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CDA stelt vragen over
voortgang toezeggingen Hertha

KORT NIEUWS:

Gastles voor
Driehuiskleuters
De Ronde Venen - Drie moeders en een juf van de kleuters
van de Driehuisschool zijn in
verwachting. Een mooie aanleiding om in de klas les te geven over baby’s. De kinderen
hebben gepraat en werkjes gemaakt over het thema baby. Het
besef dat ze ook in de buik van
hun moeder hebben gezeten
en alleen maar groter en ouder worden was voor een aantal kinderen een eye-opener.
Ook zoiets gewoons als een
navel kreeg een betekenis. Een
pasgeboren broertje was bereid gevonden om ter demonstratie zijn dagelijkse bad in de
kleuterklas te komen nemen.
Kraamverzorgster Karin kwam
in de klas vertellen over haar
werk en hoe je als grote broer
of zus het beste je ouders kunt
helpen met de baby. De kleuters van de Driehuisschool zijn
er helemaal klaar voor om de
beste broer of zus te zijn die je
als baby kan wensen.
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Als de provincie Utrecht niet bijdraagt in het onderhoud van de eilanden, zal het aanzicht van de Vinkeveense Plassen
ingrijpend veranderen, stelt wethouder Goldhoorn.

Vinkeveense Plassen beslist behouden

Legakkers en zandeilanden dreigen
onder water te verdwijnen
De Ronde Venen - Op woensdag
18 maart vinden de verkiezingen
voor de Provinciale Staten plaats.
Voor De Ronde Venen zijn ze nog
belangrijker dan anders. De besluiten van de nieuwgekozen provinciebestuurders kunnen namelijk forse
consequenties hebben voor de gemeente. In een korte serie gaan de
leden van het Rondeveense college van B en W daar nader op in. In
het eerste deel uit wethouder Anco
Goldhoorn zijn zorgen over de toekomst van de ruim 300 legakkers en
eilanden in de Vinkeveense Plassen.
Wat is er aan de hand
met de eilanden in de
Vinkeveense Plassen?
“Zowel de legakkers als de zandei-

landen kalven af. Als er geen groot
onderhoud gepleegd wordt, verdwijnen ze onder water. Voor wat
betreft de zandeilanden durf ik gerust te zeggen dat daardoor de veiligheid in de gemeente in het geding is. De ring van zandeilanden
is namelijk ter bescherming van
het achterland aangelegd voordat
in de Vinkeveense Plassen op grote schaal zand is gewonnen. Op dat
zand zijn de Bijlmerflats gebouwd.
Doordat de plassen zijn uitgediept,
is de watermassa flink toegenomen.
En daarmee de golfslag. De zandeilanden dienen als golfbreker en
moeten voorkomen dat het achterland de plas in glijdt. Dat de zandeilanden ook voor recreatie worden gebruikt, is mooi meegenomen.

Maar dat is niet de bestaansreden
van de eilanden. Ze zijn essentieel
voor de veiligheid.
De legakkers hebben om een hele
andere reden grote waarde. Het zijn
de smalle stroken land waar vroeger
de veenarbeiders het veen tot turf
droogden. Legakkers zijn dus een
tastbare herinnering aan de historie en de cultuurhistorie van dit gebied, uniek in de provincie Utrecht.
In heel Europa vind je dit landschap
vrijwel nergens. Het is eeuwig zonde als dat verdwijnt door slecht onderhoud. En dan heb ik het nog niet
eens over de natuur op de legakkers, maar ook op de zandeilanden.”

De Ronde Venen - Naar aanleiding van recente contacten met s.v.
Hertha vond de fractie van het CDA
het nodig om het college van Burgemeester en Wethouders enkele vragen te stellen. Daaraan voorafgaand schreven zij ook een korte
inleiding: “In het verleden is - voor
zover ons bekend - door/namens
het college de toezegging gedaan
om bij bouwactiviteiten van sportverenigingen geen of een zeer gereduceerd, bijzonder tarief te hanteren betreffende de betaling van gemeentelijke (bouw)leges. Deze toezegging zou verder uitgewerkt worden en dan van toepassing worden
verklaard. In het bijzonder is toen al
een koppeling gelegd naar de uitvoering van bouwplannen door de
s.v. Hertha. De achterliggende gedachte was om een speciale categorie/verordening te vormen voor
verenigingen/organisaties met een
duidelijk herkenbare functie op sociaal-maatschappelijk terrein.
1. Hoe staat het met de voortgang
van het proces om te komen tot
bovengenoemde wijziging?
2. Waaruit blijkt de voortvarendheid van het college met betrekking tot de uitwerking van de definitieve besluitvorming?
3. Hoeveel tijd is er mee nog gemoeid voordat tot besluitvorming
kan worden overgegaan?
4. Welke contacten zijn er de afgelopen maanden geweest met de
s.v. Hertha over dit proces en het
van toepassing zijn van die regeling bij de bouw van de nieuwe
accommodatie bij de s.v. Hertha?
5. Hoe verklaart u dat aan de s.v.
Hertha inmiddels wel aanmaningen gestuurd zijn door de gemeente om bouwleges te voldoen, zonder dat daarbij een
koppeling is gemaakt met gedane toezeggingen en opgewekte
verwachtingen.
6. Vindt u de tot nu toe gevolgde
werkwijze en communicatie met

de sv. Hertha de meest optimale vorm van gedegen overleg en
op grond waarvan komt u tot dat
oordeel?
7. In de optiek van de CDA-fractie zou door de gemeente de
toezegging zijn gedaan dan wel
de verwachting zijn gewekt, dat
de s.v. Hertha zou kunnen rekenen op het afgeven van een gemeentegarantie voor een bedrag
van 50.000 ten behoeve van de
bouwactiviteiten.
8. Hoe staat het daarmee? En welk
overleg is daarover geweest met
de s.v. Hertha?
9. De gemeente is eigenaar van de
grond, die de s.v. Hertha in gebruik heeft met het recht van opstal. De s.v. Hertha heeft de gemeente gevraagd om een kopie
van de betreffende akte. Dat document heeft de s.v. Hertha nodig voor de stichting waarborgfonds. Waarom is (een gewaarmerkte kopie van) deze akte niet
onverwijld ter hand gesteld aan
de s.v. Hertha?
10. Is het juist om te stellen dat de
gemeente niet in staat is gebleken een kopie te verstrekken, omdat de originele akte niet
‘gevonden’ kon worden? Als de
stelling juist is, hoe verklaart u
dan dat de akte niet ‘gevonden’
kan worden en wat gaat u daaraan dan doen?
11. Is het juist dat s.v. Hertha (daarom) het verzoek heeft gekregen
van de gemeente om een afspraak te maken bij de notaris
om een en ander alsnog officieel
te laten vastleggen en daarvoor
zelf een factuur van (om en nabij) 2.000 moet voldoen? Waarom vindt u het (tegen de achtergrond van een bij de gemeente ‘zoekgeraakte akte’) absoluut
niet logisch om die factuur te laten voldoen door de gemeente?”,
aldus de fractie van het CDA.
Wordt vervolgd.

(Vervolg elders in deze krant)

Renovatie woonwagencentrum
Molenland kan van start
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Mijdrecht - De noodzakelijke renovatie van woonwagencentrum Molenland kan dit jaar van start. Met
alle hoofdbewoners van het centrum zijn overeenkomsten gesloten
in verband met de grootschalige opknapbeurt.
De werkzaamheden worden naar
verwachting dit jaar uitgevoerd. De
renovatie van het woonwagencentrum is noodzakelijk, omdat het in
slechte staat verkeert. Funderingen
waarop woonwagens staan zijn verzakt en het centrum voldoet niet aan
de eisen op het gebied van brandveiligheid. De gemeenteraad heeft
daarom in november 2013 besloten het park te gaan renoveren. Zo
krijgen de woonwagens een nieuwe
fundering, wordt schade als gevolg
van verzakkingen hersteld, worden

sanitaire units opgeknapt en bestrating opgehoogd en geëgaliseerd.
Alle eisen
Na de renovatie voldoet het centrum aan alle eisen. Zes standplaatsen worden dan overgedragen aan GroenWest, die daarmee
eigenaar wordt van de standplaatsen. De overige drie standplaatsen
worden verkocht aan de familie die
daar nu woont. Zij zal het opknappen van de standplaatsen zelf realiseren. Dit betekent dat na de renovatie het centrum niet meer door de
gemeente wordt beheerd. Tijdens de
behandeling van het voorstel in de
gemeenteraad is afgesproken dat
pas tot renovatie wordt overgegaan
nadat met alle hoofdbewoners overeenkomsten zijn afgesloten om op
die manier zeker te zijn van hun me-

dewerking. Dit heeft enige tijd geduurd, omdat er nog rechtszaken
liepen over de afwikkeling van schade als gevolg van brand die op het
centrum heeft gewoed. Hangende de uitspraak van de rechter wilde een aantal hoofdbewoners geen
overeenkomst sluiten. De rechter
heeft eind vorig jaar uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijkgesteld. Aansluitend is nu ook met
de resterende hoofdbewoners een
overeenkomst gesloten.
De eerste stap is nu dat een perceel grond gelegen naast het huidige centrum, dat nodig is voor de
renovatie, wordt aangekocht. Ook
zal een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. Zoals
het er nu naar uitziet zullen de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden in de loop van dit jaar beginnen.

• Centrale verwarming
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Après-skifeest Hoflandschool
Mijdrecht - Vrijdag de 13de was
voor de kinderen van groep 8 van
de Hoflandschool geen ongeluksdag. Ze werden verrast met een
echt après-skifeest. Er lag helaas

geen sneeuw, maar met behulp van
gezellige vuurkorven, koeienbellen
en ski’s was de school omgetoverd
tot een heuse skihut.
In Oostenrijkse sferen moest een pi-

ste van spelletjes als skizagen, bierpulsjoelen, pannenkoekenfrisbee,
pinguinlopen en spijkerslaan worden afgelegd. Zoals het hoort bij
een echt après-skifeest werd het
een ‘super tolles Fest’, afgesloten
met jodelmuziek en gezellige schlagerhits.

Banenverlies bij Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis
Regio - Het zat er natuurlijk wel
in dat de fusie van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis met het St. Antonius tot verlies van werkgelegenheid zou leiden. Dat kreeg het personeel van het ziekenhuis dan ook
afgelopen dinsdagavond 10 februari tijdens een bijeenkomst te horen. Bij de fusie gaan namelijk 225
arbeidsplaatsen verloren. Dat is bijna een kwart van de totale bezetting van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Volgens directeur-bestuurder
Ankie van Rossum gaat het vooralsnog niet over gedwongen ontslagen
maar verdwijnen de banen volgens
een natuurlijk verloop in een periode over drie jaar. Volgens de directeur is de fusie noodzakelijk wil men
op termijn betaalbare zorg van goede kwaliteit kunnen leveren en behouden. Door de fusie blijft van het
Zuwe Hofpoort alleen nog een polikliniek en een diagnostisch centrum over.
Samen met huisartsen in de regio wordt nog onderzocht of er een
vorm van spoedhulpverlening aan
gekoppeld kan worden voor snelle en (voorlopige) behandeling van
kwetsuren en (sport)blessures. Die
post moet dan niet alleen doordeweeks maar ook in het weekeinde
toegankelijk zijn.
Verloskunde
Wat straks ook verloren gaat in het
Zuwe Hofpoort is de afdeling verloskunde. Er is weliswaar een mo-

dern
moeder-en-kind-centrum,
maar dat verhuist naar het St. Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn.
Omdat de normen veranderen en in
Leidsche Rijn alle mogelijkheden en
specialismen daarvoor aanwezig en
beschikbaar zijn, is voor die locatie gekozen. Een belangrijk gegeven
is ook dat er wordt nagedacht om
noodzakelijk nachtelijk bezoek en in
het weekeinde aan een dienstdoende apotheek dichterbij in de regio
te realiseren. Nu moet iedereen die
dringend medicijnen nodig heeft
op die tijdstippen naar het Diakonessen ziekenhuis in Utrecht–Oost.
Voor veel mensen een handicap van
de eerste orde en veel te ver weg.
Dat moet dus sowieso anders.
Fusie
In 2018 is de complete fusie een
feit, tenminste als de Nederlandse Zorgautoriteit daar toestemming
voor geeft. Die moet zich nog over
het plan buigen. Volgens uitspraken
van directeur-bestuurder Ankie van
Rossum is het de bedoeling dat op
1 juli dit jaar al in bestuurlijke zin de
fusie wordt aangegaan en de juridische volgt dan 1 januari 2016. De
daadwerkelijke verplaatsing van de
betreffende afdelingen moet dan op
1 januari 2018 zijn voltooid. Dat is
zoals het er nu voorstaat, maar zelf
geeft zij aan dat nog lang niet alles
tot in detail is uitgewerkt en er dus
nog veranderingen kunnen plaatsvinden.
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Dappere Desiré doneert
haar vlecht
Drie jeugdige daders aangehouden

Overvallen op benzinestation
en witgoedzaak
Uithoorn - Op dinsdag 10 februari om tien voor zeven in de avond is
een overval gepleegd op het benzinestation aan het Zijdelwaardplein.
Twee personen met vuurwapens
bedreigden de medewerker en eisten geld. De twee waren vermomd
met bivakmutsen en zonnebrillen.
Gedacht werd aan twee mannen
van 18 tot 19 jaar. De overvallers zijn
na een greep in de kassa te voet
weggehold richting de Anne Franklaan. De politie is direct op onderzoek gegaan in de buurt en kreeg
hierbij hulp van de helikopter. Ook
is Burgernet ingeschakeld en zijn
diverse getuigen gehoord. De twee
zijn niet meer aangetroffen.
Op zaterdag 14 februari is opnieuw
een overval gepleegd. Dit maal om
tien over half elf in de ochtend op
een witgoedzaak in de Admiraal
Tromplaan. Drie personen kwamen
de winkel in en eisten geld. De aanwezige eigenaar liet zich niet afschrikken en heeft één van de daders te pakken genomen en later overgedragen aan de politie.
Het gaat om een 16 jarige jongen

uit Amstelhoek. De twee anderen
zijn nagenoeg direct gevlucht. Er
is alarm geslagen en door de politie een onderzoek gehouden in de
buurt van de winkel. Ook is de helikopter weer ingezet. Het grootschalige onderzoek van de recherche heeft er toe geleid dat zaterdagavond de tweede verdachte aangehouden kon worden. Deze 16 jarige Uithoornaar is in de Potgieterslaan staande gehouden. En zondag is ook de derde verdachte gearresteerd, eveneens een 16 jarige Uithoornaar. De jongens hebben
inmiddels bekend beide overvallen
gepleegd te hebben. De recherche
gaat verder met het onderzoek, omdat het vermoeden bestaat dat de
jongens ook de overval in een woning aan de Zijdelweg op 28 januari om half acht in de avond hebben
gepleegd. Getuigen van beide overvallen, die nog niet gehoord zijn,
worden verzocht contact op te nemen met de politie viva 0900-8844.
Mogelijk levert het nog meer informatie op. De drie overvallers zijn
dinsdag voorgeleid bij justitie.

Vinkeveen - Afgelopen week doneerde Desiré de Vries uit Vinkeveen haar lange haren aan de Stichting Haarwensen. Dat was best

spannend, maar ze heeft er geen
spijt van. Haar hele leven, en dat is
nu al weer 10 jaar, heeft Desiré uit
Vinkeveen prachtig lang haar. Ze
moet er niet aan denken dat zij door
ziekte of medische behandelingen
kaal zou worden. Toch kan dat ook
kinderen overkomen. Nadat Desiré
er goed over had nagedacht, wist ze
het zeker: haar lange haren zouden
een ziek kind blij maken. Afgelopen
week ging zij naar Backstage Hairfashion in Mijdrecht en liet zij haar
vlecht afknippen.
Deze kapper werkt samen met de
Stichting Haarwensen. De stichting
geeft kinderen die door medische
behandeling of door een andere
vorm van alopecia kaal zijn geworden, de kans om een mooie pruik
te kiezen zonder dat daar voor hen
kosten aan verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van echt haar
dat door volwassenen en kinderen
aan de Stichting wordt geschonken.
Hoewel het best spannend was, is
Desiré erg blij met haar goede daad.
Haar klasgenoten van de Sint Jozefschool vinden Desiré erg dapper
en haar nieuwe kapsel erg mooi en
stoer!

Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in
kantoor of woning? Schouten Spanplafonds uit Nibbixwoud heeft de
oplossing en toont dat 20, 21 en
22 februari in een show. Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd
met harde materialen. Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, etc.
etc. Deze interieurs hebben dan ook
vaak last van zeer hinderlijke galm.
De kern van de oplossing ligt in de
unieke combinatie van een geluid-

dempend, naadloos, akoestisch
spanplafond. Het akoestische spanplafond van Schouten is een micro
geperforeerd spanplafond. Door het
toepassen van een akoestisch spanplafond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de
akoestiek in elke ruimte enorm te
verbeteren. Hierbij houdt de klant
de voordelen van een super strak
spanplafond.
Plafondvakbedrijf Schouten is te
vinden aan Dorpsstraat 82 in Nibbixwoud, tel. 0229-571391.

sinds 1888

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Rekening houdend met de
belangstelling voor onze cursussen en workshops hebben we tot de
maand juni 2015 het volgende schema vastgesteld.
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Wie wat
bewaart, die
heeft wat
De Ronde Venen - Wie kent dit
gezegde niet? Gesteld mag worden
dat dit door menigeen nog steeds
wordt gekoesterd, want van sommige dingen kunnen we maar moeilijk afstand doen. Voor hen die zich
bezig houden met stamboomonderzoek zijn dat foto’s, akten of andere
tastbare herinneringen van dierbaren. Naar mate deze hobby groeit,
neemt de hoeveelheid items zienderogen toe.
Over het algemeen is het meeste
wel gedigitaliseerd en het papierwerk opgeborgen in mappen, maar
het begrip “schoenendoos” is nog
steeds niet uitgebannen. Aan het
bewaren en veilig stellen voor later, zijn namelijk de nodige mitsen
en maren verbonden en dit kan altijd beter.
Iemand die daar alles van weet is
Mevrouw Dinie van Tol – Burgers,
die vele jaren werkzaam is geweest
in de archieven van Mijdrecht en later het R.H.C. in Breukelen. Daarom
heeft de werkgroep genealogie van
de historische vereniging De Proosdijlanden haar uitgenodigd, om u
wegwijs te maken in deze materie
met behulp van goede en verkeerde voorbeelden.
Het op de juiste manier bewaren en
archiveren van uw genealogische
verzameling is een leuk onderwerp.
Het belooft een leerzame avond te
worden op maandag 23 februari a.s.
U bent dan welkom in Verenigingsgebouw De Boei te Vinkeveen, de
aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis.
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In Mijdrecht in de
openbare bibliotheek
De cursus ‘Met Albelli een fotoboek
maken’ omvat twee lessen te beginnen op ma. ochtend 2 maart en vrij.
ochtend 8 mei. De cursus ‘Facebook’
omvat twee lessen te beginnen op
do. ochtend 19 maart. De workshop
‘Skype voor beginners is op do. ochtend 12 mrt. en ma. ochtend 20 april.
De cursus ‘Windows 8.1’ omvat 8 lessen, te beginnen op di. ochtend 3 mrt.
en wo. ochtend 1 april. De cursus
‘Bestandsbeheer Windows 7/8’ omvat 4 lessen, te beginnen op do. ochtend 2 april. De workshop ‘Ipad Plus’,
is op ma. ochtend 16 mrt. De workshop ‘Rabo internetbankieren’ is op
vrij. ochtend 27 febr., 27 mrt., 24 apr.
en 29 mei. De workshop ‘Tablets’ is
op wo. ochtend 18 febr., ma. ochtend
13 april en vrij. ochtend 1 mei. Het Ta-

bletcafe georganiseerd door de bibliotheek is op ma. mid. 30 mrt., 20 apr,
18 mei en 29 juni. Fysieke assistentie bij oplossen van problemen. Elke ma- en woe mid. tussen 14.00 en
16.00 uur.
In Uithoorn in het Buurtnest aan
de Arthur van Schendellaan
De cursus ‘Bestandsbeheer Windows
7/8’ omvat 4 lessen, te beginnen op
di. mid. 17 febr. De cursus ‘Windows
8.1’ omvat 8 lessen, te beginnen op
di. mid. 24 mrt. en do. mid. 26 febr.
Een cursus bij SenWeb bestaat altijd uit meerdere lessen van twee
uur steeds op dezelfde dag in de
week. Een workshop is een les van
twee uur. De lessen en workshops
in Mijdrecht zijn ’s morgens tussen 10 en 12. De lessen in Uithoorn
zijn ’s middags tussen 2 en 4. Let
op: Lessen en workshops gekenmerkt door een sterretje vereisen basiskennis van Windows. Meer info
over cursussen, workshops en andere interessante gegevens vindt u op
www.seniorwebderondevenen.nl.

De 45 talen van Nepal
In Nepal word je begroet met Namasté (Hindi en Nepali) of Tashi
Delek (Tibetaans). Het zijn beide normale begroetingen van alledag. Namasté en Tashi Delek
betekenen eigenlijk “ik groet
het goddelijke in jou”. Net zoiets
als de Oostenrijkers die zeggen
Grüsz Gott.
In Nepal worden heel veel talen
gesproken. Behalve de officiële
landstaal het Nepali zijn er nog
44, niet verwante talen, die door
de verschillende bevolkingsgroepen worden gebruikt als moedertaal. En dan zijn er daarnaast nog
heel veel dialecten.
Het Nepali, de landstaal, wordt
gesproken door 52% van de bevolking. Het is een soort Hindi, de
taal die in het enorme buurland
India wordt gesproken, als landstaal. Het Nepali (en het Hindi)
komen voort uit het Sanskriet dat
weer is voortgekomen uit het Latijn. Het Nepali schrift ziet er heel
anders uit dan ons alfabet en is
hetzelfde als het schrift van Hindi. Onder andere het Sherpa en
Tamang zijn Tibetaanse talen die
in Nepal worden gesproken. Deze talen hebben wéér een ander schrift dan het Nepali. Twee

derde van de bevolking is geletterd. Het onderwijs wordt gegeven in het Nepali. Maar naast het
Nepali zijn er drie hoofdgroepen
te onderscheiden in de 44 moedertalen: Hindi, Newari en Tibeto-Birmaans. De Indo-Nepalezen
zijn afkomstig uit India . Vanaf de
13e eeuw wonen zij in Nepal. Hun
taal is het Hindi. De Oud-Nepalezen waren er al vanaf de derde eeuw voor Christus. Zij spreken de Tibetalo-Birmaanse talen evenals de bewoners van de
hogere delen in de Himalaya. De
Newari wonen in de Kathmanduvallei en spreken Newari. Deze drie hoofd talen bestaan weer
uit taalfamilies. En dan heb je dus
nog de vele dialecten.
Geletterde Nepalezen zijn twee-,
drie- of meertalig. Bovendien zijn
er de verschillende schriften en
wordt ook ons Latijnse alfabet
gebruikt. Best ingewikkeld allemaal!
Op het gebied van talen hebben
wij het in de westerse wereld een
stuk gemakkelijker!
Nel Bouwhuijzen

27 juni 2015

Drukknopen (chunks)
maken van Fimoklei
Valentijnsmiddag Rode Kruis
De Ronde Venen - Donderdag 12
februari 2015 organiseerde het Rode Kruis een Valentijnsmiddag. Veel
mensen werden weer gehaald door
de vrijwilligers van het Rode Kruis
om vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur
een gezellige middag te hebben. Er
werd begonnen met koffie met een
stuk vlaai.
Daarna was er een gezellige bingo waar voor alle gasten een prijs
was. Met een drankje en hapje werd

er volop genoten van de prachtige zang van Pia Schütz die begeleid werd door de pianist Warno. Na
prachtig gezongen liederen werd er
volop geïmproviseerd door de zangers en de pianist om de verzoeknummers van de gasten ten gehore te brengen.
Als afscheid kreeg iedereen nog
bloemen mee en werden de gasten na een gezellige middag tevreden weer naar huis terug gebracht.

Wilnis - Drukknopen of Chunks
zorgen voor bijzondere accessoires. Het leuke van deze workshop
is, dat u zelf bepaalt hoe de drukknopen eruit gaan zien. U geeft
daarmee een persoonlijke touch
aan armband, riem, hanger, tas
of iets heel anders. Het is mogelijk simpele drukknopen te maken,
bijvoorbeeld van één kleur, of gemarmerde drukknopen. Sommigen maken drukkers met strass
steentjes of drukknopen met reliëf.
Maar iedereen maakt drukknopen
op basis van eigen inzicht en creativiteit. De drukkers zijn eenvoudig
te bevestigen en te verwisselen. Iedere deelnemer aan de workshop
maakt zes chunks van boetseer-

klei en krijgt daarbij een hanger
aan een veter. Extra drukknopen
maken kan ook en er zijn bestaande chunks en accessoires (armbanden, ringen, riem e.d. te koop.
De workshop zal plaats vinden op
woensdag 4 maart 2015 van 19.30
tot 22.00 uur in een van de zalen
van de Stichting ‘Paraplu’.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
Stichting “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan
men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl
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koord is gegaan met de zandwinning. Dus nu zou ze op het gebied
van veiligheid ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Ten derde worden in talloze provinciale documenten de Vinkeveense Plassen
bestempeld als cultuurhistorisch en
toeristisch waardevol gebied. Dat is
mooi gezegd, maar nu moeten ze
ook wat doen. Alleen als we allemaal bijdragen, kunnen we de legakkers en de zandeilanden redden. Dat is goed voor het aanzicht
van de Vinkeveense Plassen, de veiligheid, de cultuurhistorie, de recreatie en de natuur. Dan kunnen we
met z’n allen tot in lengte van jaren
van dit gebied genieten. Daar wint
iedereen toch bij?”

De fotomontage illustreert de dramatische gevolgen die wethouder Goldhoorn voorziet.

Vinkeveense Plassen beslist behouden!

‘Legakkers en zandeilanden dreigen
onder water te verdwijnen’
Vervolg van de voorpagina.
Hoe kunnen de legakkers
en zandeilanden
beschermd worden?
“Technisch is het niet zo ingewikkeld: de beschoeiing aanbrengen
of herstellen en dan aanvullen met
grond. Maar het is nogal een kostbare zaak. Voor de legakkers in het
bezit van de gemeente hebben we
daarom een selectie moeten maken welke legakkers we écht willen behouden. Wij hebben als gemeente slechts 20 procent van de
legakkers in handen. Het merendeel
is particulier bezit. De Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers vertegenwoordigt een groot gedeelte van de eigenaren. Met de BVVL,
andere organisaties, ondernemers
en andere belanghebbenden zijn
we in gesprek over een nieuw be-

stemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Dat bevat regels over
hoe de legakkers eruit mogen zien.
We willen daarin ook afspraken maken over het gebruik, onderhoud en
het behoud.”
Welk bedrag is gemoeid met
het onderhoud en herstel van
de gemeentelijke legakkers?
“Ruim dertien miljoen euro in de komende tien jaar. De vorige gemeenteraad van De Ronde Venen heeft
daarvoor al ruim 5 miljoen euro opzij gezet. Amsterdam heeft zich,
toen die gemeente uit het Recreatieschap Vinkeveense Plassen stapte, bereid verklaard 3,4 miljoen euro beschikbaar te stellen. Ze voelt
een bepaalde verantwoordelijkheid
vanwege de aanleg van de Bijlmer.
Daarbij heeft Amsterdam wel een
voorwaarde gesteld. Die houdt in

dat de provincie Utrecht, als vaste medefinancier van het recreatieschap, ook een bijdrage levert. Het
gaat 4,8 miljoen, een bedrag dat gebaseerd is op de verdeelsleutel binnen het schap. Dit staat beschreven
in het Toekomstplan Vinkeveense
Plassen. Maar de provincie Utrecht
heeft nog niets toegezegd.
Met welk argument moet
Utrecht meebetalen?
Als De Ronde Venen vinden we dat
er voor de provincie genoeg argumenten zijn die pleiten voor meebetalen. Het eerste is dat Utrecht
medefinancier is van het recreatieschap en zelfs heeft meegeholpen
aan een toekomstplan voor de Vinkeveense Plassen. Dan kan ze toch
niet ineens haar handen er vanaf trekken? De tweede reden is dat
de provincie Utrecht destijds ak-

Wat is volgens u
toekomstscenario als de
provincie geen bijdrage levert?
“Nou ja, de kans is dan aanwezig
dat Amsterdam zich ook niet verplicht voelt bij te dragen. En De
Ronde Venen kan het niet alleen.
Waar je dus nu de legakkers en de
zandeilanden ziet, komt dan één hele grote plas water. En we moeten
dan maar zien of het achterland niet
de Vinkeveense Plassen inschuift.
Ik denk dat het een goede zaak is
als inwoners, ondernemers en alle
andere belanghebbenden de provincie duidelijk laten merken dat
ze het behoud van de Vinkeveense Plassen enorm belangrijk vinden. Daarom roep ik iedereen op
om woensdagavond 11 maart naar
De Boei te komen.”
De gemeente houdt op 11
maart in De Boei (Kerklaan 32
in Vinkeveen) een verkiezingsdebat. Lijststrekkers van verschillende provinciale partijen gaan het gesprek aan met,
onder meer, lokale bewoners-,
belangen- en ondernemersverenigingen. De Boei is open
om 19.30 uur, het debat begint
om 20.00 uur. Belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd. Bezoekers wordt verzocht zich tevoren aan te melden bij Heleen
Boot via h.boot@derondevenen.nl of 0297 29 15 74. De organisatie kan dan zicht houden
op de zaalcapaciteit.

opzichte van de maand ervoor. Deze
cijfers zijn voor de VVD aanleiding
tot het stellen van een aantal vragen
aan het College van B&W. Deelt het
College de zorg van de VVD aangaande de criminaliteitscijfers betreffende woninginbraken?
1. Heeft het College reeds stappen
ondernomen, in overleg met de
politie, om deze cijfers weer tot
normale proporties terug te dringen? Zo ja, welke?
2. Als nog geen stappen zijn ondernomen, gaat het College dit dan
nog wel doen? Zo ja, welke stap-

pen zullen dan gezet worden?
3. Kan het College een onderverdeling maken per woonkern over
de inbraken in de respectievelijke maanden van afgelopen jaar?
4. Hoeveel uren inzet van politie
heeft De Ronde Venen op basis
van preventie van inbraken ten
opzichte van andere gemeenten
in de Randstad ten behoeve van
bijvoorbeeld surveillance?
Ook het aantal fietsendiefstallen en
vernielingen vertoont, weliswaar minder verontrustend, een stijgende lijn
ten opzichte van een jaar geleden.

Woninginbraken
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HVM Jongens C1-2
zaalhockey kampioen!

Kampioensploeg De Vinken B2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde de door Jumbo gesponsorde B2 van De Vinken de thuiswedstrijd tegen ESDO. De B1 uit Kockengen staat een na laatst, terwijl
de B1 van Vinkeveen ongeslagen
de kampioenstitel heeft bereikt. Ook
in deze wedstrijd is het door Dorien
Verbruggen en Kevin van Vliet gecoachte team net even een maatje
te groot voor de tegenstander. Via
wat simpele doorloopballen en gewoon makkelijker scorend werd
weliswaar geen grote uitslag, maar

wel een onbedreigde zege bereikt.
Op 8-3 kon de eveneens in de bloemenhulde meedelende scheidsrechter de wedstrijd afblazen.
Rosa Boerlage, Lisette vd Leeden,
Annabel Mulckhuyse, Bart-Jan
Burggraaff, Thomas Duikersloot,
Miquel Jacob, Joran Polhuis en Emile Moloendijk hebben hiermee hun
ongeslagen status keurig vastgehouden. De kampioensbloemen ujit
handen van de jeugdcommissie van
De Vinken waren dan ook zeer terecht!

40
12
28

Mijdrecht - Het is zondag, 15 februari 12 uur sharp als de jongens
van het tweede C1 team van HVM
zich verzamelen voor de laatste 2
wedstrijden van het zaalhockey seizoen. Er staat wat op het spel want
de marge is slechts 1 puntje voor op
Qui Vive. En dus mogen de heren
zich bij winst op beide partijen kampioen noemen. Eerst stond Rood-Wit
als tegenstander op het programma.
Daar hadden de mannen van coach
Tom Gunther al eerder van gewonnen, maar dit keer was helaas Calvin Donker ziek, en dus met maar
1 wissel moesten we deze klus nog
wel ‘even’ klaren. Uiteraard waren de
mannen gebrand op een overwinning en gingen direct in de aanval.
Door goed te combineren en samen
te spelen liep de score al snel op, en
uiteindelijk stond een mooie overwinning op het scorebord: 9-2 voor
HVM. Gelukkig mochten we 1 wedstrijdje pauzeren om even uit te rus-

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Elke dag tuinvogeldag
Mijn heggenmus komt elke dag.
Hij of zij - scharrelt wat onder een
struik, hapt hier en daar naar bodemdiertjes en zingt af en toe
een wijsje. Soms beweegt ie wat
muisachtig en dan weer hipt ie
als een echte vogel naar de plek
waar ik van tijd tot tijd wintervoer strooi. Hij vertoont zich niet
als de eksters oude kaaskorstjes
ophalen en ook niet als de merel zonnepitten en ander graan
komt eten. De heggenmus komt
als er niemand anders is, als het
voer bijna op is en alleen de allerkleinste graantjes zijn achtergebleven. Met zijn spitse snaveltje
kan hij dan het laatste graan tussen de stenen oppikken. Aan zijn
spitse snaveltje en zijn blauwgrijze nek, keel en borst kun je zien
dat het geen gewone huismus is.
Mijn heggenmus is altijd alleen
net als het roodborstje. Dat valt
op, want mezen en vinken komen
met een paar tegelijk en vliegen
van tak naar tak en van boom
naar struik. Ze komen en gaan.
Dat doen ook de huismussen die
tjilpend en kwetterend meestal
snel weer zijn vertrokken. Maar
als de heggenmus komt, blijft hij
een tijdje om te foerageren of te
zingen. Misschien heeft hij net
als de roodborst een groot territorium nodig. Om meer te weten
over mijn heggenmus ben ik informatie gaan zoeken. Heggenmussen – zo is gebleken - kun-

nen zich handhaven in stadstuinen en kantoorparken. Ze nemen
licht toe in aantallen. In Nederland broeden ongeveer 250.000
paren. Dat doen ze in rommelige tuinen, in dichte struiken en in
coniferen. Over hun liefdesleven
wordt gezegd, dat ze een beetje
overspelig zijn. Dominante mannetjes bevruchten vaak meerdere vrouwtjes. Een minder dominant mannetje mag dan wel de
jongen verzorgen. Dat verzorgen
van de jongen hebben die heggenmusjes toch weer mooi geregeld. Wat zou het trouwens leuk
zijn als mijn heggenmus bij mij
in de tuin gaat broeden. Daarom
laat ik vanaf heden mijn tuin een
beetje verrommelen en de coniferen wat dichter groeien. En voorlopig blijf ik gewoon wintervoer
voor hem (of haar) strooien zodat
ie blijft komen.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

VVD maakt zich zorgen om veiligheid
inwoners De Ronde Venen!
De Ronde Venen - De VVD vindt
het belangrijk dat de inwoners van
De Ronde Venen kunnen wonen,
werken en recreëren in een veilige
omgeving. Onrustbarend zijn dan
ook de meest recente criminaliteitscijfers. Met name de cijfers betreffende het aantal woninginbraken
(zie de tabel hieronder) stemmen tot
grote zorg. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden, maar wat zeker net zo zorgelijk is, is dat deze cijfers sinds september fors aan het stijgen zijn, telkens met bijna een verdubbeling ten

NATUUR
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BIJ HUIS

Familieschaak Denk en
Zet blijft groot succes!

1. Deelt het College deze mening?
Zo ja, gaat het College hier dan
tijdig maatregelen treffen, voordat ook deze cijfers onrustbarend gaan stijgen? Zo ja, welke?
De cijfers in onze gemeente zijn,
zeker wat betreft woninginbraken,
fors hoger dan in de ons omringende gemeenten.
1. Zijn er oorzaken aan te wijzen
voor dit verschil in de regio? Zo
ja, welke? Was getekend, Frans
Lugtmeijer-fractievoorzitter VVD.
ten en ons klaar te maken voor de
zwaardere klus, de C1 van Abcoude. Eerder dit seizoen eindigde deze
thriller in een 5-5 gelijkspel, dus we
moesten vol aan de bak. Om 14:30
ging de wedstrijd, onder leiding van
onze perfecte scheidsrechter Mirjam
Spaltman, van start. En HVM ging
wederom direct in de aanval. Dat
was de opdracht, en daaraan hield
het team zich goed. Met een super
snel reagerende keeper, en 2 toppers in de verdediging kon de midmid en de voorhoede wat meer risico nemen. Ook hier weer super samenspel en sublieme combinaties
met de nodige doelpunten als gevolg. Maar keeper Jaron had het zeker niet rustig. Uiteindelijk klonk het
verlossende fluitsignaal. 6-2 winst,
en de heren van HVM ware kampioenen. Thomas, Ivo, Rogier, Thimo,
Max, Tom, Jaron, Calvin en coach
Tom Gunther van harte gefeliciteerd
met deze top prestatie!

Vinkeveen - Afgelopen vrijdagavond was er weer familieschaak bij
de jeugd van SV Denk en Zet-Advisor. De jeugdleden mochten iedereen, die wilde, meenemen om een
avondje gezellig mee te schaken.
Vooraf moest er wel aangemeld
worden via een keuzelijst, daarop moesten ze het niveau inschatten en mochten ze aangeven tegen
wie ze wilden spelen. Met deze keuzelijst werd een passende indeling
gemaakt op voorkeur en niveau. De
wisselende samenstelling jong en
oud, ervaren en onervaren en het
spelen tegen een onbekende tegenstander maakte het extra spannend.
Met de opkomst van 21 gastspelers
een mooi resultaat.
Er kwam een vraag, mogen we hier
ook dammen? Natuurlijk mag er
op zo een sportieve avond gedamd
worden. Enkele verschillen tussen
dammen en schaken. Een dambord
heeft 100 velden en iedere speler 20
damschijven, een schaakbord heeft
64 velden en iedere speler heeft 16

schaakstukken. Het grootste verschil? Bij dammen is slaan verplicht,
bij schaken niet. Wat is nu moeilijker, dammen of schaken? Daarover kun je lang over discussiëren.
Voor grootmeesters maakt het geen
groot verschil. Die moeten in beide
bordspelen diep doorrekenen. Voor
beginners is schaken moeilijker,
omdat de aantal zetmogelijkheden
groter zijn, wat het voor mij en vele
anderen uitdagender maakt.
Omdat er beginnende schakers bij
waren, werd tegen hen simultaan
gespeeld met hulp en tips. Simultaangeefster was Annerieke Roelofsen. Na het startsein werden de
handen geschud en werd het ineens muisstil, wat past bij een denksport. Wie zijn eerste partij gespeeld
had, mocht van kleur wisselen en
een revanche partij spelen. In overleg mocht er ook van tegenstander gewisseld worden. Het uur was
weer snel om, de reacties positief,
dus volgend jaar gaan we dit zeker
weer organiseren.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Viertal toernooi en
marathonkaarten
Amstelhoek - Na één jaar te zijn
weggeweest, organiseert de Buurtvereniging Amstelhoek op vrijdag
13 maart toch weer het traditionele viertaltoernooi. De aanvang van
de avond is om 20.00 uur en vanaf
ca. 19.15uur is de zaal open. U dient
zich hier wel vooraf in te schrijven:
Dit kan bij mevr. Felix, tel: 0297568802.
Indien u zich niet per 4-tal kunt
aanmelden, bij vier éénlingen hebben we ook weer een 4-tal. Kosten:
2,50 pp (10,- per viertal). Tevens organiseert de buurtvereniging Am-

stelhoek zaterdag 7 maart 2015 wederom het
Marathonkaarten
Het kaarten duurt van 10.00 uur
’s ochtends tot 10.00 uur ’s avonds.
De kosten van deelname bedragen
8 euro. De zaal is open vanaf ca.
09.30 uur. Om de organisatie hiervan weer vlekkeloos te kunnen laten
verlopen is vóóraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden bij: Leny Jansen, tel: 06-50282282 (jansenleny@
hotmail.com) U bent van harte welkom in “Ons Streven” Engellaan 3a.
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gen over de impact op het verkeer
bij het geplande nieuwe dorpscentrum! Dit had ook voor de gemeente De Ronde Venen en met name
de inwoners van Amstelhoek interessant kunnen zijn wat betreft hun
besluitvorming.

De Prinses Irenebrug krijgt in maart een ‘beperkt’ groot onderhoud

Geringe belangstelling voor
inloopavond Irenebrug
Regio - Hoewel de Prinses Irenebrug geregeld onderwerp van discussie is zowel in Uithoorn als in de
gemeente De Ronde Venen, zou je
verwachten dat een door de Provincie Noord-Holland en Dura Vermeer georganiseerde informatieavond over de sluiting wegens
groot-onderhoud wel veel belangstelling zou trekken. Dat viel dus
goed tegen. Er was met het versturen van naar wordt gezegd ongeveer 10.000(!) brieven aan inwoners door de Provincie gecommuniceerd dat donderdagavond 12 februari een informatie/inloopavond
zou worden gehouden in restaurant Sjiek aan de Amstel. Daar konden belangstellenden van 18.00 tot
20.30 uur kennis nemen van wat
het onderhoud van de brug inhoudt
gedurende de maand maart en wat
de alternatieve routes zijn voor het
verkeer. Als er enkele tientallen
werkelijk geïnteresseerden zullen
zijn geweest is dat veel te noemen.
Mondjesmaat
De bezoekers bleken maar mondjesmaat binnen te lopen en dat waren voornamelijk bewoners van het
Oude Dorp (Prins Bernhardlaan/
Thamerlaan), een paar ondernemers en enkele mensen uit Amstelhoek. Vertegenwoordigers van
het bestuur of betrokken ambte-

naren van beide gemeenten schitterden helemaal door afwezigheid
terwijl die wel op de hoogte waren
gesteld van de avond. Zelfs hun
woordvoerders lieten verstek gaan.
Dit tot onvrede van een aantal bewoners die in de loop van de avond
graag even met de bestuurders of
hun vertegenwoordigers hadden
willen bijpraten over de ‘bijverschijnselen’ die de sluiting van de
brug met zich meebrengt. Die kunnen als een testcase worden gezien voor de (nabije?) toekomst als
de gemeente Uithoorn doorgaand
verkeer door het centrum wil weren. Het zou die avond een uitgelezen moment zijn geweest daarover
met elkaar van gedachten te wisselen. Nu onderhielden de gemiddeld 15 tot 20 wisselende aanwezigen zich met vertegenwoordigers
van de Provincie en Dura Vermeer.
Die vertelden eigenlijk niets meer
dan wat er al in de brief en de media had gestaan en over de stremming voor de scheepvaart, maar
nauwelijks iets over het vervolg
als de brug weer voor het verkeer
wordt opengesteld. “Dat is een
zaak van de gemeente,” zo werd
(terecht) gezegd. Overigens vaart
het pontveer voor voetgangers en
fietsers tijdens het onderhoud de
eerste week van maart aan de kant

De N196 blijft voorlopig nog in beheer bij de Provincie. Overdracht aan de gemeente is nu nog niet aan de orde

van de Mennonietenbuurt tussen
het oude brughoofd en de boodschappensteiger.
‘Beperkt’ groot onderhoud
Jammer dus dat de gemeente geheel afwezig was! De discussie met
de aanwezige mensen van de Provincie en Dura Vermeer was heel
open, maar eigenlijk schoot niemand daar wat mee op. “De provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn hebben nog geen
gezamenlijke oplossing gevonden
voor de problemen die ontstaan als
de N196 voor doorgaand verkeer
wordt afgesloten. Dat heeft invloed
op de definitieve herinrichting van
de N196 zoals de gemeente daar
plannen voor heeft en dus blijft de
weg met de brug voorlopig nog in
beheer van de provincie,” aldus de
aanwezige technische man van de
provincie. Met het probleem doelde
hij stellig op het landbouwverkeer.
“De investering in de brug is voldoende voor de komende 12 jaar.
Een van de bewoners aan het Thamerlint wees erop dat de gepresenteerde omleidingsroutes, die op
deze avond in de vorm van wandkaarten bekeken konden worden,
identiek zijn aan de eindsituatie die
optreedt bij daadwerkelijke afsluiting van de N196 voor doorgaand
verkeer. Daar is de opheffing van
de bussluis in de Meerwijk nog
niet in meegenomen. Nu de brug
voor een maand dicht gaat zal het
verkeer uit de richting Meerwijk
(Oost) over het Thamerlint zijn weg
zoeken naar de N201 en terug. Dat
betekent veel meer autoverkeer
over de Prins Bernhardlaan en de
Thamerlaan.
Verkeer uit de Meerwijk-West zoekt
zijn weg via de Zijdelweg richting
N201. Het zou niet alleen richting
bewoners ‘sjiek’ zijn, maar ook zeer
nuttig als er gedurende die periode
verkeerstelingen gedaan zouden
worden. Enerzijds ziet het er naar
uit dat de Provincie en gemeente
dit geen van beiden zullen doen,
terwijl anderzijds de gemeente een
schat aan kennis zou binnenkrij-

Landbouwverkeer de klos
De nu ingestelde omleidingsroutes
lieten zien dat er niet alleen veel
meer verkeer over het Thamerlint
en de Zijdelweg v.v. zal gaan naar
de N201, maar ook dat de Zijdelweg richting Amstelveen en de A9
tijdens de spits volloopt. De omleidingsroute voor het landbouwverkeer was helemaal te dol om aan
te zien op de kaart. Dat wordt omgeleid vanuit Amstelhoek via de
Ringdijk 2e Bedijking naar De Hoef,
over de Oude Spoorbaan richting Nieuwveen, Blokland, Vrouwenakkersebrug, de N231 Noord/
Zuid route, Legmeerdijk en de Koningin Máximalaan naar de Zijdelweg (N521). Dat is heen en terug
30 km om! Geen wonder dat landbouwers dat niet pikken! Zij zijn
weer de klos. Er zijn kortere routes te bedenken! Voor de komende maand heeft men echter voor
deze oplossing gekozen. Dus van
hoger hand uiteindelijk toch maar
kiezen om passage door het Amstel aquaduct mogelijk te maken?
Het is vooralsnog niet toegestaan,
maar is daar nu niet een mouw aan
te passen, bijvoorbeeld door tijdzones in te stellen waarin het landbouwverkeer wordt toegestaan
onder de Amstel door te rijden?
Niets regelen betekent ook dat Uithoorn de plannen om het centrum
te gaan verbouwen voorlopig niet
kan uitvoeren. En ook dat laatste is
geen optie, want de ontwikkelingen gaan gewoon door.
Vorig jaar liet wethouder Polak zich
ontvallen dat het college en de gemeenteraad al lang geleden hadden besloten het centrum van het
dorp te gaan verbouwen. Het algemeen belang prefereert daarbij in
plaats van doorgaand (landbouw)
verkeer te blijven toestaan. De omgelegde N201 maakt onderdeel uit
van die plannen. Kortom, op dit
moment is er dus nog steeds een
patstelling.
Een verhaal is ook dat de MER (Milieu Effect Rapportage), geënt op
de huidige verkeersbewegingen
op de nieuwe N201 in de buurt van
het aquaduct, niet meer aansluit
bij de realiteit. Die was gebaseerd
op 16.900 voertuigen per etmaal,
want ruim 10.000 auto’s gaan/gingen nog over de Prinses Irenebrug
door het centrum van Uithoorn. Nu
dat aantal ook over de omgelegde N201 gaat rijden door het aquaduct is er sprake van meer overlast
voor de omwonenden. Het raakt
bovendien de capaciteitsgrens
van het aquaduct. Als dit later een
permanent karakter gaat krijgen,
wordt daar dan nog nader onderzoek naar gedaan? Allemaal vragen die toch aardig gesteld hadden
kunnen worden aan de gemeentelijke functionarissen.
Maar ja, die waren er niet en dan
houdt het voor dit keer op. Maar
het krijgt zeer zeker een vervolg.
Wij houden u op de hoogte.

Inschrijven bij Cursusproject De Ronde Venen
De Ronde Venen - Wilt u meer weten over Zen-meditatie, er achter
komen of de golf-sport iets voor u
is, uw kennis vergroten over wijn en
ervan proeven of een boeiende lezing bijwonen?
Het Cursusproject DRV heeft nog
plaats op de volgende cursussen:
Zen-meditatie
(cursus 29, 2 vrijdagen, 20-27
februari, van 20.30-22.30 uur)
Deze twee avonden belichten het
hoe en waarom van de Zen-meditatie. Ervaring is niet nodig maar staat
ook niet in de weg. De eerste avond
staat de lichaams- en geesteshouding van deze meditatie centraal. De
tweede avond gaat over de Zen- beoefening in het dagelijks leven. Jong
of oud, we raken gemakkelijk verward door de snelle veranderingen
en voortdurende prikkels waarmee
we te maken hebben in onze tijd.
Streven naar materieel goed of continue zoeken naar plezier leiden niet
tot geluk en vrede. Volledig gewaar
en aanwezig in het moment, komen
we innerlijk tot rust en verschijnen
mededogen en levenswijsheid. Zenmeditatie is geen techniek maar
een natuurlijk aanwezig zijn met en
wakker kijken naar wat er is en wie
we zijn.
Bezoek aan Russische schrijvers
(cursus 32, maandag 2 maart,
van 20.00 – 22.00 uur)
Met beelden en muziek gaan we
op bezoek bij beroemde Russische
schrijvers om te ontdekken wie ze

Golfclinic
(cursus 39, 3 zaterdagen 21-28
maart, 4 april van 14.00-15.00 uur)
3 Kennismakingslessen. Begin met
golfen, een gezonde sport. De cursus geeft een indicatie van mogelijkheden en is tot op hogere leeftijd
te spelen. Na de cursus zult u het
“golfvirus” voelen werken. De lessen worden door een Pro gegeven
op golfpark Wilnis.
Op de site www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm. vindt u alle informatie o.a. over cursussen en inschrijven. Meer informatie? Bel dan
met 0297-261849 of mail naar auwert@casema.nl

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij 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 tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wie heeft onze kat
doodgereden?
Mijdrecht - Welke automobilist, die wo 11 Februari om 13.30
over de Hoofdweg reed, heeft onze kat aangereden? Deze persoon reed in een grijze Peugeot
107, en moet wat gevoelt of gezien hebben, hij remde nl. wat af!
De klap was in onze achtertuin te
horen, waar wij op dat moment
waren. Toen wij de weg op rende

zagen wij de auto gewoon doorrijden. We stonden met 3 personen op de weg, dus je zou verwachtten dat je toch wat ziet in je
binnenspiegel.
Onbegrijpelijk dat mensen dit gewoon doen. Onze kat heeft het
niet overleeft.
Corry van Blaricum

Kamelentocht in Egypte
Wilnis - “Op deze avond neem ik u
mee op een reis per kameel door de
westelijke woestijn van Egypte. Met
behulp van een fotoreportage krijgt
u alle facetten te zien van deze onvergetelijke reis door de stilte en de
prachtige natuur van de woestijn.
Verzorgd door bedoeïnen, slapend
op een matrasje onder de sterrenhemel. Als uw beeld van een woestijn alleen maar zand is, is het een
aanrader om ook deze kant van de
woestijn eens te bekijken. U zult
verrast zijn!”, aan het woord is Maria Vendrik die bij de Stichting ‘Para-

plu’ op een boeiende en verrassende wijze haar verslag doet van deze
avontuurlijke reis.
Iedereen is van harte welkom op
dinsdag 3 maart a.s. van 19.30 tot
21.30 uur. Kosten 10,00.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 21 februari organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een winterwandeling Zoals altijd verzamelen we bij de parkeerplaats van de begraafplaats in
Wilnis aan de Ir. Enschedeweg om
9.30 uur. Deze keer voert de wandeling door de polder Groot Wilnis/Vinkeveen tussen de Gagelweg
en de Geerkade. In deze polder zijn
vele niveauverschillen in het landschap waar te nemen. Dat houdt in
dat er veel moet gebeuren voor een
goede waterhuishouding. Dit vormt
een rode draad tijdens deze wande-

ling. Deze keer worden we vergezeld door een verhalenverteller die
ons een aantal mooie verhalen zal
laten horen. De wandelafstand is
ongeveer 9 km en voert over verharde wegen en paden. Tips voor onderweg: Kleedt u warm genoeg aan,
neem iets warms te drinken mee en
draag stevig, waterdicht wandelschoeisel. Verzamelpunt: 9.30 uur
Parkeerkplaats Begraafplaats Wilnis
langs de Ir. Enschedeweg. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie
kunt u contact opnemen met: Hans
Tuinenburg - 06 13 999 814

Voorleesfeest bij Duimelot

waren en waarom hun boeken zo
beroemd zijn en nog altijd overal
worden gelezen. We bezoeken Tolstoj en Toergenjev, maar ook Pasternak en anderen. Door met hen kennis te maken, gaan hun boeken nog
meer leven.
Basiscursus wijn en wijnproeven
(cursus 33, 4 donderdagen, 5-1219-26 maart, van 20.00-22.00 uur)
Deze cursus is bestemd voor de beginnende en geïnteresseerde wijnliefhebber die meer van wijn wil weten. In vier avonden maak je kennis met de belangrijkste wijngebieden, de verschillende druivenrassen en wordt uitgelegd hoe wijn gemaakt wordt. Maar naast de theorie wordt er natuurlijk ook geproefd.
Per avond proef je verschillende witte en rode wijnen uit diverse delen
van de wereld.

REACTIE VAN EEN LEZER
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VIOS MusicKidz geslaagd
Mijdrecht - De VIOS MusicKidz
seizoen 2014-2015 is helaas weer
voorbij. Zes coole meiden hebben
van de juffen Marinda en Esther op
de vrijdagavond 20 leuke lessen gehad waarin ze veel hebben geleerd
over muziek en muziek maken.
MusicKidz is al een aantal jaren hét
succesvolle gratis opleidingsprogramma van VIOS waarin kinderen
vanaf 6 jaar kennis maken met muziek, het notenschrift en (de werking
van) muziekinstrumenten.
Dit jaar werd er begonnen met een
relatief kleine groep van 8 kinderen. Uiteindelijk hebben 6 toffe meiden de eindstreep gehaald. Ze hebben leren noten lezen, blokfluiten
en vooral samen muziek maken. Dit
jaar hebben ze voor het eerst ook
een echte ‘band’ gevormd. Halverwege de lessen hebben de dames
een muziekinstrument gekozen. Ze

hebben leren spelen op deze instrumenten en zo hebben ze toegewerkt
naar de laatste les.
In deze les hebben ze alle ouders,
broertjes, zusjes en wie het maar
wilde, laten zien en horen wat ze
geleerd hebben. Dit was een groot
succes. Iedereen is geslaagd voor
het heuse MusicKidz diploma. Juf
Marinda reikte de diploma’s uit en
natuurlijk kregen de kinderen nog
een lekkere limonade en een presentje. Na de zomervakantie start
een nieuwe MusicKidz. Daarvoor
kun jij je nu al opgeven. Bel met
Joyce Tijdeman (06) 36 32 99 65.
Zij kan je er alles over vertellen en
je vast inschrijven. Je kunt ook een
mailtje sturen naar musickidz@vios-mijdrecht.nl. Voor informatie over
VIOS kun je op www.vios-mijdrecht.
nl terecht.

Wilnis - Afgelopen week was er
een leuk voorleesfeest bij peuterspeelzaal Duimelot in Wilnis. Er
kwamen leerlingen van groep 7 en
8 van verschillende basisscholen
voorlezen aan de peuters. Op dinsdagochtend beet de Beatrixschool
het spits af, woensdag was de beurt
aan de Vlinderbos en op donderdag en vrijdag kwamen de leerlingen van de Willespoort. Rond 10.00
uur kwam een groep leerlingen
naar het speellokaal van de peuterspeelzaal. Daar waren voorleesplekjes gecreëerd op matten en bankjes. Het was voor de peuters best
spannend om naast zo’n groot kind
te gaan zitten maar zodra de prentenboeken opengingen en er gelezen werd was het alleen nog maar
leuk. Als een boekje uit was gingen

ze samen op zoek naar een nieuw
boek. Alle kinderen hebben in ieder
geval het Boekenpretboek van deze
periode samen gelezen. Boekenpret
is een samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en de peuterspeelzaal om jongen kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel
plezier kunt beleven aan voorlezen.
Zo wordt samengewerkt aan het stimuleren van de taalontwikkeling.
Na het lezen van een aantal boeken
was het tijd om samen dit voorleesfeest af te sluiten met een liedje, een
versje en een koekje. Uitgezwaaid
door de peuters vertrokken de grote
vrienden en vriendinnen weer naar
school. Dit moeten we vaker doen
was de conclusie van zowel de basisscholen als Peuterspeelzaal Duimelot.
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Nieuws van SeniorWeb
Regio - Rekening houdend met de
belangstelling voor onze cursussen en workshops hebben we tot de
maand juni 2015 het volgende schema vastgesteld.
In Mijdrecht in de
openbare bibliotheek
De cursus ‘Met Albelli een fotoboek
maken’ omvat twee lessen te beginnen op ma. ochtend 2 maart en vrij.
ochtend 8 mei. De cursus ‘Facebook’
omvat twee lessen te beginnen op
do. ochtend 19 maart. De workshop
‘Skype voor beginners is op do. ochtend 12 mrt. en ma. ochtend 20 april.
De cursus ‘Windows 8.1’ omvat 8 lessen, te beginnen op di. ochtend 3 mrt.
en wo. ochtend 1 april. De cursus
‘Bestandsbeheer Windows 7/8’ omvat 4 lessen, te beginnen op do. ochtend 2 april. De workshop ‘Ipad Plus’,
is op ma. ochtend 16 mrt. De workshop ‘Rabo internetbankieren’ is op
vrij. ochtend 27 febr., 27 mrt., 24 apr.
en 29 mei. De workshop ‘Tablets’ is
op wo. ochtend 18 febr., ma. ochtend
13 april en vrij. ochtend 1 mei. Het Ta-

bletcafe georganiseerd door de bibliotheek is op ma. mid. 30 mrt., 20 apr,
18 mei en 29 juni. Fysieke assistentie bij oplossen van problemen. Elke ma- en woe mid. tussen 14.00 en
16.00 uur.
In Uithoorn in het Buurtnest aan
de Arthur van Schendellaan
De cursus ‘Bestandsbeheer Windows
7/8’ omvat 4 lessen, te beginnen op
di. mid. 17 febr. De cursus ‘Windows
8.1’ omvat 8 lessen, te beginnen op
di. mid. 24 mrt. en do. mid. 26 febr.
Een cursus bij SenWeb bestaat altijd uit meerdere lessen van twee
uur steeds op dezelfde dag in de
week. Een workshop is een les van
twee uur. De lessen en workshops
in Mijdrecht zijn ’s morgens tussen 10 en 12. De lessen in Uithoorn
zijn ’s middags tussen 2 en 4. Let
op: Lessen en workshops gekenmerkt door een sterretje vereisen basiskennis van Windows. Meer info
over cursussen, workshops en andere interessante gegevens vindt u op
www.seniorwebderondevenen.nl.

Sfeervolle Valentijn
bij winkeliers van
W.C. Zijdelwaard
Uithoorn – Ondanks dat het winkelcentrum geheel in ‘de steigers’
staat, door de grote totale verbouwing/vernieuwing van dit winkelcentrum, weten de winkeliers van
winkelcentrum Zijdelwaard het toch
steeds weer voor elkaar te krijgen

om met speciale gelegenheden de
sfeer en de gezelligheid te creëren
in het centrum. Ook zaterdag met
Valentijn wisten de twee ingehuurde Valentijn dames het winkelend
publiek te verblijden met een heerlijk Valentijn presentje.

Trio TreSonanz brengt
SCAU-publiek in beweging

kna

Geslaagde uitvoering
twirlteam starlight!
Uithoorn - Zondag 15 februari
heeft Starlight een middag georganiseerd om vrienden, familie en verder alle geïnteresseerde de mooie
sport te laten bewonderen.
Na een flinke groei van ledenaantal moeten er nieuwe pakjes aangeschaft worden, daarvoor is er geld

nodig en organiseert Starlight een
aantal keer in het jaar een mooi
evenement om geld in te zamelen
voor nieuwe pakjes. De meiden van
twirl vereniging Starlight dat onderdeel is van muziekvereniging KnA
heeft laten zien wat ze onder leiding van Sandra Verseput hebben
geleerd. Er werden diverse routines

neergezet zowel solistisch, duo’s
of in teams. De meiden van Kids
Dance met de leeftijd van 4 tot en
met 7 jaar hebben verschillende optredens gedaan. Zij gaan niet mee
op wedstrijden en profiteren vooral
van de demonstraties. Van ballerina
tot cowboy en superman niks is te
gek. De kleine meiden genoten met
volle teugen van het grote applaus
vanuit het publiek.
Geheim
Vooral de woorden ‘nieuw’ en ‘geheim’ kwamen naar voren deze dag.
Sommige hadden een nieuw pakje of een nieuwe routine of zelfs is
een heel nieuw team. Andere routines die nog niet te zien waren maar
wel al voor getraind wordt blijven

nog even geheim. Deze kunt u wel
in de ochtend bewonderen op koningsdag op het terrein van de Legmeervogels. Voor de meer ervaren
meiden was het een middag om alle onderdelen te presenteren die zij
op de wedstrijden uitvoeren. Team
2 heeft zich weer van haar beste
kant laten zien, zoals ook op het NK
(Nederlands kampioenschap) vorig
jaar. Ze trainen hard om ook dit jaar
weer een poging te wagen om op
het NK te staan. Allemaal hebben ze
laten zien dat ze met heel veel plezier deze sport beoefenen. Het publiek reageerde erg enthousiast en
alle verschillende optredens werden erg goed ontvangen. Het was
een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Voorjaarsvakantie:

Sport- en spelactiviteiten
in sporthal en zwembad
Regio - Lekker sportief bezig zijn
in de voorjaarsvakantie? Dat kan! In
sporthal De Proosdijhal en Zwembad De Waterlelie worden diverse
activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Sport&spelinstuif
Maandag 23 februari kun je in Sporthal de Proosdijhal in Kudelstaart
lekker zwieren en zwaaien, een balletje trappen of klimmen en klauteren. Tijdens de Sport & Spelinstuif
wordt voor de eerste keer het nieuwe springkussen opgezet! Dit mooie
nieuwe kussen brengt vast veel
springplezier. Daarnaast organise-

ren de volleyballers van Oradi /Omnia clinics voor alle kinderen. Dus
lijkt het je leuk om eens te volleyballen? Dan is dit je kans! Je kunt
de hele ochtend gratis meedoen. De
instuif duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Kaartjes kosten 3 euro, of met patat
en limonade 5 euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa. (Groot)ouders
zijn natuurlijk van harte welkom om
mee te komen met hun kinderen.
Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 21 februari tot en met
zondag 1 maart zijn er extra veel
mogelijkheden om vrij te zwemmen
in zwembad De Waterlelie. Op zater-

Uithoorn - Serieus maar ook luchtig, sprankelend en afwisselend was
het vocaal theatrale programma dat
het trio TreSonanz zondagmiddag in
de Thamerkerk presenteerde aan
het publiek van Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU).
Sopraan Christina Völtl, mezzosopraan Natascha Morsink en pianist Andrew Clark houden niet van
een statische concertvorm met stilstaande zangers en een onbeweeglijk op zijn kruk zittende pianist. In hun liedprogramma “Decamerone” nemen de zangeressen en
hun pianistisch begeleider de luisteraars in de zaal enthousiast mee
op een muzikale tocht onder de titel “Decamerone”. Dat werd een
boeiende reis door de tijd met korte aria’s uit opera’s, duetten voor sopraan en mezzosopraan en gedichten met een knipoog. Dat alles op
muziek van componisten van Monteverdi tot Benjamin Britten en van
Franz Schubert tot John Cage. Tussendoor klonken op de vleugel solistisch enkele goed in het oor liggende en mooi gespeelde preludes
van de Nederlandse componist Herman Groenewegen, uit zijn nieuwe
vierentwintigdelige serie op CD “Piano Appassionato”.
Zingen
De, volledig op elkaar ingespeelde,
zangeressen met voortreffelijk bij
elkaar passende stemmen en hun
vaardige begeleider aan de vleugel
verrasten het publiek al aan het begin van het concert door ongemerkt
tussen de mensen in de zaal te zitten en vanaf die plaats zingend op
te komen. Pianist Andrew Clark was
dag 21 en 28 februari kan dit van
13.00-14.30 uur, op zondag 22 februari en 1 maart van 10.00-13.00
uur, maandag 23 februari en dinsdag 24 februari van 10.30-14.30 uur,
woensdag 25 februari van 10.3015.45 uur, donderdag 26 februari van 12.00-14.30 uur en vrijdag 27
februari van 10.00-13.00 uur. Rond
11.00 en 13.30 uur organiseert het
zwembadpersoneel spelletjes en
wedstrijdjes in en om het water (alleen op dagen door de week). Het
speciale tarief voor vrijzwemmen
is: voor 1 t/m 3 jaar: 1,80 euro, voor
4 t/m 15: 4 euro (niet op zondag)
en voor 16 jaar en ouder: 4,85 euro. Het programma van het banenbad blijft ongewijzigd, met uitzondering van woensdag. Dan is het
bad ’s ochtends open van 09.00 tot
13.00 uur. Alle sportgroepen gaan in
de vakantie gewoon door; alleen het
Aquajoggen op donderdagmiddag
wordt verschoven van 14.00 naar

toen, ook vanuit het publiek opgekomen, net aan de vleugel gaan zitten.
Deze speelse aanpak beheerste het
programma. Het hele podium werd
gebruikt, tot en met de preekstoel
toe. In verschillende gezongen en
raak getroffen spelscenes werd levendig en met humor uitgebeeld
waar de gezongen verhaaltjes en
liedteksten over gingen.
Toen Andrew Clark een rustig walsintermezzo van Debussy inzette, kostte het de zangeressen geen
moeite om enkele heren uit de zaal
letterlijk in beweging te krijgen en
in de extra vrij gelaten ruimte voor
en tussen de stoelen in de zaal een
dansje te wagen. Door vrijwilligers
uit de zaal een grote schuimrubber dobbelsteen te laten werpen,
kon het publiek meebeslissen over
de stukjes die vlak vóór het begin
van de pauze werden gezongen of
voorgedragen. Op grote opgerolde
vellen aan een standaard voorin de
zaal stonden zes titels. Het cijfer dat
na de worp met de dobbelsteen boven lag, bepaalde de keus. Een aardige vondst, die kenmerkend was
voor de ontspannen interactie met
de mensen in de zaal. Die beleefden
zo een plezierige middag met zang
en pianospel van eerste klas professioneel niveau, aansprekend, met
fantasie en vaart gepresenteerd.
De SCAU is in de Thamerkerk op
zondag 15 maart om 14.30 uur weer
present met een recital door de jonge, internationaal al heel actieve, pianist Camiel Boomsma, in een programma met werken van onder andere Beethoven, Debussy, Wagner
en Liszt.
14.30 uur. Ook met de allerjongsten
kan worden gezwommen in de vakantie. De baby&peuterlessen gaan
gewoon door op woensdag (18.00
uur) en donderdagochtend (09.30,
10.00 en 10.30 uur). Op vrijdag gaan
de lessen niet door in de vakantie. Een kaartje kost 6,50 euro voor
(groot)ouder en kind.
Discozwemmen 7 maart
Zaterdag 7 maart is er weer Discozwemmen in De Waterlelie! Koop nu
vast je kaarten om zeker te zijn van
een plaatsje. Het discozwemmen is
van 19.00 tot 21.00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, met zwemdiploma A en B. De kaartjes kosten 6
euro en zijn te koop bij de receptie
van het zwembad. Voor meer informatie over de activiteiten en actuele openingstijden kunt u kijken op
www.esa-aalsmeer.nl of bellen naar
de receptie van zwembad De Waterlelie 0297-322022.
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HipHop-dans grote winnaar
bij de 31e Talentenjacht van het VeenLanden College
In een uitverkochte aula vond gisteren de finale plaats
van de 31e Talentenjacht, enthousiast gepresenteerd
door Anne en Joris. Geregeld riep Joris: “Maak me
gek!” en dat lieten de 17 acts zich geen twee keer zeggen. Opvallend was het aantal brugklassers onder de
deelnemers. Hiermee lijkt de toekomst van de Talentenjacht en de musical de komende jaren verzekerd.
De organisatie was dit jaar in handen van Linda van den Aardweg, Pepijn van den Berkhof, Ju-

dith van Eijk, Jorrit Groenevelt, Anne van Leest en
Remco Tieman. De techniek werd verzorgd door:
Thijs van Uden, Andy Teerlink, Lisa van Scheppingen, Neal Jansen, Stefan Versluis, Maarten Woudstra, Onno Meijer, Jelle Aardema, Paul Heineman en Floris Geerling. Alles met grote klasse!
De acts verrasten, ontroerden, maakten vrolijk, kortom, het was een gevarieerd programma.
Gijs Smit kreeg de aanmoedigingsprijs voor zijn ei-

gen gecomponeerde stuk “Winter 2015” dat hij zelf
uitvoerde op de piano. De derde prijs ging naar Renske Steenbrink, Tirza Nap en Jessica Lambrechts met
“Something got a hold on me”. Renske zong daarbij
de sterren van de hemel en ook danste ze nog ondertussen, waardoor sommige mensen dachten dat
ze playbackte. Dus niet! Het was allemaal live! De
tweede prijs ging naar de acrogym groep bestaande uit Rosalie Korrel, Shelly van Vliet, Pibbe Dirkson,

Laura Grootegoed, Robyn Uphof en Fenne Claassen. Zij deden een halsbrekende act waarbij iedereen zijn adem inhield. De eerste prijs ging naar een
dans-act, maar niet zomaar een dans-act. Het publiek werd blij van deze dames die met veel vitaliteit
en vrolijkheid een hiphop dancemix ten beste gaven waar je U tegen zegt. En allemaal geleerd bij die
dansschool, die ene, namelijk Dansschool Build Ya
Skillz in Mijdrecht.
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De Vinken 4 nu echt kampioen
Vinkeveen - Het vierde seniorenteam van De Vinken draait een geweldig seizoen. In de zaalcompetitie
bleef dit vriendenteam ongeslagen en
afgelopen zaterdag werd een klinkende overwinning behaald op hekkensluiter Esdo uit Kockengen. Terecht
werden de vele spelers en speelsters
van dit succesrijke seniorenteam in de
bloemen gezet.
Dubbele cijfers
Dat Vinken 4 duidelijk de sterkste is
in deze zaalcompetitie bewezen de giganten van het sterrenteam afgelopen

Atalante met een derde team
van de partij op de minidag
Vinkeveen - Lekker dichtbij, op valentijnsdag, in Uithoorn, kwamen
in de ochtend als eerste de Wicky’s
ten tonele. De dames leken alleen
de eerste wedstrijd last te hebben
van het vroege uur. Voor ze het wisten was de eerste set al ten einde
met een verlies van 12-24. Maar de
tweede set kwamen ze los en werd
het spannend met over en weer
scherpe service. Een verdiend 1717 eindstand in de zak. De tweede
wedstrijd hadden de dames er zin
in. Met een paar prachtige reddingen en netjes in drieën leek de winst
binnen handbereik. Helaas net tegen het einde kwamen ze te kort.
Eindstand 17-18. Dit lieten ze een
tweede keer niet gebeuren. Goede
service en weer met onmogelijk reddingen werd het een terechte winst:
23-15!
De laatste wedstrijd was de service
even zoek. Gelukkig bij de tegenstander ook, waardoor over en weer
vooral het volleybalspelletje het verschil moest maken. Gered door de
bel konden de wicky’s net aan de
winst pakken 17-15. Zoals zij de set
goed terugpakte in de vorige wedstrijd was het deze keer de opponent en verloren ze met 9-26. Maar;
de teamspirit tussen de wedstrijden
door was er en het is de gezelligheid
samen met de sportiviteit die telt! Al
met al met een goed gevoel naar
huis en dat is fijn op valentijnsdag.
Atalante Girlpower
Dan in het tweede bedrijf Girlpower. Ook dit team had een moeizame start, ook zij moesten inkomen.
De eerste set tegen Spaarnestad
werd ruim verloren ze met 10-22. De
tweede set waren ze wel weer goed
van de partij en de strijd was gelijkwaardig. De set werd net in de zoemer verloren met 1 punt verschil, 1718, heel jammer.
De tweede wedstrijd speelden ze
vanaf het begin lekker. Moeilijke
ballen werden gered, goede service, maar tegenstanders waren ook
sterk. Ze verloren helaas de eer-

zaterdag opnieuw. Na een geslaagde eerste helft stond een 10-3 voorsprong op het scorebord bij rust. In
de tweede speelelft kwamen alle reservespelers en speelsters in actie en
ook zij wisten een 10-3 voorsprong te
behalen, waardoor de eindstand uiteindelijk op een fraaie 20-6 overwinning voor de Vinkeveners uitkwam.
Een enorme bloemenhulde maakte
deze overwinning op Valentijnsdag tot
een heel speciale. De volgende uitdaging voor de kanjers van Vinken 4 is
op het veld om dan het succes in de
zaal te evenaren.

Voorste rij: Sonja den Ambtman, Jimmy de Koning, Johan Kroon, Reni Lommers, Diana van Dasler, Bart Verlaan. Tweede rij: Susanne Kroon, Ingrid Hagenaars, Monique roon, Levi Kroon, Thera Huizinga en Wilma Hoogendoorn.
Derde rij: Mariska Meulstee, Helene Kroon, Charita Hazeleger, Dorien Verbruggen, Astrid Sloesarwij, Marcel Sint Nicolaas. Achterste rij: Marco Griffioen, Angela Kooijman, Wichert Brommer en Peter van Asselen.

Veenland turnster Floor
wint goud in Amersfoort
De Ronde Venen - Zaterdag was
er weer een wedstrijd in Amersfoort. Voor Veenland turnde Julia Schröder als eerste haar wedstrijd. Voor het eerst in de D1. Ze
begon met een mooie vrije oefening en met een mooie salto en
overslag op sprong. Helaas mislukte het ophurken op de brug en ook
balk ging niet zo goed als op de training maar Julia behaalde een mooie
10de plaats. In de volgende ronde
turnde Isa Groenendaal haar tweede voorronde en turnden Floor Kouwenberg, Tanja Kamp en Julie Postma hun eerste wedstrijd. Isa heeft
last van haar voeten en sprong deze keer geen overslag over de kast
maar ophurken streksprong af. Brug
ging uitstekend hier een mooie vierde plaats. Balk ging iets minder vandaag maar ze sloot de wedstrijd af
met een super mooie oefening op
vloer (3de). Het harde werken tijdens de training werd vandaag beloond met een mooie bronzen medaille.
Ophuren
Op de andere baan ging het ophur-

ken niet helemaal zo als het hoorde. Floor draaide wel een pracht
oefening op brug en werd eerste.
Op balk was er hier en daar een
val maar ondanks dat een tweede
plek voor Tanja en een derde voor
Floor. Op vloer drie keurige oefeningen wat voor Floor en Tanja samen
de tweede plaats opleverde en voor
Julie de vierde. Met mooie overslagen sprong Floor zich naar plaats 1
en Julie naar plaats 3. Bij de prijsuitreiking mocht Floor op het hoogste
treetje gaan staan met een mooie
gouden medaille en Tanja naast
haar met een mooie zilveren medaille. Helaas voor Julie werden er 4
medailles uitgereikt en werd zij heel
mooi 5de. Als laatste turnde Daphne
Post haar wedstrijd. Ze begon met
een mooie vrije oefening, gevolgd
door een super mooie overslag met
plank. Zij behaalde op sprong het
vierde cijfer. Ook op brug liet ze een
mooie oefening zien. Helaas was de
jury op balk erg streng vandaag en
hebben ze enkele elementen niet
geteld. Daphne werd uiteindelijk in
een deelnemersveld van 28 turnsters keurig 9de.

Hertha E3 wint clash van
Hertha E4

Verlies Veenland ondanks
goed spel
De Ronde Venen - Maandag jl.
moest het tweede team van Veenland herenvolleybal aantreden tegen koploper Oradi in De Bloemhof
te Aalsmeer. Op papier moest dit een
simpele overwinning worden voor de
gastheren, omdat het verschil tussen
beide teams daar zeer groot is. Maar
de werkelijkheid liet wel degelijk een
ander beeld zien.
De eerste set ging in het begin gelijk op maar geleidelijk aan werden
er aan Wilnisse kant onnodige foutjes gemaakt. Mede hierdoor kwam
Veenland op achterstand en konden zij niet meer terug komen, wat
resulteerde in een 25-18 setstand
in het voordeel van Oradi. De tweede set was een kopie van de eerste,
al was het dit maal 25-15. Het door
blessure geteisterde Veenland gaf
de moed niet op en door zeer goed
verdedigen en het spelen van slimme ballen van de Veenland heren,
deden beide ploegen in deze derde

set niet veel voor elkaar onder. Uiteindelijk trokken de gastheren toch
aan het langste eind 25-22. De Wilnissers voelden dat er meer inzat en
Veenland kwam inderdaad op voorsprong. Door een combinatie van inzet en goed spel bereikte Veenland
setpoint bij de stand 24-23. Spannend dus, maar Oradi kwam gelijk.
Bij de stand 26-25, in het voordeel
van Veeland, kregen zij een tweede kans om een punt mee naar huis
te nemen. Maar ook deze keer lukte
het niet. Uiteindelijk pakten de mannen uit Aalsmeer ook deze laatste set
met 28-26. Hiermee dus de volledige winst. Toch waren de spelers van
Veenland niet ontevreden, omdat ze
goed weerstand hadden geboden en
het verschil in het veld niet zo groot
was als de ranglijst deed vermoeden.
Deze wedstrijd geeft de Wilnissers in
ieder geval een goed gevoel voor de
rest van de te spelen wedstrijden in
deze competitie.

PK Sport Bosdijkloop
wint aan populariteit
De Ronde Venen - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De
Merel de 37ste versie van de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. Wethouder Anco Goldhoorn
gaf het startschot op de Kerklaan.
De Bosdijkloop trok een grote
stroom hardlopers naar Vinkeveen,
namelijk 668 deelnemers; meer dan
in alle voorgaande jaren. Wilfred
Verhagen uit Woerden was de snelste op de halve marathon met een
knappe tijd van 1:14:56. Bij de dames was de overwinning voor Selina van der Vliet uit Soest met een
tijd van 1:27:53.

ste set nipt met 15-17 en maar de
tweede set maakten ze dit goed
en wonnen met veel enthousiasme met 17-15. De laatste wedstrijd
kwam de vermoeidheid om de hoek
spelen. Beide sets werden verloren,
waarbij de eerste set maar met een
paar punten. De laatste set was het
kaarsje echt uit.
De gezelligheid op zo’n valentijnsdag met elkaar was er gelukkig niet
minder om, ze hebben weer een
leuke dag gehad!
Atalante 3
Dan ‘last but not least’, kwam Atalante met een nieuw team. Voor nu
nog even Atalante 3 genoemd met
Marijn, Emily en Robin, maar als
ze door gaan mogen ze hun eigen
teamnaam noemen. Ze kregen hun
eerste minidag, in verband met te
kort spelers, hulp van een van de
meisjes van Girlpower.
De eerste set moesten ze nog duidelijk wennen en kwamen er nog
veel aanwijzing van de kant. Deze verloren ze met 23-10. Maar het
wende snel. De tweede set ging veel
beter en werd het spannend. Helaas
nipt verloren, 17-18, maar erg tevreden over het spel.
De tweede wedstrijd was het nieuwe eraf. Serveren ging beter en ze
hadden echt de smaak te pakken
een puike 20-14 winst! Helaas lieten
ze zich in de tweede set verrassen
door Amstelveen en verloren ze met
11-24. De laatste wedstrijd kwam
net als bij Girlpower wat vermoeidheid de kop op steken. Ze moesten toch echt de meerdere erkennen in het team van VVO uit Ouderkerk. Al met al hebben ze het voor
een eerste minidag goed gedaan op
een voor hen uitdagend nivo. Nog
niet helemaal zeker waar ze moeten
staan, ballen net niet pakken omdat er nog iemand naar de bal ging,
maar wel met ontzettend veel enthousiasme! Ze willen de volgende
keer weer allemaal mee doen! Dus
we gaan ze officieel met teamnaam
opgeven!

De winnaars van de halve marathon bij de heren en de dames, Wilfred Verhagen en Selina van der Vliet (eigen foto).

Vinkeveen - Eindelijk konden vandaag de nop/veldschoenen weer
aangetrokken worden. Na wekenlang niet gespeeld te kunnen hebben vanwege winterperikelen was het
vandaag eindelijk zover. En wat stond
er direct een titanenstrijd op het programma!! Wat wil het geval: in de
voorjaarscompetitie zijn de E3 en E4
van Hertha bij elkaar ingedeeld. Beide dus in dezelfde competitie. Of het
een soort van onderschatting was, de
mannen van de E3 begonnen nerveus
aan de wedstrijd! Hoe anders was dat
bij de E4 spelers. Zij zetten gelijk de
E3 vol onder druk. Dat resulteerde
al binnen 1 minuut voor gevaar voor
keeper Sem. Gelukkig ging de bal rakelings naast. De bedoelingen van
de E4 waren duidelijk. Bij de E3 ontbrak keeper Kevin Buitendam helaas,
maar reserve keepers Sem Snoeren
en Niels van der Maat zouden beiden
een helft de honneurs waar nemen.
De E3 kon maar moeilijk onder de
druk van de E4 vandaan komen. Als
de E3 eens gevaarlijk werd, ontbrak
het aan echte scherpte om het keeper Steve van de E4 lastig te maken..
Na een minuut of 15 werd een diepe
bal keeper Sem te machtig. Hij kwam
zijn doel uit, maar James wist hem te
snel af te zijn, 0-1. Helaas konden de
E3 mannen hier niks meer tegenover
stellen voor de rust, waardoor er met
een 0-1 achterstand werd gerust.
Felheid
In de rust werden de mannen van de
E3 gewezen op de felheid en inzet
van de E4. Als men nog wilde winnen
moesten zij feller de duels aan gaan,
en laten zien dat zij wilde winnen. Met
nu de wind mee, trokken de mannen
van de E3 ten strijde. Vanaf het begin
lieten zij ook zien over vechtlust en inzet te beschikken. Aanval na aanval

volgende op het doel van de E4, waar
keeper Steve een echte sta in de weg
bleek. Gelukkig wist Thijs Stroet een
gaatje te vinden en wist de 1-1 te maken. Het publiek, weer in groten getale aanwezig ging er eens goed voor
staan langs de lijn. Wie dacht dat dit
de ommekeer betekende kwam bedrogen uit. Een wederom snelle uitbraak van de E4 betekende de 1-2
van de voet van Finn. Weer kon de E3
beginnen om een achterstand weg te
poetsen. Maar de mannen van de E3
lieten zich niet gek maken. Na de aftrap weer direct vol aan de bak om
proberen de gelijkmaker te maken.
Die kwam er ook. Het was Sander van
Senten die op rechtsvoor een aanval
opzette en de bal terug kreeg. Daarna schoof hij de bal beheerst achter
Steve, 2-2. Het verzet bij de E4 leek
daarmee definitief gebroken. Ze hadden zoveel gegeven, de pijp was nagenoeg leeg. De E3 trok de wedstrijd
langzaam naar zich toe.
Corné ronde een mooie aanval af, 3-2
en ook Matthijs deed van zich spreken. Een diepe bal van achteruit controleerde hij prima, en hij begon aan
een mooie rush. Daarna verschalkte hij ook Steve op zijn weg naar het
doel, waardoor de 4-2 op het bord
kwam. Met nog zo’n 5 minuten te
spelen was de wedstrijd gespeeld,
maar de koek was nog niet op. Sander stoomde op over rechts, zette
een één twee op met Dylan en vanaf rechtsbuiten leverde hij een voorzet
af, die via de voet van Abel onbedoeld
achter Steve in het doel verdween. Dit
bracht de eindstand van 5-2 op het
scorebord. De E3 en E4 hebben een
spannende wedstrijd laten zien aan
het vele publiek. Een wedstrijd waar
de passie en inzet vanaf spatte. Een
groot compliment voor beide teams.

Deelname
Alle afstanden verheugden zich in
een toename van het aantal deelnemers. Aan de 10 kilometer, altijd
de afstand met de meeste deelnemers, namen 286 deelnemers deel.
Het hoofdnummer, de halve marathon, had met 175 deelnemers een
aanzienlijk deelnemersveld. Ook de
jeugdloop was met 70 en de 5 kilometer met 137 deelnemers goed bezet. Het weer was prachtig, droog,
mooi zonnig, vijf graden, maar wel
een krachtige oostelijke wind. Dus
bijna voorjaar, ideale omstandigheden om op alle afstanden volop
strijd te leveren. Met maar liefst 96
“thuislopers” uit Vinkeveen. Bij elk
kilometerpunt stond een afstandsbord. De lopers waren blij met deze
grote borden langs het parcours; ze
konden hierdoor namelijk regelmatig controleren of ze nog op schema liepen.
Jeugdloop
Om 11.30 uur ging een grote enthousiaste groep jeugdige atleten van start in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Bij de jongens
ging als eerste Milan Biesheuvel uit
Aalsmeer onder het finishdoek door
in een tijd van 3:24 min. Bij de meisjes was, evenals vorig jaar, de winnares Bonne van Avezaath uit Vinkeveen in een tijd van 3:54 min. Alle kinderen kregen een medaille als
herinnering.
5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de
heren was de uit Vinkeveen afkomstige Erik Rydfors. Hij liet een tijd
afdrukken van 16:51. Bij de dames
won Kirsten van de Ruit uit Hoofddorp. Zij liep de vijf kilometer in een
tijd van 20:15 min.
10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer
heeft altijd het grootste deelnemersveld. De winnaar bij de heren
was Jay Sauer uit Nijmegen met een
prachtige tijd van 33:23 min. Bij de
dames won, evenals vorig jaar, Karin Vissers uit Laren met een tijd van
38:58 min.
Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer
moest worden afgelegd voor het koningsnummer. Er was voor deze afstand veel belangstelling, mede gezien de toch wel redelijke weersomstandigheden. De halve marathon werd om twaalf uur weggeschoten door wethouder Anco
Goldhoorn van De Ronde Venen.
De overwinning ging dit jaar bij de
heren naar de uit Woerden afkomstige Wilfred Verhagen. Hij was de
winnaar met een tijd van 1:14:56.
Start van de 5 kilometer (eigen foto).

“Het was voor mij zwaar, mijn conditie is nog niet optimaal, ziek geweest (griep), sinds 2 weken weer
aan het lopen, Dirk Wijnalda liep de
eerste 10 kilometer alleen vooruit,
samen met Michael Woerden ben ik
naar hem toe gelopen, echter 6 kilometer voor het einde versnelde Dirk
weer, ben met hem meegegaan en
heb hem in de sprint kunnen verslaan, het was mijn eerste deelname
aan de Bosdijkloop, mede door gebruik te maken van deze twee hazen heb ik mijn PR op de halve marathon met ongeveer 1 minuut kunnen verbeteren”. Wilfred kreeg een
wisselbeker.
Slechts enkele seconden na de winnaar werd Dirk Wijnalda uit Bunnik tweede met 1:15:00. De derde
plaats was voor Michael Woerden
uit Mijdrecht met 1:15:37. Bij de dames was de overwinning voor Selina van der Vliet uit Soest met een
tijd van 1:27:53. “Mooie ronde, geen
last van verkeer, wel behoorlijk veel
wind, heb echter met een groepje
kunnen lopen, het was mijn eerste
deelname aan de Bosdijkloop”. Selina kreeg een wisselbeker. Jolanda ten Brinke uit Amstelhoek werd
tweede met 1:32:39. De derde plaats
was voor Mandy Plasmeijer uit Uithoorn met 1:38:26.
Organisatie
De organisatie bij start en finish,
in De Boei en onderweg liep dit
jaar gesmeerd. Daardoor waren
er veel tevreden gezichten. De enthousiaste 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 37ste PK Sport Bosdijkloop een geslaagd evenement.
De organisatie van dit evenement is
niet mogelijk zonder de vele sponsors, met PK Sport als hoofdsponsor. En verder natuurlijk dankzij de
hulp van veel vrijwilligers, gediplomeerde verkeersregelaars, leden
van TTC De Merel, de EHBO, muziek
bij de finish, personeel van De Boei
en vele anderen. En uiteraard de lopers die na het startschot van wethouder Anco Goldhoorn door het
mooie en landelijke ‘Bosdijk’ parcours liepen.
De 38ste PK Sport Bosdijkloop,
wordt gehouden op de derde zondag van februari: 21 februari 2016.
Start van de Jeugdloop (eigen foto)
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Op zaterdagochtend kwamen Caressa en Janneke in actie. Dit team
op E-junior niveau is voor het eerst
bij elkaar en beide doen nog niet
zo lang aan acrogym. Het deelnemersveld was erg groot en er waren een aantal sterke tegenstanders. De meiden lieten een oefening zien met zeer weinig fouten
en verbaasden hiermee zichzelf en
ook de trainster. De punten waren
ook erg goed en met 24,350 werden ze heel knap 6e! In de middag
waren de E-senior teams. Ook hier:
3 teams voor het eerst in deze samenstellen. Caitlin en Floor zijn pas
3 weken samen aan het trainen en
hebben hard gewerkt om de oefening in te studeren. De elementen
ging heel goed (op een matige tossstreksprong na). De dans mag nog
wat overtuigender, maar ze maakten
met 23,700 pnt (5e van de 14) een
super start! Jonna en Anne hadden nog geen oefenwedstrijd gedraaid en moesten nu direct voor
het “echie”. Ook hier wat problemen
met de toss en ook een paar onnodige tijdfouten.
Prachtig
Gelukkig ging er ook een heleboel

goed en maakte Anne een prachtige
handstand en hurksteun! De 22,450
pnt waren goed voor de 13e plek.
De damesgroep Bente, Ilse en Ruby
verbaasde op verschillende manieren (vooral zichzelf). De hurksteun
lukte deze keer super goed, er was
een hoge streksprong en tenen in
de handstand waren goed gestrekt!
De dans was prachtig uitgevoerd….
Mariska bedankt voor het aanleren van de oefening. De punten waren super hoog (25,550) en de dames mochten de gouden medaille mee naar huis nemen. En dan te
weten dat ze door ziekte de afgelopen 2 weken niet optimaal hebben
kunnen
trainen….verbazingwekkend toch? De zondag was er alleen
een wedstrijd in de ochtend. Shelly en Sterre waren in blok 1 aan de
beurt. In de les zijn de meiden altijd
super strak in de dans en het begin
van de oefening spatte dan ook van
de vloer! Helaas meteen in het eerste element een fout, wat altijd lastig is. Er werd direct revanche genomen met een perfecte handstand.
Daarna zorgde spanning weer voor
moeilijkheden. De dames kregen
uiteindelijk het cijfer 22,400 pnt (4e)
wat een beetje tegen viel. Nuna en
Laura op D-niveau starten hun oefening super strak met een perfect vliegtuigje en toss-up. Ook de
spreidhoeksteun was erg goed. Helaas was er daarna een concentratie foutje, waardoor de dames iets
achter op de muziek raakte. De jury
was erg streng en keurde de handstand af. Dit zorgde voor te veel aftrek, waardoor de meiden “maar”
20,8 pnt scoorden (15e).

Atlantis A1 stunt tegen
kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 14 februari
speelde Atlantis A1 tegen het reeds
kampioen zijnde Groen Geel A2.
Middels een 7-8 achterstand bij rust,
werd het uiteindelijk een zeer verdienstelijk gelijkspel: 16-16. Evenals Groen Geel A1 (volgend jaar uitkomend in de landelijke A-jeugd
hoofdklasse) is ook Groen Geel A2
kampioen geworden. Met slechts 1
nederlaag waren zij de sterkste in
deze poule en dus de terechte kampioen. De uitwedstrijd werd destijds
verloren met 19-10 en met het missen van 3 basisspelers begon Atlantis A1/Roebeson Expertises aan deze moeilijke opdracht. Trainers/coaches Arie Zaal en Rob Cornelissen
toverden de volgende opstelling uit
de hoed: Lars Kuylenburg, Jelle van
Wermeskerken, Rosalie Schouten en
Joy Trompert begonnen in de aanval
en de verdediging bestond uit Jonathan van der Horst, Rick Kuylenburg, Aisha Keijman en Lynn Loman.
De eerste goal kwam uit handen van
de bezoekers maar al snel kwam de
gelijkmaker. De teams bleven om en
om scoren en geen van beiden kon
een gaatje slaan van 2 doelpunten.
Mede door het scherpe verdedigen,
waardoor er onder druk moest worden geschoten, werd er een aanslag
gepleegd op de conditie. De ruststand werd 7-8. In de tweede helft
liet Groen Geel zien waarom zij kampioen zijn geworden. Zes doelpogingen werden zes goals en de wedstrijd leek gespeeld. Atlantis A1 was
machteloos, een 7-14 achterstand

is bijna onmogelijk in te halen. Heel
even klampte de thuisploeg aan bij
10-14 maar de ploeg uit Wormerveer
schoot zich naar 10-16.
Onmogelijk
Wat er toen gebeurde grensde bijna aan het onmogelijke. Aangemoedigd door het meelevende publiek
begon Atlantis A1 aan een inhaalrace die zijn weerga niet kende.
De stand ging van 10-16 naar 12-16.
De ploeg geloofde er weer in en toen
de doelpuntenmachine van Groen
Geel stokte rook Atlantis A1 zijn
kans. Met de allerlaatste krachtsinspanning begon de ploeg aan een
inhaalrace en via 13-16 werd het 1416. Inmiddels werd de moe gestreden Joy Trompert vervangen door
B1 speelster Elise van Walraven. Het
werd 15-16 en het publiek ging op
de banken staan toen de 16-16 werd
gescoord. Met nog twee minuten op
de klok gingen beide teams voor de
overwinning maar in de laatste zenuwslopende momenten kwam niemand meer tot scoren. Een ware
thriller waarbij Atlantis A1 heeft laten zien dat het ook onder druk en
bij grote achterstand mentaal zeer
sterk is. Atlantis A1 wenst Groen
Geel A2 veel succes in de overgangsklasse. Er rest de Roebeson
expertises formatie nog 1 wedstrijd.
Zaterdag 7 maart gaat de reis naar
Zaandam alwaar ZKV A1 de tegenstander is die in de eerste ontmoeting met 20-15 werd verslagen.

Dulmus en Bras kwart finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè
de Merel zijn meer kwart finalisten
bekend, in het afgelopen weekend
speelden op de zaterdag: John Vrielink, Siep Raap, Bram Koning, Frank
van Schaik.
Zondag speelden: Maarten Dulmus
en Hans Bras zich naar de kwart
finales. Verdere kwart finalisten
zijn: Frank van S, Jan Eijsker, Henny Versluis, Bas Krabbendam, Joop
Luthart, Jac de Leeuw, Henk Door-

nekamp, Bert van Walraven, Eduard van Heuven, Erik Spiering, Frank
Boelhouwer en Desmond Driehuis.
De volgende voorronden wedstrijden zijn te spelen op zaterdag 21
en zondag 22 februari en zondag
1 maart. Alle dagen zal er gestart
worden om 14.00 uur. De kwart finales worden op zaterdag 14 en
21 en zondag 15 en 22 maart gespeeld. Dit alles in Cafè de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562.
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Bar Adelhof 1 zet forse stap

Verbazende resultaten
voor GVM Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen weekeinde
was de eerste “echte” acrogymwedstrijd van het seizoen.
GVM’79 organiseerde deze wedstrijd samen met CCO Zaandam,
wat betekende dat ouders en gymnasten als vrijwilligers werden ingezet om de wedstrijd goed te laten
verlopen. Iedereen die heeft geholpen, hartstikke bedankt!

• Nieuwe Meerbode

De Ronde Venen - Bar Adelhof 1
zette afgelopen week een forse stap
in de richting van de top. Tot vorige week stonden zij, wel met 2 wedstrijden minder gespeeld, in de middenmoot van de beker, maar door
uit bij de Kromme Mijdrecht met 0-9
te winnen, staan zij inmiddels 4e.
Dat geeft weer uitzicht op een hoge klassering en misschien wel hernieuwing van de bekertitel! De topspelers van deze speelweek waren
er dit keer drie. Hendrik Versluis
(ASM 2) en Antonie Schuurman (de
Kromme Mijdrecht 1) deden slechts
18 beurten over hun partij en Nick
v/d Veerdonk (Onze Vrijheid /de Biljartmakers) maakte de hoogste serie (16 caramboles, 32%).

Turnsters GVM´79 door
naar finale!
Mijdrecht - Op zaterdag 14 februari werd in Hooglanderveen de tweede turnwedstrijd van de keuze oefenstof gehouden. Voor Marit, Lisa,
Tess en Bernis was het eerste toestel de brug, onder leiding van Natasja de Jong-Galjaard. Op Brug
had Lisa het even moeilijk met het
aanspringen naar de hoge legger,
maar na een diepe zucht springt ze
dan toch. Goed gedaan! Ook Marit
springt naar de hoge legger en dat
is een hele overwinning. Bij sprong
maakt Marit opeens de verkeerde
salto waardoor zij veel punten verliest, maar ze maakt het snel goed
op vloer, waar ze de 13e plaats pakt!
Lisa doet de radslag op de balk en
ook Tess laat zich niet kennen en
doet de radslag. Goed gedaan meiden! Bernis weet heel goed op de
balk te blijven met haar koprol, super! Daarna is haar mooie glimlach
niet meer van haar gezicht te krijgen
en heeft ze er duidelijk veel plezier
in! Plezier staat bij GVM altijd voorop en op vloer wordt dat beloont met
een mooie 9e plaats voor Bernis. Het
laatste onderdeel is de sprong. Lisa springt een hele mooie hoge salto, maar heeft iets teveel rotatie en
valt op haar knieën. Lisa blinkt uit
op vloer en balk en wordt bij beiden
16e! Tess eindigt het beste van dit
groepje en wordt met 44.900 punten
op 4 toestellen 17e!
Les
Onder leiding van Lisanne Helmer
beginnen Jessica, Mandy, Danique
en Lynn op de andere baan. Ze turnen in het hoogste niveau wat wij
momenteel bij ons op de les hebben
en zijn dan ook erg zenuwachtig.
Jessica springt een mooie arabier
flik flak, waar wij ontzettend trots op
zijn! De 16e plaats op vloer is voor
haar! Danique laat op vloer een hele
mooie overslag zien. Ondanks dat ze
erg tegen de balk opziet, gaat ze er
toch op en zet ze door! Super! Ook
op sprong weigert ze niet en daar
wordt ze 18e! Op de balk turnt Lynn
een prachtige radslag en blijft staan!

Brug wordt haar beste toestel, waar
zij een salto af laat zien die ze nog
maar kort geleden onder de knie
kreeg. Ze haalt de 12e plaats. Als
enige van dit groepje springt Mandy een streksalto op de plankoline
wat meteen haar beste toestel word.
Super gedaan! De 12e plaats op
sprong is voor haar. Ondanks de zenuwen hebben ze het allemaal heel
goed gedaan. Met een puntentotaal
van 43.150 eindigt Jessica het beste
van deze meiden.
Spanning
Tijdens de laatste wedstrijd van de
dag was de spanning bij de trainsters duidelijk te merken. De wedstrijd liep door de snelle juryleden een half uur in, waardoor alleen Merel ten Haaf helemaal klaar
stond. Iris Koppenol en Lilian Samsom stonden in de file en kwamen
na de warming up alsnog binnen.
Gelukkig konden zij gewoon aanschuiven. Ondanks dat Iris niet veel
tijd heeft gehad om op adem te komen, turnt ze een mooie arabier flikflak op de vloer. Ze turnt een mooie
salto van de brug af, iets te dicht
bij de legger, maar ze weet gelukkig goed te landen. Als één van de
weinige turnsters bij GVM spring
Iris haar sprong met plank en krijgt
daarmee een mooie 9e plaats! Merel stijgt deze dag boven zich zelf uit
en verbeterd zich op wel 3 toestellen! Ze turnt heel netjes en constant
en haar beste toestel wordt de vloer.
Van de 28 deelnemers in dit niveau
eindigt zij maar liefst als 8e! Wat een
topprestatie! Lilian probeert met
man en macht haar voeten op de
leggers van de brug te zetten voor
haar afsprong en dat doet ze helemaal niet slecht. Lilian heeft een
goede uitstraling op vloer krijgt daar
de 17e plaats. Met genoeg punten
na al het harde werken plaatsen
Merel en Iris zich voor de finale! Dames gefeliciteerd! De wedstrijd eindigt dit keer heerlijk op tijd waardoor iedereen snel naar huis kon
voor de Valentijns plannen!

Dan de wedstrijden
ASM 2 ontving De Springbok 1,
Hendrik Versluis was heel goed op
dreef en had zijn 65 caramboles al in
18 beurten op tafel. De laatste partij in deze wedstrijd, Jim van Zwieten tegen Michel Bak, bleef tot aan
het einde spannend. Beide spelers
moesten nog 2 caramboles. Michel
kreeg daarbij een kleine kans en
pakte die ook. Mede door de snelle partij van Hendrik was de einduitslag toch in het voordeel van ASM
2, 5-4 en zo komt de nummer 3 toch
een punt dichterbij de nummer 2.
Bar Adelhof 3 ontving Paddestoel
2. Ron Hartsink verloor maar net
(1 caramboles te weinig) van Cock
Verver. Leonie Minnee (Paddenstoel
2) had een sterke eindsprint.
Stefan Vos
Tegenstander Stefan Vos had de
partij al uitgemaakt maar met een
serie van 3 in de nabeurt sleepte Leonie toch een gelijkspel uit het vuur,
einduitslag 6-3. De Springbok 2 ontving de Merel/Heerenlux 1. Een gelijk opgaande strijd, maar met een
heel klein verschil in caramboles
werd het uiteindelijk 4 tegen 5.
CenS 2 kreeg de Merel/Heerenlux
3 op bezoek. De Merel staat er in
de competitie heel goed voor maar
doet het in de beker wat minder.
Daar was, helaas voor CenS, de-

ze keer weinig van te merken. Allen Jos Bader bleef in de strijd overeind tegen Caty Jansen maar Dorus
v/d Meer, Wim Berkelaar en Hans
van Rijn zetten dat recht door hun
partijen te winnen, 2-7. De Kromme Mijdrecht speelde tegen DIO,
de nummer 4 tegen de nummer 14.
Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn (beiden DIO) speelde beiden
sterk en wonnen hun partij maar ja,
daar was dan Antonie Schuurman
(de Kromme Mijdrecht) met zijn
partij in 18 beurten en Adri van Yperen (de Kromme Mijdrecht) won ook
nog zijn partij en daarmee kwam de
einduitslag op 4-5. CenS 1 haalde
deze week flink uit tegen de Merel/Heerelux 2. Piet Best (de Merel)
miste in zijn partij tegen Evert Driehuis (CenS) de laatste carambole
voor een gelijk spel.
Altijd goed
De andere partijen waren voor de
mannen van CenS, 9-0. ASM 1
speelde tegen Stieva/Aalsmeer. Alleen Henny Versuils, die eigenlijk altijd goed speelt, won ook deze maal
zijn partij tegen Lucia Burger. Helaas voor ASM was dat ook de enige
winstpartij in deze wedstrijd, 2-7. De
laatste wedstrijd was die van Onze Vrijheid/de Biljartmakers tegen
de Schans/Lutis ventilatietechniek
(nummer 1 in de beker). Wil je kampioen worden dan moet je, om maar
eens een cliché te gebruiken, blijven
winnen. Dat wil de Schans uiteraard
ook, maar de tegenstander moet
daar wel aan meewerken. Gezien de
hoogste serie van de week van Nick
van de Veerdonk (Onze Vrijheid) zag
het daar niet naar uit maar de praktijk is altijd anders. Zelfs de hoogste serie was deze keer niet genoeg
om de partij tegen Pieter Stokhof
te winnen en ook Bert Loogman en
Frans van Deinum konden hun partijen niet winnen. Alleen Fred van
Eijck wist 2 punten voor Onze Vrijheid binnen te halen, de andere 7
waren voor de Schans/Lutis ventilatietechniek en zij lopen daarmee
ook weer uit op de nummers 2 en 3
in de tussenstand.

G-sportdag Atlantis en
HVM een succes
Mijdrecht - Korfbalvereniging
Atlantis en Hockey Vereniging
Mijdrecht hebben op zondag 15 februari samen een leuke sportdag
georganiseerd voor kinderen en
jong volwassenen met een verstandelijke, licht lichamelijke of motorische beperking of een vorm van autisme. Met heel veel plezier hebben
de beide G-teams kennis gemaakt
met elkaar en de hockey- en korfbalsport. Er is een groot enthousiasme bij de G-leden, hun ouders als
ook beide clubs om vaker samen te
sporten. Dit zal de komende tijd bij
HVM en Atlantis verder vorm krijgen. Plezier hebben in het sporten

en bewegen en het ontwikkelen van
sociale en motorische vaardigheden
staan voorop. Daarbij moeten deze kinderen en jong volwassenen
niet geremd worden door hun beperking, maar juist gesterkt worden
in hun mogelijkheden. Geïnteresseerden kunnen zich melden door
een mail te sturen naar g-hockey@
hvmijdrecht.nl of atlantistoppers@
kvatlantis.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de websites van beide verenigingen: www.kvatlantis.nl, onder het kopje G-korfbal. www.
hvmijdrecht.nl, onder het kopje
Hockey, G-hockey.

Atalante heren 1 komt te
kort tegen Huizen
Vinkeveen - Na de teleurstellende nederlaag moest Atalante heren
1 ook tegen Prima Donna - Huizen
genoegen nemen met slechts één
punt, 3-1. In eigen huis kwamen de
Vinkeveners uitstekend uit de startblokken, maar over de langere afstand bleken de gasten meer solide
en vooral meer geslepen. Voor Atalante is de top drie in de promotieklasse nog net een maatje te groot.
Zeker als de toch al krappe selectie niet fit is. Zo kampt Iwan met
een schouderblessure en had Yorick, na al een vijfsetter in de benen
met heren 2, last van zijn rug. Toch
opende Atalante in thuishal De Boei
weer ouderwets sterk. Het werd 7-3,
en na een perfecte pass van Leroy
gevolgd door een mooie combinatie
tussen Jeroen en Erik ook 15-9. Huizen kwam nog wel wat terug. Maar
na een goede serviceserie van Jeroen en een spetter van Bas werd
de eerste set met 25-19 binnen gehaald.
Een uitstekend begin, maar al
gauw bleek dat de koek daarmee
wel een beetje op was. Huizen liep
in de tweede set snel uit naar een
2-6 voorsprong. Bij Atalante was de
scherpte, met name in de service,
er een beetje af en Huizen wist de
pass bij Atalante nu wel te ontregelen. Vooral Leroy had het zwaar aan
de buitenkant, omdat de pass bij de
thuisploeg bleef hangen en de variatie uit het spel verdween. Er waren nog wel oplevingen, maar Huizen maakte de tweede set bekwaam
af, 17-25.
Voorsprong
In de derde set, met Frans voor Jeroen in de spelverdeling, nam Ata-

lante aanvankelijk weer brutaal een
8-5 voorsprong. Maar na drie stopfouten op rij was die weer snel verdwenen. Bij 8-9 kon Yorick niet verder en voor hem kwam Rick, die ook
al een wedstrijd speelde. Op karakter knokte Atalante zich nog terug
tot 18-19, maar verder liet Huizen
het niet komen, 20-25.
En daarmee was het met de weerstand van Atalante wel gedaan. Huizen speelt met vier ervaren, slimme
volleyballers aangevuld met enkele
zeer talentvolle tieners en kon vrijuit
spelend ook de vierde set gemakkelijk binnenhalen, 17-25.
Er is hard gewerkt door de Vinkeveners, maar met een krappe selectie
is de top drie gewoon een maatje te
groot voor Atalante. Als iedereen fit
en aanwezig is kunnen De Vinkeveners nog aardig meekomen, maar is
dat niet het geval, dan is de top in de
promotieklasse nog vrij ver uit zicht.
Geen probleem, want als promoven
dus doet Atalante nog steeds mee in
het linker rijtje en dat is een geweldige prestatie. De komende wedstrijden worden nu wel belangrijk,
want de brede middenmoot komt
met rasse schreden dichterbij. En
Atalante ontvangt ook de top 2 nog
in eigen huis. Maar eerst vrijdag 27
februari uit naar Unicornus in Bunschoten, een team dat de laatste
tijd heel veel punten pakt. Atalante wil graag blijven meedraaien in
de top van de promotieklasse en is
voor volgend seizoen op zoek naar
talentvolle volleyballers uit de regio
die graag een stapje hoger willen.
Mail naar jeroen.kraakman@planet.
nl of kom een keer langs op onze
trainingsavond in Mijdrecht (maandag van 21.30-23.00 uur.)

Afstandskampioenschappen
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Zaterdagavond
14 februari schaatsen de leden van
IJsclub Nooit Gedacht hun clubkampioenschap afstanden op de Jaap
Edenbaan. Nooit eerder zijn de clubkampioenschappen per afstand verreden, maar omdat de reguliere clubkampioenschappen al eerder plaats
hadden gevonden in Dronten was
dit een mooie aanvulling op schaatswedstrijden die Nooit Gedacht zelf
organiseert. In totaal stond een kleine dertig man aan de start voor een
500 meter en een langere afstand
naar keuze. De 500 meter werd door
iedereen gereden. Voor de één was
deze afstand een opwarmertje voor
het langere werk, voor de ander een
uitgelezen mogelijkheid om zich tot
clubkampioen te laten kronen. Daarna volgde een lange afstand naar
keuze variërend van een 1.000 meter
tot aan een 5.000 meter De weersomstandigheden waren zeer goed
te noemen. Een mooie temperatuur
en weinig wind. Daardoor waren ook
de ijscondities goed en dat leverde
snelle tijden op, getuige de 21 per-

soonlijke records die gereden werden. De titels op de kortste afstand
bij de dames ging naar Lotte Elfferich die in een tijd van 45,41 ternauwernood Kim Mahabali (45,64) achter zich wist te houden. Lotte Elfferich wist vervolgens ook de titel op de
1.000 meter voor zich op te eisen in
een tijd van 1.34,75. Op de 1.500 meter waren er geen vrouwelijke kandidaten, maar wel op de 3.000 meter.
Hannah Knotnerus wist deze strijd
te winnen in 5.26,52 en Kim Mahabali (5.28,60) moest opnieuw genoegen nemen met een tweede plek. Bij
de heren ging de strijd op de kortste
afstanden tussen Sven Prins en Dennis Bunschoten. Sven was beide keren Dennis te snel af. Zijn tijden: 500
meter 39,04 en 1.000 meter 1.19,40.
De titels op de andere afstanden gingen naar Ruben Schel (1.500 meter in
2.19,49), Ivar Immerzeel (4.46,10) en
Koen de Best (5.000 meter in 7.29,87)
Al met al een zeer geslaagde wedstrijd en een mooi evenement toegevoegd op de schaats kalender van
Nooit Gedacht.

