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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

+ veel keuze in 
kleine priJsJes

5,- / 10,- / 15,-

gelDT Voor De DAMes-, heren- en 
kiDscollecTie VoorZien VAn 
een AcTiekAArTje

DOE DE STEMWIJZER
#kiesjouwutrecht

KIES JOUW 
UTRECHTUTRECHT

Mijdrecht - Van 18 tot en met 20 
maart neemt Hans van de Hoeve 
samen met zijn partner Femke deel 
aan de WK sledehondenraces in 
Hamar, Noorwegen. Hans beoefent 
deze sport al dertig jaar en is, voor 
zover bekend, de enige in De Ronde 
Venen die dat doet. Over heel Ne-
derland verspreid zijn er zo’n vijftig 
equipes die deze sport ook aanhan-
gen. In het dagelijkse leven is Hans 
machinist bij de NS en rijdt als zo-
danig op zowel personen- als goe-
derentreinen in afwisselende dien-
sten. Maar eenmaal vrij gaat alle 
aandacht uit naar zijn grote hobby, 
de sledehondenraces, daarbij zijn 
partner Femke niet vergetend. Maar 
ook in de sport is die is net zo en-
thousiast als hijzelf. Hans ontmoet-
te haar tijdens de wedstrijden. Ach-

ter het huis op de Schattekerker-
weg heeft hij een fraai onderkomen 
gebouwd voor zijn tien honden die 
hij voor deze sport traint en ze voor 
de slee spant, veelal in een koppel 
van zes. Verder heeft hij een specia-
le wagen met een (zelf) opgebouw-
de verblijfplaats voor honden als die 
naar de sportlocatie moeten wor-
den vervoerd, een soort hondenho-
tel op wielen. Elke hond heeft daarin 
een keurig onderkomen. Hans heeft 
in tegenstelling tot Husky’s die men 
bij deze sport vaak gebruikt, zoge-
heten ‘Europese sledehonden’. Het 
zijn doorgaans kruisingen tussen de 
verschillende hondenrassen, waar 
bijvoorbeeld ook veel jachthonden-
bloed in zit. Hans koopt die bij een 
Duitse hondenfokker die ze ‘Ger-
man Trail Hounds’ (GTH) noemt. 

Het zijn speciale honden die een 
wat andere vacht hebben waardoor 
ze bij onze temperaturen wat beter 
tot hun recht komen. Volgens Hans 
behoort dit type hond momenteel 
tot de snelste die er zijn voor de-
ze sport. Ook in Alaska wordt voor 
de sport met dit soort hond veel ge-
lopen. De honden die Hans heeft 
om mee te racen variëren in leeftijd 
van anderhalf tot zes jaar. Ze krij-
gen speciaal voer voor sporthonden 
en daar zitten naast veel vers vlees, 
eiwitten en vitaminesupplementen 
bij. Hij herkent ze ook allemaal stuk 
voor stuk aan hun uiterlijk en eigen-
schappen. “Als er een blaft, weet ik 
welke het is”, zegt Hans die begrij-
pelijk zuinig is op zijn toch dure sle-
dehonden.
(Lees verder elders in deze krant)

Rondevener neemt deel 
aan WK sledehondenraces

Hans van de Hoeve met zijn zes hondenspan tijdens een wedstrijd

Mijdrecht/Wilnis - In één vloeien-
de beweging knipte de heer Stip-
donk, bewoner van Veenstaete, het 
lint door. Met deze actie opende hij 
symbolisch 20 laad- en stalpun-
ten, die woningcorporatie Westhoek 
Wonen onlangs heeft aangebracht 
in drie seniorengebouwen in Mijd-
recht en Wilnis. Gebruikers van een 
scootmobiel kunnen hier een eigen 
plek huren en gebruikmaken van 
een eigen elektrapunt. 

Op verzoek van de Huurdersver-
eniging Bewonersraad, diverse be-
wonerscommissies en individuele 
huurders heeft Westhoek Wonen 20 
laad- en stalpunten voor scootmo-
biels aangebracht in drie senioren-
complexen. Zo beschikt het seni-
orgebouw Veenstaete in Mijdrecht 
nu over 14 laad- en zes stalpunten 
en zijn er scootmobielpunten gere-
aliseerd in twee complexen aan de 
Burgemeester Padmosweg in Wilnis 
en de Helmstraat in Mijdrecht. Bo-

vendien voerde Westhoek Wonen 
binnenwerkzaamheden uit in Veen-
staete. De afronding van alle werk-
zaamheden was reden voor een 
klein feestje in het gebouw Veen-
staete. 

Fris
Tom Burgers, directeur van West-
hoek Wonen: “Veenstaete ziet er 
van binnen weer fris uit. Nieuw ta-
pijt en een verfje laten de binnen-
ruimtes er weer als nieuw uitzien. 
Wat betreft de scootmobiels kregen 
we te horen van bewoners dat er 
vraag was naar een uitbreiding van 
stallingsplaatsen en oplaadpun-
ten. In overleg en in samenspraak 
met hen zijn toen deze plekken ge-
realiseerd. Wij hopen hiermee het 
woonplezier van bewoners te kun-
nen vergroten.” Mieke Telder, direc-
teur van Stichting de Baat was ook 
aanwezig: “mobiliteit is van belang 
voor de zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid van bewoners. Deze ini-

Opening stallingsplaatsen en
oplaadpunten scootmobiels

De Ronde Venen - Het college van 
De Ronde Venen hecht veel waar-
de aan vitale en leefbare kernen. Als 
een van de mogelijkheden om daar 
invulling aan te geven, investeert de 
gemeente De Ronde Venen in dorps-
huizen. 
Het college van B&W besloot in de 
vergadering van dinsdag 15 februa-
ri om de gemeenteraad voor te stel-
len Stichting Dorpshuis Baambrug-
ge en Stichting Gemeenschaps-
huis De Hoef een investeringssubsi-
die toe te kennen van respectievelijk 
236.000,- euro en 67.500,- euro. On-
danks de moeilijke financiële tijden 
en de voorgenomen bezuinigingen, 
wil het college van De Ronde Venen 
de mogelijkheid open houden in de 
vitaliteit van de kernen te investeren. 
Het doel is om de identiteit van ker-
nen te behouden en alle kernen le-
vendig en leefbaar te houden. Goede 
voorzieningen zijn daarbij onmisbaar. 
Dorpshuizen hebben een belangrijke 

functie voor de leefbaarheid en so-
ciale samenhang in kernen en ver-
vullen vooral in kleine kernen vaak 
een centrale rol. Om de dorpshuizen 
die functie te kunnen laten vervullen, 
stemde het college van B&W in met 
de vernieuwing en uitbreiding van 
zowel De Vijf Bogen in Baambrugge 
als De Springbok in De Hoef. Beide 
dorpshuizen voorzien in tal van (so-
ciale) activiteiten voor verenigingen, 
organisaties en scholen. 

Aanspraak maken
Naast de gemeente financiert ook de 
provincie de geplande verbouwingen 
van de dorpshuizen. De mogelijkheid 
bestaat dat ook aanspraak gemaakt 
kan worden op subsidiegelden van 
de EU. Wethouder Erika Spil (Sa-
menleving) is zeer te spreken over 
de aanpak van Stichting Gemeen-
schapshuis De Hoef: ”Gezien de hui-
dige noodzaak tot bezuinigingen, is 
deze stichting een mooi voorbeeld 

van een organisatie die zelf actief op 
zoek gaat naar financieringsmoge-
lijkheden. En met een relatief geringe 
bijdrage van de gemeente, kunnen 
nu de benodigde aanpassingen ge-
realiseerd worden waarmee een le-
vendig dorpshuis haar taak kan blij-
ven vervullen, nu en in de toekomst.”
Het college gaat ook het financie-
ringsvoorstel van 236.000,- euro voor 
de uitbreiding en renovatie van het 
dorpshuis De Vijf Bogen, ter besluit-
vorming aan de raad voorleggen. De-
ze projecten liepen reeds in de voor-
malige gemeenten. Gezien de bijbe-
horende financiële consequenties is 
eerder afgesproken het voorstel te 
laten bekrachtigen door de nieuwe 
gemeente De Ronde Venen. 

Naar verwachting besluit de ge-
meenteraad in de vergadering van 
maart over de toekenning van de in-
vesteringssubsidies voor uitbreiding 
en renovatie van de dorpshuizen.

Gemeente De Ronde Venen 
investeert in de dorpshuizen

Wie Weet 
Waar 

tiger is? 
Als vermist opgegeven door 
zijn baas, is de cyperse kater 

op bijgaande foto.
Het dier heeft witte poten en 
een streepje tussen de ogen.

Tiger is de naam van deze 
kater en hij draagt een rood 
bandje met naamkokertje. 
Deze kater wordt vermist 

vanaf de Kromme Mijdrecht 
in De Hoef.

Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op te 

nemen met de 
Dierenbescherming  

via tel. 0297-343618 

titiatieven passen goed in onze visie 
op het welzijn van de inwoners van 
gemeente De Ronde Venen. Wij zijn 
dan ook warm voorstander van de-
ze activiteiten.” 

Overigens organiseert Stichting 
de Baat twee keer per jaar scoot-
mobieltrainingen en ’s zomers rit-
ten speciaal voor scootmobiels. De 

eerstvolgende scootmobieltraining 
is op 4 april. Kijk voor meer infor-
matie op www.stichtingdebaat.nl  
of bel (0297) 230280. 



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvraag 
om bouwvergunning is binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
W. van Abcoudelaan 24 Vergroten woonhuis aan de achterzijde 2010/581 14-2-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt 
u nog niet inzien. 
servicenorm 
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dak-
kapel, uitbouw etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. ontvangst 
    datum

Abcoude
Achter de Kerken 21 Plaatsen tuinhuisje Bouwen W-2011-0085 10-2-2011
Dokter Koomansstr. 43 Verwijderen van asbesthoudende  Slopen W-2011-0077 10-2-2011
 rioleringbuis 
Oude Dijk 3 Plaatsen van een zwembad Bouwen W-2011-0090 9-2-2011

De Hoef
De Hoef Westzijde 50 Aanleggen van een zwembad/vijver  Bouwen W-2010-2092 15-12-2010
 ter plaatse van een voormalige sloot 

mijdrecht + Vinkeveen 
Achter Penning 35  Kappen van zeven bomen Kappen W-2011-0079 14-2-2011
Achter Scholekster 25 
Achter Turkoois 46 
Tegenover 
Meerkoetlaan 13 t/m 19 

mijdrecht
De Borsaliastraat 32 Bouwen van een tuinhuisje Bouwen W-2011-0084 10-2-2011
Dubloen 17 Plaatsen dakkapel op dak aan de  Bouwen W-2011-0086 11-2-2011
 voorzijde woning 
Reiger 6 Plaatsen van twee dakkapellen Bouwen W-2011-0087 14-2-2011
Trasmolen 44 en 46 Plaatsen van een tuinhuisje Bouwen W-2011-0082 9-2-2011
Viergang 139 en 141 Vergroten van twee dakkapellen Bouwen W-2011-0007 13-1-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 152 Verbouwen van woonhuis en  Bouwen W-2011-0078 9-2-2011
 aanpassing gevel 
Plaswijk 59 Plaatsen van een zijaanbouw aan  Bouwen W-2011-0088 13-2-2011
 een bestaand vrijstaand huis 
Ringdijk 25 Uitbreiden van het terras op de  Bouwen W-2011-0083 10-2-2011
 eerste verdieping en toevoegen van 
 een deur in de achtergevel op de 
 eerste verdieping 

Waverveen
Waverdijk 11 Slopen van een schuur en afdak  Slopen W-2011-0052 28-1-2011
 van olietank en verwijderen 
 dakplaten grote schuur 

Wilnis
Bovendijk 22 Oprichten van een vleesvarkensstal Milieu W-2011-0089 11-2-2011
  Afwijken 
  bestemming 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevings-
vergunning kunt u nog niet inzien. 

VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met ontHeffInG/WIjzIGInG 
BestemmInGsplAn 

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 24 februari 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

Vinkeveen
Voorbancken 1 (nabij) Oprichten van een bedrijfswoning in een bestaand  2010/0491 A
 bedrijfspand  

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 

ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar vo-
ren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de 
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, 
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door 
u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook monde-
ling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-
ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet 
bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

ontHeffInG VAn De Route VooR Het VeRVoeR GeVAARlIjke stoffen 
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan jongeneel transport, Voorscho-

terweg 52a, 2235 SH Valkenburg ZH voor het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde 
Venen (Abcoude).

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 24 februari tot en met 6 april 2011. De 
aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht. 
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, 
p/a Milieudienst Noord- West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. 
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 
06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.

VooRnemen tot VeRlenInG omGeVInGsVeRGunnInG uItGeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 24 februari 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam Aard van het project/inrichting  Activiteiten Aanvraagnr.

mijdrecht
Constructieweg 25a Actualiseren omgevingsvergunning,   Milieu W-2011-0091
 productvervaardigings- en afvulbedrijf  

Vinkeveen
Kerklaan 32 Intrekken milieuvergunning, schietbaan Milieu W-2011-0005

Waverveen
Waverdijk 19 Het restaureren van fort Waver-Amstel Monument W-2010-2004
   Slopen 

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren 
brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de ziens-
wijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, 
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door 
u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook monde-
ling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-
ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen de ontwerp-beschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene 
wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Dokter Koomansstr. 43 Het verwijderen van  Slopen W-2011-0077 14-2-2011
 asbesthoudende rioleringbuis 

mijdrecht
Gouden Reaal 2 Het verwijderen van asbest uit de  Slopen W-2011-0003 15-2-2011
 woning 

Vinkeveen
Achterbos 18 Het bouwen van een woonhuis Afwijken  W-2010-2094 15-2-2011
 met bijgebouw bestemming  
Dodaarslaan 40 Uitbreiding van een woonhuis Bouwen W-2010-2086 10-2-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

AGenDA menInGVoRmenDe RAADsVeRGADeRInG 3 mAARt 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 februari 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
 Door de fractie Lijst 8 is het volgende initiatiefvoorstel ingediend:
 Projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 De Hoef
 Voorgesteld wordt een projectbesluit voor te bereiden voor het verplaatsen en vergroten van een schuur op 

het perceel De Hoef Oostzijde 27 De Hoef.
 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de agenda de agendering van 

het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Vaststelling notulen informatieve bijeenkomst raad van 25 januari 2011 en de notulen van de commissie 

Ruimtelijke Zaken van 15 februari 2011
5. Projectbesluit voor inpandige bedrijfswoning op de verdieping van de vergunde bedrijfsruimte voor het 

perceel Oostzijde 117a te De Hoef (raadsvoorstel nr. 0076/10)
 Voorgesteld wordt om een principe-projectbesluit te nemen voor het oprichten van een bedrijfswoning voor 

de heer R.G.C. van Blokland bij zijn plantenkwekerij aan de De Hoef Oostzijde 117a te De Hoef.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

AGenDA BesluItnemenDe RAADsVeRGADeRInG 3 mAARt 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 februari 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 3 februari 2011.
4. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
5. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

service YourHome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl
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De provincie doet veel voor u. Simpel gezegd alles wat te groot is voor uw gemeente en te 
klein voor het Rijk. Het inrichten van de ruimte bijvoorbeeld. Of de bereikbaarheid van uw 
dorp of wijk. En ook in de besteding van uw vrije tijd heeft de provincie een rol. Maar ook 
de provincie moet bezuinigen. Hoeveel? En waarop? Daar mag u op 2 maart over meebe-
slissen door uw stem uit te brengen. Op deze pagina vertellen de lijsttrekkers van de 
deelnemende partijen waar zij op willen bezuinigen en waar ze juist in willen investeren.

Op 2 maart mag u weer naar de stembus. Nederland kiest 
op die datum namelijk een nieuw provinciebestuur. Op 
deze pagina en op www.stem2maart.nl leest u de komende 
weken waarom de provinciale statenverkiezingen ook voor 
u van belang zijn. Wat doet de provincie op het gebied van 
natuur? Wonen? Mobiliteit? Bezuinigingen? En hoe denkt 
de politiek daarover? Deze week: Bezuinigingen.

Kies jouw Utrecht
 

KIES JOUW UTRECHTW UTRECHT
DOE DE STEMWIJZER

#kiesjouwutrech t

nr. 26 / week 8 / 23 februari 2011

Petra Doornenbal (CDA):  Het CDA vindt dat de provincie 
het moet doen met de financiële middelen die zij heeft 
en wil dat de provinciale belastingen niet stijgen. Daar 
hebben we de afgelopen jaren ook voor gezorgd. Het CDA 
wil investeren in leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. 
Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Natuur en Landschap 
en Cultuurhistorie zijn provinciale kerntaken.

Remco van Lunteren (VVD): Geld waar u hard voor heeft 
gewerkt, hoort thuis in uw eigen portemonnee. Daar staat de 
VVD voor! Dankzij de VVD heeft de provincie de afgelopen 
jaren daarom ook geen cent extra uit uw portemonnee 
getrokken. Dat wil de VVD graag zo houden! Daarom 
maakt de VVD heldere keuzes. Een euro kun je tenslotte 
maar één keer uitgeven. Daarbij hanteert de VVD de simpele 
rekensom: Minder Regels + Minder Subsidies + Minder 
Ambtenaren + Minder Bestuurders = Minder belasting!

Bert de Vries (PvdA): Utrecht heeft bijna 100 miljoen 
euro voor nieuwe investeringen. De PvdA wil investeren 
in binnenstedelijk bouwen, duurzame economische 
ontwikkeling, openbaar vervoer, natuur en recreatie. 
Bezuinigen kan door een efficiencykorting in het eigen 
ambtenarenapparaat. Minder taken, dan ook minder 
ambtenaren. De PvdA vindt dat de regering in Den Haag 
veel te veel in te korte tijd bezuinigt. De PvdA wil dit anders 
en eerlijker.

Anne-Marie Mineur (SP): De SP is helemaal klaar met het 
verkwisten van gemeenschapsgeld aan gouden handdrukken, 
peperdure afscheidsrecepties en luxe diners. Ook de aankoop 
van een veel te duur provinciehuis tekent een bestuur 
dat alle contact met de werkelijkheid kwijt is. De SP wil 
de bezem erdoor, en het geld besteden aan zaken als 
woningbouw, openbaar vervoer en natuur. De provincie is er 
voor de mensen, niet andersom.

Carla Dik-Faber 
(ChristenUnie): 
De ChristenUnie 
vindt dat 
overheidstaken 
dicht bij 
burgers, dus 
door gemeenten 
uitgevoerd worden. 

De provincie doet alleen dingen die 
het gemeenteniveau overstijgen, 
zoals OV, landschappen en regionale 
economie. Minder bestuurlijke drukte 
dus. Ook in het subsidiebeleid moet 
de provincie focus aanbrengen. Minder 
projecten en gericht op provinciale 
taken. De ChristenUnie wil investeren 
in duurzame energie, verouderde 
bedrijventerreinen, schoon vervoer, 

jeugdzorg en natuur.

Mariëtte 
Pennarts 
(GroenLinks): 
Bezuinigingen zijn 
de komende jaren 
onvermijdelijk. 
In de afgelopen 
periode zijn de 
provinciale reserves 

grotendeels opgemaakt, dus daar 
kunnen we niet op terugvallen. Het 
betekent vooral dat we scherpe keuzes 
moeten maken. Wat GroenLinks 
betreft zijn die in het voordeel van een 
groene en aantrekkelijke provincie, 
binnenstedelijke vernieuwing, op peil 
houden van investeringen in cultuur, 
goede overdracht van de jeugdzorg 
naar gemeenten en economische 
vernieuwing.

Ralph de Vries (D66): D66 wil geen lastenverzwaring voor 
burgers en bedrijven, dus geen verhoging van de provinciale 
belastingen. De noodzaak tot bezuinigen biedt kansen en 
mogelijkheden om de provinciale financiën te hervormen. 
Minder subsidiepotjes, want geld moet doelmatiger, gerichter 
en groener worden ingezet. Daarom wil D66 geld vrijmaken 
voor duurzame energie, natuur en nieuwe recreatiegebieden, 
leefbaarheid langs wegen en binnenstedelijk bouwen. 
Utrecht anders en beter met minder!

Mieke Hoek (50PLUS): 50PLUS wil investeren in de sterk 
gedaalde koopkracht van ouderen door de provinciale 
belastingen te bevriezen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid 
van openbare ruimte, gebouwen en winkels voor minder 
validen. Het behoud van zorgpunten, bibliotheken, kunst 
en cultuur in de kernen en verbeteren openbaar vervoer. 
50PLUS wil stoppen met geldverslindende herindelingen. 
Minder bestuurlijke lagen binnen het ambtenaren apparaat. 
Besparen op minder regelgeving en asfalt.

Anco Goldhoorn (PLU, Platform Lokale partijen Utrecht):
De PLU wil bezuinigen op de provinciale organisatie. Het 
nieuwe gebouw waarin de provincie wordt gehuisvest, is 
veel te duur en de PLU wil naar een veel kleinere ambtelijke 
organisatie die zich beperkt tot kerntaken en veel meer regie 
overlaat aan de gemeenten. Zo wordt ook de burger nauwer 
betrokken bij het besluitvormingproces. De provincie is ook 
niet milieubewust door de enorme papierstroom die zij 
jaarlijks produceert.

Wim van Wikselaar (SGP): De lasten voor onze inwoners 
mogen de komende 4-jarige periode absoluut niet omhoog. 
Na de discussie over de zaken die de provincie nu echt moet 
doen, zal er duidelijk worden hoeveel er dan bezuinigd 
kan worden. Uiteraard zal er een bezuiniging op kosten, 
waaronder personeelskosten moeten plaatsvinden. Voor 
ons is nu ook al helder dat we willen bezuinigen op allerlei 
subsidies, bijvoorbeeld aan theaterclubs.

Willem van der Steeg (Partij voor de Dieren): Wél 
bezuinigen op dure etentjes en feestjes! Dat kost onnodig 
veel belastinggeld. Geen ganzen meer vergassen! Dit 
is een dure en zeer dieronvriendelijke methode. Geen 
kostbare buitenlandse reizen meer van gedeputeerden! Het 
rendement van dit soort tripjes is twijfelachtig. Geen inhuur 
van dure externe managers! Daarnaast heeft de provincie 
een reservepot van 420 miljoen. We gaan geen belastinggeld 
oppotten, dus géén bezuinigingen op leefbaarheid en groen!

René Dercksen (PVV): De provincie moet bezuinigen. Dat 
is niet zo moeilijk want de provincie is een subsidiefabriek. 
Met multikul-projecten als Kleur Bekend en De Dag van 
de Dialoog kunnen wij onmiddellijk ophouden. Kunst en 
cultuurgezelschappen waar niemand interesse in heeft: geen 
subsidie, belasting omlaag. Henk en Ingrid moeten hun 
hobby’s ook zelf betalen. Minder politieke elite die elkaar 
baantjes toeschuift. Minder ambtenaren, minder politici, 
minder beleidsnota’s. Meer PVV.

Tinus Snyders (Mooi Utrecht): De bankencrisis was 
niet de schuld van de burger. Beperk de overheid, breek 
voorzieningen niet af maar schep creatief mogelijkheden 
voor bedreigde sectoren om op eigen benen te gaan staan. 
We werken en zijn ook verantwoordelijk voor komende 
generaties. Wat laten we na? Landschappelijk wonen, huisje 
boompje beestje is niet alleen voorbehouden aan de rijken. 
Behoud en versterk de kwaliteit in het landschap en in de 
bebouwde kern.

Informatie

Bezuinigingen?
 

Website
www.stem2maart.nl is een 

verzamelplek voor nieuws, praktische informatie en een 
overzicht van de deelnemende partijen. Ook vindt u hier 
een actuele agenda met alle activiteiten die rondom de 
verkiezingen worden georganiseerd.

Stemwijzer
Doe de Stemwijzer op www.stem2maart.nl/stemwijzer. Aan de hand 
van 31 stellingen komt u erachter welke partijen uw standpunten 
het best vertegenwoordigen.

Twitter
Wat wilt u met de provincie Utrecht? Praat mee met de lijsttrekkers 
op Twitter en laat het ze weten. Gebruik hiervoor de hashtag 
#kiesjouwutrecht.

jeugdzorg en natuur.
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Alle diensten van de huisartsen wor-
den gedaan vanuit de huisartsenpost 
in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit 
geldt voor het hele weekend, feest-
dagen en voor werkdagen van 17.00 
u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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.
*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.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische 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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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:
redactieuithoorn@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

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERboDE.Nl

sinds 1888

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Millenniumgemeente

De Ronde Venen is een millenniumgemeente met veel initiatieven om 
de acht millenniumdoelen te halen. Bedrijven en instellingen leveren 
een bijdrage aan de strijd tegen armoede, ziekten en honger. Of ze 
dragen bij aan een duurzame samenleving door vermindering van CO2 
uitstoot.

Op de brief van burgemeester Burgman kwamen dan ook veel reacties 
binnen. Scholen, ondernemingen en privé personen legden uit wat ze 
al aan initiatieven ontplooien om een bijdrage aan een leefbare wereld 
te leveren. Koffers met speelgoed, voetbalschoenen en sportkleding 
vinden hun weg naar weeshuizen en scholen in Afrika en India. Unicef 
wordt financieel en met acties ondersteund. Het belang van een toe-
komst bieden aan jongeren wordt breed gedragen.

Sommige reacties waren hartverwarmend, zoals die van de twaalfjari-
ge Rocco die op school een presentatie over een kooktoestel had ge-
houden, dat op hout brandt en de helft aan CO2 uitstoot in vergelijking 
met traditionele kookwijzen. Het kooktoestel is bedoeld voor gebruik 
op het Afrikaanse platteland en kan daar bijdragen aan een duurza-
me samenleving. 

De van recyclemateriaal geproduceerde kooktoestellen met een bin-
nenwand van speciale klei worden verkocht aan distributeurs in Zuid-
Afrika, Tanzania en Madagascar. Nu maar hopen dat veel mensen de 
overstap naar de speciale oventjes maken. 

Ria Waal

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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met 
 in de  binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar  
 oud en heet Floor.
- Kromme Mijdrecht in De hoef, cyperse kater met witte poten en een  
 wit streepje tussen de ogen. Hij heet Tiger en draagt een rood hals 
 bandje met naamkokertje.

Gevonden
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken. 
- 2e Bedijking in Mijdrecht, kater. Hij heeft een rode rug en witte buik.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, katertje bovenkant zwart en onderkant wit
- Willem Alexanderpoort/Prins Clausstraat in Uithoorn, witte kat met 

grijs gestreepte staart.

Goed tehuis gezocht 
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt een 

lieve baas zonder andere katten.

In ban van Maria Markesini 
en Bert van den Brink
Vinkeveen - Nog zonder een noot 
gezongen te hebben, wist zange-
res en pianiste Maria Markesini vrij-
dagavond in Vinkeveen haar publiek 
grotendeels te betoveren met een 
immens sensuele uitstraling.

Wie daar minder gevoelig voor was, 
kwam later in de ban van de Griek-
se door haar betoverend zuivere 
stem en perfecte stembeheersing. 
De performance deed ergens den-
ken aan Kate Bush door de onmen-
selijke uithalen, de dansbewegin-
gen, haar witte gewaad en lange ro-
de haren, maar overtrof in kwaliteit.

De twee vleugels op het podium le-
ken onder beroering van Bert van 
den Brink en Maria Markesini te 
zweven en de muziek steeg boven 
hen beiden uit. Het samenspel van 
mentor en beschermelinge, beiden 
klassiek geschoold, kreeg in Vin-
keveen een extra dimensie door-
dat Maria de muziek met ritmische 
hijg-, tong- en klapgeluiden een ex-
tra special effect gaf.

Sommigen in de zaal vielen daar-
bij bijna in katzwijm. In een gezel-
lig tête-à-tête met Bert van den 
Brink bracht ze een divers scala 
aan nummers uit haar Griekenland, 
een nummer van Bob Dylan ‘Man 
named all the animals’, het Fransta-
lige ‘C’est sí bon’ en diverse Engel-
se songs van hun nieuwste cd ‘Cos-
mo’, waarbij beiden de zaal met elke 
toon, elk woord en elke beweging 
de adem benamen. 
Het was een optreden van weerga-
loze allure en totaal anders dan Re-
né van Beeck tot nu toe bracht in 
Vinkeveen.

Driemaal
Ondanks dat Stichting Cultura al 
negen jaar lang minstens driemaal 
per jaar haar jazzavonden met Re-
né van Beeck op de planken brengt, 
kende deze vrijdagavond nog veel 
meer verrassingen. Onder begelei-
ding van pianovirtuoos Bert van den 
Brink speelde de bassist voor de 
pauze niet alleen voor het eerst als 

solist op de flugelhorn, maar had hij 
zichzelf ook de vocale partijen toe-
bedeeld en daar had hij het best 
druk mee.
Microfoon en mondstuk wissel-
den elkaar snel af, maar René wist 
zonder blikken of blozen trompet-
klanken op te volgen met zijn war-
me stem en leek zelfs niet van zijn 
stuk gebracht toen hij per ongeluk 
op het snoer van de microfoon was 
gaan staan.

Het enige dat hem af en toe leek af 
te leiden was het magistrale piano-
spel van Bert van den Brink, die de 
begeleiding strak verzorgde en re-
gelmatig inbrak met intermezzo’s 
die bol stonden van de creativiteit. 
Hij improviseerde met een stuk-
je klassiek en hield soms links en 
rechts een verschillende maat aan. 

Daarbij waren vooral de verhalende 
introducties van hetgeen twee ou-
de vrienden zouden opvoeren aan-
genaam onderhoudend en nam Bert 
van de Brink René van Beeck regel-
matig vriendelijk op de hak. Er werd 
veel gelachen en het zorgde voor 
een gezellige sfeer, zodat de zaal 
helemaal klaar was voor het stukje 
magiek dat Maria Markesini samen 
met Bert van den Brink na de pauze 
zou brengen

Na afloop verlieten opgetogen ge-
zichten de zaal en waren hier en 
daar zelfs een paar rode oortjes te 
ontdekken. 
Men had genoten van een betove-
rende avond en keerde onder de 
volle maan geheel in stijl van de 
avond huiswaarts. 

De volgende avond van Stichting 
Cultura vindt plaats op vrijdag 18 
maart in De Boei.

Dan staat eenmansformatie Jeroen 
Zijlstra met zijn ‘zoute jazzy pop-
songs’ en ‘zilte Hollandse blues’ op 
het podium in Vinkeveen.

Kaarten kosten 10 euro en zijn nu 
te verkrijgen via www.cultura-drv.nl.

Lezing over boerenzwaluw
Regio - Op dinsdag 1 maart houdt 
Bennie van den Brink een lezing 
over boerenzwaluwen: “Met de 
boerenzwaluw mee naar Botswana”. 
Deze lezing wordt gegeven in NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis.
Nog even, en de boerenzwaluwen 
keren terug naar Nederland om hier 
te broeden. Omdat de broedpopula-
tie de laatste 40 jaar flink is afge-
nomen, is 2011 uitgeroepen tot het 
Jaar van de Boerenzwaluw. Met di-
verse maatregelen kan deze vogel 
geholpen worden. Ook in De Ron-
de Venen gaat dat dit jaar gebeuren. 
Daarom heeft IVN afdeling De Ron-
de Venen & Uithoorn dé boeren-
zwaluwman van Nederland, Bennie 
van den Brink uit Noordeinde (Gel-

derland), uitgenodigd voor een pre-
sentatie.
Tijdens de lezing komen broedge-
drag, slaapgedrag en het verde-
re verblijf van de boerenzwaluw in 
ons land aan de orde. Ook de situa-
tie tussen vroeger en nu, en het ver-
schil in broedsucces, wordt verge-
leken. Daarna belicht Bennie van 
den Brink de trek naar en het ver-
blijf in de Afrikaanse winterkwartie-
ren. Ook vertelt hij over vogeltrek en 
ringonderzoek. De spreker heeft di-
verse reizen naar Afrika (Botswa-
na en Zambia) gemaakt om onder-
zoek te doen naar de boerenzwaluw 
in zijn overwinteringsgebieden. Ten-
slotte komt de gevaarvolle terugreis 
naar Nederland aan de orde.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Schrijfster Pauline Slot 
komt naar Venen Literair
Vinkeveen - Venen Literair heeft 
de schrijfster Pauline Slot bereid ge-
vonden om vrijdag 11 maart te ko-
men vertellen over haar boeken en 
schrijverschap. Aanvang literaire 
avond 20.00 uur in De Boei aan de 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De uit-
sluitend in voorverkoop verkrijgbare 
toegangskaarten zijn te koop van-
af aanstaande vrijdag 25 februari bij 
de Openbare Bibliotheken in Vin-
keveen, Wilnis en Mijdrecht en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en The Read Shop in Vinkeveen.
De kosten zijn 7,50 euro. Pauline Slot 
heeft een aantal bijzondere romans 
op haar naam staan, deels fictie en 
deel non fictie. Na haar studie Ne-
derlands werkte ze aan de Univer-
siteit van Amsterdam en schreef ze 
een aantal artikelen voor de Volks-
krant. In 1993 maakte ze een 15 
maanden durende reis door Au-
stralië, Nieuw Zeeland en Cana-
da. Zij bezocht ook de Fiji Eilanden 
en Cook Island. Tijdens deze peri-
ode raakte ze geïntrigeerd door de 
sporen die reizigers achterlaten in 
het landschap waardoor zij trek-
ken. Uiteindelijk resulteerde dit in 
de in 1999 verschenen roman “Zui-
derkruis”.Deze roman gaat over een 
vrouw die de nagelaten sporen van 
haar overleden vriendin volgt om te 
achterhalen wat er met haar is ge-

beurd. Dit boek belandde in diver-
se boeken-top-tiens. Na “Blauw-
baard” een eigentijds sprookje over 
familieverhoudingen in 2000 ver-
scheen “Tegenpool” in 2001, een ro-
man over een vrouw die met kerst 
haar familie ontvlucht en op reis 
gaat. Na de psychologische roman 
“De inwendige” (2007) verscheen 
vorig jaar “En het vergeten zo lang”, 
een boek gebaseerd op het ware 
verhaal van Marietje Hagenaar, die 
als Maria Reyes een korte tijd ge-
trouwd was geweest met de Chi-
leense dichter Pablo Neruda. Na 
het op de klippen gelopen huwelijk, 
keerde Hagenaar vanuit Chili terug 
naar Nederland met de uit het kort-
stondige huwelijk geboren gehan-
dicapte dochter Malva Martina. Het 
tragische leven en de dood van Ma-
rietje Hagenaar wordt door Slot be-
schreven. Pauline Slot vindt het als 
lezer en als schrijver van romans 
belangrijk dat een boek een hechte 
compositie heeft en dat er correcte 
beelden bij de lezer worden opge-
roepen. In het algemeen houdt Slot 
van verhalende boeken met een zo-
danige verhaallijn dat die bij de lezer 
een groeiende nieuwsgierigheid op-
roept. Wie meer wil weten over Ve-
nen Literair kan bellen met Anneke 
van Gessel, tel. 0297-261382 of met 
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.



iedere maandag

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee
(koepelzaal)

wo. 2 maart 
Vogelpark Avifauna

14,70 euro

 

7 + 21 maart 
v/a 16.00 u

Eetcafé 
Het Pruttelpotje

in Allround

iedere dinsdag

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. 
koersbal (koepelzaal)

biljarten (komzaal)
14.30 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
19.00 u. film

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

elke di.morgen
sjoelen

do. ochtend 3 maart 
boodschappen 

do. 3 maart 
filmmiddag 

in Maria-Oord

10.00 u. 
Seniorweb DRV

internetcafé

iedere woensdag

9.30 u. gymnastiek 
(komzaal)

10.45 u 
beter bewegen 

(koepelzaal)

09.30 u. handwerken 
met Rode Kruis

10.30 u. elke even 
wo.dagen

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

om de week op 
wo.morgen
schilderen

1e wo 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

2e wo 14.00-16.00 u. 
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u. 

bingo

middag 
biljarten

vr. 4 maart 
winkelcentrum 

‘t Rond in Houten 
8,80 euro

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)
 

14.30-16.00 u. soos

19.00 u. muziek

 9.00 u. 
biljarten

9.45 u. 
rozenkransgebed

10.30 u.
beter bewegen

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.00-16.00 u.
koersbal

10.15 u. en 
14.00-16.00 u
klaverjassen

vr. 4 maart 
Kookpunt

eten in Allround

do 24 maart 
Passage Mijdrecht

Goudse Glazen, 
Lijdenstijd en Pasen 
door dhr. M. Tompot

iedere vrijdag

ong. 15.00 u.
weeksluiting

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

14.30-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

wo. 9 maart 
Museum ‘t Witte Paard 

Schoorl
29,20 euro

wo. 16 maart 
Onze kontakt morgen
Het kroondomein door 

dhr. J. Huttinga

ma. 14 + 28 maart 
14.30 u.

spelmiddag 
(koepelzaal)

di. 1, 15 en 29 maart
10.00 u. 

Rabobankbus

ma. 14 + 28 maart 
14.30 u. 

spelmiddag

wo. 2 maart 18.30 u.
bingo

do.middag 
10, 17 en 24 maart 

markt/boodschappen 
doen

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

ma. 21 maart 10.30 u. 
De IVN winterkoffer 

met Lia Radem. 
vr. 5 maart 15.30 u. 

Café Hans

za. 26 maart 
v/a 10.00 u. 

koffieconcert

vr. 25 maart 
combi uitje bood-

schappen in Aarhof 
Alphen a/d Rijn 

5,60 euro

di. 29 maart 9.30 u.
Decibel 

hoortoestellen

wo. 30 maart 
Kasteel Doorwerth 

31 euro

di. 22 maart 19.00 u.
bingo

do. 3 maart 10.30 u. 
knutselen met 

groep 4, 
carnavalslingers

zo. 6 maart 10.00 u.
inloopzondag

di. 1 maart 14.30 u.
rollatordansen

di. 8 maart 
carnavalsoptreden

4 euro

ma. 14 maart
Kookpunt

Eten bij Allround

di. 29 maart 19.00 u.
quizavond

ma. 7 en 21 maart 
14.00 u. kaarten

di. 8 maart 15.00 u.
carnaval! Met muziek 

van Nico de Graaf

vr. 4, 11 en 18 maart
14.30 u.

spelmiddag

do. 10 maart 
14.00-16.00 u.
borrelmiddag

wo. 16 maart 
visje eten in IJmuiden

9,40 euro

di. 15 maart 15.00 u. 
bingo

do. 17 maart 14.00 u
schoenverkoop v.d. 

Wilt & Zn.

do. 25 maart 
14.00-16.00 u. 
borrelmiddag

wo. 23 maart 
Kaasboerderij 

De Simone hoeve 
bij Volendam

10,20 euro

do. 31 maart 18.30 u. 
toneelvoorstelling

wo. 9 maart 10.00 u. 
as-woensdag 

Heilige Mis

vr. 11 maart 10.00 u.
Kerkhof’s mode

vr. 18 maart 10.00 u.
wereldverteldag met 

thema maaltijd

di. 15 maart 14.00 u.
bingo

vr. 18 maart
Tuincentrum 

Groenrijk 
Nieuw Vennep

5,80 euro

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

elke 2e do. v/d mnd van 10.00-11.00 u.
rollatorspreekuur

Volgende op do. 10 maart 
in Nieuw Avondlicht.

Iedere 2e wo. v/d 
maand v/a 19.30 u. 

Alzheimer Café
in Zuiderhof

Rabobankbus even weken:
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, 
elke di. 13.00-15.00 u. 

Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe 
elke di.15.15-17.00 u. 

elke laatste ma. v/d 
maand 13.30-15.30 u.

Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer, G. van Aemstelstr. 5, 

4 en 14 maart 
v/a 17.00 u.

Kookpunt in 
Allround 7 euro 

di. 1 maart 19.00 u. 
rollatordansen 

di. 8 maart 19.00 u. 
filmavond

di. 1, 22, 29 maart en do. 
17 maart 15.00 u.

sjoelen

ma. 7 en 21 maart 
14.30 u. 

‘That’s the question’

do. 3 maart 14.00 u. 
film 

The African Queen 
4 euro

vr. 11 maart 
Groot Café ‘De Griffel’ 

omgeving De Bilt 
8,20 euro

Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MAART 2011

Rabobankbus oneven weken: 
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
 Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, hoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe 

elke di. 15.15-17.00 u. 

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is, onder andere, een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informa-
tie: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info .
Een greep uit de vrijwilligersvacatures 
- Argon zoekt een lid/coördinator materiaal commissie. 

Mede beleid bepalen t.a.v. materiaal sportvereniging Ar-
gon (voetbal en basketball). Vacaturenummer 3911

- Stichting Match (organisatie beursvloer) zoekt een 
tekstschrijver. Afnemen van korte interviews en schrij-
ven van artikeltjes voor de nieuwsbrief en website. Vaca-
turenummer 3932

- Stichting De Baat zoekt versterking voor de Werkgroep 
vrijwilligersdag. Gezamenlijk ontwikkelen van het pro-
gramma voor de jaarlijkse Vrijwilligersdag (keuze work-
shops) en praktische taken in de voorbereiding en op de 
dag zelf. 

Kijk voor meer informatie over deze en andere vacatures 
op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u 
meer informatie, wilt u namens uw organisatie vacatures op-
geven, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op 
met Dyanne van Tessel via d.vantessel@stichtingdebaat.nl  
of bel op dinsdag of donderdag naar 0297-230280.

TIENER- EN JONGERENWERK
JC Allround
Rondweg 1a Mijdrecht
Tel: 0297 272829
E-mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Nieuw bij JC Allround: 
Cafe Shuffle en Alto Cafe. 
Elke eerste vrijdag van de maand is er van 
22.00-02.00 Cafe Shuffle in Allround. De 
beste top 40 hits in een relaxte sfeer. Voor 
16+. Entree is gratis. Elke tweede vrijdag van 
de maand is er het Alto Cafe. Vanaf 23.00 
uur zijn er de hardste alternatieve tracks te 
beluisteren. Ook voor 16+ en ook hier is de 
entree gratis. 

Oproep voor Veenig
Redactie, journalisten, filmmensen, presentatoren en schrij-
vers gezocht voor www.veenig.nl. Dit is de site voor de jon-
geren in De Ronde Venen waar allerlei info over zaken die 
jongeren aangaan en veel meer leuke dingen gevonden 
kan worden. Wil jij helpen met het maken van filmpjes, fo-
to’s, verhalen voor deze site of op een andere manier? Meld 
je dan nu aan via T.Klinkhamer@stichtingdebaat.nl.

AL WANDELEND HET VOORJAAR 
TEGEMOET
Op 5 april start de Stichting Spel en Sport 55 plus weer met 
het onderdeel Sportief Wandelen. Sportief Wandelen start 
op 5 april en duurt tot 27 september, elke dinsdagavond 
om 19.00 uur vanaf de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan. 
Sportief Wandelen staat borg voor een gevarieerde en ver-
antwoorde opbouw van uithoudingsvermogen en tech-
niek. Coördinatie en lenigheid komen ook aan bod. U wordt 
begeleid door ervaren en gediplomeerde docenten. Het 
trainen met elkaar is gezellig en ook een stimulans om de 
conditie te verbeteren. In april is het voorjaar. Wat is er dan 
heerlijker om buiten sportief bezig te zijn en tegelijkertijd 
te genieten van de ontluikende natuur? Meldt u nu al aan 
om zeker te zijn van deelname. Wij verwelkomen u graag! 
Aanmelding via e-mail bebu@spelensport55plus.nl of tele-
foon 06-21918353. Website www.spelensport55plus.nl

ALZHEIMER CAFé: 
“GEESTELIJKE ZORG BIJ DEMENTIE” 
Het Alzheimer Café vindt plaats op woensdag 9 maart in 
Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 te Vinkeveen 
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. Het thema van deze avond is: 
“Geestelijke zorg bij Dementie”. Dementie kan de mens 
emotioneel diep raken. De zieke, familieleden en verzor-
genden krijgen - bij leven al - te maken met verlieserva-
ringen en met een rouwproces. Spreker is Dominee Kees 
Burger, predikant te Mijdrecht. Iedereen die in zijn of haar 
persoonlijk leven met dementie wordt geconfronteerd, de 
zieke zelf, familieleden maar ook hulpverleners en andere 
belangstellenden zijn welkom. Er is muziek, koffie en ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Esther Smit, Coördinator 
Steunpunt Mantelzorg, Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, 
0297-230280, bereikbaar op maandag en dinsdag.

MAATJE VOOR TWEE
Maatje voor Twee is er voor alle zelfstandig wo-
nende inwoners in het werkgebied van Stichting 
De Baat die vanwege welke reden dan ook een 
maatje (vrijwilliger) kunnen gebruiken. 
Een maatje is er voor gezelschap, om samen leuke 
dingen mee te doen, om een aantal taken over te 
nemen, iets te regelen, even mee te denken. Een 
maatje kan een extra steuntje in de rug zijn en het 
leven daarmee wat meer kleur geven. Maatjes zijn 
vrijwilligers die met enige regelmaat 1 op 1 hulp, on-
dersteuning of gezelschap bieden, in de vorm van 
bijvoorbeeld een praatje, een spelletje, een wande-
ling of iemand die eens meedenkt. Maatjes krijgen 
hiervoor trainingen en begeleiding.
Maatje voor Twee is er voor:
Kwetsbare mensen van alle leeftijden die zelfstandig 
wonen in gemeente De Ronde Venen. Te denken valt 
onder andere aan:
- (dementerende) Ouderen, maar ook voor mantel-

zorgers die bij de zorg voor een familielid onder-
steuning kunnen gebruiken.

- Chronisch zieken (vanaf 55 jaar)
- Gehandicapten (vanaf 55 jaar) 
- Mensen met een psychiatrische problematiek
- Ouders die ondersteuning kunnen gebruiken bij 

de opvoeding van hun kind
Maatje voor Twee werkt samen met diverse andere 
organisaties waaronder Handjehelpen regio Utrecht 
die ondersteuning biedt aan kinderen en volwas-
senen tot 55 jaar met een handicap of chronische 
ziekte in de thuissituatie. Maar ook bijvoorbeeld met 
het NPV, het Rode Kruis en de Zonnebloem. Geïnte-
resseerde hulpvragers en vrijwilligers of anderen die 
meer willen over het project kunnen bellen naar co-
ordinator Carolien Harbers tel: 0297-230280 en be-
reikbaar via mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

v/a 12.30 u.
Open tafel

in Zuiderhof. Opgeven 
bij Zita 0297-287942 op 
di. tussen 9.30-10.30 u. 
(9 dagen van tevoren)

za 22 maart 19.30 u.
Passage, afd. Vinkeveen 

en Waverveen
Herv. Ver. Gebouw 

Vinkeveen
Ds. A. Aarnoutse

Activiteiten St. Spel 
en Sport 55+ 

zie website: www.
spelensport55plus.nl 
of bel: 06-21918353

 

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

 

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

 

BUURTKAMERNIEUWS MIJDRECHT EN 
VINKEVEEN
We hopen de komende periode veel55 + ers in de Buurtka-
mers te mogen verwelkomen voor een kopje koffie of thee 
met een praatje, krantje, spelletje of creatief bezig zijn. Er 
zijn geen kosten aan verbonden en in beide Buurtkamers 
staan gastvrouwen en -heren voor u klaar. In het kader 
van de naderende lente gaan we Bloemschikken in de 
Buurtkamer Vinkeveen op donderdag 1 en donderdag 
3 maart. Breng zelf mee: snoeischaartje en schaal/mand. 
Wat bloeiende takken, bollen en groen. Wij zorgen voor de 
rest ! Het is geen geen cursus maar gewoon samen bezig 
zijn. In beide Buurtkamers is een prikbord met veel aankon-
digingen voor activiteiten voor ouderen. In Mijdrecht is er 
weer plaats op allebei de samen-koken-samen-etengroe-
pen op dinsdag en donderdag tussen de middag  (5 euro 
voor een 3 gangen menu). Voor deelname uiterlijk op de 
ochtend tussen 9.30-10.00 uur aanmelden via telnr. 0297-
230280. Probeert u het eens een keer uit; lekker en gezellig. 
Tot Ziens in een van de twee Buurtkamers van de Ronde 
Venen! Voor informatie over de Buurtkamers in Mijdrecht of 
Vinkeveen kunt u op dinsdag en donderdag bellen met de 
coördinator: Annie van Gelder (06.17970016} of Stichting 
De Baat (0297-230280).

MANTELZORGSALON: ‘HOE GA IK OM 
MET - HOGE –VERWACHTINGEN’
Bent u mantelzorger en wilt u weten hoe u het beste om 
kunt gaan met “hoge” verwachtingen en wensen? Dan bent 
u van harte welkom bij de mantelzorgsalon van maandag 
28 februari, van 13.30-15.30 uur in de Buurtkamer aan de G. 
van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Een trainer van Indigo zal 
tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan verwach-
tingen over en weer, frustraties, schuldgevoelens en onder 
de loep nemen hoe u hiermee om kunt gaan. Spreekt u ver-
wachtingen bijvoorbeeld (vooraf ) uit, of zegt u maar liever 
niks? Hoe komt u erachter wat de ander van u verwacht? 
Leren omgaan met elkaars verwachtingen maakt dat de 
emmer minder snel vol raakt en u er voor de ander kan blij-
ven zijn. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf laat weten 
dat u komt, tel. 0297-230280, of e.smit@stichtingdebaat.nl. 
Mocht u het lastig vinden om van huis te gaan of heeft u 
iemand nodig die uw zorgtaken even over kan nemen, dan 
kunt u contact opnemen met een van de Servicepunten. Zij 
denken met u mee voor een oplossing, tel. 0297-587600. 
De mantelzorgsalon vindt iedere laatste maandag van de 
maand plaats van 13.30-15.30 uur in De Buurtkamer en is 
bedoeld voor mantelzorgers uit De Ronde Venen. De eerst-
volgende bijeenkomst is maandagmiddag 28 maart en zal 
in het teken staan van het voorjaar.

AAN HUIS GEKLUISTERD?
Haal de wereld binnen met behulp van internet!
Bent u vanwege een lichamelijke beperking aan huis ge-
kluisterd maar wilt u toch genieten van wat de wereld te 
bieden heeft, dan is het internet iets voor u. Het internet 
biedt een onuitputtelijke bron van informatie met talloze 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding thuis. U kunt lan-
den en steden “bezoeken”, vanuit de luchtde wereld bekij-
ken en “over van alles en nog wat” informatie vinden. Ook 
kunt u winkelen via internet. En met e-mail kunt u makke-
lijk en snel “brieven” versturen (en ontvangen). Stichting De 
Baat verzorgt diversen cursussen aan huis. U leert hoe een 
computer werkt, wat u kunt met internet, u leert teksten 
schrijven (Word) op de computer en “brieven” via email ver-
zenden. De kosten bedragen 50 euro per cursus. Het aan-
tal uren en keren is maatwerk, afhankelijk van uw kennis 
en van uw lichamelijke beperking. Wilt u meer weten over 
deze dienst dan kunt u contact opnemen met de coördi-
nator Nel Verhoek van Stichting De Baat. Tel. 0279-230280

BELASTINGAANGIFTE, 
DOE HET OP TIJD DIT JAAR!
Belastingservice voor 65-plussers
Belastingaangifte doen is niet leuk en voor sommigen ook 
niet makkelijk. Vrijwilligers die het wél leuk vinden om 
aangiftes in te vullen komen bij u thuis. Stichting De Baat 
biedt 65-plussers, tegen geringe vergoeding (10 euro per 
persoon) hulp aan bij het invullen van de belastingformu-
lieren. De hulp is uitsluitend bedoeld voor 65-plussers die 
moeten rondkomen van AOW en, eventueel, een klein pen-
sioen. Heeft u inkomen uit Box 3 of een heeft u een eigen 
bedrijf (of gehad) dan komt u niet in aanmerking voor de 
Belastingservice*. Elk jaar heeft de belastingdienst een on-
derwerp waar men ze extra op controleert. Dit jaar is het 
“tijdig aangifte doen”. Dat betekend dat uw aangifte voor 1 
april binnen moet zijn bij de belastingdienst. Anders loopt 
u kans dat u een boete krijgt. Wilt u gebruik maken van 
de belastingservice neem dan snel contact met op (0297-
230280). Dan kunnen de vrijwilligers een planning maken 
en iedere klant ruim voor 1 april bezoeken. 
*Als u niet binnen de voorwaarden valt kan Stichting De Baat of het 
Servicepunt De Ronde Venen (0297-587600)) u doorverwijzen naar 
een betrouwbaar bureau dat uw aangifte kan verzorgen.

NL DOET: DE BAAT DOET OOK!
10 Medewerkers van Stichting De Baat gaan op vrijdag 18 
maart als vrijwilligers een klus doen. Welke dat is, is nu nog 
niet bekend. Op 18 en 19 maart organiseert het Oranje 
Fonds in het hele land de grote vrijwilligersactie NL Doet. 
NL Doet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en ac-
tiveert zoveel mogelijk Nederlanders om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. Schoolklassen, families, 
collega’s, sportteams, serviceclubs wordn uitgenodigd om 
op vrijwillige basis aan de slag te gaan. Verwacht wordt dat 
zo’n 250.000 mensen in actie zullen komen die ruim 6000 
klussen gaan vervullen. Op www.nldoet.nl zijn klussen te 
vinden in de eigen omgeving. Maatschappelijke organisa-
ties kunnen via www.nldoet.nl. op een klus aanmelden. Wilt 
u meer informatie of hulp bij het bedenken of aanmelden 
van een klus? Neem dan contact op met Dyanne van Tessel 
(0297-230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl).



Mijdrecht - Afgelopen zondag 13 
februari vonden de eerste voorron-
des van het Soneo Dance Event 
plaats in Drachten. Soneo is een 
stichting die zich inzet voor dans en 
creativiteit.
Bij dit dance event kun je een plaats 
veroveren voor het Nederlands 
kampioenschap jazzdance, cheer-
dance en/of streetdance. In het gro-
te theater De Lawei in Drachten 
kwamen er gedurende de hele dag 
80 teams op het toneel in deze ver-
schillende categorieën om hun dan-
sen te presenteren. 

Selectie 2 van Jazz & Showballet Ni-
cole deed mee in twee categorieën, 
Jazz rules en Jazz no-rules. Bij de 
rules divisie moeten de dansen aan 
bepaalde voorwaarden voldoen en 
aan de hand daarvan wordt je dans 
beoordeeld. Groot verschil met de 
no-rules divisie is dat je in de rules-
divisie kans kunt maken op het Eu-
ropees kampioenschap. Selectie 2 
moest eerst hun dans Shotgun laten 
zien in de rules divisie en dat deden 
ze erg goed. De zenuwen waren nu 
wat minder en even later mochten 
ze in de no-rulesdivisie hun num-
mer Out of Grace laten zien. 

Aan het eind van het blok vond 
de prijsuitreiking plaats. Allereerst 
mochten ze een eerste prijs in ont-
vangst nemen voor hun nummer 
Shotgun en vlak daarna een tweede 
prijs voor het andere nummer.

Twee mooie bekers voor de prijzen-
plank in de dansschool, met de tips 
van de juryrapporten gaan ze hard 
aan de slag, zodat ze de volgende 
keer nog hogere punten kunnen 
scoren. En dan verzekerd zullen zijn 
van een plek op het NK in oktober.
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Twee weekenden, 5/6 en 12/13 maart,
in  Galerie Fort aan de Drecht

Tweede verkoopexpositie 
van ‘Kunst van Zolder’
Regio - Aan de vooravond van 
Kunst van Zolder bij Galerie Fort 
aan de Drecht spraken wij met een 
aantal leden van de Expositie Werk-
groep.

Wat is “Kunst van Zolder”?
De commissieleden kwamen op dit 
idee omdat ze zelf af en toe iets 
nieuws en er dan soms iets anders 
opzij gezet moet worden in huis. De 
oudere kunst, waar men op uitgeke-
ken is of die moet wijken voor iets 
nieuws, blijft dan ergens op zolder 
of in een kast ongezien en soms ver-
geten staan. Niet alleen voor de me-
dewerkers maar ook voor klanten 
die vanwege verhuizing etc. voor 
hetzelfde probleem staan.
Zo werd het plan geboren om een 
beurs te organiseren waar mensen 
hun niet meer ‘gebruikte’ kunst of 
werken waar ze op uitgekeken zijn, 
kunnen verkopen. 

Dit is nu de tweede keer dat 
Kunst van Zolder georganiseerd 
wordt. Wanneer was de eerste 
Kunst van Zolder eigenlijk?
De eerste Kunst van Zolder werd 
gehouden in 2009. Toen was het 
slechts een weekend (zaterdag in-
brengen en zondag de verkoop). Nu 
dus een inbrengdag op 26 februari 
en vervolgens 2 weekenden 5/6 en 
12/13 maart de verkoop.

Wat mag men zoal 
aanbieden ter verkoop?
Kunstwerken die kunnen worden 
ingebracht zijn ingelijste schilderij-
en, etsen, gouaches, zeefdrukken, 
beelden, glas- en keramische ob-
jecten, (dus geen kunstposters).

Zijn er ook werken die 
absoluut niet kunnen?
Jazeker, men kan niet aankomen 
met kleding, sieraden, meubels, an-
tiek, boeken, servies, potjes, vaasjes, 
schaaltjes en dergelijke. 

En het is ook niet de bedoeling dat 
de mensen eigen werk inbrengen.

Wie bepaalt de prijs?
Dat doet de verkoper zelf. Het is na-
tuurlijk wel zo dat het wel in ver-
houding moet staan en wil je het 
werk echt kwijt, dan zal je de vraag-
prijs natuurlijk aantrekkelijk moeten 
houden.

Als je nou geen idee hebt 
wat je ervoor moet vragen?
Daarvoor hebben we twee experts 
rondlopen die kunnen adviseren 
wat een werk waard zou kunnen zijn 
en dan mag je het verder zelf bepa-
len natuurlijk.

Als er nu een uniek werk 
aangeboden wordt, wat dan?
Heel simpel, als onze experts ook 
maar denken dat het iets bijzonders 
is zullen zij het advies geven om met 
het werk naar een veiling te gaan. 
Het is echter geen Kunst en Kitsch, 
dus er worden geen taxaties ge-
daan maar uitsluitend geadviseerd 
wat een werk zou kunnen opbren-
gen bij verkoop.

Zijn er kosten aan verbonden?
De galerie heeft natuurlijk onkosten. 
Denk maar aan de PR, de uitnodi-

gingen en de vaste lasten die zo’n 
galerie nu eenmaal met zich mee-
brengt. Vandaar dat er per persoon 
inschrijfgeld wordt gevraagd van 
10,- euro per persoon. Dus dat is 
niet per ingebracht stuk. Overigens 
is er wel een maximum van 6 in te 
brengen werken per persoon.

Wanneer kunnen de werken 
worden ingebracht?
Wie kunstwerken heeft die in aan-
merking komen voor verkoop, kan 
deze komen brengen tijdens de in-
brengmiddag, zaterdag 26 februa-
ri van 12.00 tot 16.00 uur in Gale-
rie Fort aan de Drecht, Grevelingen 
50, Uithoorn.

Waar kan ik meer 
informatie vinden?
Heel simpel, voor de internet gebrui-
kers staat alle informatie op de web-
site: www.galeriefortaandedrecht.nl, 
maar gewoon bellen mag en kan 
ook natuurlijk, Joop Crum is telefo-
nisch bereikbaar op 0297–521 460 
en geeft graag alle informatie.
Trouwens wat ook bijzonder is aan 
Kunst van Zolder is dat het een ten-
toonstelling is waar alle expositie 
werkgroepleden aan meewerken.

Nog iets toe te voegen?
We hopen dat iedereen die een 
kunstwerk heeft staan en daar spijt 
van heeft, erop is uitgekeken of dat 
het gewoon niet meer past in het 
interieur gewoon op 26 februari 
langskomt en wie weet kun je het 
verkopen en zie je bovendien nog 
iets moois en betaalbaars op de ver-
koopexpositie.
Inbrengen van de kunst kan op za-
terdag 26 februari tussen 12.00-
16.00 uur en de verkooptentoonstel-
ling Kunst van Zolder heeft plaats 
op zaterdag en zondag 5,6,12 en 13 
maart in Galerie Fort a/d Drecht tus-
sen 12.00 en 17.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Natuur 
dichtbij 
huis

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Trekvogels
Wat is er fascinerender in de natuur dan de 
vogeltrek? Vogels die vanuit hun broedgebie-
den in Noordelijke landen zoals Nederland dui-
zenden kilometer naar het zuiden vliegen om 
elders te overwinteren. De Noordse stern, een 
vogel die ook in Nederland broedt, vliegt van 
Noord Europa naar de Zuidpool: heen en terug 
35.000 kilometer!!! Een ongelofelijke prestatie.
Hier in De Ronde Venen hebben we in de winter 
heel veel wintergasten uit het hoge noorden 
van Europa. Onze spreeuwen vertrekken in het 
najaar naar Engeland en Frankrijk om plaats te 
maken voor hun Noord Russische en Siberische 
soortgenoten. Wij hebben de eerder bespro-
ken smienten met duizenden te gast in onze 
weilanden en sloten. Prachtige kleine eendjes 
die in losse zwermen fluitend door het zwerk 
zwieren. Een lust voor oog en oor.
En dan de ganzen. Grauwe ganzen komen uit 
het hoge noorden van Europa afzakken naar de 
lage landen om er de winter door te brengen. 
Sommigen trekken nog verder door naar het 
zuiden. Onze lepelaars vliegen naar Mauritanië 
in Afrika om te overwinteren. 
Waarom doen die vogels dat? Ze trekken vooral 
weg omdat in hun broedgebieden in de winter 
geen voedsel te vinden is.
Ons Waddengebied is een heel belangrijk tus-
senstation voor de trekvogels uit Noord Europa. 
Even uitrusten en bijtanken. In het Lauwersmeer 
gebied bijvoorbeeld verblijven tijdelijk honderd-
duizenden steltlopers. Dit gebied is bovendien 
heel belangrijk voor bijvoorbeeld de kleine (wil-
de) zwaan en voor de brandgans. Veel vogels 
vliegen ’s nachts. Luister ’s avonds buiten eens 

naar de overvliegende gakkende ganzen en 
fluitende smienten. De trekvogels oriënteren 
zich ’s nachts op de sterren. Voordelen van ’s 
nachts vliegen zijn: 1. vaak is er minder wind, 
2. er is minder kans om door een roofvogel 
gegrepen te worden, 3. er is overdag tijd om 
voedsel te zoeken.
Nadelen van ’s nachts vliegen zijn obstakels 
als windmolenparken, zendmasten, elektri-
sche bovenleidingen en heel hoge gebouwen. 
Deze obstakels hebben al heel wat vogellevens 
geëist en beïnvloedt de vogelstand in negatieve 
zin. Andere gevaren die de trekvogels onder-
weg tegen kunnen komen zijn voedselschaars-
te, slecht weer, hoge bergen, woestijnen en 
zandstormen. Ook deze gevaren eisen hun tol.
Uit klimaatonderzoek is ook verandering in 
trekgedrag gebleken. Enerzijds is gebleken dat 
vrijwel alle vogels van Europa minder ver weg 
trekken als gevolg van de opwarming van de 
aarde. Dit scheelt zo’n 100 KM. Anderzijds blijkt 

ook dat als gevolg 
van de opwarming 
de broedgebieden 
naar het noorden 
opschuiven waar-
door de trekafstand 
en –tijd langer 
wordt. 
Hoe het ook zij, 
de vogels leggen 
enorme afstan-
den af tussen hun 
broedgebieden en 
overwinteringsge-
bieden. Kanjers zijn 
het!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Groep 4A van De Fontein 
genoot in het Rijksmuseum

Mijdrecht - Groep 4a van basis-
school basisschool De Fontein is op 
excursie geweest naar het Rijksmu-
seum in Amsterdam. Op school heb-
ben de kinderen gewerkt aan een 
project over Rembrandt. Waarom 
was hij zo’n beroemde schilder en 
hoe was het om te leven in de Gou-
den Eeuw? Als afsluiting van dit pro-
ject heeft groep 4a een rondleiding 
gehad in het Rijksmuseum. Daar 
hebben ze o.a. “De Nachtwacht” in 
het echt gezien, geleerd hoe ze verf 
maakten, waarom zout zo belangrijk 
was, en nog veel meer! Daarna nog 
even spelen op het museumplein. 
Voor de kinderen was ook het ritje 
met de tram een belevenis. Het was 
een dag om niet snel te vergeten!

Jazz & Showballet Nicole 
wint twee bekers in Drachten
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28 februari t/m 4 maart Poelweg afgesloten

Aanleg van vrije busbaan 
voor de Zuidtangent
Uithoorn - De provincie Noord-
Holland legt tussen busstation Uit-
hoorn en de kruising met de Leg-
meerdijk een vrije busbaan aan voor 
de Zuidtangent. De werkzaamhe-
den vinden plaats tussen maandag 
28 februari en vrijdag 25 maart. Het 
verkeer moet rekening houden met 
enige verkeersoverlast. De werk-
zaamheden zullen gefaseerd plaats-
vinden. Op verschillende locaties zal 
de aannemer binnenkort asfalte-
ren, markering op de weg aanbren-
gen en nieuwe openbare verlichting 
plaatsen. Afsluiting Poelweg van 
maandag 28 februari 07.00 uur tot 
en met vrijdag 4 maart 18.00 uur. In 
deze periode is de Poelweg afgeslo-
ten voor al het autoverkeer. De om-
leidingsroute loopt over de Noord-
dammerweg en de Randweg. Fiet-
sers worden langs het werk geleid.

N201
Verkeershinder op de N201 van 
maandag 28 februari 07.00 uur tot 
en met 18 maart 18.00 uur.
In verband met het plaatsen van 
een nieuwe middenberm in de N201 
wordt het autoverkeer in de richting 
Aalsmeer in deze fase over een by-
pass (over het fietspad) langs het 
werk geleid. De fietsers rijden over 
de bestaande omleiding voor fiet-
sers langs de Betula over het terrein 
van de Bloemenveiling.
Afsluiting Faunalaan van maandag 
21 maart 07.00 uur tot en met vrijdag 
25 maart 18.00 uur 
In deze fase is de de Faunalaan ge-
deeltelijk afgesloten.

Voornamelijk bouwverkeer maakt 
gebruik van deze weg en verkeers-
hinder zal daarom beperkt zijn.

Rondevener neemt deel 
aan WK sledehondenraces

(vervolg van voorpagina)

Hans van de Hoeve woonde des-
tijds buiten De Ronde Venen en was 
in zijn vrije tijd actief bij een die-
renasiel. “Er was toen een dame 
die haar Husky’s een poosje in het 
asiel onderbracht. Later werden de 
honden weer opgehaald door men-
sen die ze trainden. Dat vond ik in-
teressant en ben met hen meege-
gaan om te kijken hoe zij dat deden. 
Het leek mij leuk om dat ook te doen 
en op die manier ben ik als het wa-
re bij deze sport betrokken geraakt”, 
legt Hans uit. “Ik ben met één hond 
begonnen, een Husky, maar al snel 
kwam er een bij, evenals een slee 
en een kar. Vervolgens werd over-
gestapt op de German Trail Hound. 
De kar wordt vaak gebruikt om te 
trainen op tijdstippen dat er geen 
sneeuw ligt. Dat trainen en ra-
cen kan je met twee honden doen, 
maar ook met zes, acht of zelfs tien, 
al naar gelang je wilt deelnemen in 
een bepaalde klasse. Die span je 
twee aan twee voor je slee of kar. 
Om de honden trekkracht te laten 
ontwikkelen span ik ze vaak voor 
een quad, dat is zo’n vierwiel aan-
gedreven voertuig. Vanzelfsprekend 
staat die dan in zijn vrijloop, zonder 
dat de motor aan is. Maar zo’n quad 
is aardig zwaar en is dus een mooi 

De partner van Hans van Hoeve, Femke, neemt zelf ook deel aan de races

Even een knuffel van de baas: ‘goed gedaan, jochies’…

middel voor krachttraining. De hon-
den leren zo in teamverband te lo-
pen. Van dat team maak je als ‘men-
ner’ natuurlijk zelf ook deel uit. Al 
met al vormen we momenteel een 
heel gedisciplineerd team dat in 
staat is om wedstrijden te winnen. 
Oefenen kan je het hele jaar door, 
ook als er geen sneeuw ligt. Meest-
al oefen ik in het bos bij de Lage 
Vuursche, het gebied tussen Hil-

versum en Baarn. Daar heb ik een 
vergunning voor om dat te mogen 
doen. Maar ook in het Wickelhof-
park train ik wel eens als er sneeuw 
ligt, soms ook met de quad achter 
het span.”

Zeshonden klasse
Hans begint samen met zijn honden 
te trainen als de temperatuur be-
neden de vijftien graden komt. Dat 
is doorgaans aan het einde van de 
herfst. Hij begint met korte afstan-
den. Eind december is hij dan zo-
ver dat hij de honden de door hem 
gekozen afstand zo snel moge-
lijk kan laten afleggen. Die afstand 
komt overeen met het tracé dat tij-
dens wedstrijden wordt afgelegd. 
Hans doet mee aan wedstrijden in 
de zeshonden klasse. Dat houdt een 
afstand van 12 kilometer in. Tijdens 
wedstrijden die zich meestel in het 
weekend afspelen, wordt drie da-
gen achtereen een afstand gelopen. 
Volgens Hans kunnen de honden 
dat goed aan en ze herstellen snel 
weer van hun inspanning. Sommige 
hondentypen zijn getraind om tus-
sen de veertig en vijftig kilometer 
te lopen, maar die heeft Hans niet. 
Hij heeft ‘sprinters’, dus honden die 
echt voor snelheid gaan. Hans: “In 
het najaar beginnen we al met kar-
wedstrijden. Die worden vaak ge-
houden in België, Duitsland en Tsje-
chië. Daarvoor wordt dan een speci-
aal parkoers uitgezet van zo’n 7 ki-

lometer, doorgaans korter dan die 
12 in de sneeuw. Karwedstrijden 
zijn wat zwaarder, dus daarom een 
kortere afstand. Eind december zijn 
er overal sneeuwwedstrijden, voor-
namelijk in België, Duitsland, Mid-
den-Europa, Oostenrijk en de Scan-
dinavische landen. Maar ook in Ca-
nada en Noord-Amerika wordt deze 
sport beoefend. Je zult er nog van 
opkijken hoeveel belangstellend 
publiek er naar dit soort wedstrij-
den komt kijken. Dit keer gaan we 
dus naar het WK in Hamar in Noor-
wegen. Donderdag 10 maart ver-
trekken we, dan gaan we eerst nog 
wat trainen en op vrijdag 18 maart 
zijn de eerste wedstrijden. Daarvoor 
is een speciaal parkoers uitgezet 
en geprepareerd. Onderweg staan 
borden om je de richting te wijzen 
waar je naartoe moet. Voor ons is 
de zeshonden klasse natuurlijk van 
belang. Dan moet er verdeeld over 
drie dagen geracet worden, dus vrij-
dag, zaterdag en zondag. Op vrij-
dag is de loting. Dat is best span-
nend want je weet nooit wie er voor 
of achter jou gaat lopen. Degene die 
de eerste dag het snelste was mag 
de tweede dag als eerste starten. Er 
nemen veel goede teams aan deel, 
waaronder ook andere Nederland-
se equipes. Maar onze honden zijn 
goed getraind en hebben inmiddels 
al snelle tijden gelopen met snel-
heden van zo rond de 30 kilome-
ter per uur. Dus hebben we er al-
le vertrouwen in dat we hoog kun-
nen eindigen. Die tijd in Noorwegen 
is voor ons tevens een stukje vakan-
tie. Er nemen heel wat internationa-
le teams aan deel, waaronder veel 
Duitse en Scandinavische. Normaal 
gesproken koppelen we bij wed-
strijden in Nederland of daarbuiten 
de caravan achter het hondenhotel. 
Maar dit keer niet want dan wordt 
de overtocht met de ferry vanuit 
Denemarken naar Noorwegen een 
beetje te duur.”
Sledehondenracen is naar verhou-
ding een dure sport, want om er 
sponsors voor te vinden is dat een 
moeilijke aangelegenheid. Sommi-
ge teams laten zich wel sponso-
ren, maar meestal is dat in mate-
rieel, bijvoorbeeld dat men kleding 
van een bepaald merk aangebo-
den krijgt en dat tijdens de wedstrij-
den draagt. De uitdaging is echter 
het winnen van de prijzen. Jammer 
genoeg worden die niet in geld uit-
betaald, maar veelal als een kampi-
oensbeker. Daarvan heeft Hans er al 
een paar staan. Benieuwd of Hans 
en Femke zich tijdens dit WK bij de 
eerste drie zullen kunnen scharen? 
Hij beloofde ons dit na terugkeer in 
Mijdrecht te laten weten.

Brand in leegstaand pand
Mijdrecht – Op zaterdagmiddag 
19 februari heeft kort brand in een 
leegstaande bungalow gewoed.
Rond 16.40 uur kreeg de politie de 
melding dat er rook uit de schoor-
steen van een pand aan de Mid-
rethstraat zou komen, terwijl het 
pand leegstond. Agenten gingen ter 
plaatse en zagen dat er op meerde-

re plaatsen rook uit het pand kwam. 
De brandweer had de brand snel 
onder controle en uitte het vermoe-
den van brandstichting.
Aan getuigen van de (mogelijke) 
brandstichting wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie van 
district Rijn & Venen op telefoon-
nummer 0900-8844.

Ontdekken met Breinplein 
op vijf openbare scholen
Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen - 
Alle leerlingen van de vijf openbare 
scholen Molenland, de Eendracht, 
De Pijlstaart, De Trekvogel en Wil-
lespoort hebben de laatste 3 we-
ken op een andere manier dan ze 
gewend zijn, kunnen leren en ont-
dekken op Breinplein: een bijzon-
dere reizende tentoonstelling voor 

kinderen met als thema’s weten-
schap, wiskunde en techniek. Het is 
een onderzoeksproject van het Cen-
trum Brein & Leren Amsterdam, dat 
deel uitmaakt van onderzoeksinsti-
tuut Learn! van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

De komende maanden trekt de er-

varingsexpositie langs verschillende 
scholen in de omgeving van Utrecht 
en Amsterdam. 
 
Brug bouwen  
Hoe bouw je een brug zonder lijm 
en touw? Wanneer is je spiegel-
beeld niet je spiegelbeeld? Kun-
nen kromme wielen recht rollen? 
Een greep uit de 26 opstellingen 
die leerlingen in contact brengt met 
materialen die hen uitnodigen te ex-
ploreren, te onderzoeken en creatief 
bezig te zijn. 

Het onderzoeksproject daagt 
schoolkinderen uit om vragen te 
stellen, zich te verwonderen en zich 
af te vragen: ”Hé? Hoe zit dat? Hoe 
kan dat?” Door het observeren van 
het gedrag van kinderen tijdens de 
tentoonstelling proberen de ontwik-
kelaars en onderzoekers van het 
Breinplein-project vragen te be-
antwoorden over de ontwikkeling 
en stimulering van neuropsycho-
logische vaardigheden bij kinde-
ren. Deze vaardigheden zijn nodig 
om ruimtelijk te kunnen denken, te 
kunnen abstraheren, problemen op 
te lossen en verbanden te leggen. 
Daarmee zijn ze van belang zowel 
voor rekenen- en bètavaardigheden 
als voor taal- en denkvaardigheden.
 
Empowerment bij kinderen
Breinplein werkt met de “hands-
on, minds-on, hearts-on” benade-

ring. Met “hands-on” komen kinde-
ren spelenderwijs in interactie met 
materiaal dat hen uitnodigt onder-
zoekend te zijn. Tegelijkertijd zet 
het materiaal kinderen aan het den-
ken (“minds-on”) waarom bepaal-
de uitkomsten zich voordoen. Het 
daagt ze uit om originele oplossin-
gen te bedenken, hun eigen vra-
gen en voorspellingen te ontwikke-
len en deze vervolgens te toetsen 
en te verfijnen. Ten slotte richt het 
element “hearts-on” zich op het op-
bouwen van een diepe, emotione-
le verbondenheid met het hande-
len en denken. Hierdoor raken kin-
deren gemotiveerd en geïnspireerd 
voor het beantwoorden van nieuwe 
vragen en het zoeken naar nieuwe 
oplossingen. De bundeling van de-
ze drie elementen leidt tot een vorm 
van “empowerment” bij kinderen. 
Zij komen in een positieve ontwik-
kelingsspiraal, die een versterkend 
effect heeft op bijvoorbeeld zelf-
beeld, zelfvertrouwen, gevoel van 
eigenwaarde, gevoel van bekwaam-
heid en motivatie. 

Woensdag 16 februari mochten de 
ouders van Molenland ook een kijk-
je nemen en samen met hun kind 
ervaringen met het Breinplein op-
doen. De tentoonstelling eindigt in 
science centre NEMO tijdens het 
museumweekend op 2 en 3 april. 
De toegang tijdens dit weekend is 
gratis.

Mario Eikelenboom heeft binnen MotoPort de scooteractiviteiten een nieu-
we impuls gegeven

Scooterverwennerij bij 
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Vanaf zaterdag 26 fe-
bruari tot en met zaterdag 5 maart 
worden belangstellenden die met 
een scooter willen gaan rijden wel 
heel erg verwend bij MotoPort Uit-
hoorn aan de Anton Philipsweg. Het 
motoren- en scooterbedrijf doet dit 
vroege voorjaar al meteen van zich 
spreken met een interessante ac-
tieweek. Daarin toont MotoPort om 
te beginnen zijn nieuwe scooter-
hal van 200 vierkante meter met 
een keur aan scooters van diverse 
bekende merken als Vespa, Piag-
gio, Honda, Yamaha en vooral Kym-
co. Naar laatstgenoemd merk is de 
shop-in-shop genoemd: de Kym-
co Pilot Store. Nieuwe scooters wel 
te verstaan, maar er zijn ook demo-

modellen waarmee serieuze belang-
stellenden een rondje kunnen rijden 
ter kennismaking met dit bij uitstek 
milieuvriendelijke, maar ook handi-
ge vervoermiddel voor zowel woon-
werkverkeer als vrijetijdsdoelein-
den. Met een verbruik van 1 op 40 
een weldaad voor de portemonnee 
en het staan in de file is bovendien 
verleden tijd. Als klap op de vuur-
pijl krijgen degenen die een scooter 
in die actieweek aanschaffen gratis 
accessoires ter waarde van 200 eu-
ro aangeboden! Wie de aanschaf-
prijzen van de scooters bekijkt zal 
daar een prettig gevoel bij krijgen. 
“En mocht iemand daar toch nog 
enigszins van schrikken, wat ik mij 
niet kan voorstellen, dan krijgt hij of 

zij anderhalf jaar uitgestelde beta-
ling. Zonder extra kosten. Zo heeft 
men de kans om het geld bij elkaar 
te sparen. Dus niks ‘geld lenen kost 
geld’. Niet bij ons,” laat directeur-ei-

genaar van MotoPort Uithoorn Ma-
rio Eikelenboom weten. “Maar wie 
dat wil mag de scooter ook voor 50 
euro in de maand via ons laten fi-
nancieren. Daar zijn natuurlijk wel 

voorwaarden aan verbonden, maar 
het blijven betaalbare bedragen.”

Scooter scoort goed
De nieuwe scooterruimte is op de 
begane grond ingericht. Daar werd 
tot voor kort de kleding gepresen-
teerd. Maar dat accessoire is sa-
men met de helmen naar de boven-
verdieping verhuisd en met die ver-
nieuwde presentatie hoopt men bij 
MotoPort eind maart klaar te zijn. 
Ook daarvoor is extra ruimte vrij-
gemaakt. Mario: “Voor de merken 
scooters die wij verkopen doen we 
nu ook alle onderhoud. Daar heb-
ben we de werkplaats nieuw op in-
gericht en er is speciaal daarvoor 
een monteur aangetrokken. Ruim 
een jaar geleden zijn we naast onze 
grote collectie motoren met de ver-
koop van scooters begonnen. Sinds-
dien heeft dat een grote vlucht ge-
nomen. Steeds meer mensen kiezen 
voor een scooter voor het woonwerk 
verkeer om de files te ontlopen. Ide-
aal als je in de regio woont en werkt 
bij de Bloemenveiling of een van 
de bedrijven op of nabij Schiphol 
Maar het zijn ook fantastische ver-
voermiddelen voor vrijetijdsdoelein-
den. Vanzelfsprekend verkopen wij 
er ook passende en beschermende 
kleding en helmen bij in een veel-
voud aan variatie. Ook bij jonge-
ren scoort de scooter goed. Zij to-

nen steeds meer belangstelling. Wij 
hebben hier voor elk wat wils, spe-
ciaal voor de dames zelfs een wat 
kleiner type scooter. Vanaf 16 jaar 
mag je scooter rijden. Je hebt er wel 
een rijbewijs voor nodig. Ook dat 
kunnen wij regelen omdat wij een 
samenwerkingsverband hebben 
met Rijschool Green en G. Stuiven-
volt in Amstelveen. Wie een al over 
een auto- of motorrijbewijs beschikt 
kan sowieso al met een scooter rij-
den. Verder is er dan keuze uit een 
scooter waarmee je op de fietspa-
den mag rijden, met een blauw ge-
kleurd kenteken, of met een geel 
waarmee je de openbare weg op 
kan. Wij kunnen belangstellenden 
uitgebreid adviseren bij hun keuze.” 
MotoPort is in de regio Uithoorn 
vrijwel de enige in zijn soort met een 
compleet en uitgebreid aanbod aan 
scooters, helmen, kleding en ver-
dere accessoires. De motorliefheb-
bers hebben het bedrijf in de loop 
van de jaren al weten te vinden ge-
let op de grote en tevreden klanten-
kring. Daar kunnen de scooterlief-
hebbers zich bij aansluiten. Belang-
stellenden kunnen gedurende de 
actieweek vanaf zaterdag 26 febru-
ari vrijblijvend hun licht opsteken bij 
MotoPort Uithoorn.
Maar ook daarna is men het hele 
jaar vanzelfsprekend van harte wel-
kom!
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij 
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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 be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Wie heeft iets gezien?
Tijdens de Bosdijkloop van af-
gelopen zondag heeft er een 
vervelend incident plaatsge-
vonden. Na een mooie loop 
met veel deelnemers ging één 
van de vrijwilligers om onge-
veer 16.00 uur naar huis.
Zijn auto stond vanaf 14.00 
uur geparkeerd bij de achter-
ingang van De Boei. Het is een 
zwarte Opel Astra. Bij de au-
to aangekomen zag hij, dat er 
een flinke deuk aan de linker-
zijkant ingereden was. Dege-
ne die dit gedaan heeft, heeft 
geen naam of telefoonnummer 
achtergelaten, ook is er niets 

gemeld bij De Boei.
Nu zit de vrijwilliger met een 
grote financiële strop.
De schade is getaxeerd op 
1500 euro.

Wil degene die dit veroorzaakt 
heeft zich alsnog melden, zo-
dat het op een eerlijke manier 
afgehandeld kan worden? 
Of heeft iemand iets gezien?
Neemt u dan alstublieft con-
tact op met:

R. Reurings,
tel. 0297-282917 of
06-41659497.

Concert met Viribus Unitis 
en Brassband uit Breukelen
Wilnis - Op zaterdag 5 maart a.s. zal 
het fanfareorkest van muziekvereni-
ging Viribus Unitis een concert ver-
zorgen met Brassband Breukelen. 
Dit is niet zomaar een brassband. 
Afgelopen december won deze 
brassband de Nederlandse Brass-
band Kampioenschappen. Dit de-
den zij ook al in 1998 en in 2005. De 
brassband staat bekend om haar 
gevarieerde concerten en neemt re-
gelmatig deel aan concert concour-
sen en festivals. Eerder trad de band 
ook al op met bekende artiesten zo-
als Cor Bakker en Margriet Eshuijs. 
Brassband Breukelen staat onder 
leiding van dirigent Erik Janssen. Vi-
ribus Unitis timmert de laatste paar 
jaar ook goed aan de muzikale weg. 

Zij werd in 2008 kampioen in de 2e 
divisie van het Nederlands Fanfare 
Kampioenschap en promoveerde in 
2009 naar de 1e (en tevens hoog-
ste) divisie. Afgelopen oktober ver-
raste het orkest menigeen met een 
spetterend en spectaculair musical 
concert.
Het fanfareorkest onder leiding van 
Ruud Pletting zal dit bijzondere con-
cert openen. 
Het concert belooft een feest te 
worden voor de muzikale liefheb-
ber. U kunt dit concert gratis bij-
wonen in cultureel centrum Willis-
stee in Wilnis. Aanvang van het con-
cert is om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Meer informatie:  
www.viribusunitis.nl

Wijkgesprekken van start 
in Proostdijland Mijdrecht
Mijdrecht - Om te weten wat er 
onder de inwoners leeft, gaan er 
maandelijks wijkgesprekken plaats-
vinden. Het eerste gesprek vindt 
plaats op dinsdag 1 maart in de 
wijk Proostdijland. Het wijkteam, 
bestaande uit professionals van de 
gemeente De Ronde Venen, West-
hoek Wonen, politie en stichting De 
Baat, gaat samen met het wijkcomi-
té Proostdijland en de bewoners in 
gesprek. Alle inwoners van de wijk 
Proostdijland in Mijdrecht worden 
van harte uitgenodigd om te praten 
over wat er goed en minder goed 
gaat in de wijk. Het wijkgesprek 
vindt plaats op 1 maart van 9.00 tot 
10.30 uur in Brede School Present 
aan de Johan van Renessestraat 16.
De gemeente De Ronde Venen is 
eind vorig jaar gestart met wijkge-
richt werken volgens een nieuwe 
aanpak. Doel van het wijkgericht 
werken is om inwoners meer in-
vloed te geven op het beleid, meer 
samen te werken en bewoners ac-
tief te maken in de eigen wijk. Dit 
moet leiden tot een betere leefbaar-
heid in wijken. In dat kader werkt 
de gemeente samen met wijkcomi-

tés, Westhoek Wonen, de politie en 
stichting De Baat en is een wijkteam 
samengesteld. Het wijkteam bestaat 
uit Marcel Wolswijk, projectleider 
wijkgericht werken van gemeente 
De Ronde Venen; Fianca Euverman, 
woonconsulente van Westhoek Wo-
nen; Job van Bennekom, wijkagent 
en Annelies de Hoop, opbouwwerk-
ster. 
In eerste instantie richt deze aan-
pak van wijkgericht werken zich 
vooral op de wijk Proostdijland in 
Mijdrecht en Vinkeveen. Maande-
lijks zullen wijkgesprekken worden 
georganiseerd, een tweetal wijk-
schouwen is gepland voor april en 
andere activiteiten zullen volgen. 
Aan het einde van het jaar volgt er 
een bewonersavond, waarbij de in-
woners meebepalen welke zaken in 
de wijk het komende jaar of jaren 
worden aangepakt. 
Het wijkgesprek op dinsdag 1 maart 
is voor iedereen uit de wijk Proost-
dijland die wat wil melden, een idee 
heeft, zich actief wil inzetten in de 
wijk of gewoon een praatje met me-
debewoners of andere aanwezigen 
wil maken.

Nooit meer ongezien naar 
huis met JAC-fietslampjes
De Ronde Venen - Stap jij ook al-
tijd de deur uit zonder fietslicht? 
Word je ook altijd precies op dat mo-
ment aangehouden dat je licht net is 
uitgevallen? Of krijg je gewoon niet 
genoeg studiefinanciering of zak-
geld voor normaal fietslicht? Spe-
ciaal voor jou komt de JAC daarom 
met een oplossing: JAC-fietslamp-
jes. Aan alles is gedacht, er zijn wit-
te voor voorop de fiets en rode voor 
achter op de bagagedrager. Ze zijn 
makkelijk aan je fiets en sleutelbos 
te rijgen, zodat je nooit meer zonder 
licht gesnapt kan worden. 
Hoe je in het bezit komt van zo’n 
lampje? Ze komen naar je toe! De 

JAC zal ze uitdelen tijdens hun jaar-
lijkse presentaties op het Veen-
Landen College. Daarnaast zul-
len zij ook in de dorpsharten van 
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude 
rondlopen om ze uit te delen. Ben je 
hen misgelopen? Eens in de maand 
vergaderen zij op het gemeentehuis 
in Mijdrecht. Wil jij in het bezit ko-
men van een JAC-lampje of gewoon 
je mening geven over wat volgens 
jou anders moet aan de gemeente?

Kijk op de JAC Facebookpagina 
voor de vergaderdata of check de 
vernieuwde website 
www.jac-derondevenen.nl

Dirk Stam IJzerwaren 
verrast hospitium met gift
De Ronde Venen - Afgelopen 
week werd het Johannes Hospitium 
weer verrast met een grote gift van 
een van de bedrijven uit de regio.

De heren Joost van Haaster, com-
mercieel directeur (links op de fo-
to), en Aris Meijers, bedrijfsleider 
(rechts) van Dirk Stam IJzerwaren in 
Mijdrecht kwamen een check over-
handigen van 3500,- euro, die in 
ontvangst werd genomen door me-
vrouw Lyda ten Hove, coördinator 
Vrijwilligers van het hospitium. 

Zij vertelden dat het bedrijf met 
oud en nieuw het afgelopen jaar 
niet hun gebruikelijke bonbons ge-
stuurd heeft aan alle klanten. In 
plaats daarvan kregen de klanten 
met sinterklaas een kaart met ge-
dicht waarin aangekondigd werd 
dat het uitgespaarde bedrag ter be-
schikking zou worden gesteld aan 
het Johannes Hospitium ter onder-
steuning van het mooie werk dat 
daar plaatsvindt. 
Een hartverwarmend gebaar dat 
zeer wordt gewaardeerd!

Schilderes Gretha van Wijk
geeft tekenles in De Kom
Mijdrecht - Gretha is schilderes 
en heeft vroeger ook in opdracht 
gewerkt. Zij heeft altijd in Amster-
dam-Watergraafsmeer gewoond 
enwoont nu sinds 9 maanden in “de 
Kom’. Ze woont daar flink hoog met 
een prachtig wijds uitzicht wat haar 
schildersoog streelt.
Zij zegt: “Wij hebben een leuke 
groep dames en één heer. Zij zijn 
zeer enthousiast en gaan met rasse 
schreden vooruit en er zitten twee 
enorme talenten tussen. Ik werk hier 
met potlood, soft coleur conté krijt 
en pastel kleurpotloden. Wij teke-
nen niet allemaal hetzelfde onder-

werp. Eenieder mag uit vele voor-
beelden zelf kiezen wat zij of hij leuk 
vindt om te proberen en dat werkt 
veel leuker dan allemaal hetzelfde 
te moeten tekenen. Koffie en koekje 
krijgen zij erbij. Wat ik doe is infor-
matie geven, corrigeren en uitleg en 
aandacht geven.”
Er zijn nog een paar plaatsjes vrij. 
Gretha gaat door tot mei. 
Elke maandagochtend van 10.30 
uur tot 12.00 uur in de benedenzaal.
Je hoeft niet speciaal in “de Kom” te 
wonen. Kom eens langs voor infor-
matie en om te kijken of je het leuk 
vindt.

Julianaschool actief voor
de Millenniumdoelen!
Wilnis - Het jaarlijkse project op de 
Kon. Julianaschool stond dit jaar in 
het teken van de Millenniumdoelen. 
In het jaar 2000 stelden leiders van 
189 landen acht belangrijke doelen 
op voor verbetering van de wereld. 
Concrete doelen zijn o.a. uitbannen 
van extreme armoede en honger, 
verbetering van de gezondheids-
zorg en alle kinderen naar school. 
Het project werd aangeboden door 
middel van leskisten over deze doe-
len. Deze leskisten hadden als the-
ma: Wij(&)de wereld, waarbij de lan-
den Nepal, Nicaragua en Tanzania 
centraal stonden. 
Gemeente De Ronde Venen is een 
Millenniumgemeente. Dat betekent 
dat zij deze doelen ook steunt. Bij 
de plaatstnaamborden binnen de 
gemeente is ook een bord ‘Millenni-
umgemeente’ bevestigd. De kinde-
ren van de Kon. Julianaschool kun-
nen nu alles over deze doelen ver-
tellen. 

Onder grote belangstelling werd vo-
rige week woensdag het project af-
gesloten met een open avond. Al 
het werk werd bewonderd door veel 
ouders, opa’s, oma’s en andere be-
langstellenden. De kinderen konden 
vol trots over hun werk vertellen. 
Er werden ook fair trade producten 
verkocht en een veiling gehouden. 
De opbrengst van deze avond was 
bestemd voor de actie ‘Geef een 
dier’ van de Stichting Heifer. Heifer 
ondersteunt mensen in ontwikke-
lingslanden bij een zelfstandig be-
staan door het geven van een dier. 
Dieren geven gezonde voeding, zo-
als melk of eieren. Dit is vooral voor 
kinderen een onmisbare bron van 
eiwitten. Producten die niet door het 
gezin worden geconsumeerd, wor-
den verkocht op de markt zodat het 
gezin geld verdient voor school, me-
dicijnen en goede behuizing. ‘Geef 
een dier’ sluit dus heel goed aan bij 
de Millenniumdoelen.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Huize van Wieringen, bouwjaar 1860

Dorpsstraat, Mijdrecht

toen

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt u mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts €  17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

NU
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Op 11, 12 en 13 maart in De Merel:

O.R.V. Biljartkampioenschap
De Ronde Venen - Op vrijdag 11, 
zaterdag 12 en zondag 13 maart or-
ganiseert biljartclub De Merel voor 
de twee en twintigste maal het indi-
viduele O.R.V Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimumaantal carm-
boles is gesteld op 27. Ook kader-
spelers kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. Er 
wordt op twee biljarts gespeeld on-
der deskundige leiding. De winnaar 
van de prachtige wisseltrofee mag 
zich een jaar lang “Open Ronde Ve-
nen Kampioen“ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit 
kampioenschap opgeven door mid-
del van een inschrijfformulier, te 

verkrijgen in Café de Merel, Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, of een te-
lefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 euro, 
te voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
Café De Merel, telefoon, na 20.00 
uur: 0297-263562 of 264159.

Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of even bel-
len naar het clubhuis. Als u het for-
mulier per post stuurt adresseer het 
dan als volgt:
Café “De Merel“
Postbus 16
3645 ZJ te Vinkeveen.

Mailen kan ook naar: 
caty.jansen@casema.nl

Elf Amstelhofrunners heel 
actief in de Bosdijkloop
Uithoorn - Afgelopen zondag ston-
den 11 lopers van Amstelhof-Run-
ning aan de start van de Bosdijk-
loop. Ondanks de koude oosten-
wind werden er door vele lopers de 
persoonlijke tijden scherper gesteld.
Sandra Klein verbaasde zichzelf op 
de 5 km door sneller te lopen dan 
ooit en als tweede te finishen in een 
tijd van 26.25. Op de 10 km kwamen 
de meeste lopers in actie.
Klaus Schneider met een mooie pr. 
van 42.26, Ron Melis 42.39 net be-
gonnen bij Amstelhof-Running gaat 
zich in de toekomst zeker nog meer 
verbeteren.
Claudia Schaffer had haar dag niet 
helemaal, toch een prima presta-

tie van 43.29, Theo van der Jagt 
een mooie pr van 46.18, Jurgen van 
Avermaete kwam binnen in 46 .47, 
Roland Bos 46.53, Harmen Coops 
mooie pr van 49.16. Ed Hartsink liep 
in Uithoorn nog dik onder de 50 
min. Nu een mindere dag kwam in 
51.10 binnen Astrid Roodenburg, zij 
liep ook een dikke minuut van haar 
pr. af. Haar zus Linda Roodenburg is 
weer op de weg terug na een tijd-
je kwakkelen met de gezondheid 
1.01.09. Amstelhof-Running is vol 
op in beweging. Ook interesse om 
geheel vrijblijvend een keer mee te 
komen trainen, kijk op 
www.amstelhofrunning.nl voor meer 
info.

Makkelijke winst voor de 
volleybalsters Atalante D2
Vinkeveen - Koploper Atalante D2, 
gesponsord door Haaxman Lichtre-
clame, speelde vrijdag 18 februa-
ri tegen het vorig seizoen gepromo-
veerde SAS D3 (11e) uit Uithoorn. 
De dames van D2 willen graag weer 
terug naar de 1e klasse waaruit zij 
twee seizoenen terug gedegradeerd 
zijn. De basisequipe bestaat noch-
tans uit 6 spelers, voor verdeler Jet 
Feddema spande het er even om of 
ze met de nek/rugklachten wel kon 
spelen. D3 verdeler Xuee Lont wil-
de met plezier invallen en ook het 
andere D3 talent Tanja van Eijk 
was van de aanvalpartij. Annema-
rie Bakker (D3) zou alleen in actie 
komen indien echt nodig en is net 
als vakantieganger Inge Bakker nog 
steeds niet vast gespeeld in D2. 
Jet verdeelde de ballen in de eerste 
set onder middens Joke Ruizendaal 
en Marjan Blenk, diagonaal Anne-
marieke Wijnands en buitens Na-
talie van Scheppingen en Tanja van 
Eijk. Het Vinkeveense team had wei-
nig moeite en met 25-12 was het 
eerste bedrijf een feit, een aantal ei-
gen servicefouten had ook wel mee-
geholpen. 
In set twee kwam Xuee in de verde-
ling en Joke wisselde plek met Deb-
bie van der Hoorn, die haar laatste 
wedstrijd van dit seizoen speelde 

ivm een mooie verre vakantie. Het 
draaide soepeltjes door, de intro-
ducés werden door het Waverveen-
se geroutineerde banktrio aange-
stuurd en aangemoedigd. Ondanks 
de vrij ongelijke strijd was het leuk 
voor de jonge makkers om ervaring 
op te doen. Xuee deed het erg goed 
en was zichtbaar aan het groeien in 
de wedstrijd, ondanks dat het niet 
meevalt voor een verdeler om in een 
nieuw team prettig tailor made op te 
gooien. Bij 25-9 was het gedaan. 
Vanwege de verbeterde setstand 
bleef de formatie staan en bal-
de lekker verder. Op de buiten-
kant stond Tanja heerlijk aan te val-
len. Het gaat haar super makkelijk 
af en er is nooit gemauw als de bal 
iets korter, lager, hoger of scher-
per komt, alle soorten spettert Tan-
ja hard en schijnbaar moeiteloos het 
andere vierkant in. Precies zoals een 
goede buitenaanvaller hoort te zijn, 
wat een talent! Het werd 25-10. In 
de laatste set kwam Joke terug in 
het veld voor Marjan en die set werd 
met 25-11 afgerond. Het was geen 
lekkere strijd maar wel leuk om 
de nieuwe generatie aan het werk 
te zien. Op 11 maart is de volgen-
de partij tegen de hekkensluiter en 
daarna volgen op 18-3 en 21-3 de 
spannende nummers 2 en 3.

Carla van Rooijen en Michael Woerden, de winnaars van de PK Sport Bosdijk-
loop 2011.     Foto: Tom Zuijdervliet

Michael Woerden winnaar
van PK Sport Bosdijkloop
Vinkeveen - Afgelopen zondag or-
ganiseerde Toer Trimclub De Merel 
de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop, 
met start en finish op de Kerklaan 
in Vinkeveen. Vanaf halfelf kon men 
inschrijven in De Boei, een fraaie en 
ruime accommodatie voor zo’n eve-
nement. Het weer was overwegend 
bewolkt, maar wel droog. Drie gra-
den, met een stevige oostenwind, 
waardoor het koud aanvoelde. Dat 
belemmerde Michael Woerden niet 
om voor de derde achtereenvolgen-
de keer deze wedstrijd te winnen.

Aantallen
De PK Sport Bosdijkloop trok, on-
danks het frisse winterweer, 430 
deelnemers. Dat is veel meer dan in 
alle voorgaande jaren.
De deelname aan de kinder- en 
jeugdloop was iets lager dan vo-
rig jaar. De andere afstanden, voor-
al de 10 kilometer en de halve ma-
rathon, verheugden zich in een toe-
name. De 10 kilometer (altijd de af-
stand met de meeste deelnemers) 
had met 254 deelnemers een aan-
zienlijk deelnemersveld. Ook de hal-
ve marathon was met 109 deelne-
mers goed bezet. 
Op alle afstanden werd volop strijd 
geleverd. Bij elk kilometerpunt 
stond een afstandsbord. De lopers 
waren blij met deze grote borden 
langs het parcours; ze konden hier-
door namelijk regelmatig controle-
ren of ze nog op schema liepen. 

Jeugd wil bewegen
De voornamelijk jeugdige deelne-
mers aan de kortste afstand, uit 
de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar, 
hadden er zin in. De winnaar bij de 
jongens was net als de afgelopen 
twee jaar Mickey Peters uit Vinke-
veen (6:45 min.). De winnaar bij de 
meisjes was Esra Zijderlaan uit Pols-
broek (7:47 min.). Alle kinderen kre-
gen een medaille als herinnering.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer 
mannen was voor Rachid Moham-
madi uit Amsterdam, in een zeer 
snelle tijd van 16:12 min. Bij de da-
mes won de Mijdrechtse Lonneke 
Meijer, net als vorig jaar. Zij had een 
tijd van 23:54 min.

De afstand van 10 kilometer heeft 
altijd een groot deelnemersveld. De 
winnaar was Pim Gouw uit Blaricum 
met een tijd van 34:22 min. De loper, 
die uiteindelijk tweede zou worden, 
ging hard van start en liep in het 
begin enkele tientallen meters voor 
hem. Nadat Pim hem had ingehaald, 
moest hij alleen tegen de wind op-
boksen. Bij de dames won Saskia de 
Vries uit Driebergen-Rijsenburg met 
een snelle tijd van 36:52 min. Zij had 
hulp van een tempoloper, zeker op 
de stukken met flinke tegenwind, 
want haar man liep voor haar uit. 

Halve marathon
De halve marathon is de afstand 
die het meest tot de verbeelding 
spreekt. De route voert door het 
fraaie landschap van het buitenge-
bied van de gemeente De Ronde 
Venen, namelijk door de polder via 
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en te-
rug naar Vinkeveen. De halve ma-
rathon werd om twaalf uur wegge-
schoten door Pieter Palm, wethou-
der van gemeente De Ronde Venen. 

Bij de heren was de winnaar de-
zelfde als de afgelopen twee ja-
ren, namelijk Michael Woerden uit 
Mijdrecht, met een knappe tijd van 
1:14:27. 

Ondanks de harde wind was Mi-
chael daarmee sneller dan vo-
rig jaar. Met een versnelling na het 
tweekilometerpunt liep hij weg uit 
de kopgroep en snelde alleen ver-
der over het parcours. Hij was op-
permachtig en had bij de finish een 
voorsprong van bijna vier minuten 
op nummer twee. Michael is nu met 
drie overwinningen op rij de trotse 
eigenaar van de beker. 

Bij de dames was de overwinning 
opnieuw voor Carla van Rooijen uit 
Aalsmeer. Ook zij was met een tijd 
van 1:30:24 sneller dan vorig jaar. 
Carla kreeg een wisselbeker. 

Organisatie
De organisatie bij start en finish, in 
De Boei en onderweg, liep dit jaar 
gesmeerd. Daardoor waren er veel 
tevreden gezichten. De enthousi-
aste speaker Peter van Adrichem 
zorgde voor een goede sfeer bij de 
finish. Door middel van de chip op 
de sportschoen kon men direct de 
tijden van de lopers registreren. Dat 
resulteerde in een snellere beschik-
baarheid en hogere nauwkeurigheid 
van de uitslag (zie www.uitslagen.nl 
en www.ttcdemerel.nl voor de volle-
dige uitslag). De prijswinnaars kon-
den weer vertrouwen op een vlot-
te en snelle prijsuitreiking. Al met al 
was de 33ste PK Sport Bosdijkloop 
een geslaagd evenement.

De organisatie van dit evenement is 
niet mogelijk zonder de vele spon-
sors, met PK Sport als hoofdspon-
sor. En verder natuurlijk dankzij de 
hulp van veel vrijwilligers, gediplo-
meerde verkeersregelaars, leden 
van TTC De Merel, de EHBO, de 
masseur, muziek bij de finish, per-
soneel van De Boei en vele ande-
ren. En uiteraard de lopers die na 
het startschot van Pieter Palm door 
het mooie en landelijke ‘Bosdijk’ 
parcours in de omgeving van Vinke-
veen liepen. 

Tot volgend jaar bij de 34ste PK 
Sport Bosdijkloop, op 19 februari: 
de derde zondag van februari.

sv Argon wint overtuigend 
van JVC uit Cuijk
Mijdrecht - Tot de wedstrijd tegen 
Cuijk hadden de voetballers van Ar-
gon na de winterstop nog maar één 
punt weten te halen, gezien de ver-
houdingen in de laatste twee wed-
strijden hadden dat er eigenlijk zes 
moeten zijn. Gelukkig was het voet-
bal wel goed om naar te kijken. Dit 
goede voetbal leverde in de eerste 
thuiswedstrijd na de winterstop ge-
lijk drie punten op. Argon won ver-
diend met 4-1 van JVC Cuijk en re-
vancheerde zich zo voor de neder-
laag eerder dit seizoen uit in Cuijk. 
Beide ploegen begonnen goed aan 
de wedstrijd en waren aan elkaar 
gewaagd. Op het moment dat Cuijk 
langzaam de wedstrijd naar zich toe 
trok kreeg Argon een meevaller. In 
de 26e minuut maakte Danny van 
Raay hands in het strafschopge-
bied. Scheidsrechter van den Heu-
vel wees resoluut naar de stip. Pa-
trick Lokken liet dit buitenkans-
je niet onbenut en scoorde de 1-0. 
Voor JVC Cuijk waren El Allachi en 
Meeuwsen dichtbij de gelijkmaker, 
maar telkens stond doelman Rijnvis 
in de weg. 

Voorzet
Na rust maakte Argon snel de 2-0. 
Joshua Patrick kon binnentikken 
na een voorzet van Kevin van Es-
sen vanaf de achterlijn. Niet veel la-
ter schoot Kevin van Essen op het 

doel van Cuijk, doelman Bart Ti-
nus kon dit schot nog net tot corner 
verwerken. Uit deze corner scoor-
de Van Essen de 3-0 na een ouder-
wetse scrimmage voor de goal. In de 
68e minuut schoot El Allachi op het 
Argon doel, maar ook deze poging 
voor JVC ging er niet in. Een minuut 
later maakte Robbert van Raay een 
slippertje waardoor Joshua Patrick 
vanaf de middenlijn recht op het 
doel van Cuijk af kon. Joshua Pa-
trick passeerde de keeper met een 
schijnbeweging en schoot beheerst 
de 4-0 binnen. 
In de 84e minuut scoorde Schoofs 
nog de 4-1. Zo won Argon overtui-
gend en makkelijk van JVC Cuijk en 
werd het goede spel eindelijk be-
loond. Argon sluit een roerige week, 
waarin hoofdsponsor Midreth defi-
nitief failliet ging, winnend af. Het 
is even afwachten of er een nieu-
we hoofdsponsor kan worden ge-
vonden voor volgend seizoen. Als 
een mogelijke kandidaat de wed-
strijd tegen JVC Cuijk heeft gezien 
dan heeft Argon goede reclame ge-
maakt voor zichzelf. Volgende week 
mag Argon op bezoek bij Achilles 
’29 in Groesbeek. Laten we hopen 
dat de blauwen het goede spel kun-
nen voortzetten dan volgt een goed 
resultaat vanzelf. 
Scheidsrechter: M.C. van den Heu-
vel Toeschouwers: 700.

‘Final Sale’ bij Big L jeans
Regio - Vanaf komende vrijdag 25 
februari is het final sale bij Big L 
jeans in de Zijdstraat.
Het einde van de winter nadert en 
dat betekent dat de lente gaat be-
ginnen. Om nog meer plaats te ma-
ken voor de nieuwe voorjaarscollec-
tie geeft Big L grootse kortingen op 
de wintercollectie 2010-2011.

Nog even de kast bijvullen met een 
lekkere trui, een trendy rokje of een 
leuk blouse. Kortingen van 50-70% 
dat wordt dus bijna ‘hamsteren’. Ook 
zijn er veel artikelen met de zoge-
heten ‘’kleine prijsjes’’. Artikelen van 
5,- 10,- of 15,- euro. Grijp dus uw 
kans de laatste dagen van de uitver-
koop bij Big L jeans. 

Nieuwe collectie
Veel nieuwe collectie is al te bezich-
tigen van de diverse merken die Big 
L verkoopt. Het voordeel van 500 m2 
shopplezier is dat Big L alles in huis 
heeft van a tot z. Van een Wrangler 
jeans tot een trendy G-star jeans. Ie-
dereen is welkom! 

Het is zeker de moeite waard om 
Big L te bezoeken, veel nieuwe zo-
merjassen, sweats, T-shirts van o.a. 
de merken Gstar, Only, Esprit, Cast 
Iron en Vero Moda zijn al binnen. 
Ook voor de kids bent u op het juis-

te adres. Big L heeft een ruime keus 
aan een leuke jeans, rokje of blouse 
voor uw zoon of dochter. De kinder-
collectie hebben ze nu al in diverse 

t-shirts vanaf mt 92. De medewer-
kers van Big L begroeten u graag op 
de volgende dagen en tijden. Maan-
dag van 12.30-18.00 uur, dinsdag tot 

donderdag van 10.00-18.00 uur. Vrij-
dag gaan de deuren open om 10.00 
uur en sluiten ze weer om 21.00 uur. 
Op zaterdag kunt u de winkel be-
zoeken van 10.00-17.00 uur. 

Voor nog meer info en inschrijving 
voor de Big L nieuwsbrief, bezoek 
dan de website: www.bigl.nl. 

Nek- of rugklachten, hoofdpijn, 
Body Stress Release helpt!
Regio - Body Stress Release (BSR) 
is een zeer succesvolle, in Zuid Afri-
ka ontwikkelde gezondheidstech-
niek en inmiddels toegepast op dui-
zenden cliënten die als gevolg van 
vastzittende spierspanning (body 
stress) klachten ervaren als pijn in 
rug en nek, hernia, whiplash, hoofd-
pijn, duizeligheid, maag- en darm-
problemen, pijn of verdoofd gevoel 
in armen en benen, etc. De resulta-
ten zijn verbluffend! 
Body stress ontstaat door overbe-
lasting. Ieder mens wordt dagelijks 
blootgesteld aan verschillende vor-
men van belasting, mentaal en fy-
siek. Wanneer deze te groot is (bij-
voorbeeld een ongeluk) of langdurig 

(bijvoorbeeld zwaar werk), kan het 
lichaam de spanning niet meer op 
een natuurlijke wijze verwerken en 
wordt deze vastgezet in de spieren. 

Spierspanning
Door vastzittende spierspanning 
wordt het lichaam stram en komen 
de zenuwen in het lichaam onder 
druk te staan. Dit veroorzaakt een 
verstoring van het zenuwstelsel wat 
irritatie geeft en waardoor de com-
municatie van en naar de herse-
nen niet optimaal verloopt. Hierdoor 
functioneert het lichaam niet goed 
en wordt het minder efficiënt. Fysie-
ke prestaties worden moeilijker en 
het herstel gaat minder snel. Emo-

tioneel/mentaal kun je steeds min-
der aan. Zo raakt het lichaam steeds 
verder verwijderd van een optimale 
gezondheid.

De BSR techniek is zacht en vrien-
delijk. Het is erop gericht op een 
milde manier het lichaam te stimu-
leren vastzittende spierspanning los 
te laten en het natuurlijk helend ver-
mogen van het lichaam optimaal te 
benutten.

Door middel van lichte druktests 
op verschillende plaatsen op het li-
chaam wordt nauwkeurig de juis-
te plaats en richting van vastzitten-
de spierspanning bepaald. Het li-

chaam verstrekt hierbij dus zelf de 
benodigde informatie. Als de spier-
spanning is gelokaliseerd, wordt het 
lichaam gestimuleerd de vastge-
zette spierspanning los te laten. Dit 
gebeurt door het geven van lichte, 
doch besliste, handmatige drukim-
pulsen op de juiste plaats en in de 
juiste richting. Tijdens de behande-
ling blijft de cliënt volledig gekleed. 

Proces
BSR zet een proces in gang van los-
laten en herstellen. Op deze manier 
pak je de bron aan van de klachten 
en niet alleen de symptomen.
Kees Varkevisser is sinds 2003 Body 
Stress Release Praktitioner en heeft 
zijn praktijk in Uithoorn aan de Prin-
ses Margrietlaan 86 c.

Voor meer informatie kunt u terecht 
op zijn website: 
www.body-stress-release.nl of tele-
fonisch contact opnemen via tele-
foonnummer 06-12545113.



Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
Veenloper Michael Woerden weder-
om de snelste in de Vinkeveense 
Bosdijkloop. 
Voor de vijfde maal in totaal en voor 
de derde maal in successie passeer-
de de Mijdrechter als eerste de fi-
nishlijn op de Kerklaan. De organi-
satie zal daardoor een nieuwe wis-
selbeker moeten kopen; deze is nu 
definitief in handen van Michael.
TTC De Merel kon als organisator 
van deze loop echter uiterst tevre-
den zijn. Met 416 deelnemers ston-
den er nog nooit zoveel lopers aan 
de start van de Bosdijkloop, die al 
weer z’n 33e editie beleefde. Het 
was wel een koude editie; de tem-
peratuur kwam maar net boven het 
vriespunt uit. Daarnaast hadden de 
lopers van de langste afstand, de 
21,1 kilometer, last van de krachtige 
wind die in de polders tussen Vin-

keveen en Nieuwer Ter Aa vrij spel 
had.
In de voorbeschouwingen op de 
Bosdijkloop werd de komst van een 
aantal lopers uit Casablanca aan-
gekondigd. Ze stonden afgelopen 
zondag echter niet aan de start. Het 
werd (daardoor) een eenzame race 
voor Michael Woerden. Na 2 kilo-
meter, nog in de bebouwde kom van 
Vinkeveen, versnelde hij bij 2 mede-
lopers en liep daarna een solorace. 
Michael finishte in een mooie tijd 
van 1.14.27. Veel Veenlopers liepen 
de Bosdijkloop over 21,1 kilometer, 
maar ook over 10 of 5 kilometer. De 
laatste jaren maakt de vereniging 
een ongekende groei door van 65 
naar meer dan 150 leden. 

Op de dinsdagavond kun je in drie 
groepen trainen. Kijk eens op www.
veenlopers.nl voor meer informatie.
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Korfbalteam Atlantis D2 
kampioen en promoveert!
Mijdrecht - Zaterdag 12 februari 
was het voor Atlantis D2 een span-
nende dag, want er stond een kam-
pioenschap op het spel. Het Atlan-
tis team moest aantreden tegen Lu-
no D2.
Het door Roebeson gesponsorde 
team is bezig met een fantastisch 
binnenseizoen. Alle voorgaande ne-

gen wedstrijden werden met winst 
afgesloten.
Het moest dus kunnen. Na een pep-
talk van de trainers kon om 10.00 
uur de wedstrijd beginnen. Het eer-
ste aanvalsvak begon goed. Max 
van Vliet, Thijmen Ottenhof, Suzan-
ne v.d. Plas en Leonie Kruiswijk wis-
ten allevier de korf te raken. Dit ge-

Atalante 1 volleybaldames 
krijgen loon naar werken
Vinkeveen - Na het verlies van de 
afgelopen week tegen Prima Don-
na Kaas uit Huizen waren de volley-
baldames, gesponsord door Haax-
man Lichtreclame & Krijn Verbrug-
gen, zeer gemotiveerd voor de wed-
strijd van afgelopen vrijdagavond 18 
februari in eigen sporthal de Boei. 
De tegenstander was AVV Keistad 
D3 uit Amersfoort. 
Coach Sjaak Immerzeel startte met 
Loes Kuijper, Nancy Lijten en Mir-
jam van der Strate op de bank. Het 
team startte niet goed en bij een 
grote achterstand werd Loes Kuijper 
binnen de lijnen gebracht. De jon-
ge talenten uit Amersfoort hadden 
een zeer goede service, waardoor de 
pass niet goed bij spelverdeelster Ir-
ma Schouten kon worden gebracht. 
De achterstand was echter zo groot 
dat deze set verloren ging met 15–
25. 
De tweede set was een kopie van de 
eerste set. De hele set liepen de da-
mes van Atalante achter de feiten 
aan. Ook deze set ging verloren met 
19-25.

Nu of nooit
Het was nu of nooit voor Atalante: 
deze set moest gepakt worden om 
nog een kans te maken op de over-
winning in deze partij. Het team be-
sefte dat goed en werkte keihard. De 
pass liep wat beter en verdedigend 
speelde Atalante een uitstekende 
set. Met Loes Kuijper op de plek van 
Mirjam van der Strate was er nieuw 
aanvallend bloed en dit kwam er 
een aantal keer goed uit. De score 
liep weer gelijk op, er zat nooit meer 
dan 1 of 2 punten verschil tussen de 
teams. De set zou beslist worden op 

een paar punten. Nancy Lijten kwam 
binnen de lijnen voor Marleen Son-
demeijer waarna Atalante de beslis-
sende punten maakte in de slotfase 
van de derde set. Setstand 25 – 22. 
Helemaal blij met het resultaat en 
zeker met het vertoonde spel, ging 
Atalante met goede moed de vier-
de set in. Ook deze set moest ge-
pakt worden om in aanmerking te 
komen voor een vijfde set. Atalan-
te D1 startte wederom goed in de-
ze set. Weer ging het gelijk op. Aan 
het eind kwam Mirjam van der Stra-
te weer terug binnen de lijnen en 
maakt de laatste twee punten van 
deze set met de diagonale plaats-
bal binnen de drie meter. Setstand 
25 – 19.

Service reeks
De laatste en beslissende set werd 
met een goede servicereeks begon-
nen door Irma Schouten. Hierdoor 
hadden de dames van Atalante weer 
wat ruimte. Wisselend spel, goede 
aanvallen van Daniëlle van der Horst 
gecombineerd met goede services 
van Carin van Kouwen zorgden er-
voor dat Atalante op een voorsprong 
bleef. Deze set werd dan ook uitein-
delijk door Suzan Heijne makkelijk 
afgesloten met een uitslag van 15–
13. 
De dames van Atalante konden 
met deze 3-2 uitslag met opgehe-
ven hoofd het veld verlaten. Ze heb-
ben goede zaken gedaan om tot een 
goede eindklassering te komen. Op 
dit moment bezetten ze een vierde 
plaats in de competitie. Vrijdag 11 
maart 2011 spelen de Atalante da-
mes om 20.00 uur tegen het laatste 
geplaatste Lovoc D1 in Loosdrecht. 

beurde door goed en snel overspel. 
Het doelpunt van Leonie was het 
100ste voor het team in de competi-
tie. Op de tribune was dit bekend en 
er werd heel hard 100 geroepen wat 
een bijzonder moment was.
Het tweede aanvalsvak bestaan-
de uit Elise van Walraven, Marijn 
Maarsseveen, Lisa Ottenhof en Lie-

ke van Scheppingen ging ook goed 
van start en door goed overspel 
werden ook hier de doelpunten ver-
deeld. Het kampioensteam ging dan 
ook de rust in met een 8-0 voor-
sprong. Het leuke hiervan was dat 
ALLE 8 spelers hadden gescoord.

Invallers
Dit werd in de kleedkamer ook be-
sproken en de vier invallers moes-
ten ook gaan scoren. In de twee-
dehelft kwamen in de eerste aanval 
Zoë Trompert en Luuk Gortenmul-
der in het veld er werd weer goed 
gescoord en ook zij maakte er een 
paar. Na 12 minuten werd er weer 
gewisseld en in de laatste aanvals-
minuten gingen Sander v.d. Sluijs 
en Anouk van Dijk ook nog voor 
hun doelpunten. Ze werden veel en 
goed vrijgespeeld. Sander lukte het 
om te scoren, helaas ging dit voor 
Anouk niet op maar ze speelde wel 
een heel goede wedstrijd. Wat in de-
ze wedstrijd opviel was het teamge-
voel. Iedereen gaf elkaar veel goede 
ballen en er werd heel goed opge-
let wat de andere spelers deden. Op 
deze punten is Atlantis D 2 een echt 
kanjerteam. De eindstand van deze
kam[pioenswedstrijd was dan ook 
16-0.

Een hele goede eindstand. De spe-
lers bedankten het in groten getale 
opgekomen publiek. Na deze wed-
strijd werd er natuurlijk in de Atlan-
tis kantine gehuldigd met bloemen 
en drinken en gebak. Ook spon-
sor Roebeson expertises en taxa-
ties was aanwezig met een leu-
ke en lekkere medaille. De leiders 
die dit team naar het kampioens-
schap hebben geholpen zijn Lusan-
ne Meints, Sophia v.d. Horst, Jo-
sé v.d. Plas, Karin v.d. Sluijs en Rob 
Kruiswijk.

GVM start met extra recreatief 
turnuur voor meisjes 6 en 7 jaar

Mijdrecht - De huidige turngroe-
pen voor de meisjes van 6 en 7 jaar, 
op dinsdag en woensdag, zitten al 
geruime tijd vol.

De wachtlijst voor de groep meis-
jes 6 en 7 jaar bleef maar groeien, 
waardoor ze bij GVM op zoek moes-
ten gaan naar een oplossing. 

De oplossing is gevonden! Voor de-
ze meisjes van de wachtlijst is er 
een uur gevonden en ook biedt dit 
uur nog ruimte voor extra nieuwe le-
den.
Vanaf woensdag 2 maart zal deze 
nieuwe groep voor de meisjes van 6 
en 7 jaar van start gaan.
De turnles zal gegeven worden in 
sporthal De Eendracht aan Een-
dracht 1 in Mijdrecht van 15.30 uur 
tot 16.30 uur. Nieuwe leden mogen 
twee proeflessen meedoen en na 
deze lessen beslissen zij om lid te 
worden bij GVM. Voor meer infor-
matie over turnen kunt u kijken op 
de GVM-site: www.gvm79.nl , maar 
ook kunt u langskomen tijdens de 
lessen in sporthal De Eendracht om 
kennis te maken met turnen en de 
turnvereniging GVM’79. 

Michael Woerden wint 
wederom de Bosdijkloop

Niels Immerzeel oppermachtig
De Ronde Venen - Het einde van 
het marathonseizoen nadert. Het 
was alweer de 8e competitie wed-
strijd van de C2 op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. De rijders van 
IJsclub Nooit Gedacht waren vanaf 
het begin van de wedstrijd zoals ge-
woonlijk weer zeer actief. Met plaag-
stootjes van Niels Immerzeel en Jo-
nathan Boom en als het even stil viel 
was het Dirk de Jong die een tem-
po versnelling er tussendoor gooi-
de. Halverwege de wedstrijd plaats-
te Niels Immerzeel, gaarne gesla-
gen door zijn familie, een felle aan-
val en pakte meteen honderd me-
ter. Dit kon hij een paar ronden vast 
houden en toen gingen zijn clubge-
noten het tempo in het peloton ont-
regelen. Zodoende pakte Niels elke 
ronde meer afstand van het peloton 
en naar een tiental ronden van hard 
werken sloot hij bij het peloton aan. 
Niels reed slim meteen naar voren, 
want dan hou je overzicht van wat 
er gebeurt in het peloton. De sprint 
van de groep werd stijlvol gewon-
nen door Jonathan Boom en Dirk 
de Jong werd knap zevende. Sven 
Prins reed met zijn dertiende plaats 
ook nog drie puntjes. Daarna mocht 
Niels alleen nog twee ereronden rij-
den voor deze knappe overwinning. 
In het algemeen klassement staat 
Jonathan eerste en Niels tweede. 

C 3 rijders
De C3 rijders reden hun finalewed-

strijd. Er waren in de wedstrijd een 
aantal tempoversnellingen, maar 
een echte vluchtgroep kwam er niet 
echt van. Mike Oudshoorn kwam 
in de finale een beetje achterin de 
groep en reed daardoor naar een 
tiende plek. Dirk Kroese werd, voor-
dat de laatste ronde inging, onder-
uit gereden door een andere deel-
nemer die later aan Dirk zijn excu-
ses aanbood. Hierdoor werd hij der-
tiende in de daguitslag. Henk Jan 
Kroese kon zich wel staande hou-
den en werd in de sprint knap twee-
de. Met deze uitslag won Henk Jan 
het eindklassement met 112 pun-
ten. Mike Oudshoorn werd met 94 
punten tweede. Dirk de Jong is vier-
de geworden met 76 punten. Het is 
zowaar een mooi resultaat voor IJs-
club Nooit Gedacht uit Wilnis. Er 
wordt een klassement bijgehouden 
van alle categorieën in Amsterdam. 
Alle resultaten per club worden bij 
elkaar opgeteld en de laatste wed-
strijdavond worden de eindprijzen 
uitgereikt aan de clubs.
Op dit moment staat IJsclub Nooit 
Gedacht in het tussenklassement op 
de eerste plaats. Als dat zo blijft dan 
ontvangt de vereniging voor de eer-
ste plaats 500 euro voor de clubkas.

De C2 en M2 en M3 hebben nog 
een finalewedstrijd te gaan waar 
enkele rijders nog heel goed staan 
in het klassement, dus een eerste 
plaats zal wel gaan lukken.

Vinkeveen - In het driebandentoernooi van 
biljartclub D.I.O. en Café de Merel te Vinke-
veen hebben Jos Lugtigheid en Harry Koper-
berg flink uitgehaald door hun partijen over-
tuigend te winnen van John Vrielink en Henk 
Doornekamp, Henk die zijn favorietenrol geen 
moment waar kon maken. Ook door naar de 
kwartfinales gingen Theo Valentijn, Anton Ber-
ben, Wim Bakker, Bart Hoffmans, Joop Luthart, 

Ed van Heuven, Richard van Kolck, Erik Spie-
ring ,Maarten Dulmus, Richard Schreurs, Jan 
Eijsker, Rob Gels, Willem Dokter, Bert van Wal-
raven, Henny Hoffmans en Tino van Bemmelen.
Op zondag kwamen daar nog bij Mees Brou-
wer en Bertus van Veenendaal, Wim v.d. Lin-
den, Dirk Verdel, Gijs Rijneveld, Jan Peeters, 
Rene Hoogenboom, Gerry Hozken, Jan van 
Veen, Cor v.d. Kraats. Dirk-Jan van Barneveld 

en Hans van Ekris waren de verliezers in deze 
eerst ronde. Geplaatst waren al Bram Koning, 
Nick v.d. Veerdonk, Paul Huzemeier en Patrick 
v.d. Meer. Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 12 maart zijn de Open Ronde Venen libre 
kampioenschappen. Iedereen kan meespelen, 
opgeven kan in Café De Merel aan Arkenpark 
Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 of per 
mail; thcw@xs4all.nl

Biljarters Koperberg en Lugtigheid, 
op naar de kwartfinale
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Biljarten
Nieuwe kansen goed benut
De Ronde Venen - De biljartteams 
die in het eerste deel van de com-
petitie de aansluiting net misten zet-
ten nu hoge scores neer. De Merel-
Heerenlux 1, De Paddestoel 2 en 
De Schans gooien hoge ogen. Dio 
1 won met 6-3 van De Vrijheid, de 
beide kopmannen Bert Loogman 
en Paul Schuurman kwamen in 25 
beurten remise overeen. Paul wist in 
de nabeurt zijn 13 caramboles vol te 
maken. De Merel-Heerenlux 4 won 
met 5-4 van APK-Mijdrecht 3. De 
Merel-Heerenlux 2 won met 7-2 van 
Bobs Bar. Dorus van de Meer wist 
tijdens die ontmoeting een serie 
van 42 caramboles te produceren, 
hetgeen goed was voor de hoog-
ste serie van de week. De Spring-
bok 1 vatte de nederlaag tegen de 
kampioen van vorig jaar sportief op. 
Het was De Paddestoel 2 dat met 
de volle 0-9 naar Mijdrecht terug-
ging. Jim van Zwieten was tegen 
Kees de Bruyn in slechts 18 beur-
ten uit. Teamgenoten Pim de Jager 
en Cock Verver leverden tijdens hun 
partij een hoogste serie van respec-
tievelijk 14 en 12 caramboles af. De 
Springbok 2 hield 4 punten thuis, ze 
speelden tegen het Stieva Aalsmeer 
dat de overige 5 punten meenam. 
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7 
van De Schans. Cor Ultee had te-
gen John Beets zijn vleugels aan-
gebonden want in 20 beurten had 
hij zijn 44 caramboles. Theo Valen-
tijn en Henk Doornekamp zetten 
een serie van 17 en 18 op het score-
bord. De Kromme Mijdrecht 1 kwam 
niet aan bod tegen De Merel-Hee-
renlux 1. Het team o.l.v. John Vrielink 
dat slechts 17 beurten over zijn par-
tij deed liet geen mogelijkheid on-
benut. De Kromme Mijdrecht 2 won 
daarentegen met 5-4 van Cens 2. Er 
waren geen uitblinkende partijen te 

constateren. Bij De Merel speelde 
team 3 een 7-2-tje tegen De Padde-
stoel 3. Kopman Jan van der Meer 
was tegen Michel Bak in slechts 
11 beurten uit. Die 11 beurten wa-
ren goed voor de kortste partij van 
de week, Jan speelde gemiddeld 5,9 
en plaatste een hoogste serie van 21 
caramboles. Cens 1 verloor met 2-7 
van De Kuiper/van Wijk. Alleen Cor 
van de Kraats kwam voor Cens tot 
winst, Hero kwam slechts 2 puntjes 
tekort. Rob ten Den werd niet on-
verdienstelijk ingezet, hij won in 39 
beurten van Vincent Roeleveld het-
geen voor Rob een opstekertje be-
tekende. Toine Doezé had een span-
nende partij want opponent Joris 
van Putten maakte in de nabeurt op 
1 luttel puntje bijna een remise. Ni-
co Koster bleef regelmatig scoren, 
kwam tot een serie van 11 maar gaf 
Joop Luthart geen kans. De Pad-
destoel 1 verloor met 0-9 van APK-
Mijdrecht 2, Bobby, Hendrik, Jan en 
Nico lieten Allan, Wijnand, Carolien 
en Petra verbijsterd achter.

Hockeydames 2 van HVM 
welverdiend zaalkampioen
Mijdrecht - Op zondag 13 februa-
ri vonden de laatste wedstrijden van 
de zaalcompetitie van HVM plaats 
in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. 
Aan het eind zou de toen nog on-
bekende zaalhockeykampioen van 
2010-2011 zich bekendmaken. Da-
mes 2 van HVM maakte een goe-
de kans, met alleen gewonnen wed-
strijden en 75 doelpunten voor, te-
genover slechts 11 tegen. 

De kinderchampagne en medail-
les waren al ingekocht maar eerst 
moest er nog werk verricht worden. 
En dat leverde de nodige spanning 
op. Een doelsaldo van 100 doelpun-
ten werd lachend als bijna onmo-
gelijk doel gesteld, naast de kam-
pioenstitel veroveren natuurlijk. In 
deze twee wedstrijden zouden 25 
doelpunten gemaakt moeten wor-
den. 

De eerste wedstrijd tegen Amster-
dam had een enigszins moeizame 
start, maar de eindstand liet niets te 

wensen over. Deze werd afgesloten 
met 12-1 winst. Het kampioenschap 
was binnen maar de 100 doelpun-
ten nog niet. 
De tweede wedstrijd tegen HIC uit 
Amstelveen bracht veel toeschou-
wers met zich mee. De tribune zat 
goed vol en naast ouders, opa’s 
oma’s en vriendinnen waren er zelfs 
vuvuzela’s van de partij. Bij elk doel-
punt dat HVM maakte werd luid ge-
applaudisseerd en geblazen.

Spanning
In de laatste minuut stond het 12-
3 voor Mijdrecht. De spanning was 
om te snijden. Na nog vele kansen 
wisten ze het dan toch nog waar te 
maken, de honderdste treffer werd 
gemaakt in de laatste dertig secon-
den van de wedstrijd. Het onhaal-
baar geachte doel was toch nog be-
haald. 
Onder luid gejuich besprongen de 
meiden elkaar en konden officieel 
zaalkampioen genoemd worden, 
een welverdiende titel! 

Atlantis C1 wint wedstrij d 
tegen C1 van de Vinken
Mijdrecht - Zaterdag 19 februa-
ri moest de korfballers van Atlantis 
C1 het opnemen tegen de C1 van de 
Vinken. Beide teams gaan gelijk op 
in de competitie, alleen heeft Atlan-
tis een beter doelsaldo. De uitslag 
van deze wedstrijd is dus behoorlijk 
van invloed op het eindresultaat van 
het al naderende einde van het zaal-
seizoen! Het team dat gesponsord 
wordt door Roebeson was zich er-
van bewust wat er op het spel stond.
Aangezien er een aantal spelers met 
vakantie was, vielen Amy Loman en 
Sander van Diemen in uit de D1. Dit 
deden ze beiden niet onverdienste-
lijk!
Amy werd de laatste tien minuten 
van de wedstrijd vervangen door 
Ciska Taal. Vanaf de eerste minuut 
was er sprake van een pittig potje 
korfbal waarbij beide partijen elkaar 
maar weinig kans boden om te kun-
nen scoren.
Toch lukte het Joppe van Atlantis als 
eerste om een doelpunt te scoren. 
De Vinken wisten vervolgens een 
vrije bal goed te benutten, zodat het 
1-1 werd.

Ook toen de Vinken een strafworp 
kregen, wisten ze deze positief te 
benutten en kwam de stand al snel 
op 2-1. Mark kon gelukkig met een 
korte kans de stand weer gelijk 
trekken, voordat ze de rust in gin-
gen. Voor zowel de spelers als de 
toeschouwers was het lekker om 
even een paar minuten bij te kun-
nen komen. 
Na de rust stond er nog steeds erg 
veel ‘druk op de ketel’ en bleef het 
moeilijk om tot scoren te komen. Het 
lukte de Vinken als eerste om een 
punt te scoren na de rust. Het ein-
de van de wedstrijd kwam al in zicht 
toen wederom Joppe gelukkig de 
gelijkmaker maakte. De teams wa-
ren zo enorm aan elkaar gewaagd 
dat iedereen dacht dat dit ook wel 
de eindstand zou blijven, maar vlak 
voor tijd mocht Mark nog een straf-
worp nemen voor Atlantis en hij zat! 
Ondanks het feit dat er dus niet in 
de gebruikelijke teamsamenstel-
ling werd gespeeld heeft Atlantis C1 
deze derby met 3-4 gewonnen en 
daarmee een goede stap gezet rich-
ting het kampioenschap!

Klaverj asclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitieavond van klaver-
jasclub Onder Ons gaf men elkaar 
weer niet veel ruimte, zodat er nie-
mand 5000 punten behaalde. Rieky 
Kooiman, die de vorige keer laatste 
was, werd nu eerste met 4995 pun-

ten, tweede werd Frans Bierstekers 
met 4883 punten, derde Martien de 
Kuijer met 4838 punten, vierde Neel-
tje Bosman met 4739 punten, vijf-
de Rob van Achterbergh met 4694 
punten. De poedelprijs was voor Bep 
Schakenbos met 3794 punten.

CSW 2 verliest van Aj ax 3
Wilnis - CSW 2 heeft opnieuw van 
een concurrent verloren. Na het ver-
lies tegen DVVA 2 (2-0) werd er dit-
maal met 3-1 verloren van Ajax 3. 
Door het verlies staan de voetballers 
van CSW 2 nu nog wel virtueel kop-
loper, maar dan zal het wel de drie 
inhaalwedstrijden moeten winnen. 
De strijd om de titel in de 1e klas-
se A wordt nu spannend, omdat er 
vier teams (Ajax, DVVA, Zwaluwen 
’30 en CSW) zijn die meedoen in de 
strijd om het kampioenschap. 

De wedstrijd ging vanaf het be-
gin gelijk op. Beide ploegen kre-
gen goede kansen om de score te 
openen, maar verzuimden dit bei-
de het eerste deel van de wedstrijd. 
Na ongeveer een half uur was het 
Ajax dat toch op voorsprong kwam. 
Uit een voorzet vanaf links mocht de 
spits de 0-1 binnentikken. Na de 0-1 
kreeg CSW nog twee kansen om op 
gelijke hoogte te komen, maar he-
laas had CSW niet het geluk tot sco-
ren, iets wat het in de eerste compe-
titiehelft wel had.

Na de rust zette de thuisploeg flink 
aan en nam de druk op Ajax toe. 

Het wachten was op de gelijkmaker, 
maar in plaats daarvan kreeg CSW 
les in effectiviteit. Uit het niets was 
het de zeer goede spits van Ajax die 
de ploeg uit Amsterdam op 0-2 zet-
te. CSW liet het koppie niet han-
gen, maar scoren lijkt tegenwoordig 
opeens een moeilijke opgave voor 
de Wilnissers. Toch was er opeens 
hoop. Na een goede voorzet van-
af links van Mitchell de Zwart tikte 
Ronny Hilhorst de 1-2 binnen. 
CSW deed hierna nog pogingen 
om een gelijkspel uit het vuur te 
slepen, maar een aantal vrije trap-
pen rond de ‘16’ ging er niet in en 
ook stonden de paal en de lat in de 
weg. Omdat er aan het einde van de 
wedstrijd veel ruimte achterin lag bij 
CSW, was het voor de Amsterdam-
mers makkelijk om met een counter 
de wedstrijd te beslissen. De num-
mer 10 kon alleen op keeper Freek 
in ’t Veld aflopen en faalde niet: 1-3. 

Een zeer jammer resultaat, omdat 
iedereen van tevoren gebrand was 
om de concurrentie achter zich te 
laten. Volgende week speelt CSW 
2 weer thuis, dan tegen AFC 2. De 
wedstrijd begint om 12.00 uur.

Klaverj assen in Amstelhoek
Amstelhoek - Vrijdag 4 maart or-
ganiseert Buurtvereniging Amstel-
hoek voor de tweede keer dit sei-
zoen haar viertallenklaverjastoer-
nooi. Het opgeven geschiedt per 
vier kaarters, maar het spelen gaat 
individueel. Kunt u geen team vul-
len, dan is individueel opgeven mo-
gelijk, de organisatie zorgt dan voor 
de completering van het team. 
Naast de teamprijs speelt iedere 
deelnemer in de hoop ook individu-
eel in de prijzen te vallen. Voor de 
beste kaarters zijn er mooie prijzen 

te winnen. Er worden drie rondes 
gespeeld, met in de pauze verkoop 
van loten voor de loterij. Deelname-
kosten bedragen per team 10,- euro. 
Om de organisatie soepel te kunnen 
laten verlopen en omdat de zaal op 
’n bepaald moment echt volzit, dient 
u zich vooraf aan te melden bij me-
vrouw Felix, tel: 0297- 568802. Dit 
geldt natuurlijk ook indien u zich als 
éénling aanmeldt.
De vorige kaartavond op 4 februa-
ri was, met een opkomst van 88 per-
sonen, zeer gezellig.

Een slechte wedstrij d maar 
toch nog winst voor Argon
Mijdrecht - Tegen hekkenslui-
ter Wartburgia speelde de voetbal-
lers van Argon een slechte wedstrijd 
maar wist toch middels een 0-2 sco-
re de drie punten mee naar huis 
te nemen. In de eerste helft scoor-
de Patrick Berkelaar de openings-
treffer, hij vierde daarmee z’n eerste 
basisplaats in de formatie van Jack 
Honsbeek na achttien maanden re-
validatie. Pas tien minuten voor tijd 
stelde Stefan Tichelaar de zege vei-
lig. Het ging deze middag erg moei-
zaam met Argon, hoewel vooral de 
eerste helft Argon het initiatief had 
kreeg het dit maar niet in doel-
punten uitgedrukt. Na twee pogin-
gen van Lesley Groenen was het na 
ruim een kwartier Patrick Berkelaar 
die de bal in het midden oppikte, z’n 
man uitspeelde en vervolgens oog 
in oog met doelman Sander Prins 
de bal hard en laag inschoot, 0-1. 
Binnen vijf minuten kregen de Am-
sterdammers een goede gelegen-
heid om naast Argon te komen, de 
doorgebroken aanvaller ging alleen 
op Argondoelman Martijn Brouwer 
af, maar Brouwer ontfutselde hem 
de bal. Argon kreeg nog voldoende 
mogelijkheden om de zege al voor 
rust veilig te stellen maar de nauw-
keurigheid ontbrak. 

Slap schot
Rudi Zaal kwam alleen voor de 
doelman, maar zijn schot was te 
slap. Een inzet van Groenen kon 

nog maar net door doelman Prins 
tot hoekschop worden verwerkt. Het 
was in een fase waar Argon veel 
balverlies leed en het allemaal erg 
moeizaam ging. Op slag van rust de 
mooiste kans, een voorzet van Al-
bert Mens werd door Stefan Tiche-
laar met een prachtige omhaal af-
gerond, maar de bal ging rakelings 
naast.
De tweede helft kreeg Argon iets 
minder mogelijkheden, Wartbur-
gia kreeg een zestal hoekschop-
pen waarbij er één boven op de 
lat stuiterde, verder zag het er niet 
erg gevaarlijk uit voor het Argon-
doel. Tichelaar schoot in goede po-
sitie naast en Remco von Lindheim 
schoot ineens na een vrije trap, 
maar precies in handen van de kee-
per. Met nog tien minuten te spelen 
was het dan toch raak, Stefan Tiche-
laar verraste de doelman met handi-
ge boogballetjes, 0-2. Daarna kreeg 
Argon nog een handvol mogelijk-
heden, Kevin Blom schoot naast 
en even later profiteerde Youri van 
Adrichem niet van een voorzet van 
Blom, de keeper redde, dat onder-
vond ook René Legters die zijn po-
ging in handen van de sluitpost zag 
belanden. Wel een verdiende over-
winning deze middag voor Argon 
maar het spel was matig.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
achtervolger FC Almere dat Argon 
met twee punten verschil op de hie-
len zit. 

Ruiters en amazones Troj e 
bezoeken Bereden Politie
Regio - Op vrijdag 11 februari was 
het dan zover, een kijkje nemen bij 
het trainen, beleren en rijden van 
politiepaarden. Een baan waar me-
nig jonge ruiter en amazone van 
droomt. PSV Troje heeft 20 plaat-
sen voor haar leden weten te be-
machtigen voor deze avond geor-
ganiseerd door de Bereden Politie 
Amstelland. De opkomst was groot 
en na een goede plek op de tribu-
ne bemachtigd te hebben kon de 
avond beginnen. Als ware voetbal-
hooligans, voorzien van toeters en 
fluiten, werd een groep de rijbak in-
geleid om daar vervolgens door een 
groep politiemensen te paard uit el-
kaar gedreven te worden. Op deze 
manier werd getoond hoe het er bij 
rellen en voetbalwedstrijden werke-
lijk aan toegaat. Erg indrukwekkend 
om daar temidden van een acht-
tal paarden van minstens 1.70m. te 
staan. 

Politiepaarden
Vervolgens werd een aantal jonge 
politiepaarden aan het publiek ge-
toond, ietwat schrikkerig maar ook 
zij doorstonden veelal de proeven. 
Een achtervolging te paard werd 
nagespeeld en hierbij kwam dui-
delijk naar voren dat een arresta-
tie vaak een samenwerking is van 
de politie te paard en patrouilleren-
de agenten. 
Een ander onderdeel van de avond 
was het trainen en werken met po-
litiehonden. Een inbraak werd na-
gespeeld waarbij de politiehond na 

het commando van zijn baas de ver-
dachte door het raam van een au-
to greep. Dit alles in een drietal se-
conden. 
Ook werden er diverse speurhonden 
getoond, welke alle de buit in de au-
to wisten te vinden.
Na het optreden van de politiehon-
den werd er verder gegaan met de 
demonstratie van de politiepaarden. 
Er werd over vuur gesprongen, door 
rook heen gegaloppeerd, tussen pa-
rasols doorgelopen, allemaal proe-
ven waar een paard thuis van zou 
schrikken.

Het hoogtepunt was toch wel het 
lossen van schoten, zowel op af-
stand als door de ruiters zelf, waar-
bij de paarden met gemak onder 
controle konden worden gehouden. 

Bezoek
Na de demonstraties en uitleg be-
stond er de mogelijkheid om de 
stallen te bezoeken en vragen te 
stellen aan de politie ruiters en ama-
zones zelf. 
Al met al een erg leuke en vooral in-
teressante avond waarbij een goed 
beeld is geschetst van wat voor si-
tuaties de politieagenten te paard 
tijdens het werk tegenkomen. Om-
dat er een lange reservelijst was 
voor deze avond de organisatie nog 
een bezoek aan de Bereden Politie 
proberen te organiseren. Houd voor 
de actuele informatie de website 
www.paardensportverenigingtroje.
nl goed in de gaten.

Wie kan de talentj es van 
Hertha F5 nog afstoppen?
Vinkeveen – De talentjes van Hert-
ha F5 wanen zich in een denkbeel-
dige luchtballon die nog elke week 
steeds verder opstijgt tot een enor-
me hoogte... Zelfs nu ze vanaf janu-
ari van dit jaar zijn toegetreden tot 
het hoogste KNVB-platform, scoren 
ze nog steeds aan de lopende band. 
Winnen is niet belangrijk maar spel-
plezier, samenwerken en op alle po-
sities leren voetballen is het credo 
van hoofdtrainer Sjon Bakker. In het 
kielzog van Cruyff wil deze Vinkeve-
ner pur sang, beroemd worden met 
totaalvoetbal en zeker niet met re-
sultaatvoetbal. 
“Die gozert van Albert Heijn op tele-
visie, ziet het in enen ook helemaal 
zitten in Vinkeveen. Iedereen dacht 
dat die winkel er nooit meer zou ko-
men, maar let maar op, als de voet-
balplaatjes klaar zijn met Geert, Mi-
ka, Sem, Michel, Sander en de an-
deren, gaat die zaak andere maand 
gewoon open hoor...”
Aldus Hoofd Belangrijke Zaken: Ge-
rard Roling na afloop op de pers-
conferentie. 

De wedstrijd
Na de afgelopen successen was 
Mats Klinkhamer gevraagd voor een 
voetbalpromotieweek in de Oosten-
rijkse Alpen, Sem Snoeren voor een 
duikpresentatie in het zwembad en 
toonde Geertje Kroon zich solidair 
met zijn zieke zusje. Klasse Geert. 
De boys zijn dus op velerlei gebied 
inzetbaar maar deze zaterdagmor-
gen wel afwezig, maar ook onmis-
baar ?
Dat moest nu blijken tegen de effies 
van Weesp. Stond de vorige wed-
strijd onder invloed van een stevi-
ge zuidwester, de jongens moch-
ten deze wedstrijd niet zonder anti-

vries het veld op want het was echt 
berekoud. Gelukkig was alleskun-
ner Sjon Bakker er ook weer bij, 
om niet alleen de lijnen óp het veld, 
maar ook binnen het veld uit te zet-
ten. Tijdens de warming-up werden 
de invallers Marc Roeleveld en Vin-
ce Smit, dan ook even bijgepraat 
over totaalvoerbal. Ofwel met z’n al-
len aanvallen, maar ook verdedigen.
De Vinkeveense aanvalmachine 
schoot werkelijk uit de startblok-
ken en leverde maar liefst vijf won-
derschone doelpunten in de eerste 
helft op. Sander de Vries opende na 
3 minuten de score, Rens Kok, Mark 
Roeleveld, Daan Plevier en Jim Bak-
ker volgden zijn goede voorbeeld: 
5-0 bij rust. 
Na rust moest Mika (Jongbloed) 
Gankema nog een paar keer flink 
in actie komen en toonde zich weer 
heer en meester met zijn KLM-spel-
hervattingen (hoog en ver). Toch zat 
er nog ergens een lekje in de de-
fensie want Weesp scoorde vlak na 
rust: 5-1. Tja, en toen dreigde nog 
meer gevaar maar dat werd op zeer 
professionele wijze net buiten de 
zestien even netjes neergelegd.

Vrije trap. Neeeee... hoog over. Kans 
verkeken. Aan de andere kant lever-
de goed samenspel van de Vinke-
veners nog twee doelpunten op van 
Hertha’s Rens en dit bracht de eind-
stand op 7-1. Wat een toppers.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Valentijn op bezoek bij BVU
Uithoorn - Op maandag 14 februari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 4e ronde in de 4e paren-
competitie. Vanwege Valentijn werd 
iedereen na afloop verrast met een 
mooie roos. De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 59,58%
2. Thea Stahl & Thea Kruyk 55,42%
3. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 54,51%
4. Wim Baars
& Marcel Dekker 53,82% 
5. An Pronk & Bert Pronk 52,43%
6. Marijke & Ger van Praag 52,08%
7. Stenny
& Herman Limburg 51,74%

B-lijn: 
1. Tini & Johan Lotgerink 59,90%
2. Marijcke
& Gouke van der Wal 58,85%
3. Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 57,81%
4. Cees Harte & Jan Visser 53,65%

5. Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster 53,13%
6. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg 51,04%
 
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer meespelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! Wilt u weten of de 
BVU iets voor u is, neemt u dan con-
tact op met haar secretaris Marine-
ke Lang, zij helpt u graag verder. Zij 
is na 18.00 uur bereikbaar onder tel. 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Kledingponsor voor het 
KDO-volleybal-jeugdteam
De Kwakel - Het jeugdteam van de 
volleybalafdeling van KDO, dat nu 
voor het derde jaar aan de door de 
nevobo georganiseerde CMV-toer-
nooien deelneemt, heeft Truijens 
Administratiekantoor uit Uithoorn 
kunnen aantrekken als kledings-
ponsor. Dit team dat in die drie jaar 
is opgeklommen van niveau 2 naar 
niveau 4, gaat steeds beter. Het laat-
ste toernooi in Hoofddorp zijn ze zelf 
eerste geworden in hun poule.

Op de foto het trotse team met de 
sponsor Nico Tuijens.
Zaterdag 12 februari hebben zij in 
de nieuwe tenues in sporthal De 
Scheg in Uithoorn gespeeld, waar 
het CMV-toernooi plaatsvond.

Als kinderen het leuk vinden om te 
volleyballen, zijn ze van harte wel-
kom op elke dinsdag van 18.00 uur 
tot 19.00 uur in de KDO-sporthal in 
De Kwakel.

Klaverjasmarathon in De Quakel
De Kwakel - De klaverjasmarathon 
in het dorpshuis van De Kwakel heeft 
afgelopen zaterdag weer veel deelne-
mers getrokken. De marathon startte 
om 10.00 uur in de morgen en eindig-
de rond 18.00 uur. De organisatie lag 
in handen van de activiteitencommis-
sie van het dorpshuis en samen met 
Willem Verkerk werd het een gezelli-
ge en spannende dag. Behalve veel 
ouderen was er ook een aantal jon-
gere deelnemers zoals Rick Kruit, vo-
rig jaar nr. 68 en dit jaar op de 19e 
plaats, en dat maakte het toernooi 

des te leuker. In totaal deden er 80 
mensen mee. Piet en Tiny zorgden 
voor een hapje en een drankje. Er 
werden 10 ronden gespeeld, met af 
en toe een pauze. Aan het eind van 
de middag was de prijsuitreiking.
Uitslag:
1. Thomas Verkerk 17948 pnt. 
2. Ton Voorn 17659 pnt. 
3. Henny Kouw 17243 pnt. 
Op dinsdag 8 maart is er weer kla-
verjassen en pandoeren in het dorps-
huis. Het begint om 13.30 uur en ie-
dereen is welkom.

Handbaldames Legmeervogels 
in het nieuw gestoken
Uithoorn - De handbaldames van 
Legmeervogels zijn door sponsor 
The Pool Shack in het nieuw ge-
stoken. Eigenaar Rowdy is al langer 
fan van het goed draaiende team en 
heeft besloten de dames te voorzien 
van nieuwe trainingspakken, wed-
strijdshirts en een ruime tas.
De dames zijn erg blij met dit ge-
baar en zijn voorafgaande aan de 
wedstrijd in Bunnik voor het gezelli-
ge café op de foto gegaan.
Het team draait goed mee in de 2e 
klasse en doet ook nu weer mee om 
de bovenste plaatsen. Helaas heeft 

het de pech dat Westsite met een 
team van oud-internationals de-
ze poule domineert waardoor de 2e 
plaats het hoogst haalbare is.
Om deze 2e plaats vast te houden 
dient het team de komende wed-
strijden wel te winnen. En dat zal ze-
ker geen makkelijke klus gaan wor-
den want er zitten nog wat sterke 
tegenstanders bij.
Maar aan de kleding zal het zeker 
niet liggen, want het team loopt er 
goed verzorgd bij en zal met trots de 
naam van The Pool Shack uitdragen 
op het veld.

Ruitenboerbridge bij 
BV De Legmeer
Uithoorn - Voor de één een beproe-
ving voor de ander de ultieme uitda-
ging, de meningen over landelijk top 
in integraal bridgen zijn verdeeld. In 
het algemeen zijn de iets avontuur-
lijke bridgers in het voordeel, immers 
durven afwijken van de gebaande 
paden loont hier. Je kunt het natuur-
lijk ook gewoon stom geluk noemen!
Voor de eerste stelling pleit de score 
van Luuk Smit in de A-lijn. Befaamd, 
of bij de slachtoffers berucht, om zijn 
verrassende biedingen behaalde hij 
samen met coryfee Erica Noord de 
top met 62,92%. Ze moesten deze 
delen met de eveneens uitsteken-
de bridgers Ruud Lesmeister & Toon 
Overwater, maar ook aan deze zijn 
improvisaties wel besteed.

Beide paren kregen als bonus fles-
senwijn, die voor de twee bovenste 
plaatsen in alle lijnen waren gere-
serveerd. Nel & Adriaan Koeleman 
deden het ook prima als derde met 
53,33%, de rest van de lijn bleef on-
der de helft steken, toch te traditio-
neel geboden?

In de B-lijn trokken Ria van Geelker-
ken & Thea Kruyk aan het langste 
eind met een top van 60.42%.

Tweede 
Voor Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman was de twee-
de plaats met 58,13% een zeer wel-
kome opsteker. Na de vrije val van 
de afgelopen weken was er opeens 
weer “something in the air”. Tini & 

Johan Lotgerink tekenden voor de 
derde plaats met 56,25% en ook de 
plaatsen vier, vijf en zes kwamen bo-
ven de helft uit. To van de Meer & 
Anne Tolsma 52,50%, Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudie Zandbergen 
52,08% en Tonny & Otto Streegstra 
51.04%.

In de C-lijn haalden Gerda van Liemt 
& Els van Wijk hun gram. Door een 
computermisser vorige week ten on-
rechte tot een onderste plaats ver-
oordeeld lieten ze nu even zien hoe 
de krachtsverhoudingen echt lig-
gen! Eerste met een percentage 
van 59,58% zal alle vriendinnen en 
bekenden weer geruststellen. Lidy 
Krug & Ada van Maarseveen kwa-
men netjes op plaats twee uit met 
58,33% en Mick & Sybren Frantzen 
lijken het echt onder de knie te heb-
ben met een derde plaats en 56,25% 
of kunnen goed anticiperen op on-
verwachte biedsituaties? Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers en 
Klaas Verrips & Truus Overmars vul-
den de plaatsen vier en vijf in met 
respectievelijk 51,25 en 50,83%.

Wilt u ook eens uitproberen hoe 
inventief u in onverwachte situ-
aties handelt, kom dan kaarten 
bij Bridge Vereniging De Leg-
meer. Iedere woensdagavond van-
af 19,15 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg. Voor inlichtingen 
het secretariaat Gerda Schavema-
ker tel: 0297 567458 of per e-mail:  
niekschavemaker@hetnet.nl

Opnieuw 70+’er bij Bridge 
Vereniging De Kwakel 
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
17 februari is er in Dorpshuis De 
Quakel wederom een paar in ge-
slaagd de magische 70% grens te 
overschrijden.

Een daverend applaus viel dan ook 
ten deel aan Geke en Jaap Ludwig, 
die dit kunststukje in de A lijn wis-
ten te realiseren, een A lijn die deze 
avond met een aantal bizarre spel-
len werd verblijd, al was niet ieder-
een er even blij mee, maar dat ter-
zijde.
70,42% was hun exacte score en 
daar beten alle andere paren na-
tuurlijk hun tanden behoorlijk stuk 
op. Het minst ver van hen verwij-
derd waren Elly en Jaap van Nieuw-
koop met 58,33% en tot hun eigen 
verrassing werden Trudy Stokkel en 
Huub Zandvliet 3e met 53,75%, me-
de dankzij hun laatste tafel waar zij 
95%(!!) scoorden.
Helaas ging dat ten koste van uw 
nederige correspondent, die met 
name schutterde op het allerlaats-
te spel en daarmee partner Anneke 
Karlas bepaald niet vrolijk stemde.
Adrie Voorn was weer eens opge-
trommeld om in te vallen en hij deed 
dit met Hans Wagenvoort. Zij scoor-
den weliswaar boven de 40%, maar 
veroverden hiermee wel de rode 
lantaarn in deze lijn. 

Leek de koppositie in de totaalstand 
na 4 ronden nog onaantastbaar voor 
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
met een voorsprong van 2,5% ge-
middeld op de toenmalige nummer 
2, de uithaal van Jaap en Geke bete-
kende voor hen ook de 1e plaats in 
de totaalstand met een voordelige 
marge van 0,7% op Rina en Gerda.
Onderin strijden nog 5 paren om 3 
degradatieplaatsen te ontlopen en 
de verschillen zijn gering.

B Lijn
In de B lijn een gedeelde 1e plaats 

voor de paren Trudy Fernhout-The-
cla Borggreven en Han Mann-
Ria van Zuylen, die allebei 58,33% 
scoorden. Bep Verleun en Cor Hen-
drix werden 3e met 54,86%, waar-
mee zij boven de rode streep in de 
totaalstand kwamen.

Het duo Joop en Joop (den Blan-
ken en de Jong) haalde de hoogste 
score van de 3 deze week. Onder-
aan eindigden de paren in de 3 lij-
nen en wel 41,32%. 17% verschil dus 
slechts tussen de nummer 1 en de 
nummer 14.
Han en Ria gaan aan kop in de to-
taalstand met nog 1 speelavond 
voor de boeg. In totaal lijken er 6 pa-
ren nog kans te maken op de 4 pro-
motieplaatsen.
Aan de onderkant van die rang-
lijst moeten 7 paren nog voor hun 
bridgeleven in de B lijn vrezen.
Wie nergens voor hoeven te vre-
zen zijn Hilly Cammelot en Miene-
ke Jongsma, tenzij zij niet in de B 
lijn durven te spelen, want met maar 
liefst 6% voorsprong gemiddeld (!!) 
voeren zij de ranglijst aan in de C 
lijn. Voor de 3e keer in een serie van 
5 avonden eisten zij de eerste plaats 
op, deze keer met een score van 
63,19%, waarmee hun gemiddelde 
uitkomt op 61,11%.
Lous Bakker en Hans Elias noteer-
den slechts 57,57%. In de niet he-
lemaal objectieve optiek van Hans 
had dat veel meer moeten zijn na-
melijk, maar het leverde hen wel de 
2e plaats op en een 4e (promotie)
plaats in de totaalstand.

In die totaalstand vinden we Addie 
de Zwart en Hetty Kesting op de 2e 
plaats, mede door hun bronzen ere-
plak deze avond met 57,01%.

Volgende week vallen de beslissin-
gen en ook daarna gaat het leven 
weer gewoon door, of je nu in de A-, 
de B- of de C lijn speelt.

Clubkampioenen bekend 
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 17 februa-
ri was de achtste en laatste ronde 
van de tweede cyclus bij bridgeclub 
ABC. Men zag veel bleke gezichten 
binnenkomen, want het ging er om 
voor diverse paren, vooral die paren 
die nog voor promotie of degradatie 
in aanmerking kwamen.
Ook kwamen er paren gespeeld zeer 
nonchalant binnen, maar dat was 
maar schijn, men zag hun handen 
trillen. Voor aanvang van de bridge-
drive vroeg de wedstrijdleidster Ria 
Prager - wat heeft ABC aan haar 
toch een geweldige wedstrijdleidster 
- de aandacht om mede te delen dat 
het bestuur besloten had om de vol-
gende week direct door te gaan met 
de eerste ronde van de derde cyclus.
Om deze beslissing had hun goed 
ingevoerde en meedenkend literair 
medewerker al enkele weken ge-
vraagd, in verband met de planning 
van de komende vakanties.
Er werd aan 13 tafels gebridged, he-
laas was de spanning voor enkele 
paren te groot.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Tilly en Arnold van 
Dijk met 64,24 %. De schrijver van 
dit verslag heeft de wedstrijdleiding 
niet voor niets geprezen!
Tweede was het echtpaar Henny en 
Lucas v.d. Meer met 58,68 %. Uw 
verslaggever wil verder niets zeggen, 
maar... Lucas is ook lid van de wed-
strijdcommissie (!). Een heel mooi 
resultaat, gezien de spanning waarin 
zij de laatste weken geleefd hebben.
Derde werd het paar Siep Ligten-
berg en Piet Prins met 55,21%, Siep 
heeft beloofd zich weer volledig op 
het bridgen te concentreren.

Geen record
In de B-lijn, dit keer geen clubre-
cord, maar toch mooie resultaten.
Eerste werd het paar Ria Wezenberg 
en Hanny Hamacher met 58,33%, Ria 
kwam onder de wedstrijd nog even 
vertellen dat er zulke leuke stukjes 
in de krant stonden, maar dat heeft 
niets met de uitslag te maken. Zoals 
bekend staat uw verslaggever boven 

de partijen en is bijna niet om te ko-
pen. Tweede werden Corry Olijhoek 
en Nelly de Ruiter met 57,08 %, Cor-
ry had wel haar eigen bril op, maar 
Nelly was niet de hele week ziek ge-
weest en dan moeten beiden in or-
de zijn, anders werkt het maar ge-
deeltelijk.
Derde werd het echtpaar Ans en 
Joop Zoethout met 55,00 %.
En nu de kampioenen:
In de A-lijn is dat geworden het paar 
Addie de Zwart en Jeannet Vermey 
met een gemiddelde score van 56,92 
%.
Halverwege de bridgeochtend kwam 
Addie al langs met een heerlijke ver-
snapering, de bridgers dachten ‘die 
weet nu al dat zij kampioen gaat 
worden’, maar het bleek dat zij 45 
jaar gelukkig is en haar man 45 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd, 
ook met jullie kampioenschap.

Hele cycles
De tweede plaats is voor Siep Lig-
tenberg en Piet Prins met 56,60 %, 
de hele cyclus hebben zij gepro-
beerd Addie en Janet van de eerste 
plaats te stoten maar dat is niet ge-
lukt.
Derde is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 53,57 %, zij spelen heel de-
gelijk hun partij mee.
In de B-lijn werd kampioen het paar 
Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter 
met een gemiddelde score van 58,55 
%, dit zat er al weken aan te komen, 
zo goed als zij spelen.
Tweede is het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolen met 55,59 % ge-
worden, zij lieten de jonkies ver ach-
ter zich.
Derde werd het paar CorryH Snel 
en Netty Walpot, zij drieën en Bert 
Morshuis en Wim v.d. Wilk, een van 
de paren waar de spanning te groot 
voor was, promoveren naar de A-lijn.
Volgende week speelt bridgeclub 
ABC de eerste ronde uit de derde en 
laatste cyclus.
Iedereen begint met een schone lijn 
en zeker in het begin, ontspannen 
aan deze ronde.

KDO 1 pakt in slotfase 
een dikverdiend punt
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de streekderby 
tegen RKDES op het programma.
KDO-trainer Ron Langhout kon de-
ze middag geen beroep doen op 
de geschorste Timo Kas, voor hem 
keerde Jelle de Jong terug in de ba-
sis. De wedstrijd startte om 14,00 
uur in een sfeervolle ambiance op 
het sportpark aan de Vuurlijn. In het 
begin van de wedstrijd begon het 
aftasten tussen beide ploegen. RK-
DES, dat vorige week met 0-6 ver-
loor van ZSGO/WMS zocht duidelijk 
naar eerherstel, terwijl KDO er alles 
aan deed om een stunt te bewerk-
stelligen in De Kwakel. In de 25e mi-
nuut kregen de Kwakelaars een cor-
ner, waarbij de inzet van spits Mar-
tin Bax ternauwernood kon wor-
den gered door een Kudelstaartse 
verdediger. In de rebound was Jo-
chem Kok erg scherp en schoot op 
prima wijze de 1-0 in de linkerbene-
denhoek. Een grote opluchting aan 
KDO-zijde was het gevolg en het 
besef om een goed resultaat neer 
te zetten nam alleen maar toe in De 
Kwakel. Lang kon KDO echter niet 
genieten van de voorsprong, want 
na een half uur spelen kwam RK-
DES op gelijke hoogte. Via via be-
landde een inzet van middenvelder 
Mounhir Ghannoun vanaf 25 meter 
achter doelman Peter Onderwater, 
1-1. De wedstrijd bleef op en neer 
golven en uiteindelijk werd er met 
een 1-1 stand de rust bereikt.
In de tweede helft kwam KDO sterk 
uit de kleedkamer en drukte RKDES 
terug naar achteren. In de 55e mi-
nuut ontving de goedspelende Jo-
chem Kok de bal aan de rechter-
kant van het veld en omspeelde zijn 
directe tegenstander. In zijn oog-
hoek zag hij Joeri Stange ter hoogte 
van het zesmetergebied vrijstaan en 
speelde Stange daarom ook in. Joeri 
aarzelde geen moment en schoot de 
bal hard in de richting van het doel, 
maar zijn inzet kon met veel moeite 
worden gekeerd door een RKDES-
verdediger. Pech voor KDO, maar 
nogmaals een bewijs dat de Kwake-
laars echt niet kansloos waren deze 
middag. In de 60e minuut omspeel-
de middenvelder Sven Vlasman de 
Kudelstaartse doelman, Ivo Peters. 
Peters had nog één middel om Vlas-
man te stoppen en pakte Sven met 
beide benen vast in het zestienme-
tergebied. Tot grote ontstentenis 
van KDO wees de scheidsrechter 
niet naar de stip, maar wuifde de-
ze overtreding op onverklaarbare 
wijze weg. RKDES bleef hopen op 
de uitbraken van aanvallers Edwin 
van Maris en Roald Pothuizen, maar 
beide spelers werden prima in be-

dwang gehouden door verdedigers 
Michael Meijer en Frank Hogerwerf. 
In de 70e minuut gebeurde er iets 
waar KDO geen rekening mee had 
gehouden, want op ruim twintig me-
ter afstand schoot Mounhir Ghan-
noun de fantastische wijze de 1-2 
via de binnenkant van de rechter-
paal in het doel. Dit was een moker-
slag voor KDO. In het vervolg van de 
tweede helft kwam bij KDO Bart-
Jan van der Jagt binnen de lijnen en 
dit gaf de Kwakelaars een positie-
ve impuls. Ex-RKDES speler Jochem 
Kok kreeg in de 80e minuut de bal 
in het zestienmetergebied, maar 
kon tussen drie verdedigers niet 
op doel schieten. De RKDES-kee-
per wilde de bal wegschieten, maar 
raakte op schlemielige wijze één 
van zijn verdedigers. Uit de voort-
komende kluts pikte Jochem Kok 
de bal op en schoot tussen de be-
nen van de keeper door de 2-2 bin-
nen. Een geweldige opsteker voor 
KDO dat vervolgens nog hoopte op 
de volle buit. Vlak voor tijd was het 
opnieuw Kok die voor onrust zorg-
de bij RKDES achterin. Jochem om-
speelde op de achterlijn zijn manne-
tje en werd hier opvolgend gevloerd 
in het zestienmetergebied. Ook voor 
dit voorval wilde de scheidsrechter 
de bal niet op de stip te leggen, zo-
dat beide ploegen met een 2-2 eind-
stand het veld verlieten.
KDO kan terugkijken op een ge-
slaagde wedstrijd, waarbij er met 
een beetje meer geluk de volle buit 
werd binnengesleept. 

Inzamelingsactie levert 
ruim 1.150,- euro op
Afgelopen zondag hebben KDO en 
RKDES zich van de positieve kant 
laten gelden door veel geld in te 
zamelen voor het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. Er werden maar 
liefst 750(!) loten verkocht ter waar-
de van 1,- euro voor de blinde pou-
le rondom KDO-RKDES. De win-
naars van deze poule, Gerard Vork 
en Kees van Egmond, wisten beiden 
maar liefst 125,- euro op te strij-
ken oftewel 1/3 van het totale prij-
zengeld. Daarnaast werd er een of-
ficieel Ajax-shirt geveild, dat uit-
eindelijk het prachtige bedrag van 
500,- euro opleverde. Tot slot deed 
de kiengroep van KDO nog een bij-
drage van ruim 150,- euro, zodat het 
totale bedrag boven de 1.150,- eu-
ro uitkwam.
Via deze weg wil KDO iedereen har-
telijk bedanken voor zijn/haar bij-
drage en gaat zij er vanuit dat het 
Ronald McDonald Kinderfonds een 
juiste bestemming weet te vinden 
voor dit fantastische bedrag!




