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KORT NIEUWS:

Frontale 
aanrijding tussen 
fi etser en scooter
De Ronde Venen - Op woens-
dagmiddag 12 februari heeft 
een verkeersongeval plaatsge-
vonden op de Mijdrechtse Zu-
we. Agenten kregen rond 15.30 
uur een melding van een ver-
keersongeval. Ter plaatse bleek 
het te gaan om een aanrijding 
tussen een scooter en een fi et-
ser. De 13-jarige fi etser gaf aan 
even op zijn mobiel te heb-
ben gekeken toen de 26-jarige 
vrouw op de scooter hem pas-
seerde. De betrokkenen heb-
ben elkaar niet frontaal geraakt 
maar wel geschampt. De 26-ja-
rige vrouw wilde de fi ets ont-
wijken waardoor zij ten val is 
gekomen. Zij werd met schou-
derletsel meegenomen naar 
het ziekenhuis voor controle. 
De fi etser had zijn been open-
gehaald en werd daarvoor naar 
zijn huisarts gebracht.

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

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

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

U I T G E K E K E N 
OP UW OUDE KUNST?

Breng het op 1 maart
tussen 12.00 - 16.00 uur

naar Galerie Fort a/d
Drecht in Uithoorn

Verkoopexpositie
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur

www.galeriefortaandedrecht.nl
Grevelingen 50  Uithoorn
Info: tel. 0297-521460

ADVERTEREN?
IN DE

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

Mijdrechtse
Glashandel

Constructieweg 19
3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-286336

GLAS NODIG?
Onze showroom is vanaf heden 

ook op zaterdag geopend
van 9.00 tot 15.00 uur.

Voor al uw wensen op glasgebied.
Van keukenachterwanden

tot hardglazen deuren.

Zie ook
www.mijdrechtseglashandel.nl

ALARMINSTALLATIE
AMC DRAADLOOS 
· 1x centrale S412
· 1x LCD codepaneel
· 1x magneet
· 2x detector
· 1x binnensirene 
(diverse doormeldingen optioneel mogelijk) 

INCL. MONTAGE EN 21% BTW   € 705,- 
(aanbieding geldig tot eind maart 2014)

molenlaan 11b
Uithoorn
tel. 0297-521233
info@bsnederland.eu
www.kluizenwinkel.nl

Beveiliging Services Nederland BV

Nog 3 weken tot de
gemeeNteraads

verkieziNgeN
Nog geen idee op wie te stemmen? 

zie over 2 weken de
Nieuwe meerbode
verkieziNgskraNt

Verbindingsweg in wording
Amstelhoek - Een poosje al weer 
is een aannemer bezig met de voor-
bereidingen om de verbindings-
weg tussen de Ringdijk 2e Bedij-
king en de Mijdrechtse Zuwe (nu 
nog de N201) op de kaart te zetten. 
Het tracé ligt tussen het Esso tank-
station en het Fort Amstelhoek en 
is aan de kant van het fi etspad voor 
een deel gemarkeerd met rood-wit-
te blokken. Vanaf het naastliggen-
de fi etspad zijn de werkzaamheden 
en de ligging van het tracé goed te 
zien; vanaf de N201 wat minder. Het 
stuk Mijdrechtse Zuwe krijgt onge-
veer ter hoogte van het bedrijf Pot-
huizen Recycling een vervolg in de 
vorm van een nieuwe aansluiting op 
de Ringdijk 2e Bedijking. Daar zal 
op termijn de weg met een bocht 

aansluiten op een nieuw te bouwen 
rotonde in de bocht van de Ring-
dijk 2e Bedijking. Het project ‘Om-
legging Amstelhoek’, onderdeel van 
het Masterplan N201+ van de Pro-
vincie Noord-Holland, realiseert de-
ze aansluiting. Intussen zijn er al de 
nodige bomen en struiken verwij-
derd en is de ‘bedding’ van de weg 
zichtbaar geworden. Al doende zul-
len een waterleiding en een gaslei-
ding worden verlegd. Daarna wordt 
begonnen met de verdere vormge-
ving van het weglichaam. Mettertijd 
zal de verkeersstructuur bij Amstel-
hoek fors wijzigen ten opzichte van 
de huidige situatie. De verkeersaf-
wikkeling vindt dan plaats via de-
ze nieuwe rotonde, enerzijds naar 
de N201 richting de kruising met 

de Tienboerenweg en anderzijds 
richting Mijdrecht-West, De Hoef 
en Nieuwveen. Maar ook naar het 
woongebied van Amstelhoek zelf 
dat dan alleen lokaal verkeer omvat 
en bezoekers die met de auto naar 
het centrum van Uithoorn willen en 
via de Prinses Irenebrug daarvoor 
de parkeergarage inrijden. Althans, 
zo zijn nog altijd de plannen. Het 
doorgaande verkeer maakt tegen 
die tijd al lang gebruik van de om-
gelegde N201. Het bestemmings-
verkeer voor Uithoorn wordt dan via 
de Amsterdamseweg afgewikkeld. 
Het is nog niet bekend of het Esso 
tankstation op de huidige locatie zal 
blijven bestaan, dan wel dat ook die 
een eigen aansluiting krijgt op de 
nieuwe rotonde.

Veilige parkeerplaats voor 
jongerenbus
De Ronde Venen - Rond de jaar-
wisseling werd de jongerenbus van 
Tympaan-De Baat leeggeroofd. Een 
laffe daad, die vooral de jonge-
ren hard treft. Fractievoorzitter Wim 
Stam van de Christen Unie/SGP 
heeft begin januari contact gezocht 
met jongerenwerker Thijmen Klink-
hamer om te horen hoe ze zouden 
kunnen helpen. “We hebben seri-
eus gedacht over een straatcollec-
te of zo, omdat niet zeker was of 
de schade door de verzekering zou 
worden vergoed”, zo vertelt Wim 
Stam. 
Dat bleek gelukkig mee te vallen, 
maar er was wel een ander punt 

van aandacht. Tot dan toe stond de 
oude SRV-wagen onbeschermd op 
het industrieterrein en was daarmee 
ook een makkelijk diefstaldoelwit. 
“Als jullie ons kunnen helpen aan 
een goede beveiligde stalling, zou 
dat fantastisch zijn”, was de reactie 
van Thijmen Klinkhamer. Dat bracht 
Wim Stam op het idee om gebruik 
te maken van het VIB netwerk, dus 
nam hij contact op met Arwin Brou-
wer (voorzitter van de VIB en direc-
teur van Brouwer Transport) om te 
horen of hij kon helpen. De heer 
Brouwer bleek graag bereid om 
het verzoek uit te zetten en nadat 
hij nog wat nadere gegevens van 

de jongerenwerker had gekregen, 
werd de VIB bestuursleden om hulp 
gevraagd.

Uiteindelijk bleek de oplossing nog 
veel dichterbij te liggen. Tijdens een 
gesprek van de heer Brouwer met 
wethouder Schouten bij een VIB-
bijeenkomst raakten zij ook over 
de jongerenbus aan de praat. Op 
de vraag van de heer Brouwer of 
er geen plek bij de gemeente was, 
ging wethouder Schouten aan de 
slag. En daar bleek een goede mo-
gelijkheid te zijn, zodat de jongeren-
bus nu een veilige plek krijgt op ge-
meenteterrein.

Ulco Wesselink. Karin Verdooren, directeur-bestuurder GroenWest, feliciteert 
David Moolenburgh, wethouder Volkshuisvesting, met de samenwerkingsaf-
spraken.

Duurzaamheid en doorstroming centraal in nieuwe 
samenwerkingsafspraken

Gemeente en woningcorporatie 
bestendigen samenwerking

heid en doorstroming staan daarbij 
centraal. Woningcorporatie Groen-
West en de gemeente De Ronde Ve-
nen hebben hun visie vastgelegd 
in de Woonvisie en het Onderne-
mingsplan. Beide willen investeren 
in de kwaliteit van de woningvoor-
raad, de bestaande woningvoorraad 
beter benutten en de doorstroming 
bevorderen. Directeur-bestuurder 
Karin Verdooren van GroenWest: 
“We zijn blij dat we na stevige on-
derhandelingen er samen met ge-
meente De Ronde Venen uit zijn ge-
komen. We hebben duidelijke af-
spraken gemaakt over duurzaam-
heid: naast de al gangbare inves-
teringen gaan we een proefpro-
ject doen in De Ronde Venen waar-
bij we zonnepanelen aanbrengen 

bij een aantal woningen.” Ook wet-
houder David Moolenburgh is tevre-
den: “Landelijk zien we dat veel cor-
poraties een pas op de plaats moe-
ten maken. GroenWest kan gelukkig 
blijven investeren in goed en betaal-
baar wonen in De Ronde Venen. 
Over doorstroming zijn verschillen-
de afspraken gemaakt, waaronder 
het aanbieden van betaalbare koop-
woningen en een doorstroomexpe-
riment gericht op ouderen. David 
Moolenburgh: “Doorstroming is een 
belangrijk onderdeel van ons woon-
beleid. We hebben afgesproken een 
experiment te starten, waarbij we 
ouderen, die dat willen, stimuleren 
door te stromen naar een geschikte 
woning en zo weer een woning voor 
jongeren achterlaten.

De Ronde Venen – Op dinsdag 11 
februari ondertekenden wethou-
der David Moolenburgh en direc-
teur-bestuurder Karin Verdooren de 

nieuwe samenwerkingsafspraken 
tussen de gemeente De Ronde Ve-
nen en de woningcorporatie Groen-
West. De afspraken gelden voor de 

komende vier jaar en maken duide-
lijk hoe GroenWest en de gemeen-
te (samen) werken aan een prettig 
woon- en leefklimaat. Duurzaam-

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
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CDA gaat er helemaal voor

Landijsbaan voor Nooit Gedacht 
in Wilnisse Speelwoud?
De Ronde Venen - De afwikke-
ling van het zogeheten Estafette-
project was eerder deze maand on-
derwerp van bespreking in de ge-
meenteraad. De nadruk lag op een 
financiële tegemoetkoming voor de 
voetbalverenigingen Argon en CSW. 
Beide sportclubs zouden nieuwe 
velden en huisvesting krijgen in de 
zogeheten Driehoek. Omdat die ver-
huizing definitief van de baan is, 
kwamen beide clubs in aanmerking 
voor een tegemoetkoming. Tijdens 
de bespreking werd door de fractie 
van het CDA ingebracht dat er ook 
serieuze aandacht moest zijn voor 
de de positie van de ijsclub ‘Nooit 
Gedacht’ uit Wilnis. 

Veiligheid
Al meer dan dertig jaar doet de ijs-
club tevergeefs pogingen om een 
goede locatie voor een landijsbaan 
te vinden. Ook voor de ijsclub had de 
gemeente een plek voor een combi-
baan in de bewuste Driehoek voor 
ogen. Het vinden van een nieuwe lo-
catie staat hoog op de wensenlijst 
van het bestuur. Enerzijds omdat het 
veel veiliger is om een combi-baan 
met een waterdiepte van ongeveer 
20 centimeter open te stellen voor 
het publiek. Bovendien vriest zo’n 
landijsbaan veel eerder dicht dan 
de huidige locatie langs de Heren-
weg in Wilnis. Daar is het water ze-
ker twee tot drie meter diep. Nu al 
is de bruikbaarheid uiterst beperkt 

door de veiligheidsregels van de Ko-
ninklijke Nederlandse Schaats Bond. 
Het bestuur benadrukt dat er in een 
nieuwe situatie veel eerder en veili-
ger geschaatst kan worden.

Huidige locatie ongeschikt
Een andere aanleiding voor de ver-
plaatsing heeft te maken met de 
plannen om het terrein van Voor-
bij Beton en het ernaast gelegen 
land te ontwikkelen voor woning-
bouw. De woningen komen dan pal 
naast de huidige natuurijsbaanlo-
catie. Het dichtvriezen van de baan 
wordt daardoor bemoeilijkt. Boven-
dien is het allerminst zeker of oude 
afspraken met Voorbij-Beton kun-
nen worden gehandhaafd. De oe-
vers kunnen namelijk niet meer ge-
bruikt worden voor sneeuwopslag 
en er is geen ruimte meer voor de 
plaatsing van containers met beno-
digde materalen en apparatuur. Ook 
zal het gebruik van licht en geluid 
door nieuwe omwonenden worden 
ervaren als overlast.

Nieuwe ontwikkelingen
Verkoop van de huidige locatie bij 
het Voorbijterrein is voor de ijsclub 
een interessante optie en die mo-
gelijkheid is erg actueel gewor-
den. Het ziet er naar uit dat er af-
spraken gemaakt kunnen over de 
overdracht van de huidige ijsbaan 
in ruil voor de aanleg en inrichting 
van een nieuwe baan. Als reactie op 

de vragen van de CDA-fractie in de 
gemeenteraad liet wethouder Da-
vid Moolenburgh weten dat er in-
derdaad sprake is van een nieuwe 
ontwikkeling. De huidige eigenaren 
van de Voorbij-locatie hebben aan-
gegeven de aanleg van een nieuwe 
combi-baan te willen uitvoeren. Dat 
wordt beschouwd als een interes-
sante en kansrijke optie. 

Snelle uitwerking
Eerder is een verplaatsing van 
de ijsclub naar de velden van de 
Mijdrechtse handbalvereniging At-
lantis aan de orde geweest. Maar de 
beschikbare ruimte is te klein voor 
de aanleg van een officiële 400 me-
ter baan. Het bestuur van de ijs-
club wil in overleg met de gemeen-
te vaststellen welke haalbare plan-
nen zo snel mogelijk worden uitge-
werkt. Het gaat daarbij om zowel 
een locatie als de inrichtingskosten. 
Het bestuur heeft de voorkeur voor 
de aanleg van een combi-baan, zo-
dat er zomers kan worden geskee-
lerd en ’s winters kan worden ge-
schaatst. De grootte van de baan 
moet zodanig zijn dat er een 400 
meter wedstrijdschaatsbaan kan 
worden uitgezet. Daarvoor is onder-
zoek van de gemeente nodig. CDA-
lijsttrekker Rein Kroon: “Efficiënt en 
effectief omgaan met middelen en 
ruimte moeten altijd uitgangspunt 
zijn en volgens ons kan dat met de-
ze variant.”

Locatie
Op dit moment is het speelwoud in 
Wilnis de meest voor de hand lig-
gende optie. Volgens de ijsclub 
moet het mogelijk zijn om na een 
herinrichting van het terrein een 
combi-baan in te passen in het hui-
dige speelwoud, zonder te veel aan-
tasting van de omgeving, bomen en 
struiken. 
Wethouder Moolenburgh heeft toe-
gezegd op korte termijn aan te ge-
ven of daar een nieuwe combi-baan 
kan worden aangelegd. Er is binnen 
de gemeenteraad niet alleen door 
het CDA aangedrongen op een ge-
degen onderzoek dat snel afgerond 
moet zijn en dat dan duidelijkheid 
moet bieden over de haalbaarheid. 
Ook de fractie van CU-SGP toon-
de zich er voorstander van en uit-

eindelijk was er brede steun voor 
dat onderzoek. Het bestuur van de 
ijsbaan gaat er van uit dat de ge-
meente eigenaar van de grond zal 
zijn en het onderhoud zal uitvoeren 
volgens het nog vast te stellen ac-
commodatiebeleid. Daarnaast gaat 
de ijsclub er ook van uit dat de mo-
gelijkheid van verlichting en een ei-
gen clubhuis aan de orde zal ko-
men in het overleg met de gemeen-
te. Voordat CSW kon beschikken 
over het sportcomplex aan de Pie-
ter Joostenlaan werd het huidige 
speelwoud ten oosten van de Wil-
lisstee door CSW gebruikt als voet-
balterrein. 

Historie ijsclub
De ijsclub “Nooit Gedacht” bestaat 
sinds 1917 en telt nu ongeveer 300 

actieve leden en ruim 600 dona-
teurs. Van oktober tot en met maart 
leren iedere zaterdagmiddag onge-
veer 130 kinderen van 6 tot en met 
12 jaar op de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam de eerste beginselen van 
het schaatsen. Sinds een jaar of vijf 
heeft de ijsclub ook een G-schaats-
afdeling. CDA-raadslid Jan Rou-
wenhorst: “De ijsclub “Nooit Ge-
dacht” is al bijna 100 jaar geworteld 
in onze gemeente, telt veel leden, 
toont maatschappelijke betrokken-
heid en heeft daarom recht op een 
locatie die toekomstbestendig is.  

De gemeente is nu aan de beurt om 
een supersnelle tijd neer te zetten 
als het gaat om het haalbaarheids-
onderzoek. Het speelwoud in Wilnis 
lijkt een ideale plek.” 

Echtpaar Van Dulken-Kamper 
viert diamanten huwelijk

Vinkeveen - Je kunt erop wach-
ten in onze regio: een gouden of 
diamanten bruiloft van een echtpaar 
in een van de woonkernen. Wie be-
klimt nu weer de troon van de al-
lersterkste en jubilerende huwelij-
ken? Dit keer zijn het Ko en Annie 
Van Dulken-Kamper, al vijfenveer-
tig jaar woonachtig aan de Heren-
weg in Vinkeveen. Jacobus (Ko) van 
Dulken werd geboren op 13 februa-
ri 1931 in Weesperkarspel. Hendri-
ka Anna Petronella (Annie) Kamper 
kwam op 23 augustus 1931 ter we-
reld in Vinkeveen, op de plaats waar 
zij nu met haar Ko woont. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw kwamen 
zij elkaar tegen op de bruiloft van 
de broer van Annie die trouwde met 
een nicht van Ko. “Van de ene brui-
loft komt een andere zegt men wel 
eens en toen waren wij aan de beurt 
op 11 februari 1954,” laat Annie we-
ten. De huwelijksvoltrekking vond 
plaats in het gemeentehuis van Vin-
keveen en op dezelfde dag gaven zij 
elkaar ook het ja-woord in de Her-
vormde kerk. Uit het huwelijk wer-
den vijf kinderen geboren, drie jon-
gens en twee meisjes. Intussen ge-
nieten Ko en Annie van hun kinde-
ren, 17 kleinkinderen en 12 achter-
kleinkinderen. “En de jongste van 
vierde generatie is op 8 januari dit 
jaar geboren,” vertelt Ko met een 
blij gezicht. Hij en zijn Annie voe-
len zich gezegd met zoveel nazaten 
en niet in de laatste plaats dat zij 
dit mogen meemaken. Maar het is 
hen wel eens te druk als het kroost 
bij hun opa en oma op visite komt. 
Het echtpaar heeft niet altijd in Vin-

keveen gewoond. Na hun trouwen 
kregen zij woonruimte op de Oud-
huyzerweg in Wilnis; na een paar 
jaar verhuisde men naar Abcoude 
waar 13 jaar werd gewoond en van-
af 1969 werd het Vinkeveen aan de 
Herenweg waar de vader van An-
nie zijn huis aan hen overdroeg. Dat 
was een woonhuis met winkel. Eerst 
een kruidenierszaak, later werd die 
door Annie benut als winkel voor 
fournituren met een deel voor af-
gifte en halen van kleding voor de 
stomerij. Zo’n zeven jaar heeft An-
nie als eigenaresse de winkel uitge-
baat. Daarvoor moest ze een mid-
denstandsdiploma halen en dat had 
ze er wel voor over. Ko heeft eerst 
25 jaar gewerkt bij Motex in Abcou-
de; een bedrijf in apparaten voor 
parketbewerking en reiniging van 
vloerbedekking.
Later stapte hij over naar de melk-
unie waar hij tien jaar met veel ple-
zier en inzet heeft gewerkt waarna 
hij vervolgens met de vut ging. 

Vruchtentuin
Hadden ze ook liefhebberijen tus-
sendoor? “Daar kwam ik nooit aan 
toe, je had je werk en ook nog de 
zorg voor het gezin. Ko had veel 
onregelmatige werktijden en was 
vaak pas laat thuis. Dus van hob-
by’s kwam niet veel,” laat Annie we-
ten. Samen met Ko is ze wel overal 
naartoe geweest tijdens vakanties. 
Dus dat nemen ze haar niet meer af. 
Ko onderschrijft dit. Ook hij had in 
zijn werkzame leven weinig tijd voor 
liefhebberijen. De tuin was en is wel 
zijn oogappeltje. Hij heeft achter de 

woning er een echte vruchtentuin 
van gemaakt. Daar plukt hij zomers 
samen met Annie de vruchten van... 
“Omdat we ons zestigjarige huwe-
lijk vieren doen we dat wel met een 
feestje natuurlijk. Samen met fami-
lie en goede vrienden. Hier vlak-
bij is het verenigingsgebouw van 
de Hervormde kerk. Daar vieren we 
het. En dan plakken we meteen mijn 
verjaardag eraan vast. Gaat in een 
moeite door,” zegt Ko.
Van de gemeente had het echtpaar 
een fraai bloemstukje gekregen. 
Zeer in hun smaak vielen de felicita-
tiebrief van Koning Willem Alexan-
der en die van de Commissaris van 
de Koning Willebrord van Beek. Tra-
ditiegetrouw kwam burgemees-
ter Maarten Divendal op bezoek 
om zijn persoonlijke gelukwensen 
over te brengen aan het jubileren-
de echtpaar. Tijdens het geanimeer-
de gesprek werden er over en weer 
allerlei leuke anekdotes uitgewis-
seld. Als cadeautje overhandigde hij 
het boek De Plassen met fraaie fo-
to’s van de Vinkeveense plassen en 
omgeving. Iets wat bij Ko en Annie 
bijzonder in de smaak viel.

Echtpaar, ongetwijfeld zult u dank-
bare gedachten hebben bij het feit 
dat u beiden van deze mijlpaal hebt 
mogen genieten. Er ligt misschien 
nog wel meer in het verschiet als je 
er maar voor gaat. Misschien is zelfs 
het ‘briljante moment’ u nog gege-
ven. Namens de redactie van deze 
krant van harte gefeliciteerd en wij 
wensen u nog vele goede en plezie-
rige jaren toe.

Reddingsbrigade krijgt 
aanhangerrijles gesponsord
De Ronde Venen - Zeven leden 
van Reddingsbrigade Vinkeveen-
se Plassen hebben aanhangerrijles 
gekregen. De Reddingsbrigade is 
niet alleen actief op de Vinkeveense 
Plassen, maar ook in de directe om-

geving bij evenementen of calami-
teiten. Het is daarom belangrijk dat 
voldoende leden het aanhangerrij-
den goede beheersen. Naar aan-
leiding van de actie Serious Resque 
afgelopen december, heeft het Ver-

keersCollege een aanhangerrijles 
aangeboden aan zeven reddingsbri-
gadeleden. De leden hebben geoe-
fend met inparkeren, steken, draai-
en, keren en manoeuvreren op een 
boothelling.

112 op Vlinderbos!
De Ronde Venen - De kleuters 
van Jenaplanbasisschool Vlinder-
bos hebben de afgelopen weken 
het thema 112 hulpdiensten gehad. 
De eerste week stond de ambulan-
ce centraal. In verschillende hoe-
ken werd gewerkt over het thema 
ziekenhuis en ambulance. Een ech-
te ambulancebroeder en zuster zijn 

in de groepen geweest en hebben 
de nepwonden van de kinderen ver-
zorgd en verbonden. 

De tweede week stond de brand-
weer centraal. In die week mochten 
wij een kijkje nemen bij de brand-
weerkazerne in Wilnis. Wat een be-
leving was dat! De kinderen moch-

ten niet alleen in de brandweerau-
to zitten, maar ook spuiten met de 
brandweerslang! De laatste week 
stond de politie centraal. Met als 
hoogtepunt een echte agente in de 
klas. De kinderen mochten haar jas 
aan en haar hoedje op! Met als klap 
op de vuurpijl de handboeien om, 
net als een echte boef!
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Verbeter de buurt?
“Jaaah”, dacht ik, ze gaan er 
iets aan doen!! In de Nieuwe 
Meerbode van 12 februari ’14 
pagina 8 las ik een initiatief-
voorstel van Lijst 8 Kernen met 
een foto van het gezelschap 
voor het grootste gedrocht van 
Wilnis. Het voormalige Voor-
bij terrein aan de Herenweg in 
Wilnis, vol met roestbakken en 
tweedehands auto’s. En de he-
le dag verkeer van en naar het 
terrein, waaronder verschrik-
kelijk grote opleggers en trai-
lers met daarop grote kranen, 
auto’s en boten. Normaal ge-
parkeerde auto’s worden aan 
de kant gesommeerd omdat 
ze anders de draai niet kunnen 
maken. Eindelijk wordt de poli-
tiek wakker, dacht ik. Maar de 
foto zet je helaas op het ver-
keerde been. 
Als buurtbewoners hebben 
we enige tijd geleden de eige-
naar van het terrein, alle frac-
ties en de gemeentesecreta-
ris aangeschreven over voor-
genomen bouwplannen op het 
terrein. Er moet daar inder-
daad iets gebeuren, maar ze 
willen echter te groot, teveel, 
te hoog bouwen op een loca-
tie wat een mooi stukje Wilnis 

zou kunnen zijn. Het past ook 
niet in het bestemmingsplan. 
We kregen echter geen enke-
le reactie op ons schrijven. De 
wethouder heeft ze toch alvast 
maar groen licht gegeven. “De 
buurt zou het plan positief er-
varen hebben”, onbegrijpelijk 
waar hij dat vandaan heeft. De 
buurt ziet de huidige invulling 
als drukmiddel van de eigenaar 
om toch de zin te krijgen. Mis-
schien is het daarom ook alle-
maal wel zo opgetuigd. In mijn 
ingezonden brief in de Nieuwe 
Meerbode van 29 januari jl. doe 
ik een alternatief voorstel. 
De politiek komt nu helaas 
met een goed bedoelde ver-
kiezingsactie voor een geau-
tomatiseerd systeem voor het 
melden van vernielde bushal-
tes. Big deal. Een betere locatie 
om de buurt echt te verbeteren 
zou ik op dit moment niet we-
ten. Daar heb je geen smartp-
hone voor nodig. Het is alleen 
wel wat weerbarstiger dan een 
bushokje repareren. Die grote 
punaise van Lijst 8 kunnen ze 
beter ergens anders in steken. 
Ik heb daar nog wel een sug-
gestie voor.

Kees Klein uit Wilnis

Heel speciale
verkiezingsfoto’s

De Ronde Venen - Topfotograaf 
maakt bijzondere campagnefo-
to PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal, Duco de Vries, tweemaal
genomineerd voor de prestigieu-
ze Zilveren Camera, heeft een bij-
zondere campagnefoto gemaakt 
voor de verkiezingsposter van 
PvdAGroenLinks-LokaalSociaal. 
Aan het Gein poseerde het lijst-
trekkers-duo Ernst Schreurs en 
Erika Spil voor de opvallende foto 
onder het motto: “Aan het Werk!”.
Erika Spil: “We hebben veel ple-
zier gehad tijdens deze fotoshoot. 
Het was de koudste dag van het 
jaar, de natte sneeuw kwam uit 
de lucht. Duco vroeg steeds om 
net andere poses, tot ik bibbe-
rend van de kou niet meer stil kon 
staan.” Ernst Schreurs: “Dit was 

een geweldige ervaring. Wij wil-
den een bijzondere foto, en wa-
ren erg gecharmeerd van de por-
tretten die Duco maakt. Tot onze 
eigen verbazing vond Duco het 
leuk om een keer iets heel anders 
te doen, een verkiezingsposter. 
Volgens mij is onze opzet gelukt, 
we hebben een bijzondere pos-
ter.” De partij hoopt dat de poster 
mensen even stil laat staan bij de 
verkiezingsborden.
Ernst Schreurs: “Verkiezingen 
voor de gemeenteraad zijn niet 
populair bij inwoners. De op-
komst is altijd erg laag. Terwijl 
het voor de inwoners wel om hun 
dorp gaat. Als wij met deze actie 
mensen net even langer stil kun-
nen laten staan bij deze verkie-
zingen, is onze opzet gelukt.”

Welzijnsbewustzijn
Regio - Prisma Coaching start in 
week 10 met een nieuw blok Mind-
fulness & Integrale Yoga met als 
thema: ‘Wel-ZIJNsbewustzijn’. Tij-
dens dit blok besteden we o.a. ex-
tra aandacht aan de rug als ba-
sis voor onze (levens)houding. De 
conditie van onze ruggegraat be-
paalt onze gezondheid en welzijn. 
Alle zenuwimpulsen vanuit de her-
senen lopen immers via ons rug-
gemerg naar alle verschillende or-
ganen. Tijdens dit blok komen ook 
verschillende nieuwe technieken en 
oefeningen aan bod die het zelfhe-
lend vermogen stimuleren, zoals bij-
voorbeeld de MIR-methode (Men-
tale Intuïtieve Reset).

Zelfhelend vermogen
Als je in je vingers snijdt, zal de 
wond vanzelf helen. Als je kou vat, 
zul je vanzelf herstellen in een paar 
dagen. Zelfs als je een bot breekt, 
zal de breuk vanzelf helen.
Je lichaam heeft de kennis en wijs-
heid om zichzelf te helen. Je geest 
kan daar een bepalende factor in 
zijn. Gebruik je geest om het helend 
vermogen van je lichaam te stimule-
ren. Iedereen is een natuurlijke he-
aler. Alle systemen van je lichaam 
- je immuunsysteem, je bloedsom-
loop, je zenuwstelsel enz. - beschik-
ken over een zelfhelend mechanis-
me. Alle organen en alle cellen heb-
ben dezelfde kwaliteiten. Voorwaar-
de om te kunnen helen is echter to-
tale ontspanning! Dan pas kunnen 
de cellen zich herstellen! Alle resul-

taat valt of staat met het vermogen 
om bewust te zijn van spanning en 
ontspanning. Denk aan een boom. 
De wortels, stam en takken zijn heel 
vol en toch beweeglijk.
Een gezonde boom is fl exibel en 
waait mee met de wind, zonder te 
breken. Als je je lichaam ontspant is 
dat ook zo. Hoe meer ontspannen, 
hoe voller, en zachter, buigzamer en 
fl exibeler je bent. Dit heeft ook in-
vloed op je geest.

Mindfulness & Integrale Yoga
Onze lessen bestaan uit een effec-
tieve combinatie van Mindfulness 
& Integrale Yoga. Gedurende meer 
dan 20 jaar ervaring hebben wij het 
beste van alle verschillende yoga-
richtingen samengevoegd tot een 
krachtig en helend concept! Prisma 
Coaching werkt uitsluitend met ge-
certifi ceerde ervaren docenten die 
daarnaast ook therapeut/coach zijn. 
Dit heeft een belangrijke meerwaar-
de.  Lichaam en geest vormen ten-
slotte een eenheid! De lessen be-
staan uit: mindfulnesstraining, ont-
spanningsoefeningen, verschillende 
ademhalingstechnieken, lichaams-
houdingen, meridiaanstimulatie, 
chakrabalancing, zelfrefl ectie, vi-
sualisatie, concentratie en medita-
tie. Ieder werkt op zijn eigen niveau. 
Het gaat niet om de prestatie maar 
om het proces. Kijk voor meer info 
op www.prismacoaching.com of bel 
06-41814252. 

Zie advertentie elders in deze krant

Valentijn bij Perine actie 
groot succes!
Mijdrecht - Twee weken gelden 
heeft u o.a.  in onze krant een op-
roep kunnen lezen voor de Valen-
tijn actie die Modezaak El Fuego en 
Schoonheidssalon “Instituut Périne” 
uit Mijdrecht organiseerden.
De winnares van de Valentijnactie 
is inmiddels bekend. Vele tientallen 
lieve en bijzondere reacties hebben 
zij per mail en Facebook mogen ont-
vangen. De redenen van de aanmel-
dingen waren heel divers, maar dui-
delijk was wel dat er veel bijzondere 
mensen zijn die een make-over ver-
dienden. De uiteindelijke gelukki-
ge winnares die de Make-over heeft 
gewonnen was mevrouw Dekker uit 
Alphen aan de Rijn.

Met een prachtige gedicht over 
het begin en verloop van hun rela-
tie heeft haar man verteld wat hij 
voor haar voelt. Op vrijdag 14 fe-
bruari heeft Périne (eigenaresse van 
instituut Périne) namens haar man 
de Make-over cadeaubon aange-
boden. Eerdaags komt mevrouw 
Dekker de cadeaubon inleveren. 
Ze krijgt daarvoor een heerlijke ge-
zichtsbehandeling, een make-up en 
mooie kleding cadeau met een to-
taal waarde van ±€200,-. Met de 
overige aanmeldingen is uiteraard 
heel discreet omgegaan en zal dan 
ook niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Alle informatie zal 
worden vernietigd.

Lezing 25 februari 
schaatseuforie
De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 25 februari kunt u te gast zijn 
bij de familie van Kempen, Krom-
me Mijdrecht 50, 1426 AC De Hoef. 
Het echtpaar heeft een schaats- en 
mutsmuseum “Koud aan de dijk” 
in de Hoef. Toon en Wil van Kem-
pen waren sportieve mensen, hij 
schaatste en zij deed aan atletiek. 
Ze hebben het rietdekkerbedrijf van 
Bon 39 jaar geleden overgenomen. 
Wil is in de jaren van “Aart en Kees-
sie” begonnen met het verzame-
len van ijsmutsen. Het paar kreeg
3 kinderen waarvan Richard bekend 
werd als marathonschaatser.

Dat hielp wel mee aan de verza-
melwoede, want Toon ging schaat-
sen verzamelen. De collectie bestaat 
nu uit ongeveer 300 mutsen en ruim 
500 paar schaatsen. Veel hebben ze 
gekregen en vergaart op veilingen. 
Na een werkzaam leven heeft Toon 
toch pensioen genomen en kwam 
de ruimte van het rietdekkers-mate-
riaal beschikbaar voor expositie van 

de verzamelde mutsen en schaat-
sen. De historische vereniging heeft 
een avond belegt op 25 februari om 
20.00uur. Op die avond houdt Karin 
Bos een lezing over schaatseuforie, 
Nederland als schaatsnatie, Daarna 
wordt bij het nuttige van een kopje 
thee of koffi e de dvd getoond “van 
sierschaats tot klapschaats’, vervolgt 
door een praatje van Toon van Kem-
pen over de verzameling die u ook 
kunt bewonderen. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar en we 
hanteren het systeem wie het eerst 
komt die het eerst maalt.
Inschrijven kunt u door middel van 2 
euro over te maken op reknr. NL 75 
RABO 369650573 van de Rabo met 
vermelding van uw telefoonnummer 
(om u te melden als de avond vol is) 
of telefoonnummer 06-11351922.

Langs de Kromme Mijdrecht zijn 
een beperkt aantal parkeerplaatsen. 
Ze zijn aangegeven door bordjes. 
Het is aan te raden zoveel mogelijk 
met elkaar mee te rijden.

Willespoort zwaait juf Greet uit

Wilnis - Vrijdag jl. heeft juf Greet 
van Beem afscheid genomen van 
OBS Willespoort in Wilnis. Onder 

luid applaus en toegejuicht door 
alle kinderen en ouders arriveer-
de juf Greet op haar laatste werk-

dag op school. Daar was zij het stra-
lende middelpunt van een bijzonder 
podiumfeest. Speciaal ter gelegen-

heid van haar vertrek verzorgden 
alle groepen hier een spetterend 
optreden. Daarna hadden de kin-
deren van haar eigen groep 4 nog 
een aantal verrassingen voor haar 
in petto. In een speciaal voor de-
ze gelegenheid geschreven toneel-
stuk maakten de leerkrachten aan 
haar duidelijk wat zij allemaal wel 
zou kunnen doen met alle vrije tijd 
waarover zij nu beschikt. Na school-
tijd maakten ook veel ouders van de 
gelegenheid gebruik om juf Greet 
te bedanken voor al haar inspan-
ningen en haar een fi jne pensioen-
tijd toe te wensen. Greet begon haar 
loopbaan in het onderwijs in 1968. 
De eerste tien jaar was zij werk-
zaam in Amsterdam. Na haar ver-
huizing naar deze regio en de ge-
boorte van haar dochters stond zij 
lange tijd als invalleerkracht voor 
de klas in Mijdrecht en Wilnis. Van-
af 1991 is juf Greet aan OBS Wil-
lespoort verbonden geweest. Daar 
heeft zij van groep 1 t/m groep 8 les 
gegeven. Haar brede ervaring kwam 
haar daarbij altijd goed van pas.

Knappe overwinning Argon Basketballers
Mijdrecht - De jongens van het J18 
basketballteam van Argon spelen 
na de winterstop in de 1e klasse van 
het Rayon West, het hoogste regio-
nale niveau van Nederland. Na twee 
verloren thuiswedstrijden mochten 
de jonge spelers afgelopen zater-
dag aantreden tegen het Schiedam-
se Juventus. Net als in de eerste vier 
wedstrijden van deze seizoenshelft 
moesten de Argon jongens ook af-
gelopen zaterdag aan het begin van 
de wedstrijd weer wennen aan het 

speelniveau, de snelheid en de te-
genstand waardoor er na zeven mi-
nuten al een 12-2 achterstand op 
het scorebord stond. Gelukkig voor 
de jongens uit Mijdrecht werd daar-
na de weg naar de basket wel ge-
vonden en mede door twee knap-
pe drie-punters van Nino van der 
Heiden en Dennis Tolboom was de 
achterstand iets ingelopen aan het 
einde van het eerste kwart: 18-12. 
Het tweede kwart van de wedstrijd 
ging gelijk op. En ondanks romme-

lig spel aan de zijde van Argon bleef 
de 6 punten achterstand gelijk en 
ging Argon met 30-24 de rust in. 
Het derde kwart moest voor de om-
mekeer zorgen voor de Argonauten 
maar de Schiedamse jongens ge-
bruikte hun lengte overwicht en hun 
schotkracht aan het begin van het 
derde kwart dusdanig effectief dat 
Argon redelijk weg gespeeld werd 
en er na zes minuten in het derde 
kwart een bijna niet meer te over-
bruggen 14 punten achterstand 

(28-42) op het bord stond. Argon 
liet echter zien niet voor niets in de-
ze klasse thuis te horen en toonde 
veerkracht. Onder aanvoering van 
het duo spelverdelers, Nino van der 
Heiden en Quinten Limburg werden 
er drie veldscores en vier strafwor-
pen gescoord. En in de verdediging 
stond het hele team strak en ge-
concentreerd te verdedigen waar-
door er geen enkele Juventus sco-
re meer werd toegelaten. Vooral de 
twee centers, Jordi de Vos en Tom 
de vries, en de licht geblesseerde 
Felice Mascini speelden zeer over-
tuigend in deze fase en lieten geen 
enkele score toe maar domineerde 
ook de rebounds. Stand na het der-
de kwart derhalve 42-38 waardoor 
de wedstrijd weer geheel open lag. 
Het vierde kwart kende een zenuw-
slopend verloop. In de zevende mi-
nuut van het vierde kwart kwam Ar-
gon voor het eerst in de wedstrijd 
op gelijke hoogte: 48-48. Beide 
teams speelde hierna zo scherp in 
de verdediging dat er niet meer ge-
scoord werd en de reguliere speel-
tijd een gelijkstaand opleverde. De 
daarop volgende verlenging van vijf 
minuten werd door Argon goed ge-
controleerd uitgespeeld. Mede door 
een zeer gelukkige drie-punter on-
der tijdsdruk van Quinten Limburg 
in de eerste minuut van de verlen-
ging werd de gelijkstand via een 50-
53 voorsprong na drie minuten om-
gezet in een 50-55 eindstand. 
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De natuur het dichtst bij huis, 
dat is de natuur in je tuin of op je 
balkon. Zelfs vanuit je luie stoel, 
binnen of buiten, kun je genieten 
van planten én dieren. Veel men-
sen hebben een tuin om lekker 
buiten te kunnen zitten en om 
te genieten van bewust geko-
zen bloemen en planten. Dieren 
zijn dan bijzaak. Winterakonieten 
plant ik niet speciaal voor insec-
ten, maar ze blijken wel een be-
langrijke voedselbron voor bijen 
in het vroege voorjaar zoals op 
de foto is te zien. 
Ook zijn er mensen die heel be-
wust rekening houden met die-
ren. Ze zetten planten in hun tuin 
die vlinders en bijen trekken. Ze 
maken een rommelhoekje voor 
egels. En ze zorgen voor een vo-
gelbosje en een vogelhuisje. Ook 
een vijvertje in de tuin trekt aller-
lei dieren aan. 
Wat voor tuin je ook hebt, er zit-
ten altijd dieren in. Ook minder 
gewenste soorten komen ‘van-
zelf’ naar je tuin. Als je bedenkt 
dat die dieren een belangrijke rol 
in je tuin spelen, ga je misschien 
toch wat anders naar ze kijken. 
‘Enge’ kleine dieren zoals wor-
men en pissenbedden zorgen 

voor de afbraak van dood plan-
tenmateriaal en zetten het om in 
humus. Dat is weer goed voor je 
planten. Een mol jaagt weer op 
die wormen. Daarbij zorgt de mol 
voor een lossere bodem. Maar 
de mol eet ook insecten op die 
schadelijk zijn voor je grasmat of 
planten. Als je mollen verjaagt of 
vangt, komt er geheid weer een 
nieuw exemplaar kijken of jouw 
tuin geschikt is. Beter kun je de 
mol met rust laten. Als het gan-
genstelsel onder je gazon inge-
richt is, maakt de mol geen nieu-
we gangen en dus ook geen 
nieuwe hopen meer. Dus even 
geduld.

Voor sommigen zijn mieren ook 
een probleem. De zwarte weg-
mier ondergraaft je bestrating 
en rode mieren kunnen venij-
nig bijten. Maar bedenk dat ze 
veel schadelijke insecten eten. 
Wil je mieren op een bepaal-
de plek weg hebben, plant dan 
wat goudsbloemen en afrikaan-
tjes om het nest. Met insec-
ten en wormen in je tuin trek je 
ook weer ‘leuke’ dieren aan zo-
als egels en verschillende soor-
ten vogels.

Wil je meer weten over tuinieren 
met dieren, gewenste en min-
der gewenste? Kom dan naar de 
IVN-lezing op 4 maart in NME-
centrum De Woudreus in Wilnis. 
Een aantal IVN-ers zal vertellen 
over dieren in hun tuin en hoe ze 
daarmee omgaan. De lezing be-
gint om 20.00 u. 

Ineke Bams
IVN-natuurgids
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In memoriam
Martin Kemperman

Na een moedig gedragen lang-
durige ziekte overleed op 13 fe-
bruari jl. Martin Kemperman. 
Naast activiteiten t.b.v de Golf-
club Veldzijde en inzamelingsac-
ties voor zijn “pastoortje” in In-
dia was Martin tot voor kort se-
cretaris van stichting De Boven-
landen. De stichting die zich in-
zet voor het landschap en de na-
tuur in De Ronde Venen. Vijftien 
jaar lang was Martin boegbeeld 
en spil van de stichting, een dy-
namische man.
In januari 1997 ontmoetten we 
Martin voor het eerst. Nadat hij 
en zijn gezin een boerenkaas ge-
wonnen hadden op de Nieuw-
jaarsmarkt in Wilnis werden de 
eerste contacten gelegd. Mar-
tin vroeg of we een artikeltje over 
onze stichting in het clubblad van 
de golfclub wilden zetten. Daar-
na nam zijn belangstelling voor 
onze activiteiten snel toe en na 
zijn gedeeltelijke pensionering in 
1998 ging hij deel nemen aan on-
ze bestuursvergaderingen en was 
al snel de notulist. Vanaf januari 
1999 werd hij secretaris. Dat heb-
ben we geweten. Op het gebied 
van sponsor- en donateurswer-
ving, PR enz. was hij onovertref-
baar. Deden wij als gewone be-
stuursleden er een half uur over 
om een nieuwe donateur te wer-
ven,

Handelsman
Martin had dat binnen 5 minu-
ten voorelkaar. Martin was dan 
ook een handelsman en een ech-
te “gentleman”. Dat kwam ons 
steeds goed van pas. Vele fir-
ma’s wist hij er toe te bewegen 
met korting of zelfs gratis pro-
ducten aan ons te leveren, zoals 
het bruggetje aan de Gagelweg 
of de vogelobservatiehut aan de 
Bovendijk. De aankoop van het 
Veenwater achter De Hoef heeft 
hij zover uit-onderhandeld dat 
we het gebied voor een schap-
pelijke prijs in handen konden 
krijgen. Lager gaat niet zei hij en 
we accepteerden zijn koopman-

schap. Martin onderhield op zijn 
eigen correcte maar doorzetten-
de manier vele goede contac-
ten met overheidsinstanties, het 
hoogheemraadschap enz., maar 
ook met directies van Ronde-
veense bedrijven. Belastingdien-
sten en het waterschap werden 
gewezen op hun foutieve aansla-
gen. Dat scheelde ons vele gul-
dens en euro’s.
Vele bezoeken aan de diverse in-
stanties deden we samen. Of het 
nou bijeenkomsten op het ge-
meente- en provinciehuis waren 
of bij Landschap Erfgoed Utrecht 
of Stichting Het Groene Hart. 

Productief
Altijd was het plezierig èn pro-
ductief voor De Bovenlanden. Het 
werven van sponsors was ook 
mede zijn “pakkie an” We heb-
ben samen heel wat natuurzorg-
contracten met het Rondeveense 
bedrijfsleven afgesloten. Daarbij 
werd dan een kunstwerk aange-
boden aan de adoptant, gemaakt 
door kunstenaars of fotografen, 
die hij wist te motiveren om dat 
voor weinig geld te doen (trou-
wens dat leverde die kunstenaars 
dan weer extra opdrachten op).
Martin was een geweldig organi-
sator. Hij regelde alles tot in de 
puntjes en bij festiviteiten zorgde 
hij ervoor dat er niets mis ging. 
Top was wel het vijfde lustrum van 
de stichting dat in 2010 in open 
lucht plaats vond op de “scha-
penakker” aan de Gagelweg. On-
danks dat Martin ziek was wilde 
hij er persé bij zijn en mede ge-
nieten van alles wat hij opgezet 
had, met misschien wel als hoog-
tepunt de bovenlandse buiten-
opera door Troupe d’ Adour en 
de doop van- en de rondvaarten 
op de mede door zijn activiteiten 
verkregen boot “De Bovenlan-
der”. Martin was een doorzetter 
en een perfectionist, maar vooral 
een aimabele man die van grote 
betekenis is geweest voor stich-
ting De Bovenlanden.
Wij zullen hem heel erg missen.

Ridders en Jonkvrouwen 
veroveren de Sint Jozefschool
Vinkeveen - De groepen 1 en 2 
van de Sint Jozefschool in Vinke-
veen werken vol enthousiasme aan 
het thema ‘Ridders, Jonkvrouwen en 
Kastelen’. In de klas zijn de kinderen 
druk in de weer met het maken van 
schilden, jonkvrouwmutsen en hel-
men. Ook spelen ze verkleed als rid-
der of jonkvrouw in het grote kas-
teel van karton dat op de gang staat. 

Als klap op de vuurpijl zijn de kin-
deren als echte ridders en jonkvrou-
wen op bezoek geweest bij kasteel 
De Haar in Haarzuilens. Daar werd 
verteld over het leven op een echt 
kasteel. Het was een prachtige dag 
en de kinderen hebben veel ge-
leerd. De vele indrukken die ze heb-
ben opgedaan kunnen ze weer ver-
werken tijdens de lessen op school.

Vrijwilligers Terminale 
Zorg bundelen krachten
De Ronde Venen - Vier organisa-
ties voor terminale zorg door vrijwil-
ligers (VTZ) in de regio Noordwest 
Utrecht hebben de krachten gebun-
deld. Sinds 1 januari zijn ze samen-
gegaan en vormen nu de Stichting 
Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht 
& Venen. Doel van het samengaan 
is meer mensen te bereiken met hun 
aanbod en beter te kunnen inspelen 
op de veranderingen in de zorg. De 
officiële start is gepland voor don-
derdag 27 maart. De VTZ-vrijwilli-
gersorganisaties zijn al sinds de 90-
er jaren actief in Breukelen, Loe-
nen, De Ronde Venen, Maarssen 
en Abcoude. Hun vrijwilligers heb-
ben sindsdien veel stervende pa-
tiënten en hun naasten bijgestaan. 
De besturen zijn echter tot de con-
clusie gekomen dat de organisaties 
te klein waren om de grote verande-
ringen in de zorg effectief tegemoet 
te kunnen treden. In de nieuwe op-

zet is een krachtige organisatie ont-
staan die toegerust is op de ont-
wikkelingen en de wens om langer 
thuis te blijven wonen en/of thuis te 
willen sterven. 
De goed opgeleide vrijwilligers ver-
lenen hulp thuis door tijd, aandacht 
en ondersteuning te geven aan de-
gene die gaat sterven en diens naas-
ten. De nieuwe organisatie doet dit 
in het gebied van de gemeenten De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht. De 
stichting heeft de beschikking over 
28 vrijwilligers en twee coördinato-
ren waar de zorgaanvragen binnen 
komen: Jannie van Kooten en Jet 
van Hasselt. Hoewel de aanpassin-
gen in de organisatie in afronding 
zijn, gaat de zorgverlening natuurlijk 
gewoon door
Voor informatie en aanvragen kan 
men mailen naar het volgende 
adres: stichting@thuissterven.info 
of bellen naar tel. 06-51 45 11 30.

VeenLanden College 
Talentenjacht in het

Crown theater
Regio - Een bijzondere Talenten-
jacht en daarom in het Crown The-
ater in Aalsmeer. In een volgepakt 
theater deden 22 acts een poging 
de beker te bemachtigen en alles 
was live te beluisteren op radio Ron-
de Venen. Alle acts wisten zonder 
uitzondering het publiek te boeien 
en te verrassen. 
De originaliteitprijs ging naar Ne-
al Jansen en Maarten Woudstra die 
het publiek aan het lachen brachten 
met een sketch over een mislukte 
Talentenjacht. 
Er waren twee derde prijzen: voor 

brugklasser Axel Limbeek met zijn 
indrukwekkende drumsolo en voor 
Esther van Harten die het nummer 
Lef uit de musical Fame heel fraai 
zong. De tweede prijs ging naar de 
brugklasser Pien van de Ven die lief 
en loepzuiver het nummer Skinny 
love ten gehore bracht en de eer-
ste prijs was voor de Qwerty band, 
bestaande uit Rink Stiekema, Luc 
Laport, Huib van Rijt en drummer 
David van Rijn. Zij zetten een gewel-
dige vertolking neer van het num-
mer Little Black Submarines van de 
bluesrock band The Black Keys.

Gezellige feestelijke 
‘Valentijnsmiddag’
Mijdrecht - Donderdag jl. hebben 
de Rondeveense ouderen een ge-
zellige middag in de Meyert gehad. 
Onder het genot van koffie/thee met 
gebak, gesponsord door bakker Ter-
steeg, hadden ze er veel zin in. De 
traditionele bingo mocht niet ont-
breken waar iedereen een prijsje 
won. Tijdens de drankjes en hapjes 

werd de muziek verzorgt door Hans 
Geurtsen, die voor veel herkenning 
zorgde uit de jeugd van deze oude-
ren.

Er werd daardoor ook veel mee ge-
zongen. Als afsluiting een mooi boe-
ketje Gerbera’s van Gerberakwekerij 
van der Wilt maakte deze middag af.

Het VerkeersCollege zet 
dit jaar extra in op de 

verkeersveiligheid
Regio - Het VerkeersCollege gaat 
zich het komende jaar extra inzet-
ten voor de verkeersveiligheid in de 
regio. Naast de theorie en rijlessen 
die de verkeerschool verzorgt voor 
alle soorten rijbewijzen zullen er ook 
extra activiteiten vanuit de verkeer-
school zijn die met de verkeersvei-
ligheid te maken hebben. Voor het 
bassischool onderwijs heeft Het 
VerkeersCollege een team van in-
structeurs klaar staan die de scho-
len kunnen ondersteunen met de 
Praktische Verkeersproeven (fiets-
examens). Zowel de bij de theorie-
lessen als bij het afnemen van de-
ze proeven, kunnen scholen uit de 
Ronde Venen gebruik maken van 
dit instructieteam. Ook voor instruc-
tie over de Dode hoek bij Vrachtau-
to’s heeft Het VerkeersCollege de 
beschikking over een vrachtauto en 
speciale lesstof hierover. Beide pro-
jecten worden in samenwerking met 
VVN aangeboden. Voor het middel-
baar onderwijs heeft Het Verkeers-
College de aanbieding dat alle leer-
lingen van Het Veenlanden College 
gratis theorie kunnen komen oefe-
nen op de verkeerschool aan de Di-
amant. Voor zowel de Bromfiets als 
Autotheorie. Ook kunnen de eer-
ste “auto” rijlessen tegen een heel 
scherp tarief op de rijsimulator ge-
volgd worden. Bijvoorbeeld in een 
tussenuur van school.

Samenwerking
In samenwerking met de gemeen-
te en de stichting De Baat biedt Het 
VerkeersCollege voor de Rijbewijs-
bezitters, 6 keer per jaar een Opfris-
cursus Theorieregels aan. Deze cur-
sus duurt 2 uur (1 avond) en hier-
in worden alle “nieuwe” verkeers-
regels en verkeersborden doorge-
nomen. We merkten dat hier veel 
vraag naar is onder de rijbewijsbe-
zitters zegt Erwin Veenboer van het 
VerkeersCollege. Tijdens mijn werk-
zaamheden voor VVN (veilig verkeer 
nederland) merkte ik steeds dat 
mensen aangaven “had ik dit maar 

eerder of vaker kunnen doen”. Voor-
al voor mensen boven de 50 jaar is 
deze training zeer geschikt. Er is be-
hoorlijk veel verandert de afgelopen 
jaren. Dus iedereen die alles weer 
eens op een rijtje wil hebben voor 
wat betreft de verkeersregels: don-
derdag 27 maart om 19.00 start de 
eerste training. (entree 10,- aan de 
Diamant 6 te Mijdrecht, graag voor-
af aanmelden) Maandelijks wor-
den er ook Rijbewijskeuringen ge-
daan aan de Diamant 6 te Mijdrecht. 
Een speciale Arbo arts verzorgt deze 
keuringen voor 60,-

Rijangst
Voor mensen met rijangst hebben 
we 2 specialisten in dienst. Deze in-
structeurs zijn getraind om mensen 
weer opnieuw de weg op te helpen. 
Er zijn helaas nog steeds heel veel 
mensen die wel een rijbewijs heb-
ben maar niet meer durven. Daar-
voor zijn deze 2 instructeurs speci-
aal getraind en kunnen daarbij ge-
bruik maken van de rijsimulator om 
de eerste drempel weg te nemen en 
daarnaast hebben ze ook een auto-
maat (lesauto) tot hun beschikking 
om rustig te kunnen beginnen met 
aan het verkeer deel te nemen. Na-
tuurlijk met de intentie, u weer volle-
dig vrij te kunnen laten in uw eigen 
auto na een aantal rijlessen.

Naast al deze extra activiteiten blijft 
Het VerkeersCollege natuurlijk ook 
de gewone rijlessen verzorgen voor 
alle rijbewijs categorieën. Hierbij 
maken ze sinds vorig jaar gebruik 
van een eigen ontwikkelde lesme-
thode met daarbij behorend lesma-
teriaal (praktijk werkboek). Sinds 
de invoering hiervan zien we dat 
de kandidaten zich bewuster in het 
verkeer gaan gedragen, zegt Erwin 
Veenboer. En dit is naast de voer-
tuigbeheersing natuurlijk ook heel 
belangrijk. Heeft u interesse in een 
van de trainingen of wilt u meer in-
formatie ontvangen, 
bel dan: 0297-205 638.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Regio - Blind Runners, een span-
nende romantische thriller, is de 
nieuwe productie van de Filmacade-
mie die dit voorjaar gedraaid wordt. 
Een jong team van filmmakers trekt 
naar Aalsmeer en De Kwakel om 
daar twee weken te draaien met de 
Poolse rapper Mr. Polska en Katar-
zyna Siewarga in de hoofdrollen. To-

neelacteur Marcel Hensema is te 
zien in een bijrol. Blind Runners is 
een film met als doel de verschillen 
tussen Polen en Nederland te on-
derzoeken en de kloof tussen bei-
de culturen kleiner te maken. Het 
verhaal draait om het Poolse koppel 
Marek en Katarzyna die hun leven 
opbouwen in Nederland. Door het 

opvliegende karakter van Marek ra-
ken ze in de problemen in de bloe-
menkas waar ze werken. Is de lief-
de voor elkaar sterk genoeg om ver-
leiding te weerstaan en te overleven 
om hun dochtertje in Polen weer te 
zien? 

Emigratie
Met thema’s als emigratie en de 
kracht van moederliefde hoopt re-
gisseur David-Jan Bronsgeest een 
fascinerend kijkje in de wereld van 
de Poolse arbeiders neer te zetten. 
“We willen een beeld schetsen van 
een cultuur die voor veel Nederlan-
ders vreemd is. Wat gaat er om in 
het hoofd van deze mensen die in-
eens moeten functioneren in een 
andere wereld? We denken dat we 
daarvoor het juiste talent hebben 
aangetrokken om daar gestalte aan 
te geven.” 
Dat talent is populaire rapper Mr. 
Polska, een fenomeen onder jonge-
ren die met zijn 60.000 Twitter vol-
gers een grote fanbase heeft. Te-
genover hem is aanstormend talent 
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Wil je een rol? Meld je aan!

Filmacademieproductie draait in 
Aalsmeer en De Kwakel

Katarzyna Siewarga te zien. Voor 
Marcel Hensema – de acteur die 
vorig jaar te zien was in bioscoophit 
De Marathon en vanaf 12 februari in 
de film Kankerlijers – is tevens een 
belangrijke rol weggelegd.
Wil je een rol in ons filmproject spe-
len of een kijkje komen nemen op 
de set? Dat kan door je aan te mel-
den via figuratieblindrunners@live.
com. Vermeld dan even je naam, 
leeftijd en stuur een foto mee; we 
zoeken nog voor de meeste dagen 
mensen die het leuk vinden om mee 
te spelen in de film of te dienen als 
figuratie.

Producent
Blind Runners wordt geproduceerd 
door de Nederlandse Filmacade-
mie en gaat deze maand in produc-
tie. De regie is in handen van David-
Jan Bronsgeest, derdejaars student 
Regie Fictie aan de Filmacademie in 
Amsterdam. Eleanora de Rijke staat 
aan het hoofd van de productie en 
het scenario van de korte film is ge-
schreven door Loulou Swarte.

Galerie Fort aan de 
Drecht sluit af met
“Kunst van Zolder”

Uithoorn - Na het enorme suc-
ces van Kunst van Zolder 2009 en 
2011 was de expositie werkgroep 
en het bestuur van Galerie Fort aan 
de Drecht unaniem wat de laatste 
expositie zou moeten worden. De 
commissieleden kwamen ooit op 
het idee van Kunst van Zolder om-
dat ze zelf af en toe iets nieuws ko-
pen - werken bij een Galerie is wat 
dat betreft extra ‘gevaarlijk’ - en 
er dan soms iets anders opzij ge-
zet moet worden in huis. De oude-
re kunst, waar men op uitgekeken is 
of die moet wijken voor iets nieuws, 
blijft dan ergens op zolder of in 
een kast ongezien en soms verge-
ten staan. Zo werd het plan geboren 
om een beurs te organiseren waar 
mensen hun niet meer ‘gebruikte’ 
kunst of werken waar ze op uitge-
keken zijn, kunnen verkopen. Het 
is ook een tentoonstelling waar alle 
expositie werkgoepleden aan mee-
werken. De verkooptentoonstelling 
Kunst van Zolder heeft plaats op za-
terdag en zondag 8,9,15 en 16 maart 
in Galerie Fort a/d Drecht. Er kun-
nen ook ‘overcomplete’ kunstwer-
ken van anderen gekocht worden.
Wie kunstwerken heeft die in aan-
merking komen voor verkoop, kan 
deze komen brengen tijdens de in-
brengmiddag, zaterdag 1 maart a.s. 
van 12.00 tot 16.00 uur in Galerie 
Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, 

Uithoorn. Kunstwerken die kunnen 
worden ingebracht: ingelijste schil-
derijen/etsen/gouaches losse et-
sen/zeefdrukken, beelden steen/
brons/keramiek, glas- en kerami-
sche objecten, gemengde techniek 
en dergelijke. Dus geen kunstpos-
ters, kleding, sieraden, meubels, an-
tiek, boeken, servies, potjes, vaasjes, 
schaaltjes en dergelijke. Het is ook 
niet de bedoeling dat de mensen 
eigen werk inbrengen. De verko-
per kan zelf bepalen welk bedrag ze 
voor hun kunstwerk(en) willen heb-
ben. Een tijdens de inbrengmiddag 
aanwezige deskundige bekijkt of 
het gevraagde bedrag redelijk is. De 
uiteindelijke verkoopprijs is hoger 
dan de vraagprijs van de inbrenger 
omdat de Galerie er nog wat oplegt 
vanwege de onkostenbestrijding.
Per persoon kunnen maximaal zes 
stukken ingebracht worden. Het in-
schrijfgeld bedraagt 10 euro per in-
brenger, dus niet per ingebracht 
stuk. Dus heeft u ooit iets gekre-
gen of aangekocht en bent u er een 
beetje op uitgekeken, dan kunt u 
het kunstwerk een tweede leven ge-
ven door het in te brengen bij Kunst 
van Zolder
Meer informatie staat op de site: 
www.galeriefortaandedrecht.nl. of 
bel met Joop Crum, tel. 0297-521460 
en zie advertentie op de voorpagina 
van dit blad.

Nieuw winkelconcept bij Bakker De Kruijf
Mijdrecht - In de Passage is aanne-
mingsbedrijf Drost achter de geslo-
ten rolluiken al druk bezig de ruim-
te te verbouwen waar over een paar 
weken Bakker De Kruijf zijn nieuwe 
winkel zal presenteren. Kleiner in 
oppervlak dan tot voor kort het ge-
val was, maar wel met een veel per-
soonlijker uitstraling. Is schaalver-
kleining de reden omdat het slecht 
gaat met de bakker? “Nee, integen-
deel, het gaat juist goed.” zegt Mar-
jolein de Kruijf die sinds kort bij het 
bakkersbedrijf werkt en de zorg 
voor personeel, marketing en com-
municatie toebedeeld heeft gekre-
gen. “Het is onderdeel van het nieu-
we concept wat we hebben ontwik-
keld en gaan doorvoeren in zowel 
de producten als de winkel. Uitein-
delijk komt de winkel naast de bloe-

menzaak in de Passage. Dat is het 
derde rolluik, gerekend vanaf de in-
gang naast AH. Momenteel is de 
winkel tijdelijk gehuisvest naast de 
ingang op de hoek, waar tot voor 
kort de lunchroom was. Als de nieu-
we winkel klaar is gaan wij er in. Dat 
zal in het weekend van 1 maart zijn, 
waarna het de bedoeling is dat we 
op 3 maart de nieuwe winkel pre-
senteren. Vanaf deze datum kunnen 
onze klanten daar ook terecht. Maar 
dan moet iedereen nog even wen-
nen en zijn draai vinden. Om die re-
den gaan we het weekend daarop 
pas feestelijk de opening met onze 
klanten vieren. Dat is dus vrijdag 7 
en zaterdag 8 maart waarop we on-
ze nieuwe winkel en het nieuwe lo-
go bekend maken en dat doen we 
met leuke en kleurrijke acties.” In de 

loop van de weken erna zal de ruim-
te tussen de winkel van De Kruijf en 
de ingang worden benut door Keur-
slager Bader die op zijn beurt in de 
Passage een nieuwe winkel opent. 
Hij verhuist van de huidige locatie 
naast de groentezaak van Versteeg 
naar de Passage. Doel is om elkaar 
te versterken in het winkelaanbod 
binnen de Passage. AH is daarin de 
grootste trekpleister voor het winke-
lend publiek.

Steenovenbrood
Marjolein: “Het nieuwe concept om-
vat meer diepgang in het assorti-
ment en minder in de breedte, maar 
wat er nu is blijft wel grotendeels zo, 
ook het gebak. Het gaat wel veran-
deren, maar dat doen we stapje voor 
stapje. Zo gaan we ter plaatse bij-

(Ambachts)bakker De Kruijf is nu nog gevestigd in een noodwinkel in de Passage

voorbeeld een nieuwe broodsoort 
introduceren. Dat is ‘desem’ wat in 
een speciale steenoven in de win-
kel wordt gebakken. Dat geeft veel 
meer smaak en een mooie korst aan 
het brood. Verder werken we aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten 
en gaan we ons meer specialiseren. 
Daar laten we onze medewerkers 
in meegaan. Bij dit alles betekent 
het ook dat er minder zelfbedie-
ningsruimte in de winkel komt. We 
gaan aan de persoonlijke bediening 
voor klanten meer aandacht schen-
ken. Dus terug naar de ouderwetse 
manier bedienen over de toonbank 
en het ‘huiselijke familiegevoel’ dat 
klanten bij ons moeten ervaren. Dat 
straalt de winkel ook uit. Daarnaast 
voeren we een nieuwe huisstijl in. 
Het is straks niet meer ‘Ambachts-
bakkerij De Kruijf’, maar gewoon 
Bakker De Kruijf. Maar dat ambach-
telijk werk blijft er bij het bakken 
wel gewoon in. Mijn zuster Rosalie 
is ontwerpster en heeft het interi-
eur van de winkel ontworpen, even-
als de huisstijl. Het is dus in alle op-
zichten echt een familiebedrijf.”
Bakker De Kruijf komt oorspron-
kelijk uit Zevenhoven en is een (h)
echt familiebedrijf. De opa van de 
huidige eigenaar en bakker Peter 
de Kruijf, begon 75 jaar geleden met 
de bakkerij en winkelverkoop van 
brood. Vervolgens zette Piet, de va-
der van Peter, samen met zijn vrouw 
Marianne en broer Jan het bedrijf 
voort. Inmiddels is de jongste gene-
ratie aan de bak om het bedrijf ver-
der op de kaart te zetten. Dat zijn 
Peter en zijn zuster Marjolein. Pe-
ter is de ‘bakker’ en Marjolein heeft 
de zorg voor het personeel, de mar-
keting en de communicatie. Zuster 
Rosalie biedt ondersteuning in het 
ontwerp in inrichting van de winkel, 
het logo en dergelijke. Bakker De 
Kruijf exploiteert zes winkels in de 
regio. Waarvan drie in De Ronde Ve-
nen, t.w. Mijdrecht, Wilnis en Vinke-
veen. De andere drie zijn in Zeven-
hoven, Nieuwkoop en Nieuwveen.

Nieuws van het 
Cursusproject

De Ronde Venen - Kom schilde-
ren met stijl, volg een Golfclinic of 
woon een interessante lezing bij. 
Het Cursusproject DRV heeft nog 
plaats op de volgende cursussen:
Schilderen met stijl (cursus 24, 
10-17-24-31 maart)
We gaan schilderen als echte 
kunstenaars. We kijken naar hun 
werk en hun stijl. We schilderen 
met acrylverf op papier (3x) en op 
doek(1x) in de stijl van Vincent van 
Gogh, Karel Appel en Piet Mond-
riaan. Op doek kiezen we zelf een 
stijl.
Antarctica en Falklands
(cursus 29, 20 maart)
Aan de hand van beelden en ver-
halen krijgt u een impressie van 
het indrukwekkende Antarctica, 
de relatief onbekende Falkland-
eilanden en een heel klein stukje 
Zuid-Amerika.Vooral vogels, maar 
ook zoogdieren zullen aan bod ko-
men, en vanzelfsprekend worden 
ook de schitterende landschappen 
van deze streken getoond.
Audiovisuele show 
Venetië en de Veneto 
(cursus 31, 27 maart)
Venetië is het summum van cul-
tuur en bezienswaardigheden. We 
dwalen rond in deze uiterst inte-
ressante Italiaanse stad en ont-
dekken wijken en andere eilanden 
in de lagune waar weing of geen 
toeristen komen. In de vlakte van 
de Veneto komen we langs prach-
tige paleizen die rijke kooplieden 
in het verleden lieten bouwen. 
De beelden worden begeleid met 
prachtige muziek van de “Venetia-
nen” Claudio Monteverdi, Antonio 
Vivaldi en anderen.
Golfclinic (cursus 32, 
29 maart, 5-12 april)
Dé gelegenheid om kennis te 
maken met golfen, een gezonde 
sport. De cursus geeft een indica-
tie van mogelijkheden en golf is tot 
op hoge leeftijd te spelen. Na de 
cursus zult u het “golfvirus” voelen 
werken. De lessen worden door 
een professioneel golfer gegeven.  
Op de site www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm. vindt u alle in-
formatie en kunt u zich inschrij-
ven. Meer informatie? Bel dan met 
0297-261849 of 0297-281787 of 
mail naar auwert@casema.nl
Stuur een mailtje naar stichting-
cursusproject@gmail.com als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Proostdijschool op bedrijfsbezoek bij de HEMA
Mijdrecht - De Proostdijschool  
verzorgt al een flink aantal jaren een 
plusprogramma voor kinderen  die 
meer aankunnen en meer uitdaging 
wensen binnen het leerstofjaarpro-
gramma. Dit gebeurt door extra ac-
tiviteiten en leerstof in de plusgroep 
en door de projecten van “ de Pittige 
Plustorens”. Dit zijn projecten waar-
bij de kinderen op gebied van tech-
niek en communicatie bijzondere 
opdrachten doen.
Een van de projecten is  het voor-
bereiden en  organiseren van een 
bedrijfsbezoek. Bibienne ( groep 7) 
en Sterre ( groep 6) wilden wel eens 
een kijkje nemen bij het bedrijf HE-
MA. Zij bereidden het bezoek voor, 
stelden kritische vragen op, belden 
met de bedrijfsleider en nodigden 
drie andere kinderen van de plus-
groep uit om mee te gaan. Paulien 
( groep 8) kreeg de opdracht  de fo-
to’s  te nemen tijdens het bezoek.

Rondleiding
De kinderen werden ontvangen en 
rondgeleid door meneer Peter (be-
drijfsleider HEMA). De kinderen 
hadden vragen over de opslag in 
het magazijn, de koelcel waar de 
taarten bewaard worden en over 
de duurzaamheid van de producten 
die de HEMA verkoopt. Ook werd er 

een kijkje genomen achter de kas-
sa en in het restaurant. De kinde-
ren kwamen erachter dat de HEMA 
plastic, karton en de kleerhangers 

via recycling terug laten komen in 
het systeem. Nadat alle vragen wa-
ren beantwoord, mochten de kin-
deren nog een drankje uitzoeken in 

het restaurant en de foto’s van Pau-
lien werden meteen afgedrukt zodat 
iedereen met een mapje foto’s hup-
pelend de winkel uitging.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

Gevonden:
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.
- Mijdrecht, N201: Grote ongecastreerde bruin cyperse kater.
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat..

Mijmeringen
DRUK 

De afgelopen week was ik druk met van 
alles en nog wat. Druk op het werk, wat 
extra uren werken en thuis ook alles aan 
kant willen hebben. “Hoe is het met je?” 
is een vraag die we allen dagelijks kun-
nen stellen aan de mensen om ons heen 
en het antwoord is steevast “Ja, goed hoor 
maar wel heel druk”. Een antwoord wat alles maar ook helemaal niets 
zegt.

Stress
Iedereen kan het druk hebben, maar de een ervaart het als stress en 
de ander loopt vrolijk door in alle drukte. Sinds de introductie van het 
begrip stress in de jaren veertig is stress gemeengoed geworden. Ie-
dereen weet wel wat het inhoudt, wat we er mee aan moeten is een 
ander verhaal. Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als een 
reactie op een bedreigende situatie, maar wat is bedreigend? Dat is 
voor iedereen weer heel verschillend. Zodra er echter sprake is van 
een stressvolle situatie zet ons brein twee systemen in werking, de 
vecht of de vluchtreactie. Beide reacties kunnen nuttig zijn want ze 
stellen ons in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen hande-
len. Maar uit onderzoek van twee Amerikaanse psychologen (Sege-
strom en Miller) laat zien dat onze stressreacties steeds chronischer 
worden en daar kun je weer goed ziek van worden.

Evenwicht
Iedereen gaat anders om met drukte en stress. Mijn brein kiest voor 
een soort van vluchtreactie. Ik baken de tijd en taken die ik moet 
doen af tot een dag tegelijk of tot zelfs een ding tegelijk. Toen ik on-
langs met mijn manager sprak over werkdruk, verwonderde zij zich 
erover dat ik ondanks de werkdruk niet ziek was geweest het afgelo-
pen jaar. Ik moest glimlachen en vond dat ook een hele prestatie. Het 
is natuurlijk niet zo dat niet ziek zijn het teken is van goed omgaan 
met werkdruk. Voor mij is het echter een teken dat ik op de een of an-
dere manier de weegschaal in evenwicht kan houden. Ik heb drukte 
nodig (met een deadline voor de deur functioneer ik prima) maar er 
moet wel een ontspanning tegenover staan. 

Leuke dingen doen
De middelen die je tot je beschikking hebt staan om te ontspannen 
zijn talrijk. Ik ben gek op lichamelijke ontspanning in de zin van hard-
lopen of een avondje naar de sauna gaan of geestelijke ontspanning 
in de zin van leuke dingen ondernemen. Belangrijk is om daar wel de 
tijd voor te nemen, maar om me heen zie ik een hoop goede voor-
beelden van mensen die de tijd nemen om te sporten of te sociali-
zen. Onlangs had ik met twee vriendinnen een heuse filmmarathon. 
De datum stond, de films die we wilde kijken plus de locatie was ge-
regeld. Dus begonnen wij op een zaterdagmiddag om 17.00 en zon-
dagmiddag 15.00 waren we 10 uur filmmateriaal, een hoop gesprek-
ken, een ongestoorde nachtrust, vele bakken thee, koffie en pop-
corn verder. Je bijna 24 uur terugtrekken uit het dagelijkse bestaan 
van zorgen voor je gezin werkt ook heel ontspannend. Op alle mo-
gelijke manieren had ik ontspanning gevonden, we waren heerlijk lui 
geweest, bijgeslapen, bij gekletst en ook nog eens heerlijk film ge-
keken. Toen ik eenmaal thuis was rolde ik zo weer de drukte in, die 
je dan ook meteen weer meer kunt waarderen. Een nadeel had de-
ze filmmarathon wel, daarna moest ik hard nodig weer gaan bewe-
gen! En voor diegenen die niet van films houden, menigeen zal nu de 
Olympische winterspelen volgen. Ook dat is ontspanning en genie-
ten in optima forma.

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.
brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

OntwikkelingsSamenwerking heeft al jaren een schoolgeldfonds. Met 
geld in dit fonds kunnen wij de allerarmste kinderen van ouders die 
het schoolgeld niet kunnen betalen verder helpen. Voor hen is naar 
school gaan een investering voor de rest van hun leven. Het maakt 
enorm veel verschil of je analfabeet bent of wanneer je wel kunt lezen, 
schrijven, rekenen. Ook in een arm land maak je meer kans op werk 
en inkomen als je onderwijs hebt genoten.
Neem Dawa uit Nepal. Zijn vader kwam om tijdens een brand. De 
zwangere moeder ging met haar 3 kinderen terug naar haar ouders. 
Die hadden een boerderij d.w.z. samen met de buren één koe, een paar 

kippen en een groente-
tuin. Daarvan moesten 
ze met z’n zevenen leven. 
Even later met z’n ach-
ten, toen moeder beval-
len was van haar vierde 
kind. Dat was al moeilijk 
genoeg maar schoolgeld 
was er uiteraard helemaal 
niet. Dankzij het school-
geldfonds kon Dawa toch 
naar school. En nu zit hij 
met hulp van een Nepa-
lese organisatie zelfs op 
de High School. Zijn be-
staan is heel erg karig, 

maar evengoed is het geweldig dat Dawa zover heeft kunnen komen. 
Zijn moeder is naar India vertrokken om werk te zoeken. Van haar is 
niets meer vernomen. 
Of neem Rehema en wonend in Oostelijk Afrika. Op haar 15e ging zij 
voor het eerst naar school, een speciale school voor AIDS-wezen. De-
ze kinderen hebben altijd een leerachterstand. Zij haalde de leerach-
terstand met grote sprongen in. Haar verzorgers vonden het eigen-
lijk maar onzin dat Rehema naar school ging. In hun omgeving ging 
geen enkel kind naar school. Rehema echter had andere kinderen 
naar school zien gaan en wilde zijn zoals zij. Ondanks de tegenwer-
king van de verzorgers heeft Rehema doorgezet en doet het heel goed 
op school. Zij is intelligent en leert graag. 
Twee voorbeelden van de honderden kinderen die dankzij het school-
geldfonds van OntwikkelingsSamenwerking DRV naar school kunnen 
gaan. Geef ook een (kleine) bijdrage: elke euro die u doneert wordt 
dáár aan onderwijs besteed en vormt een heel goede investering.

Nel Bouwhuijzen

Schoolgeld

Nieuw workshopaanbod 
van Kleur is Kracht
Uithoorn - Misschien is het niet zo 
gelukt met het goede voornemen 
om iets te gaan doen met creativi-
teit... en dan is dit uw kans!
Binnenkort starten er workshops op 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur of avondworkshops op dins-
dag- of woensdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. De keuze kan vallen 
op bijvoorbeeld het maken van een 
artjournal, mindful tekenen of een 
kennismaking met nat-in-nat schil-

deren. De workshops worden gege-
ven bij atelier De Rode Draad in Uit-
hoorn.
De workshops en schildercursus-
sen van Kleur is Kracht zijn bedoeld 
voor het plezier van creatief be-
zig zijn, om iets nieuws te leren of 
juist voor ontspanning. Voor meer 
informatie kunt u bellen met As-
trid van Zelst, tel. 0297-540352 / 06-
14904491 of gaat u naar de website  
www.kleuriskracht.nl

Afronding restauratie 
Tolhuissluis

Regio - De provincie Noord-
Holland voert van 24 februari tot 
30 maart 2014 afrondende werk-
zaamheden uit voor de restaura-
tie van de Tolhuissluis bij Nieuw-
veen (gemeente Nieuwkoop). 
In deze periode is een aantal 
dagdelen, één rijstrook van het 
Nieuwveens Jaagpad, ter hoog-
te van de Tolhuissluis, afgeslo-
ten. Verkeer wordt ter plaatse 
over de andere rijbaan geleid en 
moet rekening houden met eni-
ge vertraging. Tijdens de restau-
ratie is de Amstel ter hoogte van 
het Drechtkanaal gedurende de 
hele maand maart geheel geslo-
ten voor het vaarverkeer. Om de 
restauratiewerkzaamheden aan 
de Tolhuissluis te kunnen uit-
voeren is werkruimte aan de ka-
de noodzakelijk voor onder an-
der opslag en werkverkeer. Om 
dit mogelijk te maken wordt een 
rijstrook van het Nieuwveens 
Jaagpad langs de Tolhuissluis 
afgesloten voor verkeer. Dit ge-
beurt op een aantal dagdelen in 
de periode van 24 februari tot 14 
maart, tussen 7.00 uur en 16.00 
uur. Zowel fiets- als gemotori-
seerd verkeer worden tijdens de 
werkzaamheden over de andere 
rijbaan geleid. 

Vaarverkeer gestremd
De Tolhuissluis wordt veelvul-
dig gebruikt door voetgangers 
en fietsers om de Amstel over te 
steken. Om deze verbinding ook 
tijdens de restauratieperiode in 
stand te houden, wordt een tijde-
lijke voetgangersbrug bij de Tol-

huissluis aangelegd. De tijdelijke 
brug zorgt er wel voor het vaar-
verkeer op de Amstel ter hoogte 
van het Drechtkanaal de gehele 
maand maart gestremd is.

Restauratie Tolhuissluis
De provincie Noord-Holland 
heeft bij de restauratiewerk-
zaamheden het gehele metsel-
werk aan de Tolhuissluis ver-
nieuwd, de houten schutdeu-
ren en de wanden van de kolken 
vervangen en het bedienings-
huisje aangepast aan de gelden-
de eisen. De provincie heeft bij 
de restauratie van de Tolhuis-
sluis geprobeerd de sluis zo veel 
mogelijk terug te brengen in de 
oude staat en daarmee de oor-
spronkelijke uitstraling terug te 
geven. Inmiddels is het groot-
ste deel van het werk van de res-
tauratie aan de Tolhuissluis afge-
rond. Alleen het definitieve hek-
werk moet nog op de sluis ge-
plaatst worden. Daarnaast is de 
Tolhuissluis in de afgelopen pe-
riode enkele malen aangeva-
ren met schade aan de sluis als 
gevolg. De reparatie van deze 
schade zal met de resterende 
werkzaamheden in maart mee-
genomen worden.
Voor vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers, 
het vaarverkeer en omwonen-
den bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen via 0800 - 0200 600 (gratis). 
Raadpleeg www.noord-holland.
nl voor meer informatie over het 
onderhoud.

CDA verrast vrijwilligers 
van het Johannes Hospitium
Wilnis - Op Valentijnsdag bracht 
een CDA-delegatie een kort bezoek 
aan het Johannes Hospitium in Wil-
nis. Lijsttrekker Rein Kroon en kan-
didaat-raadslid Simone Borgstede 
deelden cupcakes uit aan de vrij-
willigers enberoepskrachten van het 
hospitium. 
Rein Kroon: “We doen dat, om on-
ze waardering te laten blijken voor 

de betrokkenheid die ze tonen. Niet 
voor niets is de traktatie voorzien 
van een groot hart. Deze mensen 
tonen een grandioze inzet van hun 
“lokale kracht”. Daar hebben we be-
wondering voor, want het is heel 
wat om tijd vrij te maken om ande-
ren aan het einde van hun levens-
fase zoveel aandacht, verzorging en 
liefde te geven.”Kieslijst lijst 8 kernen

De Ronde Venen - De kieslijst van 
Lijst 8 Kernen is bekend! Het team 
van Lijst 8 Kernen is dit jaar nog 
gevarieerder. De komende periode 
zullen besluiten binnen de partij be-
keken en besproken worden door 
mensen in de leeftijd van 23 tot en 
met 65 jaar. Een enorm goede com-
binatie van ervaring en nieuwe in-
valshoeken. De lijsttrekker Leonie 
Minnee is enthousiast te starten 
aan dit nieuwe avontuur. Afgestu-
deerd in de culturele hoek en werk-
zaam in de horeca komt zij met veel 
mensen in contact. Op nummer 2 
Joris Kneppers die als oprichter van 
de partij met al zijn ervaring de juis-
te begeleider is voor nieuwe talen-
ten. Daarna op nummer 3 vinden we 
Iris van Broekhuijsen die zich al eni-

ge tijd inzet als fractieassistent. Zij is 
opgegroeid met politiek en als jour-
nalist in opleiding scherp op elk de-
tail. Stef Koorn bevindt zich op num-
mer 4. Een echte familieman die zijn 
ervaring in de politiek aanwend om 
de nieuwe mensen binnen Lijst 8 
Kernen te coachen en ondersteu-
nen. Na een jarenlange carrière in 
de gemeentepolitiek verbindt John 
Melkman zich aan de idealen van 
Lijst 8 Kernen. Daarom presenteren 
wij hem met trots als lijstduwer op 
plek 14. Maar John is méér dan een 
lijstduwer, hij is ons aanspreekpunt 
in Abcoude en Baambrugge. Op de-
ze manier blijft John actief betrok-
ken om de belangen van Abcoude 
en Baambrugge te blijven beharti-
gen.
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Argon simpel langs RKAVIC
Mijdrecht - Tegen hekkensluiter 
RKAVIC uit Amstelveen heeft Ar-
gon een regelmatige overwinning 
behaald. In de eerste helft scoor-
de Argon drie maal en in het ver-
volg kwam pas in de slotfase de 
productie weer even op gang zodat 
de eindstand uiteindelijk 0-6 werd. 
De wedstrijd was ruim een kwar-
tier verlaat, doelman Alex Koopen 
van de thuisclub moest in de war-
ming-up met rugklachten uitvallen 
en later per ambulance worden af-
gevoerd. Na overleg met betrokke-
nen werd er gewacht tot de vervan-
ger was gearriveerd. De eerste helft 
speelde Argon verdienstelijk maar 
de tweede helft was weinig boeiend.

Raak
Al na drie minuten, Argon kreeg 
toen de tweede mogelijkheid, was 
het raak. Op aangeven van Jesse 
Stange opende Stefan Tichelaar de 
score 0-1. Nadat Tichelaar naast had 
geschoten en Wilco Krimp na een 
vrije trap naast had gekopt zagen 
we twee goede mogelijkheden van 
Jesse Stange. Beide pogingen wer-
den door de invaller doelman Navid 
Soltaninejad met de voet gekeerd. 
Ook een vrije trap van Lesley Groe-

nen werd door de goalie onscha-
delijk gemaakt. Tien minuten voor 
rust viel de 0-2 toen de pass van de 
Groenen Stefan Tichelaar in stelling 
bracht, die scoorde beheerst. Even 
later stond Jesse Stange aan de ba-
sis van Argon’s derde doelpunt, hij 
gaf de bal tijdig af aan de meegeko-
men Lorenzo Zorn die geen moeite 
had de doelman te passeren. RKA-
VIC stelde daar twee schoten tus-
sen de palen tegenover maar Am-
mar Nadzak en ook Wondol Dwayne 
vonden de sluitpost van Argon Ro-
mero Antonioli op hun pad.

Geblesseerd
Vijf minuten na rust slalomde Lesley 
Groenen door de matig opererende 
RKAVIC defensie en tekende voor 
de 0-4. Even daarna werd Marlin Bot 
vervangen door Maikel Krimp en 
moesten ook Eric Mulder en Wou-
ter Winters geblesseerd afhaken. 
Rudi Zaal en Oscar Leune namen 
hun plaats in. In de absolute slot-
fase scoorde Argon nog twee maal. 
Op aangeven van Tichelaar scoor-
de Maikel Krimp de 0-5. Daarna op-
nieuw een assist van Jesse Stange, 
hij stelde Stefan Tichelaar in staat 
de eindstand op 0-6 te zetten.

Dijkshoorn, Zwerver,
v/d Veerdonk en Eijsker 

naar kwartfinale biljarten
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Café de Merel te Vinkeveen 2014 
hebben Koos Zwerver,Bert Dijks-
hoorn, flink uitgehaald door hun 
partijen overtuigend te winnen van 
Herman turkenburg en Gijs v.d. Neut 
die zijn favorietenrol geen moment 
waar kon maken, ook door naar de 
kwartfinales gingen op de valreep, 
Nick v.d. Veerdonk, Jan Eijsker, An-
ton Berben, Dirk-Lan v. Voorthui-
zen, Paul Schuurman, Eric Brand-
steder, die toch maar mooi Jos Boe-
ijen achter zich hield. Op zondag 

kwamen daar nog Cock Verver, Ro-
bert Daalhuizen, Edwin v.d. Schaft 
en Frank Bijlhouwer bij, geplaatst 
waren al Peter Driehuis, Richard 
Schreurs, Jeroen Schijf, Thijs Hen-
drikx, Jos Lugtigheid, Joop Luthart, 
Ton Driehuis, Wil Bouweriks, Mees 
Brouwer, Wim Berkelaar, Gijs Rijne-
veld en Hero Janzing.

We kunnen nog enkele spelers 
plaatsen voor dit toernooi, dit alles 
in Café De Merel Arkenpark MUR 
43 te Vinkeveen tel. 0297-263562 of 
per mail; thcw@xs4all.nl

HVM zaalkampioen
Mijdrecht - Zondag begonnen de 
hockeyers van het tweede team van 
HVM aan de laatste wedstrijden 
van het zaalseizoen. Om kampioen 
te worden, diende er twee keer met 
groot verschil te worden gewonnen, 

want het doelsaldo van medekoplo-
per Alkmaar was 12 doelpunten be-
ter. Met 10-1 en 11-0 leverden de 
Mijdrechters dit huzarenstukje en 
werden kampioen in de reserve eer-
ste klasse.

Kampioenschap in zicht voor 
koploper Atalante H1!!
Vinkeveen - Op 15 februari stond 
de wedstrijd Spaarnestad H5 te-
gen Atalante H1 gepland. De eer-
ste set werd sterk gestart door Ata-
lante en na een goede serviceserie 
van Iwan en Bas was Spaarnestad 
op 1-6 al genoodzaakt om hun eer-
ste time-out te nemen. Rick moest 
even warmdraaien in de pass maar 
voelde zich al snel thuis in het team. 
Rick liet zich dan ook niet onbe-
tuigd op de buitenkant en scoorde 
het ene na het andere punt voor het 
team van Atalante H1. Spaarnestad 
probeerde het Atalante met goed 
spel en dubbele wissels nog moei-
lijk te maken. Maar Atalante was en 

bleef te sterk voor de mannen uit 
Spaarnestad. 17-25 was dan ook de 
uitslag van de eerste set. 
Set 2 was de opstelling voor Ata-
lante onveranderd.  De verdediging 
van Atalante deed er zelfs nog een 
schepje boven op waardoor de aan-
val van Spaarnestad nog minder vat 
kreeg op het spel van Atalante. Het 
tempo zat er goed in bij Atalante en 
Spaarnestad kreeg geen moment 
de kans om in haar spel te komen. 
De combinaties liepen goed en de 
service gaf genoeg druk op de pas-
sing van Spaarnestad. Atalante won 
deze set dan ook redelijk makkelijk 
met 14-25. 

Week van het gelijk spel 
voor Tafeltennis Veenland
Vinkeveen - Tafeltennis vereniging 
Veenland uit Wilnis heeft een moei-
lijke week achter de rug. Drie maal 
gelijk spel en twee maal verlies. 
Bij de senioren speelde zowel het 
tweede als het derde team 5-5. Het 
tweede kon het thuisvoordeel niet 
volledig benutten. Alexander wist er 
3 te winnen, Ramon en Harry moes-
ten met 1 winstpartij genoegen ne-
men. Het derde team mocht in 
Soest kijken wie de sterkste was. Na 
3 wedstrijden deelden ze de twee-
de plaats met beide 18 punten. Na 
6 partijen was de tussenstand ston-
den de Soestenaren 5-1 voor, maar 
daarna gingen de laatste 4 punten 
naar Veenland. Bob was duidelijk de 
sterkste met 3 winstpartijen. Ries en 
Derk moesten het doen met beide 1 
maal winst. Nieuweling Ernst deed 
dit keer voor het eerst mee met het 
dubbel. Het eerste delfde het onder-
spit tegen De Schans. Ron wist nog 

2 partijen te winnen, Joost mocht 
er eentje achter zijn naam schrij-
ven. Fabian heeft het zwaar in de 3e 
klasse. Bij de jeugd speelde het eer-
ste team ook gelijk. Denise was dit 
keer oppermachtig ze won alle drie 
haar partijen door gedoceerd en ge-
controleerd te spelen. Victor zette 
de andere twee punten achter zijn 
naam door de goede raad van zijn 
vader op te volgen. Bedankt voor de 
assistentie Rian! Martijn trok helaas 
dit keer aan het kortste eind. Zijn 
spel dat normaal te snel is voor de 
tegenstanders was gesneden koek 
voor de Hilversumse meiden. Het 
tweede jeugd team speelde dit keer 
met 4 man. Helaas moesten zij te-
gen het erg sterke Over ’t Net uit 
Amersfoort. Oudgediende Jimmy 
kon dit keer zijn kunsten weer laten 
zien, maar hij trok samen met Ben-
jamin, Jayden en Valentino aan het 
kortste eind.

Opnieuw geslaagde editie 
Hertha-J-Dream
Vinkeveen - Zondag 16 februari 
vond de 2e editie van ‘Hertha - J-

Dream’ plaats en werden er wed-
strijden gespeeld tussen de Vin-

keveense jeugdspelers en hun Ja-
panse leeftijdsgenoten. Alles stond 

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdag 21 februa-
ri is er weer klaverjassen in dorps-
huis de Boei in Vinkeveen. De zaal 
is open vanaf 13.00 uur en de aan-
vang is 13.30 uur. Entree 3 euro pp.

Set 3: De concentratie was even he-
lemaal weg bij de mannen van Ata-
lante H1. Spaarnestad maakte daar 
dankbaar gebruik van en liep met 
13-7 al snel uit op Atalante.  Er was 
geen kruid tegen gewassen. Op 21-
15 nam Carin de coach van Ata-
lante nog maar een time-out om 
het tij misschien te kunnen keren. 
Na een goede peptalk en een aan-
tal nuttige aanwijzingen gingen de 
groen-gelen weer het veld in. Uit-
eindelijk kwam Atalante langszij en 
werd het  24-24.  Een lucky bal van 
Spaarnestad bracht de stand op 25-
24 voor Spaarnestad. De service van 
Spaarnestad werd goed verwerkt en 
werd door Jeroen op de rechtsvoor 
Erik gespeeld. Deze haalde ver-
woestend uit, maar het blok van 
Spaarnestad had zich goed opge-
steld en maakte het punt. 26-24 en 
setwinst voor Spaarnestad. 

Getergd door het setverlies, ging 
Atalante als een kogel uit de start-
blokken in de 4e set. Er moest even 
orde op zaken gemaakt worden. 
Spaarnestad wist dan ook niet wat 
hun overkwam en kon dan ook niets 
beginnen tegen het geweld dat Ata-
lante H1 heette! 
Met 13-25 werd dan ook even or-
de op zaken gesteld. 1-3 was het 
eindresultaat 7 maart gaat het dan 
waarschijnlijk dan toch gebeuren 
Atalante H1 kampioen. 

weer in het teken van internationaal 
voetbalplezier. J-Dream is een voet-
balvereniging voor in Nederland 
wonende Japanners, die gebruik 
maken van de faciliteiten van het 
Amstelveense RKAVIC. Hertha-trai-
ner Leo Clement en J-Dream-trai-
ner Hiroyuki Shirai hebben de clubs 
bij elkaar gebracht. In onverwachts 
goede weersomstandigheden werd 
het opnieuw een leuk evenement 
en was het voor zowel spelers, trai-
ners als toeschouwers heerlijk ver-
toeven in een volgepakt sportpark 
De Molmhoek. Zo speelden de Mi-
ni’s en de jongste F-spelertjes op 
een kwart veld kleine partijtjes in 
een toernooivorm. Daarbij stond er 
voor de D, E en de oudste F-speler-
tjes nog een volledige wedstrijd op 
het programma. De afsluiter van de 
dag was opnieuw de wedstrijd tus-
sen de J-Dream Veteranen en een 
16-koppige selectie van trainers van 
Hertha. Ondanks dat de trainers 
nooit in wedstrijdverband samen-
spelen, wisten zij met 2-0 te winnen 
door goals van Jeroen de Boer en 
Jean-Paul Loman. Van beide kanten 
is de intentie uitgesproken om de-
ze traditie in ere te houden en dit 
moet resulteren in een jaarlijks te-
rugkerend evenement. Foto: spor-
tinbeeld.com

Hoflandschool sluit Cito-week
af met galafeest

Mijdrecht - Afgelopen week heb-
ben ook de leerlingen van groep 8 
van de Hoflandschool in Mijdrecht 
deelgenomen aan de Cito eindtoets. 

Ook al staat het schooladvies voor 
de meeste leerlingen vast, een ci-
to-week blijft toch wel spannend en 
vraagt veel concentratie. 

De ouders hadden daarom het plan 
opgevat om deze groep ter afsluiting 
van deze week te verwennen met 
een galafeest. Dat was heel toepas-

selijk op vrijdag 14 februari, Valen-
tijnsdag. De leerlingen kwamen in 
hun mooiste pak en das of in prach-
tige jurken en op hoge hakken over 
de rode loper en werden ontvangen 
met een glas champagne.
Het klaslokaal was omgetoverd tot 
een feestelijk eetlokaal met prachtig 
gedekte tafels, mooi servies, kleu-
rige rozen, kaarslicht en muziek uit 
professionele boxen. Het decor om 
te genieten van een heerlijk 3-gan-
gen diner. Tussen de gangen door 
was er nog tijd voor een quiz en een 
reactiespel, om vervolgens het laat-
ste half uur los te gaan op de dans-
vloer. 

De leerlingen hebben een fantas-
tische avond gehad en willen via 
de Nieuwe Meerbode de ouders 
graag bedanken voor het organi-
seren van dit galafeest. Bijzondere 
dank gaat uit naar Frans Schreurs 
van Rendez Vous, Arjan Outshoorn 
van Boutique des Fleurs en natuur-
lijk ook naar Juf Hanneke van de 
Hoflandschool, omdat zij voor deze 
avond de schoolruimte beschikbaar 
heeft gesteld. Nog een paar maan-
den zitten deze leerlingen samen 
in de gezellige groep 8 van de Hof-
landschool om daarna allemaal een 
nieuwe weg in te slaan.

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest 
voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl



Uithoorn - Op woensdag 12 en donderdag 13 febru-
ari vond het jaarlijkse dansproject plaats op scho-
lengemeenschap Thamen. Dit unieke dansspekta-
kel werd alweer voor het tiende jaar voor alle 230 
brugklasleerlingen georganiseerd. Onder leiding 
van tien dansdocenten van het Nova College uit 
Haarlem werden er overdag met alle brugklassers 
negen verschillende acts ingestudeerd. Daarna aten 
alle leerlingen gezellig in de aula. Tijdens de Gene-
rale Repetitie konden de leerlingen bij elkaar kijken. 
En toen kwamen de bezoekers kijken naar alle 
acts! Zij werden in groepen verdeeld en rondgeleid 
door gidsen: achttien leerlingen uit de bovenbouw 
die de bezoekers met zaklantaarn door de totaal 
verduisterde school langs negen verrassende lo-
caties leidden. Sommige acts waren in een gym-
zaal, maar ook de mediatheek, een trappenhuis en 
de elektro-, bouw- en metaallokalen waren decor 
voor een dans. Een heel spannend avontuur! Alle 
voorstellingen werden ondersteund met spectacu-
laire geluids- en lichteffecten, waarvoor de leer-
lingen van de technische afdelingen van Thamen 
verantwoordelijk waren. Dit deden de jongens zo-
als elk jaar weer geweldig! Om 21.00 uur was de 
fi nale in de aula waarbij de hulptroepen werden 
bedankt en alle leerlingen een welverdiend ap-
plaus van de ruim vijfhonderd bezoekers in ont-
vangst mochten nemen. Iedereen kan terugkijken 
op twee zeer geslaagde middagen en avonden, 
waarbij maar eens te meer weer duidelijk is ge-
worden dat als je iets wilt, dat je dat dan ook kunt. 
De nieuwe slogan van de school, ‘Thamen geeft 
je Tijd om te ontdekken’, werd ook met dit project 
weer helemaal waar gemaakt!

ScoolDance OP THAMENOP THAMEN
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Hertha D1 scoort makkelijk
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
stond ook voor de D1 van Hertha 
de 2de editie tegen onze Japanse 
vrienden J-Dream op het program-
ma. Na het spektakelstuk van vorig 
jaar werd er besloten om een ver-
volg aan deze ontmoeting te geven 
en het jaarlijks te herhalen. Trainer 
Clement had voor deze gelegenheid 
met het oog op volgend jaar een D-
selectie team samengesteld dat be-
stond uit spelers die allen het vol-
gende seizoen in de D uit zullen ko-
men. Er werd in deze wedstrijd 9 te-
gen 9 gespeeld op het kunstgras en 
in het begin van de wedstrijd was 
dat wel even wennen voor de Hert-
hanen. Maar na een snelle aanpas-
sing was er al een mooie aanval te 
zien. Een knappe actie van Vigo en 
dito kopbal van Ciaran opende de 
score: 1-0. Het spel golfde daarna 
heen en weer in het eerste gedeel-

te van de eerste helft en aan allebei 
de kanten waren er kansen om de 
scores te vergroten of gelijk te ma-
ken. Uiteindelijk was het weer Hert-
ha die de 2-0 maakte. Door deze 
voorsprong kwam Hertha wat beter 
in het spel en ging ‘t wennen aan 
het 9:9 spelletje. Bij rust was het 2-0 
voor de Herthanen en in de 2e helft 
waren de Herthanen heer en mees-
ter. J-Dream kwam er bijna niet 
meer uit en de score werd opge-
voerd, de mannen liepen naar een 
8-0 eindstand. Ciaren met 4, Rens 
met 3, Niels en Vigo met 1 waren de 
doelpuntenmakers.
Maar uiteindelijk gaat het er niet om 
wie er scoorde, zolang er maar ge-
scoord wordt. Vandaag een leuk en 
veelbelovend voetballend Hertha in 
een bijzonder sportief duel tegen 
onze Japanse vrienden. Foto: spor-
tinbeeld.com

Parcoursrecord halve 
marathon PK Sport 

Bosdijkloop verbeterd
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag organiseerde Toer Trimclub De 
Merel de jaarlijkse PK Sport Bos-
dijkloop, met start en finish op de 
Kerklaan in Vinkeveen. De Bosdijk-
loop trok een grote stroom hardlo-
pers naar Vinkeveen, namelijk 653 
deelnemers; meer dan in alle voor-
gaande jaren. Hicham Ettaichmi uit 
Valencia, Spanje was de snelste op 
de halve marathon met een nieuw 
parcoursrecord van 1:10:30. Bij de 
dames was evenals de afgelopen 
twee jaren de overwinning voor de 
Amsterdamse Anja van ‘t Schip met 
een tijd van 1:26:13. 

Deelname
Alle afstanden verheugden zich in 
een toename van het aantal deel-
nemers. Aan de 10 kilometer, altijd 
de afstand met de meeste deelne-
mers, namen 282 deelnemers deel. 
Het hoofdnummer, de halve mara-
thon, had met 156 deelnemers een 
aanzienlijk deelnemersveld. Ook de 
jeugdloop was met 55 en de 5 ki-
lometer met 160 deelnemers goed 
bezet. 

Het weer was prachtig, droog, mooi 
zonnig, acht graden, maar een 
krachtige zuidwestelijke wind. Dus 
bijna voorjaar, ideale omstandig-
heden om op alle afstanden volop 
strijd te leveren. Met maar liefst 102 
“thuislopers” uit Vinkeveen. Bij elk 
kilometerpunt stond een afstands-
bord. De lopers waren blij met deze 
grote borden langs het parcours; ze 
konden hierdoor namelijk regelma-
tig controleren of ze nog op sche-
ma liepen. 

Jeugdloop
De voornamelijk jeugdige deelne-
mers aan de kortste afstand van 1 
kilometer, uit de leeftijdsgroep van 
5 tot 12 jaar, hadden er zin in. De 
winnaar bij de jongens was Bjorn 
Scherphuis uit Vinkeveen in een tijd 
van 3:52 min. Bij de meisjes was de 
winnares Bonne van Avezaath uit 
Vinkeveen in een tijd van 3:50 min. 
Alle kinderen kregen een medaille 
als herinnering.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer 
heren was voor Camiel Kruiswijk uit 
Baarn in een tijd van 16:49 min. Bij 
de dames won Suzanne Thierry uit 
Velsen-Noord. Zij had een tijd van 
20:47 min. De afstand van 10 kilo-
meter heeft altijd een groot deelne-
mersveld. De winnaar was Bert Rui-
tenbeek uit Hooglanderveen met 
een tijd van 35:29 min. “Het was vrij 
pittig, op het eerst stuk vooral ste-
vige wind tegen, kop over kop ge-
lopen, vanaf 6 km wind in de rug, 
dat is heerlijk lopen, mooi zonnetje, 
maar het laatste stuk op de Kerklaan 
toch weer vol de wind in het gezicht, 

kwam om onder de 35:25 te lopen, 
leuk georganiseerde loop, heb er-
van genoten”. Bij de dames won Ka-
rin Vissers uit Laren met een tijd van 
38:59 min. 

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 sportwethouder David 
Moolenburgh van De Ronde Venen. 

De dag kreeg nog een extra feeste-
lijk tintje doordat Hicham Ettaichmi 
uit Valencia het parcoursrecord van 
de halve marathon bij de heren ver-
pulverde en er bijna twee minuten 
af liep. Hij was de winnaar met een 
nieuw parcoursrecord van 1:10:30. “ 
Heel, veel wind met name de laat-
ste kilometer”. Hicham kreeg een 
wisselbeker. Michael Woerden uit 
Mijdrecht werd tweede met 1:19:11. 
De derde plaats was voor Reinoud 
van Laar uit Haarlem met 1:19:49.

Bij de dames was de overwinning, 
evenals de vorige twee jaren, voor 
de Amsterdamse Anja van ‘t Schip 
met een tijd van 1:26:13. “ Er stond 
heel veel wind, bijna drie minuten 
langzamer dan vorig jaar, heb het 
idee dat ik 15 km tegen wind heb 
gelopen en 6 km voor de wind, was 
lastig lopen vanwege de rukwinden, 
hoop volgend jaar op rustig vries-
weer”. Anja kreeg een wisselbeker. 
Cathy van Es-Bode uit Hoogeveen 
werd tweede met 1:39:45. De der-
de plaats was voor Judith Enting uit 
Utrecht met 1:43:53.

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. De prijswinnaars konden 
weer vertrouwen op een vlotte en 
snelle prijsuitreiking. Al met al was 
deze 36ste 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, muziek 
bij de finish, personeel van De Boei 
en vele anderen. En uiteraard de lo-
pers die na het startschot van Da-
vid Moolenburgh door het mooie en 
landelijke ‘Bosdijk’ parcours liepen. 

Ongelukkige nederlaag CSW
Wilnis - CSW leed zaterdag een on-
gelukkige nederlaag in de thuis-
wedstrijd tegen VVZ dat samen aan 
kop gaat met Breukelen. Maar in 
deze wedstrijd was absoluut niet te 
zijn dat CSW onderaan staat en VVZ 
de koploper is. De Wilnissers moes-
ten uiteindelijk het onderspit delven 
en stapten met een 2-4 nederlaag 
van het veld.

CSW begon de eerste helft met de 
zeer stevige wind in de rug maar je 
zou haast zeggen zoals gewoon-
lijk keek de ploeg alweer na 3 mi-
nuten spelen tegen een achterstand 
aan. Een schot op doel belandde via 
de vuisten van doelman Wens in de 
verste hoek. CSW ging niet bij de 
pakken neerzitten en ging verbe-
ten op zoek naar de gelijkmaker. De 
ploeg combineerde prima maar te-
gen de stugge verdediging van VVZ 
was het moeilijk om een opening te 
vinden. Een schot vanuit de twee-
de lijn van Ronald Lucassen werd 
prima gepakt door de doelman van 
VVZ.
Daarna een goed opgezette aanval 
over links en een afgemeten voor-
zet van Elias Mselmi maar helaas 
niemand voor het doel om het kar-
wei af te ronden. Ook kreeg CSW 
nog wel enkele hoekschoppen maar 
vooralsnog zonder resultaat. Na 25 
minuten spelen werd het zelfs 0-2. 
Na een snelle uitbraak werd de bal 
vanaf rechts keihard ingeschoten 
en via het been van een CSW ver-
dediger verdween de bal in het doel. 
CSW bleef knokken en kwam 10 
minuten voor rust weer terug in de 
wedstrijd. Een hoekschop van Elias 
Mselmi werd keihard ingeschoten 
door Mike Cornelissen. CSW pro-
beerde nog voor rust met het wind-
voordeel de gelijkmaker te forceren 
maar echt grote kansen bleven uit.

Moeilijk
Na rust zou je verwachten dat CSW 
het pas echt moeilijk zou krijgen te-
gen de wind in en tegen een VVZ 
dat toch niet voor niets bovenaan 
staat. Niets was echter minder waar 
want het was CSW dat de touwtjes 
in handen nam en met goed voetbal 
kon CSW aardig dreigend worden 
richting het doel van VVZ. Het was 
dan ook dik verdiend dat na twintig 
minuten spelen in de 2e helft de ge-
lijkmaker op het bord kwam.

Een handsbal werd door de scheids-
rechter bestraft met een penalty. De 
strafschop van Marciano Kasto-
redjo werd in eerste instantie ge-
stopt door de doelman maar in de 
rebound was hij kansloos op het 
harde schot van Clayton Karsari. 
VVZ leek van slag want vlak daar-
na kreeg CSW de ideale kans op 
3-2. Na een schitterende aanval 
via Jay Klaas Wijngaarden en Kar-
sari kwam de bal bij de geheel vrij-
staande Cornelissen die oog in oog 
met doelman maar net naast schoot. 
Het was daarna VVZ dat zijn klas-
se liet zien want via een prima aan-
val over links werd de bal voorge-
zet en vervolgens prima ingekopt en 
keek CSW wederom tegen een ach-
terstand aan. Het was niet meer bij 
machte de schade te repareren en 
het werd zelfs nog 2-4 toen de bal 
in een keer uit de lucht snoeihard 
werd ingeschoten.
Doelman Wens voorkwam nog erger 
toen hij prima redde na een snoei-
hard schot. De wedstrijd was ge-
speeld en gezien het verloop van 
deze wedstrijd een toch wel wat on-
gelukkige nederlaag voor de ploeg 
van trainer Dennis Sluijk mede ook 
gezien het feit dat de ploeg prima 
partij bood tegen koploper VVZ. Fo-
to: sportinbeeld.com

Hertha ME2 wint weer 
met groot verschil
Vinkeveen - Hoor de wind waait 
door de bomen. Op deze stormach-
tige zaterdagdag werd er bij Hert-
ha niet gespeeld maar bij sv.  ‘s Gra-
veland gingen de wedstrijden ge-
woon door en konden de Hertha 
meiden op het mooie nieuwe kunst-
gras aantreden tegen de plaatselij-
ke trots. Met de wind in de rug trap-
te ‘s-Graveland af.  Mandy onder-
schepte de bal en schoot van 20 
meter de bal in de hoek, ongelofe-
lijk wat een start, binnen 10 secon-
den op een 0-1 voorsprong.
De vroege voorsprong gaven de 
Hertha meiden vleugels, mooie aan-
vallen waren er te zien en het was 
wachten op meer doelpunten. Ge-
steund met de wind in de rug gingen 
de meiden vrolijk verder met kansen 
creëren, aanvallend kwam ’s Grave-
land er bijna niet uit omdat Femke, 

Elaine en Mo uitstekend stonden te 
verdedigen, de aanvallers Daniek, 
Mandy en Sterre speelden uitste-
kend. Keeper Annebel stond ook 
haar mannetje, bij rust stonden de 
meiden met 0-4 voor door 3 doel-
punten van Daniek en 1 van Mandy. 
Na rust met de wind tegen zou het 
moeilijker worden dachten de ve-
le toeschouwers langs de lijn. Maar 
met de wind tegen gingen de mei-
den nog beter spelen, de bal hiel-
den de keurig laag en weer kregen 
de Herthanen kansen.
Af en toe kwam ’s Graveland er-
uit maar verdedigend werd er niets 
weggegeven. Mandy maakte de 
0-5 op aangeven van Femke, Elai-
ne met een mooie afstandschot de 
0-6, Sterre met een mooi schot in de 
hoek 0-7, Femke de 0-8 en Mandy 
de 0-9.

Dringen in de bekertop van 
bekercompetitie biljarten
De Ronde venen - De ontknoping 
in de bekercompetitie zit er aan te 
komen. De meeste teams hebben 
nog 1 wedstrijd te spelen en de top 
6 van de beker staat binnen 8 pun-
ten van elkaar. Wie de langste adem 
zal hebben moet we nog even af-
wachten maar wie dit seizoen de 
bekerkampioen wordt is nog niet 
duidelijk. Elk van de teams maakt 
nog kans en zal zijn uiterste best 
moeten doen om de beker mee naar 
huis te nemen.

Hoe verliep het afgelopen week?
De Paddestoel 2 steeg door een 9-0 
overwinning op Stieva/Aalsmeer 
van de 4e naar de 3e plaats. Dit de-
den zij ten koste van de Kuiper/van 
Wijk. De Kuiper won weliswaar met 
5-4 van ASM 1 maar dat was niet 
genoeg om de 3e plek vast te hou-
den. Onze Vrijheid/de Biljartmakers 
hield aansluiting in de top door met 
8-1 te winnen van ASM 2. Ook zij 
blijven dus nog kans houden. De 
Schans/Lutis Ventilatietechniek 
blijft door hun 9-0 overwinning op 
Cens 1 ook nog kans houden op de 
eindoverwinning maar is dan wel 
afhankelijk van de uitslagen van de 
nummer 1 tot en met 5. Bar Adel-
hof 1 blijft koploper DIO op de hie-

len zitten. Bobby van Kolck zorg-
de voor de kortste partij (17 beur-
ten) en Richard van Kolck tekende 
voor de hoogste serie, 23 (32,86%). 
Toch wonnen zij maar net met 5-4 
van de Merel/Heerelux 4 maar om-
dat ook DIO “slechts” met 5-4 van 
Bar Adelhof 2 won blijft het verschil 
1 punt. De Paddestoel 2 steeg door 
hun 7-2 overwinning op de Krom-
me Mijdrecht van de 9e naar de 7e 
plek maar de winst in de bekercom-
petitie ligt voor hun toch wel bui-
ten het bereik. De merel/Heerelux 3 
steeg door hun 7-2 overwinning op 
de Paddestoel 3 en door verlies van 
de naaste concurrenten naar de 10e 
plaats. De Merel/Heerenlux 2 won 
met 5-4 van de Springbok 2 maar 
zich niet meer in de strijd in de top 
kunnen mengen.
De Springbok 1 speelde tegen ASM 
3. Door onduidelijkheid op het wed-
strijdformulier kan er dit moment 
geen uitslag van geplaatst worden.
De laatste wedstrijd van deze week 
was de Merel/Heerenlux tegen 
Cens 2. De Merel won met 5-4 maar 
ook zij zullen zich niet meer kunnen 
mengen in de strijd op de beker-
overwinning. 
Begin maart staan de laatste beker-
wedstrijden op het programma!

Ton Driehuis pakt Libretitel 
in Combinatieklasse
De Ronde Venen - Door de 1 + 
2-sterklasse libre voor het persoon-
lijk kampioenschap van Biljartfe-
deratie De Ronde Venen samen te 
voegen is er een mooie finale ont-
staan. Gastvrij De Willisstee was er 
vrijdagavond helemaal klaar voor, 
alles was systematisch neergezet 
zodat het publiek een goed over-
zicht had. Biljartclub Veenland zorg-
de voor een ervaren arbitrage zo-
dat onder leiding van wedstrijd-
leidster Aria Dolmans alle partijen 
gladjes verliepen. Uit de voorron-
den traden aan: Lucia Burger, Ca-
rolien van Wijk, Jan Steenbergen, 
Ton Driehuis, Wim Berkelaar, Bart 
Dirks, Hans Levy en Gerrit Schuur-
man. Om 19.30 uur werd er gestart 
en rond 22.30 uur hadden alle deel-
nemers er 2 partijen opzitten. Wim 
Berkelaar en Ton Driehuis gingen 
met 4 winstpunten als beste kans-
hebbers huiswaarts. Zaterdag wer-
den de wedstrijden om 11.00 uur 
begonnen want er stonden 3 wed-
strijden per speler te wachten. Rond 
17.00 uur kon de balans opgemaakt 
worden, Ton, Hans en Wim kwamen 

respectievelijk op 8, 7 en 7 punten 
uit zodat de zondag met gelijke kan-
sen kon beginnen. Er werd weer om 
11.00 uur begonnen, Hans en Wim 
die beiden lid zijn van De Merel-
Heerenlux maakten er een sportief 
duel van die in een gelijkspel ein-
digde. Met nog 2 wedstrijden in de 
pocket was voor de 3 heertjes nog 
alles mogelijk. Jan Steenbergen die 
pas sinds 4 maanden de biljartkeu 
hanteert ging zondag als een speer, 
hij pakte 2 spectaculaire winstpar-
tijen. Met tussentijds een kop soep 
en diverse snacks verliep alles vlek-
keloos zodat wij terugkijken op een 
geslaagd kampioenschap. Om 15.00 
uur werd de nieuwe kampioen Ton 
Driehuis gehuldigd door federatie-
voorzitter Toine Doezé waarna wed-
strijdleidster Aria de bekers en de 
Rijdes-bloemen uitreikte.
De einduitslag was als volgt
Ton Driehuis 12 pnt
Hans Levy 9 pnt
Wim Berkelaar 9 pnt
Hoogste serie: 16 caramboles en 
kortste partij: 19 beurten (Ton Drie-
huis)

Vrij bridgen bij bridgeclub ABC
Regio - Na de spannende slotdag 
van de 2e periode vorige week werd 
er door de wedstrijdleiders een peri-
ode van beperkte rust ingelast. Twee 
weken vrij bridgen om goed ge-
traind en uitgerust aan de derde pe-
riode te kunnen beginnen. Maar ja 
het blijven topsporters en zeg daar 
maar eens tegen: “doe het maar 
rustig aan” Dat zit niet in hun ge-
nen, dus toen het beginsignaal had 
geklonken ging het er direct weer 
fel aan toe. Er werd in twee lijnen 
gebridged, maar alle paren uit de 
twee lijnen waren door elkaar inge-
deeld. Op deze manier kom je ook 
weer eens tegen andere paren uit 
en dat is binnen een club best wel 
eens goed. In de oranje lijn kwam 
als eerste aan de finish het paar Ad-
die de Zwart & Jeannet Vermey met 
een score van 62,08%. Tweede en 
derde werden respectievelijk de pa-
ren Ciny v.d. Elsen & Hetty Houtman 
met 58% rond en Greet van Diemen 
& Nel Groven met 57,92% In de witte 
lijn was in de opzet een stilstaande 

ronde gepland. Er kwam echter op 
de valreep nog een paar mee brid-
gen, zodoende geen stilzit ronde wat 
natuurlijk altijd prettig is. In deze lijn 
was het paar Corry Olijhoek en Ria 
Wezenberg oppermachtig met een 
score van 62,50%. Boze tongen be-
weren dat dit paar buiten de club 
om nog ongeveer acht trainingses-
sies per week heeft en dat dit dan 
natuurlijk leidt tot mooie scores. Ik 
denk dat dit allemaal wat overdre-
ven wordt. Misschien een beet-
je afgunst? Tweede werden keurig 
Nel van Bemmel & Jos Walkers met 
57,08 % en op de derde plaats zagen 
we het paar Ada Groenewegen & 
Roeli v.d. Voorden met 55,42%. Vol-
gende week nog een keer vrij brid-
gen en daarna er weer vol tegen aan 
in de derde periode. Ook moeten we 
a.s. week natuurlijk nog de periode-
kampioenen van de tweede periode 
huldigen.
Leuk overigens, deze week zag je de 
periodekampioenen in de uitslagen 
niet terug.
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