Pou-
le 1 Monaco, Poule 2 Schalke, Poule 
3 Atletico Madrid, Poule 4 Newcast-
le United en Poule 5 Tottenham Hot-
spur. Tijdens de prijsuitreiking werd 
ook Danny Bierman als bescherm-
heer bedankt alsmede de 5 jeugd-
leden die de meeste loten hebben 
verkocht voor de Grote Clubactie. 
Slotstuk was de prijsuitreiking van 
keeper van het toernooi. Deze werd 
nipt, maar terecht gewonnen door 
Luca Irving. De overige prijzen gin-
gen naar 2. Cooper Kropveld. 3. An-
dy Theijsmeijer. 4 Kelvin Doorne-
kamp 5. Kai te Beest. Volgend jaar 
maakt Hertha zich op voor de jubi-
leum editie. 
Op de foto het winnende team:
Tottenham Hotspur.

Hard vechtende dames 1
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag reisde dames 1 gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame af naar Amsterdam, de 
Pijp. Met versterking van Ingeborg 
was de opdracht om de koploper 
het zo moeilijk mogelijk te gaan ma-
ken. De meiden van Atalante staan 
op de 8e positie, maar om uit de on-
derste regiononen te blijven is het 
noodzakelijk om punten te pakken. 
Mooie opdracht om als underdog 
een of meerdere punten te pakken.
De meiden van Armixtos waren van-
af het begin erop gebrand om er 
een snelle wedstrijd van te maken. 
Dit lukte hen ook in de eerste set. 
De aanval kwam vooral van hen en 
Atalante kon niets meer dan alleen 
verdedigen Ondanks de goede time 
outs en wissels van Erik kwamen 
de meiden van Atalante niet meer 
bij. 25-16 winst voor Armixtos. Ook 
de tweede set werd verloren. Van-
af het begin van de derde set waren 

de meiden erop gebrand om punten 
te pakken. Iedereen vloog door het 
veld of over de grond om de moei-
lijkste ballen nog te redden. Zelfs Ti-
neke nam voorbeeld aan Natalie en 
Carin en dook naar de moeilijkste 
ballen. Alles liep lekker en de bal-
len kwamen mooi verzorgd bij de 
spelverdeling. Aanvallend kon het 
dan ook goed afgemaakt worden. 
Snel stond Atalante op een grote 
voorsprong. Deze voorsprong heb-
ben de dames niet meer weggege-
ven en werd er gewonnen met 16-
25. Erik liet het team staan om zo 
door te stomen naar een 2-2. Maar 
helaas had Atalante al veel gegeven 
in de derde set en Armixtos vocht 
hard om haar punten veilig te stel-
len. Mooie blokkeringen en harde 
ingeslagen ballen zorgde voor pun-
ten. De scheids maakte een paar ra-
re beslissingen. Dit zorgde ervoor 
dat Armixtos de laatste set pakte 
met 25-16.

Doelpuntenfestijn bij HVM
Mijdrecht - Zondag speelden de 
heren van HVM’s eerste zaalhoc-
keyteam in de Mijdrechtse sporthal 
De Phoenix hun laatste wedstrijden. 
Het was erop of eronder, want zowel 
promotie als degradatie behoorde 
nog tot de mogelijkheden. De he-
ren deden wat moest, ze wonnen 
beide wedstrijden, scoorden zeven-
tien doelpunten en eindigden daar-
door als derde in de overgangsklas-
se. Hierdoor handhaafden zij zich.
De eerste wedstrijd was tegen het 
Amsterdamse Westerpark, die maar 
één punt meer hadden. De wedstrijd 
begon aftastend, maar na twee mi-
nuten zette Mats Kaas HVM op 
voorsprong. Even later voorkwam 
keeper Pyke Poldermans de gelijk-
maker, uit de tweede strafcorner 
van Westerpark. Een minuut later 
kregen de Mijdrechters drie straf-
corners op rij, waaruit Tom Gunther 
de 2-0 op het scorebord bracht. 
Westerpark drong aan, maar uit een 
uitbraak scoorde Erik-Jan van Tol de 
3-0. Even later had Gunther kans op 
een tweede goal, maar zijn strafbal 
miste. Toch vergrootte HVM de mar-
ge, na een klein kwartier scoorde 
Gunther alsnog, na een fraaie actie 
van Casper Slot. Even later verklein-
den de Amsterdammers de ach-
terstand uit een strafcorner. Na de 
rust duurde het even voor er weer 
een doelpunt viel. Via Gunther en 
Slot liep HVM uit naar 6-1. Wes-
terpark haalde de keeper eruit en 
speelde verder met vijf veldspelers. 
Dat leverde wel kansen op, maar 
geen doelpunten. Wel aan de an-
dere kant, met scores van Kaas en 
Slot, 8-1. In de laatste minuut kon 
Westerpark nog wat terugdoen, 8-2, 
maar Tom Gunther bepaalde de ein-
stand op 9-2. Omdat daarna Haar-
lem ook van Westerpark won, bleef 
promotie buiten bereik. De laatste 
wedstrijd, tegen koploper Allian-
ce, verloor daardoor aan spanning. 

Maar HVM liet zich voor de volle tri-
bune van de goede kant zien. Eerst 
kwamen de Heemstedenaren op 
voorsprong, maar in de zesde mi-
nuut maakte Van Tol gelijk. In de 
volgende minuut redde Poldermans, 
en direct daarna kreeg HVM een 
strafbal te nemen. Van Tol pushte de 
bal naast het doel. Toch kwam HVM 
op voorsprong, een goede combi-
natie tussen Max Brakel en Casper 
Slot bracht Tom Gunther in stelling 
en het was 2-1. Mats Kaas en Da-
niel de Graaf verdubbelden de mar-
ge. Alliance speelde de Mijdrecht-
se verdedigers uit en kwam terug tot 
4-2. Gunther lanceerde Kaas, in de 
laatse minuut, voor de 5-2, maar Al-
liance viel nog één keer aan. HVM 
kreeg de bal niet weg en zo kwam 
de rust met 5-3. Na rust zette Alli-
ance aan. De Mijdrechtse verdedi-
ging kreeg het zwaar. Pyke Polder-
mans redde een keer, maar werd 
twee keer gepasseerd. Beide keren 
echter haalde Max Brakel de bal van 
de lijn, maar HVM wankelde. Maar 
met een break stelde Tom Gunther 
Casper Slot in staat te scoren. Alli-
ance viel furieus aan, maar toch was 
het weer HVM: 7-3 uit een strafcor-
ner van Gunther. Daarna waren er 
aan beide kanten kansen, tot Allian-
ce in de dertiende minuut een straf-
bal kreeg toegekend. Via Polder-
mans ging die in het doel, 7-4 en Al-
liance ging met vijf veldspelers spe-
len. Dat hielp niet, want Max Bra-
kel maakte de 8-4, na een assist van 
Mats Kaas. Toen waren er nog vijf 
minuten te spelen. Twee succesvolle 
strafcorners brachten Alliance nog 
in de buurt, maar daar bleef het bij. 
De uitslag was 8-6 voor HVM.
Met dertien punten uit acht wed-
strijden eindigden de Mijdrechters 
als derde, achter Alliance en Haar-
lem. Een prima resultaat in deze ho-
ge klasse, waarnaar zij vorig seizoen 
promoveerden!

windmolen 75 Mijdrecht. Van 13:30 
uur tot 17:00 uur bent u van harte 
welkom bij Prins Guppie. Deze mid-
dag hebben we naast de traditione-
le bingo met wederom schitterende 
prijzen en een ‘raad van avontuur’, 
Ook is er een spetterend optreden 
geregeld van Patrick Bouquet. “Een 
zanger die we al verschillende ma-

len hebben mogen horen, waardoor 
we er dan ook het volste vertrou-
wen in hebben dat hij er een gezel-
lige boel van zal weten te maken!“ 
Heeft u problemen met vervoer? Bel 
dan van te voren Vincent Cornelis-
sen, tel. 06-23710029. Hij zorgt er 
dan voor dat u wordt opgehaald en 
weer wordt thuisgebracht.

1/3 bijdragen aan de kosten van de 
velden. 
 
Jeugd
Als we de jeugd aan De Ronde Ve-
nen willen binden, moeten we ze 
niet alleen een toekomst kunnen 
bieden, maar ook een prettig heden. 
Mede door de nieuwe drank- en 
horecawet staat het uitgaansleven 
van de jeugd tot 18 jaar onder druk. 
Samen met hen moeten initiatie-
ven worden ontplooid om een goe-
de invulling van hun vrije tijd te fa-
ciliteren. Voor de ‘oudere’ jongeren 
is woonruimte een groot probleem. 
Om deze groep voor de gemeente 
te behouden, moeten de kansen op 
woonruimte worden vergroot. Bouw 
van starterswoningen moet prioriteit 
krijgen, zowel huur- als koopwonin-
gen. Ook leegstaande (winkel)pan-
den kunnen we beschikbaar stellen 
voor jongeren, al of niet tijdelijk. Ook 
splitsing van woningen moet moge-
lijk zijn. De regelgeving moet daarop 
worden aangepast. 
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Onderlinge wedstrijd GVM acrogym
Mijdrecht - Zaterdag 25 januari 
was het dan zover; de eerste wed-
strijd van het acrogymseizoen. Shel-
ly en Laura waren door een bles-
sure van hun derde partner omge-
vormd tot duo en dit was natuurlijk 
even wennen. Maar zij hebben een 
goede oefening op de vloer gezet en 
dit leverde hen 24.650 punten op. Zij 
werden hiermee derde. De hand-
stand van Joëlla en Ulijn stond per-
fect en de dans werd netjes uitge-
voerd, wat hun met een puntenaan-
tal van 24.350 werd beloond. Zij zijn 
hiermee op de eerste plaats beland. 
Ook Mart en Sterre deden zaterdag 
goed hun best. Van beiden stond de 
salto op de voeten en zij kregen voor 
hun oefeningen en puntenaantal 
van 47.000. Voor Mariska, Vynia en 
Laura stonden er ook twee oefenin-
gen in de planning. De handstand 
van Laura naar splithang op de to-

ren stond als een huis, maar van-
wege veiligheidsredenen deed het 
team niet alle tempo-elementen. Zij 
kregen een puntentotaal van 32.800. 
Als volgende waren Imara en Phae 
aan de beurt, waarbij de krokodil 
van Phae drie seconden stil lag en 
ook de streksalto tot stand ging erg 
goed. Zij kregen hiervoor dan ook 
een puntentotaal van 50.150 en een 
eerste plaats. Daarna waren Isa en 
Pibbe. Ze straalden op de vloer en 
alles werd door beide dames net-
jes uitgevoerd, wat hun een pun-
tenaantal van 25.200 en een twee-
de plek opleverde! De toss-up van 
Demy en Phoenix ging goed, waar-
door zij uiteindelijk 1e werden met 
25.250 punten!
Voor Caressa, Nienke en straal-
den op de vloer en namen breed la-
chend hun gouden medaille in ont-
vangst. De oefening van Caitlin en 

Sanne zag er ook heel netjes uit en 
zij behaalden hiermee 24,650 pun-
ten en een eerste plek. Op de derde 
plek stonden Fleur en Nuna, die ook 
dit jaar voor het eerst samen zijn. 
Een leuke oefening en een punten-
aantal van 23.800.
In het E-niveau waren Lucia en Ben-
te de dames die de gouden medaille 
mochten aannemen met een pun-
tenaantal van 23.900. Op de twee-
de plek stonden Rosalie en Anne 
met een goed uitgevoerde dans en 
23.300 punten.
Al met al zijn er goede resultaten 
behaald door de dames en heer van 
GVM’79. Ieder team weet waar ze 
de komende weken nog even goed 
aan moeten werken om op de vol-
gende wedstrijden een goede oe-
fening neer te zetten. Volg de pres-
taties van de acrogymnasten op  
www.gvm79.nl

Hertha F2 overklast 
Graveland
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelde 
de F2 van Hertha een uitwedstrijd 
tegen Graveland F4. Met twee ge-
speeld, 6 punten was de competi-
tie goed begonnen. Deze uitwed-
strijd in de stromende regen en 
wind werd ook weer winnend af-
gesloten. Ondanks dat de coaches 
geen wissels hadden, Noa moest 
zich op de wedstrijddag ziek afmel-
den werd er ruim gewonnen, 0-6.. Er 
werd direct druk gezet op de helft 
van de tegenstander. Na een aanval 
over links met Luc aan de bal kwam 
de bal voor de voeten van Calvin. 
Calvin wist hier wel raad mee, en 
in de 10de minuut lag de bal in het 
Gravelandse netje, 0-1. In de eer-
ste helft werd verder niet meer ge-
scoord, Met Ravi in de tweede helft 
op doel werd Levi nu weer veldspe-
ler. Beide jongens, Ravi en Levi ver-
dienen een compliment. Ze staan 
beide een helft op doel, de andere 
voetballen ze. Dat is toch omscha-
kelen, van doelman naar veldspeler 
en vice-versa. Met de wind dwars 
over het veld nam Graveland de af-
trap. Hertha zette gelijk druk op de 
helft van de tegenstander. Die wist 
zich even geen raad, en in de 2de 
minuut van de tweede helft kon de 
regen van de Vinkeveense jassen 
geschud worden. Calvin had Hert-
ha met een fraaie lob op een 0-2 
voorsprong gezet. In de 8ste mi-
nuut was het renpaard Sem van Til 

die de bekende duimpjes kreeg van 
zijn vader en coach Duncan. Met 
een mooie schuiver zette hij de 0-3 
op het bord. Hertha wilde meer en 
kreeg meer. 

Aanval
Graveland kwam er niet meer uit 
en de volgende aanval van Hertha 
werd verwerkt tot hoekschop. Sem 
van Til ging achter de bal staan en 
met een mooie strakke trap voor het 
doel langs, op het natte veld deed 
deze belanden bij Calvin die alleen 
zijn voet maar tegen de bal hoefde 
te zetten, 0-4. Hertha’s vierde treffer 
in de 11de minuut was een feit. Gra-
veland probeerde het nog wel maar 
verder dan één schot op het doel 
van Ravi kwamen ze niet. Doelman 
van de eerste helft, Levi speelde als 
veldspeler een goeie tweede helft. 
Zo snel als hij is onderschepte hij 
vele ballen. Hiermee bracht hij ach-
terin de nodige rust. De 0-5 van we-
derom Calvin in de 15de minuut was 
bepalend voor de wedstrijd. Grave-
land gaf zich gewonnen zo leek het. 
De keeper van Graveland, die er 5 
achter zijn oren kreeg werd huilend 
gewisseld. Hij zag het blijkbaar niet 
meer zitten. De nieuwe keeper, een 
veldspeler kon ook niet lang genie-
ten van een heldenrol. Sem van Til 
bracht na een mooie kapbeweging 
zijn rechterbeen in schot positie en 
haalde goed uit, 0-6.

Kickboksen bij PK Sport
Vinkeveen - Kickboksen is een 
vechtsport waarbij zowel de han-
den als de benen mogen worden 
gebruikt. De sport kent zijn oor-
sprong in Japan en de Verenigde 
Staten, waar het begin zeventig po-
pulair werd. Het kickboksen in de 
VS is ontstaan als systeem om ver-
schillende stijlen vechtsporters zich 
met elkaar te laten meten. Het kick-
boksen in Japan heeft zich van har-
de karatestijlen uit ontwikkeld met 
invloeden van het thaiboksen (muay 
thai). In Nederland is Thom Harinck 
een bekend persoon die kickbok-
sen introduceerde. Bij kickboksen 
worden de stoten van het boksen 
gecombineerd met de trappen uit 
sporten zoals karate en taekwondo. 
Binnen PK Sport wordt er op een 
recreatieve manier aan kickboksen 
gedaan. Er word duidelijk rekening 
gehouden met je niveau. Voor ie-
dereen is het mogelijk om deel te 

nemen aan kickboksen. Dit is ze-
ker een leuke manier van bewegen, 
want naast de trap en stoot technie-
ken word er voldoende tijd besteed 
aan het uithoudingsvermogen en 
weerbaarheid in de vorm van zelf-
verdediging deze stoere sport is ge-
schikt voor dames en heren. 
De lessen worden gegeven door 
Bas lakerveld. Bel voor meer in-
formatie of een gratis proefles  
0297-264666.

Sterke marathons voor 
Veenlopers
De Ronde Venen - Vorige week 
zondag hebben de Veenlopers Ri-
cardo van ’t Schip, Frans Woerden 
en Ivo Bruns uitstekend gelopen tij-
dens de Centraal Beheer Achmea 
Midwinter Marathon. De drie Veen-
lopers namen in Apeldoorn deel aan 
de langste afstand: de marathon.
Het parkoers in Apeldoorn is pittig 
te noemen door de vele stijgingen 
en dalingen. Voor de marathonlo-
pers bestaat het parkoers een grote 
en een kleine ronde vanuit het cen-
trum over de Veluwe. De weergoden 
waren de lopers gelukkig zeer gun-
stig gezind met prima looptempera-
turen, een zonnetje en weinig wind.
Ricardo van ’t Schip is in voorbe-
reiding voor een ultraloop in Zuid-
Afrika, de zogenaamde Two Oceans 
Marathon. Apeldoorn is met de ve-
le stijgingen en dalingen een prima 

training voor deze zware hardloop-
wedstrijd. Ricardo liep een uitste-
kende marathon. Hij kwam halver-
wege door in een tijd van 1.32.36 en 
kon de tweede helft zelfs nog ver-
snellen. Ricardo finishte in een tijd 
van 3.03.14. Vlak daarachter vocht 
zijn neef Frans Woerden een inte-
ressant duel uit met oud-triatleet 
en oud-Mijdrechter Frank Wiebes. 
Frans leek op de 32 km het con-
tact met Frank te verliezen, maar 
een sterk slot, zorgde er voor dat 
Frans toch als eerste over de streep 
kwam in het Apeldoornse centrum. 
Ook deze Veenloper liep een ‘nega-
tieve split’; hij finishte in een mooie 
3.07.02. Ivo Bruns uit Baambrugge 
had wat meer moeite met de tweede 
helft van z’n marathon. Desondanks 
kon hij op dit zware parkoers tevre-
den zijn met een tijd van 3.24.12.

DIO rukt op naar de top
Regio - In de 1e divisie maakt DIO 
een fikse stap richting de top, door 
hun overwinning stijgen ze van de 
4e naar de 2e plaats en ook Bar 
Adelhof stijgt deze week van 7e 
naar 4e plek. Het wordt langza-
merhand dringen bovenin. Onder-
in deed Onze Vrijdheid/De biljart-
makers de laatset plek over aan de 
Paddestoel 1. In de 2e divisie blijft 
Stieva/Aalsmeer souverein aan kop 
en blijft de Paddestoel 3 de laat-
ste. De 3e plaats wordt op dit mo-
ment gedeeld door de Kromnme 
Mijdrecht, ASM 1 en ASM2.

De uitslagen waren als volgt:
1e divisie
De Paddestoel1 tegen de Merel/
Heerenlux 1 werd net aan door de 
koploper met 4 tegen 5 gewonnen. 
Bar Adelhof 1 won met 6-3 de Me-
rel/Heerenlux 3. Caty Jansen is in 
vorm en haalde in slechts 16 beur-

ten twee punten voor de Merel/
Heerenlux 3 binnen. DIO versloeg 
naaste concurrent de Kuijper/van 
Wijk met lieft 9-0. De Schans/Lu-
tis ventilatietechniek en de Padde-
stoel 2 wonnen beide twee partij-
en. De Paddestoel 2 speelde net iets 
beter en won met 4 tegen 5. Onze 
Vrijheid/de Biljartmakers deed het, 
uit tegen de Merel/Heerenlux 2 zeer 
goed en won ruim met 2-7.

2e divisie
Cens 2 moest tegen ASM 2. Ook 
hier een ruime overwinning, Cens 2 
won met 7-2.
De Kromme Mijdrecht had moei-
te met de Merel/Heerenlux 4. Mede 
doordat Edwin v/d Heyden voor de 
hoogste serie van deze week zorg-
de (10, 37,04%) werd het 5-4 voor de 
Kromme Mijdrecht. Stieva/Aalsmeer 
blijft door met 7-2 van Cens 1 te 
winnen stevig op de 1e plaats.

Atlantis A1 winnaar van 
beladen duel
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis A1 een zeer be-
langrijke wedstrijd in de strijd tegen 
degradatie. Het Haagse HKV/Ons 
Eibernest A1 was de tegenstander. 
In het eerder onderlinge duel verlo-
ren de Mijdrechtenaren met 17-12 
en hield een bittere nasmaak over 
aan die ontmoeting die werd ont-
sierd door hard, fysiek en gemeen 
spel van Haagse zijde waar Atlan-
tis A1 op dat moment nog geen ant-
woord op had. Maar de ploeg is 
gaandeweg de competitie gegroeid 
en het wist de Hagenezen af te bluf-
fen met prima korfbalspel. De voor-
sprong in de rust (10-8) werd ge-
controleerd uitgespeeld en uitein-
delijk ging de verdiende zege naar 
de thuisploeg 17-16. Hoewel er nog 
twee wedstrijden zijn te spelen is 
Atlantis A1 door dit resultaat ver-
zekerd van een langer verblijf in de 
landelijke eerste klasse A-Jeugd.
Met één verandering in de ba-
sis, B1-speelster Amy Loman ver-
ving Britt Vermolen, begon Atlantis 
aan deze lastige klus. De thuisploeg 
kwam sterk uit de startblokken en 
schoot zichzelf naar 2-0. Gedurende 
de eerste helft bleef Atlantis de bo-
venliggende partij en het wist zelfs 
uit te lopen naar 9-5, maar de Ha-
genezen knokten zich terug tot 9-8 

waarbij Atlantis vlak voor rust de 10-
8 scoorde. Complimenten voor de 
jonge ploeg die deze gerenommeer-
de tegenstander voorlopig een hak 
zette. Maar zou de ploeg in staat zijn 
om ook in de tweede helft het ni-
veau van de eerste helft te evena-
ren of zelfs te verbeteren? De jonge-
lingen gingen vol passie en strijd de 
duels aan met hun tegenstanders 
en bleven bij vele duels overeind. Ze 
bleven geduldig loeren naar de kan-
sen en werden daarin beloond. De 
zieke en moegestreden Lars Kuyen-
burg werd vervangen door Jesper 
Zaal en ook Joëlle Bakker maakte 
haar opwachting in de A1. De over-
winning kwam niet meer in gevaar 
en het team explodeerde van blijd-
schap na het laatste fluitsignaal van 
de uitstekend fluitende leidsman 
Houtman.
De scores van deze wedstrijd: Lars 
Kuylenburg (6x), Heleen Haspels 
(3x), Jonathan van der Horst (3x), 
Rosalie Schouten (2x), Matthijs 
Blokland (2x) en Jelle van Wermes-
kerken (1x).
De eerstvolgende wedstrijd is op 
1 maart. Atlantis krijgt dan bezoek 
van Tempo A1 en die ploeg is bij 
minimaal een gelijkspel kampioen. 
Aanvang van de wedstrijd is 15.05 
uur in sporthal de Phoenix.

Goed begin seizoen voor 
GVM Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
begon voor de acroymnasten dan 
eindelijk het officiële wedstrijdsei-
zoen. Twee weken geleden hadden 
de teams nog kunnen oefenen in 
Wormer. Nu moesten ze vol aan de 
bak, tegen alle verenigingen uit het 
district Mid West. In blok 1 moch-
ten de jongste teams het tegen el-
kaar opnemen in een deelnemers-
veld van 17 teams! Sanne - Caitlin 
en Nuna - Fleur van GVM’79 lie-
ten een super strakke oefening zien 
met prima uitgevoerde handstand 
en toss streksprong. Nuna en Fleur 
werden 5e en Sanne en Caitlin kre-
gen met de 4e plek nog een mooie 
medaille ook! Daarna was het de 
beurt aan de C-paren, bij de dames 
waren Phae en Imara in topvorm, 
met een prima streksalto en indivi-
duele salto’s.
Zij bemachtigden de zilveren me-
daille! Mix paar Mart en Sterre nam 
revanche op hun concurenten uit 
Wormer en lieten 2 prachtige oe-
feningen zien. De eerste plek was 
daarmee voor hen. Ook in het pu-
pil-niveau heeft GVM 2 teams in de 
strijd. De problemen met de toss-
up waren voor deze wedstrijd op-
gelost en ook de handstanden ston-
den lang genoeg. Met een prach-
tige choreografie werden Demy 
en Phoenix nipt eerste vóór Isa en 
Pibbe die dus tweede werden. In 
de middag moesten Bente en Lu-

cia wegens ziekte helaas afmel-
den, maar dat maken zij volgen-
de keer wel goed! Anne en Rosa-
lie die in hetzelfde niveau deelne-
men namen de honneurs waar. Voor 
het eerste jaar aan acroym doen en 
dan toch maar mooi 6e worden met 
24,450 pnt, petje af! Volgende keer 
de choreografie wat bijschaven en 
geen tijdfouten maken en dan een 
paar plekjes hoger eindigen. Het 
team van Shelly, Ilse en Laura (C-ni-
veau) wordt de laatste tijd geplaagd 
door blessures. Toch lieten zij 2 oe-
feningen zien waar alle elementen 
lukten! Individueel kan het nog be-
ter en artistiek moet er ook nog hard 
gewerkt worden. Zij werden uitein-
delijk 10e. De dag werd afgesloten 
door de zusjes Hopman. In het D-
niveau staken zij met kop en schou-
ders boven de rest uit. De jury waar-
deerde vooral de mooie uitgevoer-
de choreografie! Een welverdiende 
25,800 pnt en een gouden medaille 
namen zij mee naar huis. Om 19:00 
was de wedstrijd dan eindelijk afge-
lopen. Juryleden en trainers gingen 
met een moe, maar voldaan, gevoel 
terug naar Mijdrecht.
De komende periode gaan alle 
acrogymnasten hard aan het werk 
om op 15 maart deze topprestatie te 
herhalen (of te verbeteren?).
Wil je ook eens meedoen met de 
acrogym? Kijk dan op onze website 
(www.gvm79) voor meer informatie.

Bekerstunt Argon tegen 
hoofdklasser
Mijdrecht - Argon heeft VVA ’71 uit 
de districtbeker gespeeld, de eerste 
helft was Argon zeker niet de bo-
venliggende partij maar in het ver-
volg werd de grote werklust uit-
eindelijk beloond. Na een uur spe-
len kwam Argon verdiend op voor-
sprong en tien minuten voor tijd viel 
het doek definitief voor de hoofd-
klasser uit Achterberg toen Argon 
voor de tweede maal scoorde. Door 
de deze overwinning plaatste Argon 
zich bij de laatste zestien.
Coach Patrick Loenen gaf enkele 
basisspelers rust en gunde de re-
serves speeltijd, Rahim Gök stond 
nu op doel en hield z’n heiligdom 
schoon. Ondanks dat VVA ’71 de 
eerste helft het betere van spel had 
kreeg Argon toch enkele kansen. 
Oud Argonaut Nick Vijlbrief raakte 
na vier minuten wel de lat maar dat 
was eigenlijk het gevaarlijkste mo-
ment voor Argon. Boon en Boneva-
cia waren wel in een positie om na-
mens de ploeg uit Achterberg de 
score te openen maar hun scho-
ten gingen voorlangs. Argon had 
de beste mogelijkheden, op aan-
geven van Wilco Krimp produceer-
de Jesse Stange een knappe om-
haal maar zijn inzet ging via de rug 
van een verdediger en de lat over. 
Even daarna weer een goed moge-
lijkheid maar nu schoot Stange ra-
kelings naast. Lesley Groenen kwam 
ook nog in kansrijke positie maar 
zijn poging zeilde over de lat.

Iets te hoog
In de tweede helft deed Argon er 
nog en schepje bovenop, wederom 
kwam Groenen, na een combina-

tie met Stange, in een fraaie positie 
maar ook nu mikte hij iets te hoog. 
Maar na een uur spelen was het 
toch raak. Na voorbereidend werk 
van Stefan Tichelaar was het uitein-
delijk Marlin Bot die zuiver en hard 
kon uithalen, VVA ’71 doelman Sk-
verer had hier geen antwoord op. 
1-0. Even daarna opnieuw een mo-
gelijkheid voor Lesley Groenen maar 
nu trof de bal het zijnet.
Ook Rudi Zaal kreeg een mooie kans 
op aangeven van Jesse Stange maar 
zijn inzet ging naast de verkeer-
de kant van de paal. VVA ’71 kreeg 
ook wel een paar kansen maar Vijl-
brief schoot voorlangs en even la-
ter zagen de gasten een doelpunt 
afgekeurd wegens buitenspel. Een 
kwartier voor tijd kwam VVA ’71 
met tien man te staan, Jesse Stange 
werd neergelegd en scheidsrech-
ter Selier trok rood. De slotfase ging 
in met Reshad Haidari, Wouter Win-
ters en Matthijs Coenradi. Argon-
doelman Rahim Gök moest nog een 
keer redding brengen, maar de ver-
dediging, met een uitblinkend Wil-
co Krimp, gaf geen krimp. Het har-
de werken van Argon werd in deze 
fase beloond met een tweede doel-
punt. Lesley Groenen ging op avon-
tuur een benutte een één op één si-
tuatie bijzonder koel door de bal in 
de uiterste hoek van het doel te de-
poneren.
Derhalve een verdiende overwin-
ning voor Argon, het bekeravontuur 
krijgt binnenkort weer een vervolg.
Zaterdag a.s weer competitie, Argon 
gaat naar Amstelveen op bezoek bij 
RKAVIC. 
Foto: sportinbeeld.com 

Bram de Vries derde bij 
WK sprint schaatsen
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(71) van ijsclub Nooitgedacht 
heeft op 1 en 2 februari deelgeno-
men aan de officieuze WK Sprint 
in Astana (Kazakhstan). In zijn ca-
tegorie 70+ waren 13 deelnemers 
uit 6 verschillende landen en Bram 
behaalde met tijden op de 1ste 
dag op de 500m en de 1.000m van 
47.09 en 1.34.98 en op de 2e dag 
46.56 en 1.35.41 een verdienstelij-
ke 3e plaats en mocht dus op het 
podium de bronzen medaille in ont-
vangst nemen. De beide snelste tij-
den waren tevens zijn seizoenbes-
te tijden, zodat hij precies op tijd in 

vorm bleek te zijn. De Fin Pintti Kiis-
kinen en de Nederlander Frans Riet-
veld waren respectievelijk 1 en 2. 
Aangezien beiden meervoudig we-
reldkampioen waren is de prestatie 
van Bram er een van een goed ge-
halte na enkele mindere jaren. Di-
rect na Astana werd er een super-
sprint geschaatst op de (bij oude-
ren) wereldberoemde baan van Me-
deo eveneens in Kazakhstan, dit ge-
beurde bij een temperatuur van min 
17 graden!! De tijden waren dan ook 
zeer matig.
Zijn programma voor de rest van het 
seizoen is tamelijk indrukwekkend
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Periodekampioenen bij 
bridgeclub ABC bekend
Regio - Het was afgelopen donder-
dag nog erg spannend bij Bridge-
club ABC. De 8este en dus de laat-
ste ronde van periode twee werd af-
gewerkt. Het was in beide lijnen zo 
dat de percentages na 7 ronden nog 
zo dicht bij elkaar zaten dat er nog 
zeker 3 koppels periodekampioen 
konden worden maar aan de on-
derkant was de kans op degradatie 
er ook nog voor zeker 3 paren. Dit 
gold in het bijzonder voor de A lijn. 
Bij binnenkomst zag je het al aan de 
strakke koppies van de diverse pa-
ren. Ook zag je dat er heimelijk met 
de wedstrijdleiders werd gebabbeld, 
maar dat had natuurlijk geen enkele 
zin. Deze mensen zijn onkreukbaar 
net als onze politici, zoals je vaak in 
de krant leest.
In de A. lijn werd eerste het echt-
paar Van der Schot met een per-
centage van 58,68 %. De score was 
net voldoende om de gevarenzone 
te verlaten. Tweede en derde wer-
den respectievelijk de paren Hetty 
Houtman/Ciny v.d. Elsen met 58,33 

% en Greet de Jong/Roel Knaap met 
57,99%. Voor Greet en Roel beteken-
de deze score dat ze hiermee peri-
odekampioen zijn geworden. Roel 
denk aan je mooie pak voor de foto.
B lijn: In de B. lijn was de eerste 
plaats voor het paar Corry Boomsma 
& Bibet Koch met 60,59%. Tweede 
werd het paar Thea Kruyk & Bep 
Soppe met 59,44 % en derde wer-
den Joke v.d. Dungen & Gerard Pra-
ger met 56,35 %. De laatste 2 pa-
ren promoveren met nog andere pa-
ren naar de 
A lijn: In de B lijn zijn periodekam-
pioen geworden Nelly de Ruiter & 
Arnold van Dijk. Arnold trekt zich 
terug als actief bridger maar zal als, 
zeer deskundig, wedstrijdleider toch 
aan de club verbonden blijven. Ge-
lukkig maar voor ons eenvoudige 
leden. De komende twee donderda-
gen is het vrij bridgen. Daarna be-
gint de competitie weer. Interesse 
in bridgen op donderdagmorgen? 
Kom rustig langs in ’t Buurtnest in 
Uithoorn.

CSW A1 mist sprong naar 
de top 5
Wilnis - Na de afgelasting van vo-
rige week tegen koploper ADO’20 
trof de A1 van CSW afgelopen 
weekend Purmerstein A1 dat op de 
vierde plek in de hoofdklasse staat. 
Met vijf punten achterstand en een 
wedstrijd minder gespeeld had de 
ploeg uit Wilnis zicht op de top 5 en 
begon het de wedstrijd zeer scherp 
en aanvallend. Al in de eerste 5 mi-
nuten leverden dat 2 goede kansen 
op die helaas niet werden benut. Na 
de bal veroverd te hebben op eigen 
helft volgde er een vloeiende aanval, 
resulterend in een voorzet van Thijs 
Tiemens die vervolgens goed inge-
kopt werd door Dave Cornelissen, 
waarbij de keeper niet geheel vrij 
uit ging. De 1-0 was daarmee een 
feit. CSW had duidelijk het betere 
van het spel met mooie aanvallen 
en gevaarlijke counters. Toch kwam 
ook Purmerstein af en toe gevaar-
lijk door maar keeper Michel van 
Eijk was scherp en wist bekwaam te 
redden. Halverwege de eerste helft 
werd CSW slordiger en kwam meer 
onder druk te staan. Toch was het 
Bram Bode van CSW die onder die 
druk na een assist van Ruben van 
Dulken 2-0 kon maken. Zo ging 
CSW de rust in met een voorsprong. 

Slordig
Helaas konden de mannen het ni-
vo in de 2e helft niet vasthouden. Er 
werd slordig en onrustig gespeeld 
en binnen 5 minuten kwam de aan-
sluitingstreffer tot stand uit een 

vrije trap die in de kluts achter de 
keeper werd gewerkt. Purmerstein 
kreeg daardoor vleugels en ging 
nog harder werken. CSW raakte de 
kluts een beetje kwijt toen er plots 
twee man vrij in de 16 meter ston-
den en ondanks dat het naar bui-
tenspel rook werd het door Purmer-
steijn goed uit gespeeld en de 2-2 
was een feit. De verder zeer goed 
fluitende scheids beoordeelde een 
verdedigende actie van Daan Lan-
geveld verkeerd en gaf op de hoek 
van de 16 meter en vrije trap aan 
Purmersteijn die prachtig in de krui-
sing van de verre hoek verdween. 
De wissel en omschakeling van tac-
tiek door trainer Lont leek aanvan-
kelijk niet lekker te lopen maar toch 
wilde CSW niet opgeven. Het ging 
weer met veel strijd en voetbal op 
zoek naar de 3-3 en die werd na 
aangeven van Berry Kramer rond 
de 85ste minuut ook inderdaad ge-
scoord door opnieuw Bram Bode. 
Helaas werd er door slecht verde-
digingswerk in de laatste minuut 
ruimte weggegeven waardoor er 
een schot met een krul in de ver-
re hoek van het CSW doel beland-
de. Een onverwachte 3-4 nederlaag 
was daarna niet meer recht te zet-
ten en na het fluitsignaal drong pas 
echt door dat het in de hoofdklasse 
debuterende A1 van CSW de pun-
ten in deze wedstrijd onnodig heeft 
weggegeven. 

Foto: sportinbeeld.com

Korfballers De Vinken 
winnen opnieuw
Vinkeveen – Deze week speelde de 
Vinken tegen Majoe 1. De Vinken 1, 
begon in de gebruikelijke opstelling 
met in de aanval aanvoerder Kelvin 
Hoogeboom, Rudy Oussoren, Annick 
Stokhof en Melanie Kroon. De verde-
diging, die het eerste doelpunt van 
de wedstrijd tegen kreeg bestond uit 
Gerwin Hazeleger, Peter Koeleman, 
Emese Kroon en Eva Hemelaar. Ge-
lukkig kwam er snel een tegenant-
woord in de vorm van een omdraai-
bal van Rudy Oussoren, een goed 
benutte strafworp van Gerwin Haze-
leger en een afstandsschot van Peter 
Koeleman. In het begin van de wed-
strijd werd al snel duidelijk dat Mad-
joe zich niet zomaar gewonnen zou 
geven en dat het een fysieke strijd 
zou worden. Maar goed verdedi-
gend spel gecombineerd met leuke 
aanvallen resulteerde in een ruime 
voorsprong van 2-8 in het voordeel 
van De Vinken. In het laatste kwar-
tier van de eerste helft liet ook Mad-
joe van zich horen en scoorde vooral 
van afstand. De Vinken bleef echter 
mee scoren tot het einde van de eer-
ste helft en ook Emese Kroon mocht 
een score achter haar naam schrij-
ven. Gerwin Hazeleger benutte weer 
een strafworp en een korte kans en 
Rudy Oussoren bewees opnieuw dat 
hij van afstand dodelijk is. Met een 
ruststand van 7-12 zochten beide 
ploegen de kleedkamer op. De twee-

de helft begon goed met in de eerste 
aanval direct een doelpunt van Ger-
win Hazeleger, die van korte afstand 
achter de paal de korf wist te vinden. 
Maar ook Madjoe had zich opnieuw 
opgeladen in de rust en kwam met 
een tegenoffensief met drie scores 
op rij. Een korte onderbreking door 
een doorloopbal van Eva Heme-
laar en opnieuw twee scores van af-
stand door Madjoe zorgden voor een 
spannende tussenstand op het sco-
rebord 12-14. Ondertussen had Pe-
ter Koeleman het veld verlaten. Hij 
werd vervangen door Rutger Woud. 
Halverwege de tweede helft herpak-
te De Vinken zich door opnieuw een 
strafworp te benutten (Gerwin Haze-
leger), gevolgd door een afstands-
schot van Eva Hemelaar. In het an-
dere vak werd ook Annick Stokhof 
voor haar harde werken beloond 
met een score van afstand. Ook Kel-
vin Hoogeboom, die in de eerste 
helft nog moeilijk de korf kon vinden, 
scoorde van afstand. Madjoe wist in 
het laatste kwartier vijfmaal te sco-
ren van afstand en alleen Gerwin Ha-
zeleger kon nog iets terug doen door 
middel van een doorloopbal. Bij het 
laatste fluitsignaal stond het score-
bord op 17-19 in het voordeel van 
De Vinken. Hierdoor staat De Vin-
ken 1 vast op de tweede plaats en 
is hierdoor zeker van een promotie-
wedstrijd.

Hertha ontvangt 
Japanners van J-Dream
Vinkeveen - Zondag 16 februari 
vindt de tweede editie van ‘SV Hert-
ha vs. J-Dream’ plaats op Sport-
park de Molmhoek. Na de geslaag-
de editie van vorig seizoen heb-
ben de voetbalverenigingen op-
nieuw de handen ineengeslagen 
voor een dag vol voetbalplezier. Van 
9.30 tot 14.15 worden er verschei-
dene (jeugd)wedstrijden gespeeld. 
J-Dream is een voetbalvereniging 
voor in Nederland wonende Japan-
ners en is in 2001 opgericht door 
Keitaro Kawai. Vanaf 2004 heeft de 
club een nauwe samenwerking met 
RKAVIC en maakt daar ook gebruik 
van hun faciliteiten.  
Zo zijn er voor de Mini’s, F, E en 
D wedstrijden tegen hun Japanse 
leeftijdsgenoten. De Mini’s en jong-
ste F-spelers nemen het tegen el-
kaar op in een klein toernooitje. De 
D, E en oudere F-spelers spelen 

een normale wedstrijd, net als de 
trainers van SV Hertha. Een groep 
van 15 trainers van SV Hertha ne-
men het op tegen de ‘J-Dream Ve-
teranen’ om 12.30. Het contact tus-
sen verenigingen is ontstaan door 
de trainers Leo Clement en Hiroyuki 
Shirai die elkaar kennen van geza-
menlijke periode bij een vorige club. 
De clubs zijn voornemens om er een 
terugkerend evenement van te ma-
ken, zeker gezien de positieve reac-
ties op de vorige editie.
Die kenmerkte zich door een zeer 
vriendschappelijke en vrolijke sfeer 
waar het spelplezier hoog in het 
vaandel stond. Het belooft weer 
druk te worden op het sportpark 
aan de Mijdrechtsedwarsweg in 
Vinkeveen tijdens deze sportieve 
zondag. De entree is, zoals altijd bij 
Hertha, gratis. 
Foto: sportinbeeld.com

Bras, Verver, Daalhuizen en 
Dulmus naar kwartfinale
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Cafe de Merel te Vinkeveen 2014 
hebben Hans Bras en Maarten Dul-
mus flink uitgehaald door hun par-
tijen overtuigend te winnen van Erik 
Spiering en Anne Beeker die zijn fa-
vorietenrol geen moment waar kon 
maken, ook door naar de kwart-
finales gingen op de valreep Ri-
chard Schreurs en Jeroen Schijf die 
toch maar mooi Richard van Kolck 
achter zich hield.Op zondag kwa-

men daar nog Cock Verver,Robert 
Daalhuizen, Edwin v.d.Schaft en 
Frank Bijlhouwer bij, geplaatst wa-
ren al Peter Driehuis, Thijs Hen-
drikx, Jos Lugtigheid, Joop Luthart 
,Ton Driehuis,Wil Bouweriks, Mees 
Brouwer, Wim Berkelaar,Gijs Rijne-
veld en Hero Janzing, we kunnen 
nog enkele spelers plaatsen voor 
dit toernooi, dit alles in Cafè De Me-
rel Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen tel. 0297-263562 of per mail:  
thcw@xs4all.nl

Badminton vereniging Kwinkslag verzorgt schoolclinics
De Ronde Venen - Afgelopen we-
ken heeft badmintonvereniging 
Kwinkslag, in samenwerking met 
Sport in de Ronde Venen en Sport-
service Midden Nederland, twee 
ochtenden badminton clinics gege-
ven aan de basisscholen “ de Scha-
kel” en de “Jozefschool” uit Vinke-
veen. Tijdens de gymlessen van de 
groepen 5 tot en met 8 werd door 
de ervaren trainer en topspeler Erik 
Meijs de fijne kneepjes van het vak 
geleerd.
Dat een shuttle hoog houden door 
middel van een bovenhandse, on-
derhandse, backhand etc. techniek 
niet mee valt, werd door de leerlin-
gen ervaren en enthousiast opge-
pakt.
Met grote bewondering werd geke-
ken naar een aantal slagen, die Erik 
demonstreerde, hoe op hoog bad-
mintonniveau gespeeld wordt. Voor-
al de smash was het helemaal. Maar 
ja, dat de shuttle op het moment 

dat hij geslagen wordt een snelheid 
meekrijgt van 250 tot 400 km/uur 
dwingt wel enig respect af. 

Kwinkslag heeft deze clinics gege-
ven in kader van de actie Hart en 
Sport. In deze actie kunnen de leer-

lingen zich voor een aantal lessen 
opgeven bij diverse sportclubs in de 
Ronde Venen.

Tenniskids bij Tennis-
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Het buiten tennissei-
zoen komt er weer aan en dat be-
tekent dat de jeugd kan kennisma-
ken met tennis. 
De kennismakingslessen voor de 
allerkleinsten, de kinderen van ca. 
5-8 jaar, worden georganiseerd 
door Auke Ykema van Tennis Ac-
tief. Deze kennismakingslessen 

worden gegeven op alle zaterda-
gen in maart (1, 8, 15, 22, 29 maart) 
van 10.30 – 11.30 uur op de bui-
tenbanen van TVM (achter de bi-
bliotheek). Om uw kind op te ge-
ven of om meer informatie te vra-
gen kunt u terecht bij Auke Ykema, 
tel. 06 51357723 of per e-mail  
aukeykema@hotmail.com

Tafeltennis Veenland
wint tweemaal

De Ronde Venen - Tafeltennis ver-
eniging Veenland uit Wilnis doet 
goede zaken. Zowel het derde seni-
oren team als het eerste jeugdteam 
winnen met 9-1. De senioren (op-
stelling Ries, Gerrit, Derk en vierde 
man Bob) winnen in de zesde klas-
se van ONI (IJsselstein) en staan 
daarmee verrassend op een gedeel-
de tweede plaats na 3 speelweken. 
Of ze deze mooie plek kunnen vast-
houden is voorlopig de vraag. Het 
eerste jeugdteam (opstelling Mar-
tijn, Victor en Denise) weet na 10 
spannende partijen met lange ral-
ly’s met dezelfde uitslag te winnen 
van SHOT (Soest) en blijven daar-
mee op kop staan na 2 speelweken. 
Dit jeugd team is met de kerst ge-
promoveerd naar de vijfde klasse 
en weet ook nu weer met een ho-
ge score thuis te komen. De jon-
gens van SHOT hadden het er maar 
moeilijk mee, zij zijn namelijk ook 
net gepromoveerd en daardoor niet 
gewend te verliezen. Eén van de te-
genstanders wilde zelfs zijn partij 
opgeven omdat hij niet wilde verlie-
zen. We weten echter allemaal dat 
opgeven geen optie is.
Verder heeft bij de senioren het 
eerste team (opstelling Ron, Joost 
en Ton) het niet gemakkelijk in de 
derde klasse. Na een eerder gelijk 

spel en een 8-2 overwinning, moes-
ten ze deze keer hun meerdere zien 
in Woerden na een 9-1 nederlaag. 
Het tweede team (opstelling Harry, 
Martijn en Ramon) wist deze week 
te winnen met 6-4 van Gispen (Cu-
lemborg). Hiermee blijven ze Hilver-
sum net voor en behouden de der-
de plaats.
Het tweede jeugdteam (opstel-
ling Valentino en Jayden) heeft het 
moeilijk. Ze moesten deze keer met 
een mannetje minder naar SVO (De 
Meern) waardoor ze met een 3-0 
achterstand begonnen. Maar uit-
eindelijk wisten ze toch nog 3 pun-
ten mee naar huis te nemen. Als dit 
team weer op volle sterkte is kun-
nen we zeker meer van ze verwach-
ten.
Komende zaterdag hebben bei-
de jeugdteams het thuisvoordeel 
in de Willisstee. Het eerste mag zijn 
krachten laten zien tegen het mei-
denteam van Hilversum. Het twee-
de speelt tegen Over ’t Net (Amers-
foort). Twee van de senioren teams 
spelen thuis op vrijdag. Het eerste 
team tegen De Schans (Montfoort) 
en het tweede team tegen Hilver-
sum. Het derde mag naar SHOT 
(Soest) waar onderling wordt ge-
vochten om de tussentijdse tweede 
en derde plek.

Veenland turnsters turnen 
zich in de prijzen!
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd in Woerden de eerste 
voorwedstrijd voorgeschreven oe-
fenstof gehouden. In de eerste ron-
de mochten de aller jongste turn-
sters Amelie Van Bruggen en No-
ra Diederiks. Voor allebei de eerste 
wedstrijd maar daar was weinig van 
te merken want ze turnde een prima 
wedstrijd. Amelie behaalde zelfs een 
zilveren medaille een was de beste 
op balk en Nora werd 17de.
Daarna de beurt aan de pupillen 
Femke vd Molen, Madelon Rispens, 
Sienna Bruins, Indy Kors en Noë 
Makel. De spanning was op hun 
koppies te zien maar ondanks hier 
en daar een foutje hebben ze alle-
maal een prima wedstrijd gedraaid. 
Madelon bleek zelfs een mooie me-
daille verdiend te hebben voor de 
4de plaats. Femke werd 12de, Sien-
na 13de, Noë 20ste en Indy 32ste. 
In de derde ronde was het ook de 
beurt aan Eva Turk en Marijn Zuiker. 
Ze begonnen op balk en helaas ver-
gat Eva een pirouette en dat kost-
te heel veel puntjes. Op brug ble-
ken we de oefenstof niet helemaal 
goed gelezen te hebben maar ge-
lukkig paste Eva en Marijn hun oe-
fening prima aan. Ze werden 2de en 
5de op dit toestel. De sprong ging 
prima en Eva werd 4de op dit toe-
stel ook de vloer ging oefening ging 
goed. In de einduitslag werd Marijn 
5de en Eva 8ste.

Oefeningen
In de vierde ronde waren de instap-
pers aan de beurt. Irene Turk, Ju-
lia Schröder, Jasmijn Dinant, Li-
sa Quist en Demi Hettema turnde 
voor Veenland. Ze begonnen alle-
maal met prachtige oefeningen op 

vloer en de jury vond ze zelfs om 
op te vreten. Met mooie handstan-
den en zweefrollen gingen we ver-
der naar de brug. Hier turnde ze met 
hoge zwaaien mooie oefeningen 
en toen op naar de balk. Hier wa-
ren zelfs de trainsters verbaasd zo 
strak en netjes turnde ze de oefe-
ning. Er werd een tussenstand be-
kend gemaakt omdat deze groep zo 
groot is waren ze over drie ronden 
verdeeld. Tot onze verrassing bleek 
Julia 1ste, Irene 2de, Jasmijn 3de, en 
Lisa 5de en Demi 8ste. Maar oei oei 
er kwamen nog zoveel turnsters. Na 
ronde 2 stond Julia nog 1ste en Ire-
ne 3de, Jasmijn 4de en helaas was 
Lisa gezakt. Gelukkig werd het lan-
ge wachten beloond Julia 2de, Ire-
ne 6de, jasmijn 8ste, Lisa 11de en 
Demi 19de. In een deelnemersveld 
van 49 turnster een topprestatie. In 
de andere baan turnde Muriël Cop-
pens en Daphne Post hun wedstrijd. 
Helaas werden er hier en daar fout-
jes gemaakt wat veel puntjes gekost 
heeft. Daphne liet een mooie sprong 
zien en werd op dit toestel 3de. 
Daphne werd 8ste en Muriël 15de.
Als allerlaatste mochten Anne Pot-
huizen en Isa Groenendaal turnen. 
Voor Anne was dit haar eerste wed-
strijd. Ze begonnen goed op vloer 
en ook op sprong twee mooie over-
slagen met rechte benen!
Helaas de afsprong bij de brug lukt 
bij Anne nog niet en dat kost punt-
jes, op balk helaas lukte het van-
daag niet bij Isa en Anne. De een 
viel er een paar keer af en Anne ver-
gat een draai. Maar uiteindelijk bij 
de einduitslag werd Isa 11de en An-
ne 23ste. 
We gaan nu weer hard trainen voor 
de tweede wedstrijd op 15-3.
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