
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Spaar mee voor 
je sportclub bij 
JUMBO-actie
Wilnis - Jumbo organiseert dit 
jaar een actie waarbij klanten 
voor elke 10 euro een spaar-
punt krijgen. Vervolgens kun-
nen deze punten worden ge-
doneerd in de displays voor in 
de winkel van de deelnemen-
de sportverenigingen. Per regio 
heeft Jumbo een budget vast-
gesteld en afhankelijk van de 
gespaarde punten wordt de bij-
drage verdeeld over de deelne-
mers. De actie loopt van 2 no-
vember t/m 6 december. 

Voor meer info zie de 
advertentie op de achterpagina.
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Maandag
7 november 2016

Start verkoop 6 vrije
kavels & Woonproeven
24 woningen
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Zorgorganisatie Careyn nr 1 op de zwarte lijst

Mariaoord onder curatele
Vinkeveen - Maandag jl heeft de 
inspectie voor de Gezondheidszorg 
een nieuwe zwarte lijst naar buiten 
gebracht . Stonden er een half jaar 
geleden nog elf verpleeghuizen op 
deze lijst, nu nog vijf over. Careyn 
is de meest zorgwekkende op deze 
nieuwe lijst en zijn al hun 29 huizen 
onder curatele geplaatst. Verpleeg-
huis Mariaoord is een van deze 29. 
Careyn krijgt nu een zogenoem-
de aanwijzing opgelegd. Zij moeten 
er voor zorgen dat de zorg binnen 
zes maanden verbeterd. Zo niet dan 
kan er een boete worden opgelegd 
of men kan het bestuur dwingen de 
nodige maatregelen te nemen. Ca-
reyn is van de vijf op de zwarte lijst 
genoemde zorginstellingen de eni-
ge en eerste waar een speciaal in-
terventieteam zal worden opgesteld 
om deze klus te klaren. 
Careyn liet via een persbericht het 
volgende weten: “De voorzitter van 
de raad van bestuur, Rob van Dam, 
erkent dat ondanks grote inspan-
ningen de verbeteraanpak onvol-
doende resultaat heeft opgeleverd, 
o.a. op het gebied van personele 
bezetting. Daarom heeft hij beslo-
ten plaats te maken voor een nieu-
we bestuurder. De raad van toezicht 
heeft Harry Luik (63) per 1 novem-
ber as. benoemd als tijdelijk voorzit-
ter van de raad van bestuur, met po-
sitief advies van de cliëntenraad en 
de ondernemingsraad. Luik is een 

ervaren zorgbestuurder en van huis 
uit verpleegkundige: “ik voel mij 
enorm uitgedaagd om samen met 
medewerkers, cliënten en hun ver-
wanten aan de bak te gaan. De rich-
ting is duidelijk en ik heb er op basis 
van de gevoerde gesprekken ver-
trouwen in dat ons dat gaat lukken”.
De raad van toezicht gaat later dit 
jaar op zoek naar een vaste voorzit-
ter van het tweehoofdige bestuur.
Het belang van cliënten staat voor-
op voor Careyn. Careyn gaat er dan 
ook alles aan doen om de benodig-
de kwaliteitsverbeteringen voortva-
rend te realiseren. Dat betekent dat 
we samen met onze medewerkers, 
management en medezeggenschap 
de aanpak intensiveren. Er is het af-
gelopen jaar hard gewerkt door alle 
betrokkenen maar de opgave voor 
de organisatie is te groot gebleken 
en daarom is meer tijd nodig.
Om de vereiste kwaliteitsverbete-
ring te realiseren, is tevens een ex-
tern projectleider aangesteld met 
een ruime ervaring op dit vlak. Ca-
reyn verleent de Inspectie uiteraard 
alle medewerking om de uitvoering, 
de voortgang en de resultaten daar-
van te toetsen. Careyn werkt hier 
met vertrouwen aan. De raad van 
bestuur heeft daarbij veel respect 
en waardering voor de medewer-
kers van Careyn, die iedere dag met 
veel inzet en betrokkenheid zorgen 
voor de cliënten”.

Mijdrecht – Piet(83) en Fien (83) 
de Koff uit Mijdrecht vierde afgelo-
pen week hun 65-jarig huwelijk. Ter 
gelegenheid daarvan kwam burge-
meester Maarten Divendal hen per-
soonlijk feliciteren. Piet en Fien ge-
nieten beiden nog van het leven. 
Ze hebben een goede gezondheid, 

gaan nog graag naar hun caravan 
in Vinkeveen, waar Piet ook nog met 
veel plezier zijn tuintje zelf onder-
houd. Ze hebben elkaar dankzij de 
vriendin van Fien leren kennen. De-
ze vriendin van Fien had Fien voor-
gesteld om te gaan corresponderen 
met Piet Koff, die als gewond militair 

toendertijd in Indie was gelegerd. 
Fien is gaan schrijven en na bijna 
anderhalf jaar schrijven stond Piet 
plotseling bij Fien op de stoep. Op 
27 oktober 1951 een half jaar later 
stapte ze in het huwelijksbootje. Ze 
kregen een zoon en een dochter en 
genieten nog dagelijks van elkaar.

Bruidspaar De Kof vierde 
65-jarig huwelijk

Wilnis - Op woensdag 26 oktober 
2016 hebben Edwin Zwart en Nant 
Hartel namens alle ondernemers in 
Wilnis de eerste bewoners van het 
nieuwbouwproject de Maricken een 
welkomstpakket overhandigd. Hier-
mee willen zij de nieuwe inwoners 
van de wijk welkom heten in Wilnis. 
Bouwmaatschappij Verwelius heeft 

vorige week de eerste 12 wonin-
gen opgeleverd aan haar huurders 
en nu wonen de eerste bewoners er 
al. De ondernemersvereniging Wil-
nis ziet de Maricken als een goede 
impuls voor de detailhandel in het 
dorp en ontvangt de bewoners dan 
ook hartelijk met een ludieke mand 
met producten van de plaatselijke 

ondernemingen. In de nieuwbouw-
wijk de Maricken wordt inmiddels 
volop gebouwd. Komend jaar wor-
den de 168 nu in aanbouw zijnde 
eengezinswoningen gefaseerd op-
geleverd. Naast de eengezinswo-
ningen zijn ook de luxe twee-on-
der-één kap woningen in het deel-
project Wilnis Wit in aanbouw.

Eerste bewoner de Maricken 
ontvangt welkomstpakket

De Ronde Venen - Onder grote 
belangstelling is afgelopen vrijdag 
de nieuwe locatie van Kunst Rond 
de Venen bij de Driehuisschool in 
Mijdrecht feestelijk geopend.
’s Middags om 17.00 uur had zich 
een grote menigte op het school-
plein op Bozenhoven 156 verzameld 
bij de lokalen waar de muziek-, 
dans- en theaterschool sinds sep-
tember gevestigd is.
Er waren veel leerlingen en ouders 
van de Driehuisschool aanwezig om 
mee te doen met de twee openings-
liedjes die van te voren met docen-
ten van KRDV ingestudeerd waren. 
Zo waren er dansers en zangers, 
trommelaars, houtblazers, koper-
blazers, gitaristen en keyboardspe-

lers in de dop die enthousiast mee-
deden met ‘Kun je zingen, zing met 
ons mee’ en het ritmische ‘Draaien, 
springen, stap opzij’. 
Na dit muzikale begin was het tijd 
voor een speech door KRDV-be-
stuurslid Jan van Breukelen, die de 
nadruk legde op de mooie samen-
werking die tussen de Driehuis-
school en Kunst Rond de Venen was 
ontstaan. Daarna gaf hij het woord 
aan de wethouder van cultuur Da-
vid Moolenburgh die het belang on-
derstreepte van goed cultuuronder-
wijs in de gemeente en vervolgens 
met een grote schaar het lint door-
knipte, met welke actie deze locatie 
van Kunst Rond de Venen offi cieel 
geopend was.

Nieuwe locatie 
Kunst Rond de Venen 

feestelijk geopend

Autobedrijf Rovemij viert 
aansluiting bij Autofi rst
Mijdrecht - Autobedrijf Rovémij 
in Mijdrecht mag zich vanaf 1 no-
vember a.s AutoFirst Rovémij noe-
men. Dit wordt groots gevierd tij-
dens de gezellige Rovémij Winter-
check dagen 4 en 5 november a.s., 
waar klanten kosteloos onder meer 
ruitenwissers, accu en banden kun-
nen laten testen.Er staat deze da-
gen ook een real size formule 1 wa-
gen. Een simulator waar je echt in 
kan racen met kans op mooie prij-
zen. De eerste prijs is een biertap 
van Philips. Rovémij is beide check-
dagen via de normale route bereik-
baar. AutoFirst is een franchisefor-
mule van garagebedrijven die staat 
voor: waar voor uw geld, online ge-
mak, klanttevredenheid (gemiddeld 
8+ op www.klantenvertellen.nl), op-
geleid en gemotiveerd personeel en 
altijd toegang tot de laatste inno-

vaties. Bovendien behouden klan-
ten van AutoFirst bij onderhoud hun 
mobiliteitsgarantie, waardoor een 
kostbaar pechhulp abonnement van 
bijvoorbeeld de ANWB overbodig 
is. Directeur Reinier Treur: “Auto-
First past als geen ander concept bij 
ons; korte lijnen, meedenken met de 
klant en snel schakelen. Dat is waar 
ons bedrijf al jaren voor staat en dat 
is ook waar AutoFirst voor staat. Het 
huidige tijdperk eist dat garagebe-
drijven meer gaan samenwerken. 
In marketing, maar vooral om bij te 
blijven in alle technische ontwikke-
lingen in de autobranche, zodat wij 
ook in de toekomst al onze klanten 
naar behoren kunnen blijven bedie-
nen.” AutoFirst Rovémij is gevestigd 
aan Hofl and 160 in Mijdrecht. 
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in deze krant. 

Doneer je sportpunten op 
Jumbo.com/sparenvoorjesportvereniging

Van trainingshesjes tot ballen, 
van speeltoestel tot pionnen.

    Jumbo  , Wilnis, Molmlaan 2                                         

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 6 december 2016 
een sportverenigingspunt met een unieke code die je op 
jumbo.com/sparenvoorjesportvereniging kunt geven aan de deelnemende 
sportvereniging van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt de 
€ 6500 verdeeld over alle deelnemende sportverenigingen 
op basis van het aantal ontvangen sportverenigingspunten. Spaar je mee?
* Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op 
Jumbo.com/sparenvoorjesportvereniging
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. Eén van de landen 
waarin wij projecten financieren is Tanzania. Nel Bouwhuizen, 
oud-bestuurslid van onze stichting, bezocht het land deze zomer.
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Tanzania 4
Tanzania heeft prachtige, gevari-
eerde landschappen waaronder 
een heel mooie kust aan de Indi-
sche Oceaan en tropische eilan-
den in diezelfde oceaan – denk 
bijvoorbeeld aan Zanzibar. Maar 
ook kent het land gebergten zo-
als de Usumbara en Udzungwa, 
grote meren zoals het Victoria-
meer, oerwouden en savannen, 
hoogvlaktes en heel veel wildpar-
ken. Ook buiten de wildparken is 
veel wild. Toch is er relatief weinig 
toerisme en is het een arm land. 
Behalve heel mooie gebieden 
heeft het land ook uitgestrekte 
droge gebieden met weinig be-
groeiing en stoffige dorpjes van 
zelfgebouwde huisjes. Daar vraag 
je je af: hoe kunnen mensen hier 
leven en waarvan? In dit arme 
land helpt onze stichting al ruim 
twintig jaar aan de realisatie van 
goede onderwijsprojecten. 
In eerdere columns is de Debra-
bant Higher Secondary School al 
genoemd. Behalve met de bouw 
van het schoolgebouw, hebben 
wij geholpen met aantal aan de 
school gerelateerde projecten, 
waaronder een ziekenboeg. Vrij-
wel iedereen in dit gebied heeft 
malaria, ook de westerse me-
dewerkers. Iedereen is dus wel 

eens ziek en dan is de zieken-
boeg handig, vooral voor arme 
leerlingen die thuis geen of am-
per opvang hebben. Ook heeft de 
school sinds een aantal jaar een 
scheikundelokaal en een stevi-
ge muur rondom het schoolter-
rein, waar ook twee huizen voor 
leerkrachten staan. De muur is 
inmiddels voorzien van een af-
wateringssysteem, zodat het ve-
le water van de steeds hevi-
ger wordende moessonregens, 
wordt afgevoerd. Maar, daarmee 
is de school niet af. Op dit mo-
ment is er behoefte aan een bi-
bliotheek waarin de boeken goed 
beschermd opgeborgen kunnen 
worden. Dat is nodig omdat veel 
insecten en ander klein gespuis 
de boeken opeet. In het warme, 
vochtige klimaat van Dar es Sa-
laam gedijen deze diertjes goed. 
Onze stichting heeft het project-
plan voor de bibliotheek opge-
vraagd om te kunnen beoordelen 
of wij hier een bijdrage aan kun-
nen leveren. Mocht het plan pas-
sen binnen onze voorwaarden en 
budget, dan laten wij u dat na-
tuurlijk weten.

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd.

Wintertestdag bij
Van Kouwen

Regio - Zaterdag 5 november aan-
staande organiseert Opel Van Kou-
wen de ‘Winter Testdag’ met aan-
sluitend de Open Werkplaatsdagen. 
Van Kouwen Opel gooit de werk-
plaats open! Tijdens de Open Werk-
plaatsdagen kunt u van 5 t/m 18 no-
vember meekijken met de monteurs 
tijdens het onderhoud aan uw ei-
gen auto. Niet wachten, maar echt 
meekijken. Bijvoorbeeld als uw Opel 
APK gekeurd wordt of een gratis 18 
punten wintercheck krijgt. Als my-
Opel lid profiteert u van extra voor-
deel. Ter ere van de Open Werk-
plaatsdagen trakteert Opel op maar 
liefst € 50 korting op onderhoud of 
reparatie bij de Opel dealer.
Nog geen myOpel lid? Geen pro-
bleem! Registreer u dan eenvou-

dig bij uw Opel dealer of op myO-
pel.nl. De kortingsvoucher is van-
af 29 oktober t/m 19 november te 
downloaden op MyOpel (onder ‘Le-
denvoordeel’) en te verzilveren t/m 
31 januari 2017. U kunt op zaterdag 
5 november langskomen zonder af-
spraak voor de gratis wintercontrole 
en het Opel Winterplan aanschaffen 
voor slechts € 21,95.
Maandag 7 november t/m vrijdag 11 
november en maandag 14 t/m vrij-
dag 18 november kunt u meekijken 
in onze werkplaats bij de gratis win-
tercontrole of andere werkzaamhe-
den aan uw Opel.
Van Kouwen Opel heeft vestigin-
gen in Aalsmeer, Mijdrecht, Amster-
dam en Hoofddorp. Meer informatie 
vindt u op www.vankouwen.nl.

Concert accordeonvereniging Con Amore
Vinkeveen - Op zaterdag 12 no-
vember a.s. is het eindelijk weer zo-
ver. Accordeonvereniging Con Amo-
re uit Vinkeveen geeft haar jaarlijkse 
concert in de Boei.
Dit concert mag u niet missen. Aan-
vang is om 20.00 uur maar de zaal is 
open om 19.30 uur. Er is voldoende 
parkeergelegenheid. De entree be-
draagt 5,-. Con Amore bestaat uit 2 

orkesten en een ensemble o.l.v. di-
rigent Arnoud Rosdorff. Er worden 
weer mooie muziekstukken ten ge-
hore gebracht. o.a. Hymn of the 
Highlands. Een little bit of Queen en 
volksmuziek uit diverse landen.
Kortom het wordt weer zeer de 
moeite waard. Tradioneel is de jaar-
lijkse verloting waarbij mooie prijzen 
te winnen zijn. De opbrengst hier-

van moet onze clubkas versterken. 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
leden zodat dit een mooie gelegen-
heid is om kennis met ons te maken.
Bent u niet in de gelegenheid om 
het concert bij te wonen en wilt u 
toch iets meer weten kom dan naar 
onze repetitieavond op dinsdag-
avond in basisschool de Schakel, 
Pijlstaartlaan 1 van 19.00-22.30 uur.

Veel vogels zien, ga mee 
naar de Duinen
Regio - Op zaterdag 5 november 
voert de maandelijkse vogelexcur-
sie van de Vogelwerkgroep van IVN 
naar de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Vogels die we tegen kun-
nen komen zijn; vele mezensoorten, 
vinkensoorten, inclusief de kruisbek 
en natuurlijk veel watervogels. Zul-
len de eerste wilde zwanen en zaag-
bekken al gearriveerd zijn? Horen 
we nog waterrallen of zien we mis-
schien wel een roerdomp? De vogel-
trek loopt op zijn eind, maar er zul-
len nog genoeg trekvogels in de dui-
nen aanwezig zijn. Veel lijstersoor-
ten foerageren vaak in grote groe-
pen in de aanwezige duindoorns 
op zoek naar lekkere sappige bes-
sen. De waterleidingduinen bestaan 
uit een 3400 ha groot natuurgebied 
ten zuiden van Zandvoort. Dit duin-
gebied kenmerkt zich door een af-
wisselende vegetatie. Binnenduin-
randen met grote majestueuze loof-
bomen, vakken met dennenbomen, 
duinvalleien met veel duindoorns en 
een heel stelsel van waterlopen en 
meertjes. Deze variatie in biotopen 
is zeer geschikt voor een scala aan 
vogelsoorten. Je vindt er de ech-
te bosvogels in de naald- en loof-
bossen, maar ook heel veel duinvo-

gels en door het grote aantal water-
partijen, ook veel water- en moeras-
vogels. We wandelen door het mid-
dendeel van het gebied; eerst door 
de binnenduinen en dan via enke-
le waterlopen en wat dennenbosjes 
naar de echte “kale” duingebieden. 
Een afwisselende wandeling door 
een prachtig gebied.

Kleding
Trek passende kleding aan, neem 
drinken en een lunch voor onder-
weg mee en vergeet de verrekijker 
niet. Verzamelen: parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Om 9.15 uur start de excur-
sie bij pannenkoekenhuis ‘t Panne-
dal, Vogelenzangseduinweg 4 in Vo-
gelenzang. Terug: rond 15:00 uur. 
Kosten: 1,50 euro toegang en ver-
goeding autokosten in overleg met 
de bestuurder. Aanmelden: niet no-
dig. Afgelastingen staan ca. 1 uur 
voor aanvang van de excursie op de 
website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn. Info en excursielei-
der: Walter Büsse (0297-562924)

Foto bron: Sunnyzandvoort.com

OBS
De Eendracht 
groep 7 en 8 

zijn heel 
technisch!

Mijdrecht - Op donderdag 27 okto-
ber zijn de groepen 7 en 8 naar de 
techniek driedaagse geweest. De-
ze Techniek Driedaagse vond plaats 
in een hal aan de Groot Mijdrecht-
straat te Mijdrecht. Hier kregen de 
leerlingen workshops van bedrij-
ven uit de branches Bouw, Metaal 
& Kunststof, Installatietechniek, ICT 
& Nieuwe Media, Robotica en Au-
tomotive & Logistiek. Bij binnen-
komst werden de leerlingen inge-
deeld in groepen en onder bege-
leiding namen zij deel aan diverse 
workshops. Elke groep bezocht een 
half uur lang een workshop bij een 
van de branches. Tijdens het laatste 
half uur mochten de kinderen vrij 
rondlopen en individueel meedoen 
aan een extra workshop. Zo kregen 
zij een breed beeld van techniek en 
mochten al hun werkstukjes mee-
nemen. Wat een geweldig en vooral 
leerzaam en leuk initiatief van Tech-
Net Amstel & Venen!
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Expositie Gekleurd 
Landschap
Regio - Uithoornse kunstenaar Piet 
Oussoren exposeert vanaf 3 oktober 
j.l. in Het Groene Hart. In deze fraaie 
omgeving laat de kunstenaar u de 
herfstrust proeven. De fel gekleurde 
landschappen weergeven met acryl-
verf, kenmerkend van deze kunst-
schilder, te wedijveren met de na-
tuur. De expositie vindt plaatst bij de 
landwinkel De Lindenhorst, westzij-
de 17 in De Hoef. Een primeur is dat 

de kunstenaar de acrylverf toever-
trouwd aan polystyreen isolatiepla-
ten. De verf laat zich door het iso-
latiemateriaal opnemen waardoor, 
volgens de kunstenaar, de pracht 
van de herfst nog meer aan u wordt 
gepresenteerd. De deuren zijn open 
van 10.00 tot 17.00 uur van maan-
dag tot en met zaterdag. N.B. Bij 
verkoop is 25 % van de verkoopprijs 
voor S.O.S. kinderdorpen

Fraaie Vinkeveen agenda
Vinkeveen - Korfbalvereniging De 
Vinken en Vinkeveen zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Al bij-
na 60 jaar. De plaatselijke korfbal-
vereniging ‘ademt’ als het ware Vin-
keveen. Dat blijkt wel uit de ver-
koopactie die ze dit jaar wederom 
op touw heeft gezet. 
De leden gaan aanstaande zaterdag 
5 november huis-aan-huis in een 
groot gedeelte van Vinkeveen agen-
da’s van/over Vinkeveen en Waver-
veen verkopen. “Twee jaar geleden 
zijn we hiermee begonnen”, vertelt 
Jaco Kroon trots. “In de jaren daar-
voor verkochten we met heel veel 
succes kerstkaarten met foto’s van 
een winters Vinkeveen. Deze foto’s 
maakten we zelf en ook de opmaak 
en productie gebeurde in eigen be-
heer. Hoewel de verkoop elk jaar 
buitengewoon goed verliep, wilden 
we iets extra’s, iets nieuws. Omdat 
een aantal van onze leden ook ver-
bonden is aan de Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden kwamen 
we op het idee van een agenda met 
daarin verhalen over Vinkeveen en 
Waverveen vroeger. Geschiedkun-
dig zijn die verhalen niet allemaal 
even belangrijk, maar het maakt het 
des te leuker om te lezen. Zo had-
den we twee jaar geleden een ver-
haal over Prinses Juliana die in 1937 
op de Uitweg (de weg tussen Vinke-
veen en Wilnis) stil kwam te staan 
en moest wachten omdat ze daar 
juist die dag aan het teren waren. 
Dat zal nergens in de toonaange-
vende geschiedenisboeken opge-
slagen zijn, maar dit maakt het juist 
zo leuk om te lezen. Het moet ge-
woon lekker luchtig en laagdrempe-
lig blijven.”

Mooi
Ook dit jaar is de vereniging er weer 
in geslaagd een mooi product te 
maken. Jaco Kroon, vormgever en 
eigenaar van grafisch ontwerpbu-
reau Pijl 14 nam het ontwerp en de 
fotografie van het huidige Vinke-
veen in handen. Samen met Jaap 
Meulstee, de voorzitter van de His-
torische Vereniging De Proosdijlan-

den, nam hij dit jaar ook het tekst-
gedeelte voor zijn rekening. Diver-
se mensen uit Vinkeveen werden 
benaderd, het internet werd afge-
struind en een groot aantal boeken, 
die in het verleden over Vinkeveen 
zijn uitgegeven, werd nageslagen. 
“Er valt nog zoveel te vertellen over 
ons dorp. Terwijl je aan het schrijven 
bent, ontstaan als het ware alweer 
de onderwerpen voor volgend jaar.
Elke keer denk je ‘hé, dat is ook wel 
leuk om te vertellen’. Maar omdat 
de ruimte beperkt is, schuiven we 
die onderwerpen door naar volgend 
jaar.” 

Verhalen
Al met al staan er wederom zo’n 25 
verhaaltjes in over het Vinkeveen uit 
met name de jaren ’50, ’60 en ’70. 
Over Huize De Plassen (ook wel ‘de 
Bijenkorf’ genoemd), het oude PU-
EM gebouw (‘Het Turkse Fort’), het 
beroemde Dudok tankstation langs 
de A2, de oude kleuterschool ‘t Be-
gin, de CNS, de oude muziektent, de 
Hervormde Kerk die landelijk nieuws 
werd, etc. De agenda zou echter 
lang niet zoveel aftrek hebben als 
de verhalen niet voorzien zouden 
zijn van mooie beelden van vroeger. 
“Daarbij zijn we toch wel heel veel 
dank verschuldigd aan Nostalgisch 
Vinkeveen en Waverveen (Vinke-
veen Promotion). Juist de combina-
tie maakt het voor mensen een echt 
hebbedingetje. Daardoor is het ook 
een leuk en origineel cadeau voor 
familie die uit Vinkeveen vertrokken 
is. Er staat namelijk genoeg herken-
baars in. De foto’s van het huidige 
Vinkeveen door het hele jaar heen 
laat de lezer daarnaast ook zien hoe 
mooi het hier nog steeds is”, sluit Ja-
co Kroon het verhaal af. De agen-
da, waarin natuurlijk ook een han-
dig calendarium is opgenomen, is 
vanaf heden voor slechts 8,95 te be-
stellen via www.de-vinken.nl. Aan-
staande zaterdagochtend 5 novem-
ber gaan de leden van De Vinken in 
een groot gedeelte van Vinkeveen 
de ruim 1.000 agenda’s huis-aan-
huis verkopen.

Rob Overmars en Pien Fransen zijn gastouders van David

“Ik heb hier meer kansen dan in Hongarije”
Mijdrecht - Familie Overmars uit 
Mijdrecht nam vijf jaar geleden de 
15-jarige Janar uit Estland voor een 
jaar in huis. Nu hun beide eigen 
zoons zijn uitgevlogen, kozen vader 
Rob en moeder Pien wederom voor 
een uitwisselingsstudent van YFU: 
David (17) uit Hongarije. “Het emp-
ty-nest syndroom? Ja, dat speelt wel 
een beetje mee. Maar het belang-
rijkste is dat wij deze jongeren een 
kans willen geven om de Neder-
landse cultuur en het gezinsleven te 
leren kennen.”
“Waarom David hier is? Om te stof-
zuigen natuurlijk. En de hond uit 
te laten”, grapt Rob. De Hongaar-
se student is inmiddels wel gewend 
aan de streken van zijn gastvader en 
zit er ontspannen bij. Hij voelde zich 
direct thuis toen hij half augustus 
aan zijn uitwisselingsjaar in Neder-

land begon. Al ging zijn eerste fiets-
tocht door het dorp maar net goed. 
“Ik had nog nooit gefietst”, legt hij 
uit. “Ik woon in Boedapest, daar ne-
men we de bus.” 

Eigen kind
David is in het gezin opgenomen als 
een derde zoon. Het eigen kroost 
van de familie woont niet meer 
thuis: oudste zoon Nigel studeert in 
Groningen en de jongste, Yoran, is 
net vertrokken naar Rome. Zo’n on-
bekende puber in huis vraagt na-
tuurlijk wel iets van ze. “Je investeert 
in het begin tijd en levert een stukje 
van je privacy in, maar daar krijg je 
een hoop gezelligheid voor terug. En 
hij kan heel lekker koken.” De fami-
lie biedt David graag deze kans. En 
ze behandelen hem duidelijk niet als 
gast, maar als hun eigen kind. Rob: 

“Net als bij onze eigen kinderen ne-
men wij bepaalde kosten voor on-
ze rekening en helpen wij bij het le-
ren. En als hij vervelend is, trek ik 
gewoon even aan z’n oor!”

Behoorlijk woordje
Aan de keukentafel in Mijdrecht 
wordt geen woord Engels, Duits of 
Hongaars gepraat. “Alleen Neder-
lands. Dat is de beste manier om 
het snel te leren”, vinden Rob en 
Pien. En inderdaad spreekt David 
na twee maanden al een behoor-
lijk woordje in zijn nieuwe taal. Dat 
moet ook wel, want hij volgt het vol-
ledige, Nederlandstalige vwo-les-
programma op het Veenlanden Col-
lege in Mijdrecht. Alle studenten die 
via YFU naar Nederland komen – en 
dat zijn er zo’n 65 per jaar – gaan 
naar een Nederlandse school, om 

op die manier snel de taal en cul-
tuur te leren kennen en hetzelfde 
leven te leiden als hun leeftijdsge-
noten. 

Blijven
De eerste maanden zijn pittig, merkt 
David, want Nederlands is een 
moeilijke taal. “Wiskunde, schei-
kunde en aardrijkskunde zijn geen 
probleem. Maar een vak als biolo-
gie wel. Dat is heel veel tekst.” Ook 
de lessen Nederlands zijn natuur-
lijk boven zijn niveau. Maar David is 
gemotiveerd. Sterker nog, het liefst 
zou hij na dit jaar in Nederland blij-
ven om zijn vwo-diploma te halen 
en daarna te gaan studeren. “Ik heb 
hier meer kansen”, zegt hij. “En de 
moraal is veel beter dan in Honga-
rije.” Hoe hij dat precies aan wil pak-
ken, weet hij nu nog niet. In ieder 
geval zal hij gesteund worden door 
zijn gastouders. Rob: “David is er 
slim genoeg voor. Neemt niet weg 
dat hij keihard zal moeten werken.” 
De eerste stap is al gezet, want een 
oud-lerares die in de straat woont, 
is gevraagd om hem extra Neder-
landse grammaticalessen te ge-
ven. En de resultaten van zijn eer-
ste toetsweek op school zullen bin-
nenkort uitwijzen of hij op de goe-
de weg is. 

Bitterballen
In de tussentijd geniet David ook 
gewoon van Nederland. Hij is geïn-
teresseerd in cultuur en wil zoveel 
mogelijk zien. Pien: “We hebben een 
museumjaarkaart gekocht en trek-
ken er regelmatig op uit. Naar het 
Van Gogh-museum, het scheep-
vaartmuseum en zelfs naar het Nijn-
tje-museum.” De eerste bitterballen 
heeft David al geproefd, onderdeel 
van het familie-inburgeringsproces, 
en ook een Hollandse haring ging er 
goed in. Op school heeft hij het naar 
zijn zin, hoewel hij het jammer vindt 

dat hij in 4 vwo is geplaatst in plaats 
van in 5. Zijn klasgenoten zijn daar-
door jonger en dat leidt tot een iets 
mindere klik. Reden te meer om ook 
buiten school op zoek te gaan naar 
sociale contacten, vindt Pien. “Da-

vid is helaas geen balsporter, dus hij 
sluit niet zo maar aan bij een voet-
bal- of basketbalteam. Het is dus 
nog even zoeken voor hem.” In de 
tussentijd leeft hij zich regelmatig 
uit in de sportschool en hangt hij 
ook graag lui op de bank. “Neder-
land is vermoeiend”, lacht David. “Ik 
moet dus veel rusten.” 

Ook gastgezin worden?
YFU Intercultural Exchange 
Programs biedt jongeren van 
over de hele wereld de kans 
om een jaar, een semester 
of in de zomerweken op uit-
wisseling te gaan. Ook inte-
resse om gastgezin te wor-
den voor een buitenland-
se student? Of tussen de 15 
en 18 jaar en zelf zin om weg 
te gaan? Kijk op www.yfu.nl, 
bel 0297-264850 of mail naar  
info@yfu.nl. 

Cursusproject DRV heeft 
nog wat plaatsen vrij
De Ronde Venen - Bij de volgen-
de cursussen hebben wij nog plaat-
sen vrij.
Cursus 41, Tekenen 
met een potloodje
4 donderdagen, 10-17-24 november, 
1 december van 13:30-15:30 uur
Ontdek je eigen talent en vooral 
het plezier in tekenen. Heerlijk ont-
spannen tekenen met een potlood-
je. Perspectief, structuur en arceren 
zijn technieken die voorbijkomen. 
We gaan tekenen met schaduw en 
licht, hol en bol. 

Cursus 42, Dikke 
dames schilderen
1 donderdag, 10 november 
19.00-23.00 uur
Tijdens deze gezellige avond gaat 
u heerlijk met acrylverf aan de slag. 
Op een doek van 40x40 cm schildert 
u een hilarische ‘Dikke Dame’ naar 
keuze. U hoeft geen Rembrandt of 
Picasso te zijn, daar is een oplossing 
voor! Het resultaat zal u plezierig 
verrassen en u gaat gegarandeerd 
blij en trots naar huis

Cursus 44, Liefde en dood 
in de Middeleeuwen
1 dinsdag, 15 november van 
20.00-22.00 uur
In het centrum van deze lezing staat 
de Minnezang, een poëzievorm 

waarbij de ridderdichter op geheel 
eigen wijze zijn (meestentijds pla-
tonische) liefde voor een (meest-
al) getrouwde adellijke dame tracht 
vorm te geven. In verband hiermee 
zal uitgebreid aandacht worden be-
steed aan de historische achter-
grond. Thema’s als de Ronde Ta-
fel van koning Arthur, de zoektocht 
naar de Heilige Graal, de betekenis 
van de kruistochten, de taalontwik-
keling en de sociologische achter-
gronden in de middeleeuwse maat-
schappij komen uitgebreid aan bod. 
E.e.a. gebeurt aan de hand van een 
PowerPointpresentatie met een 
groot aantal dia’s

Cursus 45, Vrolijke Beestenboel
1 donderdag 17 november 
19.00-23.00 uur
Vol kleur en ongedwongen ga je je 
eigen dier schilderen. Wees vooral 
niet bang om wat kleur te gebrui-
ken! Hoe bonter hoe mooier. Een 
koe of een varken. Jij kiest het ont-
werp, de kleuren en hoe je het gaat 
schilderen. Het wordt een geweldig 
en leuk kleurrijk kunstwerk op een 
doek van 60 x 60 cm. 

Alle informatie over de cursussen 
en inschrijven vindt u op de web-
site www.cursusproject.nl/rondeve-
nen.htm

Traditionele veiling in Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 12 november is 
het weer zover: De traditionele jaar-
lijkse veiling bij de Ontmoetingskerk 
in Wilnis! Vanaf 15:00 uur zijn er ver-
kooptafels aanwezig. Hier worden 
o.a. nieuwe en tweedehands spul-
len, wijn, bloemstukjes voor binnen 
en buiten en prachtige fotokaarten 
verkocht. U kunt ’s middags ook de 
kavels van de veiling, die om 20:00 
uur begint, bekijken. ’s Avonds van-
af 19:30 uur bent u van harte wel-
kom voor een kop koffie waarna om 
20:00 uur de avond begint met de 
eerste trekking van de verloting on-
der notarieel toezicht.Hierna star-
ten we met de grote veiling afge-
wisseld met een aantal ronden van 
het Rad van Avontuur. De kinderen 
kunnen naar de kinderbioscoop. Zo 
is de veiling een uitje voor het hele 
gezin en voor een goed doel. Naast 
de gebruikelijke spullen die op een 
veiling worden ingebracht, komen 
er ook dit jaar weer een aantal taar-
ten, worsten, kaas en paling on-
der de hamer. Daarnaast worden er 
weer allerlei diensten aangeboden, 
waarop men kan bieden. Eveneens 

zal op deze avond de trekking van 
de Najaarsloterij plaatsvinden. De 
gehele avond zijn er uiteraard hap-
jes en drankjes te verkrijgen en we 
nodigen dan ook iedereen van harte 
uit om bij dit festijn aanwezig te zijn! 
Alle festiviteiten vinden plaats in de 
Schakel, achter de PKN Ontmoe-
tingskerk in Wilnis, Dorpsstraat 20

De Eendracht naar het 
Tropenmuseum
Mijdrecht - Dit jaar gaan wij iets 
bijzonders doen in het Tropenmu-
seum: er staat een vliegtuig voor 
ons klaar! We stappen in, maken 
de riemen vast en gaan op weg 
naar… Marokko! Onderweg ont-
moeten wij Esmaa, Fatima, Nasrdin 
en Yousef. Zij laten ons meemaken 
wat ze zelf ontdekt hebben in Ma-
rokko, het land van hun ouders. Ze 
geven tips bij wie we langs moeten 
gaan, wat we kunnen zien, proeven 
en doen in het prachtige land van 
geuren en kleuren. We volgen een 

spoor door de medina - een doolhof 
van straatjes - en maken een bus-
reis dwars door Marokko. We gaan 
aan de slag met mozaïek, kalligrafie, 
mode en keukengeheimen. Overal is 
wat te doen. We reizen met elkaar in 
groepjes en voelen ons net als ech-
te vakantiegangers! Tot slot wordt 
er nog een film van alles opgeno-
men en krijgen wij die in het vlieg-
tuig terug naar huis al te zien. Als u 
de website van OBS De Eendracht 
bezoekt treft u de film aan en kunt u 
meegenieten van ons avontuur!
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De Ronde Venen - Vijf uur vergade-
ren,  uiteindelijk 5 ingediende amen-
dementen, 14 moties . diverse weinig 
inhoudelijke discussies en de begro-
tingsvergadering van de gemeente De 
Ronde Venen zat erop. Het was weer 
een lange zit. En wat veranderd er nu 
eigenlijk? Wel de voorgestelde OZB 
verhoging van 6% wordt terugge-
bracht naar 3% verhoging. Alle frac-
tie mochten een kort betoog houden 
over hoe zij over de begroting dach-
ten en wat zij graag zouden willen. 
We hebben hieruit per fractie een on-
derdeel gehaald, maar de vraag mag 
gesteld worden, wat heeft het voor 
zin? Prachtige ideeën, mooie plan-
nen, veel moties, maar de meeste ha-
len het niet.  Heel duidelijk hadden de 
coalitiepartijen de macht. Hun amen-
dementen en moties haalden het: zij 
hebben een meerderheid. De mees-
te ingediende moties van de opposi-
tie haalde het niet. In het kort  wat de 
fracties, in hun korte algemene be-
schouwingen,  hadden te vertellen.

VVD: OZB VERLAGING EN 
SPAREN VOOR TOEKOMST

“De VVD heeft tijdens de behandeling 
van de kadernota duidelijk aangege-
ven hoe invulling gegeven kon wor-
den aan de takendiscussie. Helaas 
hebben andere partijen dit niet aan-
gedurfd en moet deze nog steeds ge-
voerd worden. Speerpunten van de 
VVD zijn en blijven een kwaliteitsim-
puls binnen het sociale domein, beter 
onderhoud van de openbare ruimte 
en een kwaliteitsslag bij de gemeen-
telijke ICT-voorzieningen. Veiligheid, 
bereikbaarheid en aandacht voor on-
ze inwoners staat hierbij voor de VVD 
voorop. Belangrijke aandachtspunten 
voor de VVD zijn het jeugd- en oude-
renbeleid, het innovatiebudget en de 
invulling daarvan, het ondernemer-
sloket en cultureel ondernemerschap. 
Daarnaast blijft de invulling van het 
bewegingsonderwijs onze bijzonde-
re belangstelling houden. Op het ge-
bied van cultuur en recreatie kan, wat 
de VVD betreft, nog steeds geld vrij 
gemaakt worden om dit elders in te 
zetten, zonder dat dit ten koste hoeft 
te gaan van de kwaliteit. Maatschap-
pelijk rendement, cultureel “ De VVD 
dienden, samen met hun coalitie part-
ners drie amendementen in: Extra in-
zet BOA op de plassen, subsidie taak-
veld musea en verlaging OZB in die 
het alle drie haalden. Ook stemde zij 
in bij de moties: onderzoek fi etsrich-
ting fi etsers in de Dorpsstraat, Ver-
keersdrukte N201, discriminatievrije 
gemeente en de motie, gezond fruit 
en actieve bijen

D66: ONS CREDO IS: 
DOORPAKKEN!

“D66 heeft bij de kadernota belang-
rijke aandachtspunten naar voren ge-
bracht, zaken die bijdragen aan be-
langrijke voorzieningen voor onze 
inwoners, die een visie voor de toe-
komst neerleggen. Een aantal van die 
zaken zijn naar onze tevredenheid 
overgenomen, Maar een aantal the-
ma’s zoals duurzaamheid, groen en 
participatie, worden nog steeds na-
genoeg buiten beschouwing gelaten. 
Wij willen de coalitie ondersteunen 
en vanavond aan hun slogan een cre-
do toevoegen: Nu doorpakken! D66 is 
voor welzijn voor zorg. Ze zou het dan 
ook een verrijking vinden als in on-
ze gemeente schoolzwemmen weer 
mogelijk zou worden. Gelukkig wordt 
hier nu actief onderzoek naar gedaan. 
Maar nu doorpakken! Huisvesting is 
in deze gemeente een probleem, er 
wordt ingezet op doorstroming. Maar 
die doorstroming komt maar moeilijk 
van de grond. Want waarom zou je 
een hogere huur betalen 
voor een kleiner huis? D66 zet in op 
de starterlening. D66 vindt dat het 
woningbouwbeleid meer moet zijn 
dan een visie op levensloop besten-
dige woning. Denk aan duurzaamheid 
en klimaatbestendigheid, zoals bij-
voorbeeld het afkoppelen van het he-
melwater van de riolering. Nu door-
pakken! “ D66 diende 2 amendemen-
ten in die het echter niet haalden. Hun 
motie ( of mede ingediende moties) 

OZB geen 6, maar 3 % omhoog en meer toezicht op de Plassen

Begrotingsraad De Ronde Venen saai en weinig nieuws
Fietsrichting Dorpsstraat, Verkeers-
drukte N201, discriminatie vrij, ge-
zond fruit en actieve bijen haalden het 
wel. De overige moties waaronder de 
vraag om zwemles, haalden het niet.

LIJST 30-11:DE RONDE 
VENEN MOET MEER 
KLIMAATNEUTRAAL

“Wat doet het college om onze doel-
stelling van klimaatneutraal in 2040 
te bereiken? Daar tegenover staat 
de situatie in de Ronde Venen. 4,4 % 
van de verbruikte energie wordt op 
dit moment door zon of wind opge-
wekt. En ons gemiddeld gasverbruik 
van huishoudens is de afgelopen 4 
jaar mondjes maat gedaald. In on-
ze nieuwbouwwijken leggen we ge-
woon of eigenlijk ouderwets een gas-
netwerk aan.  Wat doet ons colle-
ge?  Prestatieafspraken met Groen-
west, een energieloket en een col-
lectief zonnepanelenproject. En, na-
tuurlijk zoals we dit college kennen; 
er komt een onderzoek. CDA heeft al 
iets van 24 onderzoeken geteld. Heb-
ben jullie deze al meegeteld? Goed 
bedoeld allemaal van het college. Be-
grijp me niet verkeerd, maar ik denk 
dat we allemaal snappen dat we gro-
ter moeten denken om klimaatneu-
traal te worden.  We moeten dan den-
ken aan; geen gasaansluitingen meer. 
Wel windmolens, zonnepanelen en 
andere vormen van duurzame ener-
gieopwekking. De woningen van par-
ticulieren moeten geïsoleerd gaan 
worden, zodat de gasaansluiting weg-
gehaald kan worden. Dit moet ook bij 
bedrijven gebeuren. Ik ben dan ook 
erg blij dat we als raad een werk-
groep duurzaamheid hebben opge-
start en zo de handschoen oppakken 
om het programma duurzaamheid op 
te stellen. Daarin moet naar mijn me-
ning opgenomen worden hoe we om 
willen gaan met productie van groe-
ne stroom”. Lijst 30-11 diende niet zelf 
amendementen of moties in, maar on-
dersteunde er velen.

PVDA-GL: ERKENNEN 
VAN PROBLEMEN IS 
BEGIN VAN OPLOSSING 

“In het kader van het sociaal domein 
vraagt mijn fractie aandacht voor het 
sociaal team. Dat baart ons zorg. Het 
team heeft een hoge workload. Dat is 
niet vreemd en als in 1e echte jaar de 
transformatie niet direct soepel ver-
loopt dan is dat geen probleem. Het 
wordt wel een probleem als je stelt 
dat er geen probleem is, wat wethou-
der Goldhoorn min of meer doet. Er-
kennen dat er problemen zijn is het 
begin van de oplossing. In onze optiek 
zou er een opdracht, een beschrijving 
van de rol van het Sociaal team moe-
ten komen, waarin de regierol wordt 
beschreven. Niet de eigen uitvoering, 
c.q. de zorgverlening. Rond de Ser-
vicepunten is op dit moment veel te 
doen. Groen West fi nanciert straks 
niet meer om uiteenlopende redenen  
en de Servicepunten moeten bezui-
nigen. Ook de positie van de  Rabo-
bank is onduidelijk. Het college dringt 
aan op een fusie van de Servicepun-
ten  en Tympaan/De Baat, die fusie 
zou het fi nanciële gat bij de Service-
punten moeten dichten. Volgens onze 
fractie gaat dat niet lukken. Het col-
lege veronderstelt een overlap tussen 
de taken van beide organisaties, die 
er niet is.  De organisaties vullen el-
kaar aan, maar overlappen niet. Wel-
ke oplossing ziet het college hier? Of 
moeten we gewoon rekening houden 
met een extra fi nanciering .

Huishoudelijke Hulp
De belasting op de mantelzorgers 
neemt toe en dat is een zorgzame ont-
wikkeling. Eén van de oorzaken naast 
de vergrijzing in het algemeen, is de 
bezuiniging van 40% die we moesten 
doorvoeren op ook de Huishoudelij-
ke Hulp. Hierdoor is de hoeveelheid 
hulp die geboden wordt drastisch af-
genomen en vindt er een verschuiving 
plaats van werk van die hulp naar 
de mantelzorger. Dat is geen goede 
ontwikkeling. Het te besteden aan-
tal uren HH moet omhoog kunnen, 
zodat de zorgvrager betere zorg kan 
krijgen en de mantelzorger niet op-
draait voor een deel van het werk van 
de HH. Kortom daar moeten we en 
kunnen we iets aan doen. Zeker als 
daarvoor voldoende ruimte in de be-
groting is. En die is er. We hebben in-
middels 642 mensen die een beroep 
doen op HH. Mijn fractie vindt het be-
langrijk dat die HH verbetert en dient 
daartoe een motie in.  Positieve effect 

is dat het goed voor de werkgelegen-
heid”  Ook bij deze fractie haalden di-
verse ingediende, op mede ingedien-
de moties en of amendementen het 
niet.  Maar de  fi etsrichting Dorps-
straat, verkeersdrukte N201, discrimi-
natievrij en gezond fruit enz  haalden 
het mede door hun steun.

CDA:  WE ZIJN UIT 
DE RODE CIJFERS

“Het CDA is er tevreden over dat we 
nu uit de rode cijfers zijn in de pro-
grammabegroting 2017. Dat biedt een 
goede basis voor stabiliteit en geeft 
vertrouwen voor de positie van de ge-
meente in 2017.Dankzij de goede op-
brengsten van de bouwprojecten le-
nen wij steeds minder bij de bank. 
Vanwege de onzekerheid over de kos-
ten van het sociaal domein heeft het 
CDA in november 2015 ingestemd 
met een OZB verhoging (van 6 pro-
cent) voor dit jaar. We constateren nu 
gelukkig dat het een te grote verho-
ging is geweest. Daarom willen we 
de helft van de OZB verhoging terug-
draaien en de OZB met 3% verminde-
ren. Daarvoor is een amendement op-
gesteld samen met Ronde Venen Be-
langen de VVD. Het kan nog geen 6% 
verlaging zijn omdat we ruimte nodig 
hebben om de zorg te verbeteren. Om 
zorg en welzijn te verbeteren komt 
er een innovatiefonds en een maat-
schappelijke agenda. Het CDA maakt 
zich zorgen over het aantal mensen in 
de bijstand. Het zijn er ongeveer 450. 
Dit aantal in het laatste jaar niet ge-
daald. Daarvoor is er nu bijna 1,5 FTE 
accountmanagers aan het werk om 
mensen aan het werk te helpen. Dat 
aantal accountmanagers vindt het 
CDA te weinig. Daarom vraagt het 
CDA om er nog een volle FTA er aan 
toe te voegen en werk te maken naar 
de terugkeer naar werk van bijstands-
gerechtigden. Werk is de beste reme-
die tegen sociale en fi nanciële armoe-
de. Voor een extra FTE is geen extra 
geld nodig omdat bij het terugkeren 
naar werk er minder aan uitkeringen 
besteedt hoeft te worden.

Het is oogsttijd
Het besef van het goede in de na-
tuur kan worden versterkt. Daarom 
hebben we de motie gezond fruit en 
actieve bijen opgesteld ondersteund 
door de RVB, D66, lijst 8 kernen, 
lijst 30-11, CU/SGP en PvdA,/Groen 
links,/Lokaal sociaal. Daarin vragen 
wij om meer fruitbomen en notenbo-
men aan te planten. Dit kan de bijen-
stand verbeteren en de notenbomen 
houden de muggen weg.  Om de-
ze fruitmotie te onderstrepen hebben 
wij een appel voor elk raadslid neer-
gelegd. Daarnaast is er een mand met 
appelen, peren en noten uit de boom-
gaard van oude rassen. De notarisap-
pel, de stoofperen Sint Remy en Gie-
ser Wildeman en een zoete appel. Wat 
ons betreft worden vooral de oude 
rassen aangeplant maar natuurlijk in 
samenspraak met de omwonenden.” 
Allen door de coalitie ingediende mo-
ties en amendementen haalden het. 
Opvallend was wel dat het CDA de 
enige fractie was die tegen de fi ets-
richting Dorpsstraat stemde.

RVB: ER IS 
BEGROTINGSOVERSCHOT, 
MAAR HEEL MAGER

“Ronde Venen Belang vindt ook dat 
er gekeken moet worden naar de ge-
wenste hoogte van de Algemene re-
serve. De risico’s aan de kant van de 
grondexploitaties nemen af en de re-
serve groeit met de resultaten uit de-
ze exploitaties. Reactie college. Het 
college verwacht het komende jaar 
geen vernieuwd beroep te hoeven 
doen op de kapitaalmarkt en zal ban-
kieren binnen haar kasgeldlimiet. Wij 
kunnen daar bij de huidige lage kos-
ten in meegaan. Wel zijn wij van me-
ning dat in het komende jaar geke-
ken moet worden naar de wijze waar-
op wij onze investeringen in o.a. we-
gen en kunstwerken lees bruggen 
willen fi nancieren. De nieuwe boek-
houdregels van het BBV, (besluit be-
groting en verantwoording) geven de 
gemeente de mogelijkheid om inves-

teringen over langere periodes uit te 
smeren. Niet de gehele  investering 
mar de jaarlijkse kosten van afschrij-
vingen en rente komen nu ten las-
te van de exploitatie. Op dit moment 
kunnen we onze investeringen dek-
ken uit eigen middelen, eigen? Net 
niet want we staan wel rood bij de 
bank maar dat kost nu weinig. In de 
exploitatie zien we de investeringen 
voor een klein gedeelte. Bij hoge re-
serves kunnen we ons dan snel te rijk 
rekenen. De kans op renteverhogin-
gen is zeer groot en de kans dat de 
gemeente tegen hoge rente straks de 
kapitaalsbehoefte, opgebouwd met 
investeringen uit het verleden, moet 
dekken is dan  is ook groot. Ronde 
Venen belang is van mening dat de-
ze wissel op de toekomst getrokken 
beheersbaar moet zijn en vraagt het 
college om hierop het komende jaar 
in de commissie op terug te komen. 
Het begrotingsoverschot is, zoals eer-
der aangegeven mager maar aanwe-
zig  en dit geeft ons de mogelijkheid 
om na jaren van meer dan proportio-
nele verhogingen van de woonlasten 
thans iets terug te geven. Deze ver-
mindering van de woonlasten stellen 
wij voor dmv een verlaging van de ozb 
met 3% (netto 2%) Het amendement 
hiertoe dienen wij mede in met CDA 
en VVD. 3% is bescheiden en het zou 
meer mogen zijn. Het herstel van on-
ze fi nanciën is echter pril. Het college 
heeft echter de begroting goed onder 
controle en met name zijn de ontwik-
kelingen op het sociaal domein posi-
tiever dan ooit door ons voor moge-
lijk gehouden. derhalve vinden wij de-
ze verlaging verantwoord “ Ook deze 
fractie zit in de coalitie, dus al hun in-
gediende of mede ingediende voor-
stellen haalde de eindstreep

CU/SGP: WE STAAN VOOR 
GROTE INVESTERINGEN

We behandelen een begroting die 
met een forse plus afsluit. Alleen voor 
2017 geeft dat al een plus van een half 
miljoen.  En voor 2018 staat de teller 
al op anderhalf. Daarnaast hebben 
voorgaande colleges ook het pad ge-
effend door goed fi nancieel bestuur. 
Na het debacle van het DHV rapport 
werd de tering naar de nering gezet. 
Dat had ook gevolgen voor het onder-
houd van onze infrastructuur. Maar 
ook de voorbereidingen op de trans-
formatie en transitie in het sociaal do-
mein zijn succesvol . Als we zien hoe 
andere gemeentes dan mogen wij ons 
gelukkig prijzen, dat we vooralsnog 
goed uitkomen met de beschikbare 
middelen. Wel blijven wij onze zorgen 
houden of dit college zich niet te snel 
rijk rekent. 

Schaatsen
Eén van de oudste sporten in ons 
land is schaatsen. We kennen inmid-
dels de vraag van de IJsclub Nooitge-
dacht in Wilnis. De enige partij die bij 
het afblazen van het in estafettepro-
ject echt een verliezer werd. Daarom 
is er wat ons betreft een morele plicht 
hen te helpen. Daarbij past niet, zo-
als in de begroting aangegeven, om 
op voorhand de knip op slot te hou-
den. Wij dienen hier dus een motie 
over in, die ruimte moet bieden, on-
der voorwaarden, ook als gemeen-
te fi nancieel bij te dragen. We staan 
voor grote investeringen. Achterstallig 
onderhoud aan wegen, maar ook het 
herstel van legakkers en zandeilan-
den gaat ons de komende jaren mil-
joenen kosten. Voorheen moesten we 
daar eerst geld voor vinden. Dat sloeg 
gelijk een gat in de algemene reser-
ve. Door de nieuwe BBV regels, hoeft 
dat niet omdat we nu mogen active-
ren. Omdat hierdoor de algemene re-
serve niet wordt aangetast, lijken we 
rijker dan we werkelijk zijn. We ver-
wachten volgend jaar voorstellen voor 
het wegenbeheersplan. Onze oproep 
aan het college is om in die voorstel-
len ook een infrastructuurfonds op te 
nemen. Bv door het omvormen van de 
reserve Onderhoud wegen zodat de 
toekomstige kapitaal- en rente lasten 
voor infrastructuur niet alleen door 
onze kinderen en kleinkinderen op-
gebracht moeten worden”. De mees-
te ingediende moties van de CU/SGP 
haalden het niet. De door hen mede 

ingediende motie van, verkeersdruk 
N201 kwam erdoor, zij steunde ook 
diverse andere moties, maar hun mo-
ties starterlening, gezonde leefomge-
ving, haalde het niet. De motie voor de 
ijsbaan werd ingetrokken na een toe-
zegging van de wetouder dat er naar 
gekeken wordt

LIJST 8: ERG 
TELEURGESTELD DAT JAC 
ZO IN DE KOU IS GEZET

“U weet waarschijnlijk onze speer-
punten: Communicatie naar de in-
woner en raad, participatie, en infor-
matievoorziening. Om precies te zijn 
hebben we drie punten aangedragen, 
visie op Dienstverlening, Het sociaal 
team en de monitoring van inwoners-
initiatieven****
Als eerste willen we meedelen: we zijn 
erg blij dat de gemeente het onder-
zoek naar dienstverlening heeft om-
armd. We zijn heel erg benieuwd naar 
het stuk dat we volgende maand gaan 
behandelen, maar wij willen nu met 
de begroting ook wel ruimte rege-
len om iets te kunnen doen of waar-
mee we extra ondersteuning kun-
nen inregelen. Dat willen wij regelen 
door middel van een extra vrijgemaakt 
budget waarmee we kunnen werken 
aan een nóg betere dienstverlening,**

Jongeren
Waar we minder blij mee zijn is de 
manier waarop er omgegaan wordt 
met de Jongeren Advies Commissie. 
Zelfs na belofte van de wethouder om 
langs te gaan is er nog geen enkele 
verbetering in hun begeleiding. Wij 
willen graag gevraagd en ongevraagd 
advies van de JAC. Vandaar de motie 
‘Betere begeleiding Jongeren Advies 
Commissie’. We hebben de motie ook 
aan hen voorgelegd. Zij willen dit plan 
graag met u opstellen. *
In overleg met de JAC een plan van 
aanpak op te stellen waarbij de bege-
leiding en ondersteuning van de jonge-
ren vastgelegd worden. In dit plan van 
aanpak moet onder andere terugko-
men hoe de ondersteuning vanuit het 
gemeentehuis is vormgegeven en wel-
ke contactmomenten het college met 
de JAC heeft. Ons laatste punt van de-
ze avond is de communicatie naar in-
woners en raad. Lijst 8 Kernen zou 
graag meer zicht hebben op de ma-
nier waarop onze inwoner betrokken 
wordt bij diverse besluiten. Daar had-
den we bij de kadernota een motie voor 
ingediend waarin we het college vroe-
gen ons een overzicht te bieden van de 
verschillende inwonersinitiatieven. Dat 
overzicht hebben we nog niet ontvan-
gen. We gaan er vanuit dat dat er aan-
komt. Toch hebben we nog een aanvul-
ling waarmee het nog duidelijker wordt 
naar ons als raad hoe de gemeente 
met haar inwoner omgaat.” Ook voor 
de fractie gold, de meeste van de door 
hen  ingediende, of mede ingediende 
moties haalde de eindstreep niet.

DE AMENDEMENTEN DIE 
HET GEHAALD HEBBEN:

1: Subsidie Taakveld Musea 
(ingediend door CDA-RVB-VVD)
De subsidie bedoeld voor het Veen-
museum te halveren met 41.573 eu-
ro. Reden: De subsidie had tot doel 
het museum te ondersteunen. Deze 
ondersteuning zag voornamelijk toe 
op de bijdragen in de kosten van het 
salaris van de museumdirecteur. De-
ze directeur is afgetreden en daarmee 
zijn de loonkosten komen te verval-
len. Er is geen nieuwe directeur aan-
gesteld. Het is nog onduidelijk wat er 
nu gaat gebeuren. De overige 41.573 
blijft staan omdat het nodig zou kun-
nen zijn dat het college museum pro-
jecten en museumbezoek wil stimule-
ren of ondersteunen. De raad wil op 
de hoogte gehouden worden bij de 
eventuele (nieuwe) ontwikkelingen 
rond het museum.

2: OZB 
(ingediend door de coalitie partijen)
De raad stelt voor: verlaging van het 
onroerende zaak belasting (OZB) ta-
rief incidenteel ( eenmalig) voor 2017 
niet met de voorgestelde 6% te verho-
gen, maar met 3 %. Het hiermee ge-
moeid gaande bedrag van ongeveer 
225.000 euro in mindering te brengen 
op de begroting

DE MOTIES DIE HET 
GEHAALD HEBBEN:

1: Extra inzet BOA op de plassen 
(ingediend door RVB-CDA-VVD)

Constaterende dat zich binnen twee 
jaar tijd twee behoorlijke aanvarin-
gen hebben voorgedaan, een zelfs 
met dodelijke afl oop en beide onge-
lukken gebeurd zijn na zonsonder-
gang. Er na zonsondergang niet al-
leen veel te hard wordt gevaren, maar 
ook vaak onverlicht, draagt de raad 
het college op een extra kracht in te 
zetten voor toezicht op de Plassen in 
het algemeen en meer specifi ek voor 
het toezicht na zonsondergang  en 
de hieraan gepaarde kosten, plusmi-
nus 20.000 euro, eenmalig ten laste te 
brengen aan de begroting van 2017  
en deze inzet na het seizoen 2017 te 
evalueren

2: Fietsinrichting Dorpsstrtaat 
Mijdrecht
Door de nieuwe ontwikkelingen in de 
Dorpsstraat ( de Lindeboom) zal er 
gekeken moeten worden naar de in-
richting van de Dorpsstraat. Er wordt 
momenteel door gefi etst door het 
voetgangersgebied en ook met scoo-
ters wordt er gereden. De dorpsstraat 
moet een veilige plek zijn om te lopen 
en te fi etsen, maar dat is het nu niet. 
De raad verzoekt het college op, de 
mogelijkheid van het doortrekken van 
het fi etspad, in overleg met de onder-
nemers te bekijken om zo te komen 
tot een logische, veilige en wenselijke 
verkeerssituatie in het koopcentrum 
van Mijdrecht.

3: Verkeersdruk N201 (ingediend 
door CU/SGP en PvdA-GL)
De verkeersdruk op de N201 is hoog. 
Veel vrachtverkeer vanuit Aalsmeer/
Schiphol volgt nog steeds de oude 
N201 naar de A2. De bedoeling was 
met de omlegging dat dit vrachtver-
keer via de A9 zou gaan rijden. Het 
bevorderen van deze afwikkeling via 
de A9 is iets waarbij we vooral af-
hankelijk zijn van de medewerking 
van andere partijen, zoals Rijkswa-
terstaat, provincie Noord-Holland en 
Utrecht, de gemeenten in Noord Hol-
land waarbij de N201 over het grond-
gebied gaat, ondernemers in de  regio 
Aalsmeer en Schiphol, leveranciers 
van navigatiesystemen. De raad ver-
zoekt het college met betrokken par-
tijen te bepleiten, dat er maatregelen 
worden genomen om de verkeersdruk 
op de N201 te reduceren door verbe-
tering van de aansluiting op de A9 en 
de bevordering van de oude route via 
de A9 richting het zuiden en westen 
bijvoorbeeld via de bebording, navi-
gatiesysteem en afspraken met trans-
portondernemers te bewerkstelligen.

4: Kernenbeleid “wel van 
toepassing” (ingediend door 
Lijst 8 kernen en CU/SGP)
De raad verzoekt het college om on-
der het kopje Kernenbeleid altijd een 
beschrijving te geven hoe de inwo-
ners en belangenorganisaties bij het 
voorstel worden betrokken en/of be-
trokken gaan worden. De term ‘ niet 
van toepassing’ zo min mogelijk te-
rug te laten komen onder het kopje 
Kernenbeleid in raadsvoorstellen. 

5: Discriminatievrije en 
inclusieve gemeente 
(ingediend door PvdA-GL en D66)
Overwegende dat discriminatie en 
uitsluiting op grond van onder meer 
afkomst, sekse, huidskleur, seksu-
ele gerichtheid, seksuele identiteit, 
leeftijd, religie, beperking of chroni-
sche ziekte, onacceptabel is, draagt 
de raad het college op de raad een 
voorstel te doen voor beleid ter voor-
koming van terugdringing van discri-
minatie. 

6: Gezond fruit en actieve bijen 
(ingediend door alle fracties 
behalve de VVD)
Overwegende dat de gemeente door 
een meer bijenvriendelijk groenont-
werp en door aanplant van fruit- en 
notenbomen en bloemperken een po-
sitieve bijdrage kan worden geleverd 
aan het vergroten van het aanbod van 
drachtplanten ( met goed stuifmeel 
en veel nectar) goed is voor de bijen 
en notenbomen zorgen voor minder 
muggen. De raad verzoekt het colle-
ge bij de nieuwe aanplant van bomen 
uitdrukkelijk en in samenspraak met 
inwoners, vaker de afweging te ma-
ken voor het plaatsen van fruit – en 
notenbomen, waarvan de vruchten 
vrij benut kunnen worden door de in-
woners.

DE WETHOUDERS 

De wethouders hadden het niet echt 
moeilijk. De meeste discussies gingen 
over ingediende moties en/of amen-
dementen die het toch niet zouden 
halen. Bij alles is het een kwestie van 
koppen tellen. Deze avond werd weer 
eens heel duidelijk dat je de coalitie 
bij alles nodig hebt, want als opposi-
tie alleen krijg je geen meerderheid. 
Maar goed, de begroting voor 2017 
sluit, is aangenomen door de raad en 
college en raad kunnen weer verder 
met waar ze mee bezig waren.





Google Foto’s of moeten we terug 
naar fotobewerkingsprogramma’s 
zoals Photoshop, Photoshop Light-
room, Paint Shop Pro of Gimp. Goo-
gle Foto’s heeft toch wel leuke en 
nieuwe dingen. We gaan ze behan-
delen. Docent is van Seniorweb en 
de cursus kost 30,00.

Zwevende ketting
De workshop vindt plaats op zater-
dag 26 november van 10:00-12:30 
uur. In deze workshop maakt u een 
zogenaamde ‘zwevende ketting’ op 
geplastifi ceerd staaldraad. Door de 

 
08   Nieuwe Meerbode  •  2 november 2016

Aktiviteiten bij de 
Stichting ‘Paraplu’
Wilnis – Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis 
heeft voor november weer vele acti-
viteiten gepland staan, van een cur-
sus ‘luisteren naar je hond’, tot Mah-
jong tot fotocursus. Kortom voor ie-
der wat wils! 

Mahjong voor beginners
Voor deze nieuwe cursus zijn nog 2 
plekken vrij. De cursus start op vrij-
dag 11 november en duurt 6 dag-
delen van 19:30-22:00 uur. We le-
ren je in 6 lessen Mahjong spelen 
en punten tellen volgens de Neder-
landse spelregels (NTS). de cursus 
kost 55,00. 

Acrylschilderen, korte cursus
De cursus start op maandag 14 no-
vember en duurt 10 dagdelen van 
9:30-12:00 uur. De cursus is voor 
iedereen die wil kennismaken met 
acryl verf, of deze schilder hobby 
weer op wil pakken. De cursus is 

geschikt voor zowel beginners als 
gevorderden. De cursus kost 63,00.

Luisteren naar je 
hond, omdenken voor 
hondeneigenaren
De cursus vind plaats op woens-
dag 16 november van 19:30-21:30 
uur. Honden zijn erg helder in hun 
communicatie. Aangezien ze onze 
taal niet kunnen leren is het nodig 
dat wij ons verdiepen in hun taal. 
Wat bedoelen ze met hun houding 
en met hun gedragingen? Docent is 
Marlene Lok van Hondenschool Ka-
tootje en de cursus kost 9,00.

Google Foto’s: vervanger 
van Picasa?
De cursus vindt plaats op woensdag 
23 en 30 november en 7 december 
van 19:30-21:30 uur. Nu Picasa niet 
meer wordt ondersteund moeten 
we wat anders. Hebben we wat aan 

Met stijgende verbazing heb ik 
uw artikel gelezen over het speel-
tje van wethouder Goldhoorn ter 
zake de papierinzameling bij Ar-
gon. Al 20 jaar verzamelt Argon 
oud papier en verdient daar een 
aardig centje mee ten behoe-
ve van de Argon jeugd. Het plan 
Goldhoorn zet daar nu stevig het 
mes in. De opbrengst per kg zakt 
daardoor niet alleen van 9 cent 
naar 4 cent, maar ook het vrijwil-
ligerswerk wordt onmogelijk ge-
maakt, waardoor de inkomsten 
geheel zullen opdrogen. Bij Ar-
gon verdwijnt dus binnenkort Eu-
ro 9000,- in het putje met dank 
aan het College. Wat bezielt het 
College om de jeugdige voetbal-
lertjes van Argon zo te willen du-
peren en Argon´s opbrengst van 
oud papier in te pikken? Hoe 
moeten wij dit rijmen met de al-
gemeen wens, geuit in zowel 
Den Haag als in de lokale poli-
tiek, sportbeoefening bij de jeugd 
te bevorderen. Wat bezielt de ge-
meenteraad om het onzalige 
plan Goldhoorn eerst te verwer-
pen (zoals verwacht) en vervol-

gens in een op de gang geregel-
de herstemming alsnog te accor-
deren. Wat is daar op de gang ge-
beurd? Is dit de `nieuwe` demo-
cratie? En was het de bedoeling 
de vrijwilligers en Argons voet-
ballertjes zo te treffen? Ik roep 
het College en de gemeenteraad 
van De Ronde Venen op terug te 
komen van hun dwalingen. La-
ten we Argon en haar vrijwilligers 
steunen de jeugd te laten sporten 
in plaats van ze dwars te zitten. 
Wees blij met zoveel vrijwilligers 
en stop ermee hun werk onmo-
gelijk te maken. Bij Argon wordt 
al jaren op voortreffelijk wijze oud 
papier verzameld, inclusief schei-
ding van overige afvalstromen. 
Waarom wil de politiek zich hier 
toch mee bemoeien?

Ook roep ik de Nieuwe Meerbo-
de op deze zaak te blijven volgen 
en liever nog, onderzoek te doen 
naar de achtergronden van deze 
zaak. Wie heeft belang bij dit on-
zalige besluit?

Henk Mulder

Gemeente frustreert 
vrijwilligerswerk en dupeert 
voetballertjes Argon

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Driehuisschool doet mee aan de 
herfstactie van de Riki Stichting

Mijdrecht - Groep 3 van de Driehuisschool is in het kader van de 
herfstactie van de Riki Stichting naar het verzorgingshuis Gerar-
dus Majella geweest. De bedoeling van de actie was om een jon-
gere een gezelschapsspelletje te laten doen met en oudere. Aldus 
gingen de kinderen van groep 3 met een spelletje onder de arm op 
weg. De bewoners zaten al gezellig in de woonkamer te wachten. 
Aan iedere tafel werden uiteenlopende spelletjes gespeeld. Van het 
ouderwetse kwartetten en mikado tot dieren stapelen en pinguin 
panic. Zowel de kinderen als de ouderen hebben genoten van de 
samenwerking. Na een glaasje limonade en een traktatie gingen de 
kinderen weer terug naar de klas.

Feestelijke publieke opening op 5 november
Annatommie mc brengt orthopedische 
zorg op maat dichtbij
Regio – Op donderdag 3 novem-
ber wordt Annatommie mc in Am-
stelveen offi cieel geopend door de 
heer H. Raat, wethouder in Amstel-
veen onder andere verantwoorde-
lijk voor de portefeuille Zorg en Ge-
zondheid. Aansluitend zal het cen-
trum op zaterdag 5 november voor 
het grote publiek worden open-
gesteld. De opening van deze dag 
zal feestelijk worden verzorgd door 

Marloes Keetels, speelster van het 
Nederlandse dameshockeyteam. Ie-
dereen is deze dag welkom om deel 
te nemen aan demonstraties op de 
operatiekamers of gebruik te ma-
ken van het gratis inloopspreekuur 
fysiotherapie. 
De vestiging in Amstelveen is het 
zesde medisch centrum van Anna-
tommie mc in Nederland. Sinds juni 
2016 heeft Annatommie mc het be-

heer van de medische zorg op deze 
locatie overgenomen van het Me-
disch Centrum Amstelveen. Anna-
tommie mc zal zich in Amstelveen 
voornamelijk richten op de behan-
deling van orthopedische klachten 
binnen de verzekerde zorg , waartoe 
de benodigde contracten met zorg-
verzekeraars zijn afgesloten.
Door de focus op orthopedie kan 
Annatommie mc met haar erva-
ren medische team en hoogwaar-
dige faciliteiten patiënten snel di-
agnosticeren en behandelen. Ire-
ne Groenink, algemeen Directeur 
Annatommie mc licht toe: “Bij An-
natommie mc staat de persoonlij-
ke aanpak met een individueel plan 
voor de patiënt centraal.
Door de focus op orthopedie in 
combinatie met de schaal die we 
hebben met inmiddels zes vesti-
gingen, bieden wij meerwaarde op 
zowel het medisch-specialistische 
als het organisatorische aspect van 
een behandelplan. Daardoor kun-
nen wij patiënten garanderen dat ze 
binnen drie dagen terecht kunnen 
voor een intake en is de doorloop-
tijd van de behandeling aanzienlijk 
korter dan in een regulier zieken-
huis.” In een groot deel van het cen-

trum zal de diagnose en behande-
ling van bewegingsklachten aan de 
heup, knie, schouder, rug, voet  en 
enkel centraal staan. Mensen met 
bewegingsklachten worden opge-
vangen door een team van ortho-
pedische chirurgen, fysiotherapeu-
ten en diagnostisch personeel, van 
wie ze van diagnose tot aan herstel 
een persoonlijke behandeling ont-
vangen.

Moderne operatiefaciliteiten 
De focuskliniek heeft twee grote en 
twee kleine operatiekamers en een 
verpleegafdeling.
Dagelijks vinden hier tientallen ope-
raties plaats. Bijvoorbeeld het plaat-
sen van heup- en knieprotheses. 
Het centrum zal niet alleen voor de 
patiënten lokaal zorg bieden, maar 
ook dienst doen als operatielocatie 
voor patiënten van Annatommie mc 
uit de regio Noord-Holland. 

Publieke openstelling 
Het startsein voor de publieke ope-
ning wordt om 11.00 uur verzorgd 
door Marloes Keetels, speelster van 
het Nederlands Dames hockeyelftal. 
Onder de aanwezigen worden door 
Marloes gesigneerde bidons uitge-
deeld. Jong en oud is tot 17:00 uur 
welkom om deel te nemen aan ver-
schillende demonstraties op de 
operatiekamers, verpleegafdeling, 
orthopedische afdeling en pijnpoli. 
Tevens kan men terecht op het in-
loopspreekuur fysiotherapie. Meer 
informatie over de open dag is te 
vinden op www.mc-amstelveen.nl.

kralen niet te rijgen, maar op ver-
schillende plaatsen op de draad 
vast te zetten ontstaat het ‘luchtige 
zwevende’ effect. 
Docente is Ineke Makkink en de 
workshop kost 11,00 en 17,50 aan 
materiaalkosten.

Nabewerking digitale 
‘RAW’ foto’s 
De cursus vindt plaats op woens-
dag 30 november en 7, 14 en 21 de-
cember van 20:00-22:00 uur. Op bij-
na alle moderne digitale spiegelre-
fl ex camera’s zit bij de kwaliteits-
instellingen, naast JPG, -M,-L etc., 
ook de instelling ‘RAW’. Docent is 
Björn Goud en de cursus kost 41,00.

Schilderij met Powertex: 
Afbeelding verwerken op doek
De workshop vindt plaats op 
woensdag 30 november en 7 de-
cember van 19:30-21:30 uur. In de-
ze workshop wordt er met power-
tex gewerkt. Op deze avond gaan 
we een schilderij maken op een 3D 
schildersdoek van 30x30 cm. De 
cursus kost 14,00 en 25,00 aan ma-
teriaalkosten.

En natuurlijk bent u iedere week 
welkom bij klaverjassen op dins-
dagmiddag van 14:00-16:30 uur, 
spelleider: Wim Klijn, kosten 1,80 
per middag en iedere donderdag-
middag van 13:00 tot 16:30 uur bij 
de Inloop- en ontspanningsmiddag. 
Tijdens deze middag kunt u kaarten, 
biljarten, darten, schaken, dammen 
enz. Gewoon een kop koffi e drinken 
en een praatje maken mag natuur-
lijk ook. Toegang is vrij. 

Wilt u meer weten over genoemde 
activiteiten? Ga dan naar onze web-
site www.stichtingparaplu.nl. Uiter-
aard kunt u zich via de website di-
gitaal inschrijven. Ook kunt u iedere 
donderdagmiddag tussen 13:30 uur 
en 16:00 uur, een programmaboek-
je met inschrijfformulier ophalen bij 
de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 in 
Wilnis. Voor vragen kunt u altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl, 
of bellen met 0297-283908.





Statenleden debatteren 
over verdeling geld 2017
De Begroting van 2017 geeft de inkomsten en uitgaven van de provincie weer. Provinci-
ale Staten stellen het beleid vast. Het college van Gedeputeerde Staten zijn verantwoor-
delijk voor de uitvoering daarvan. Het is aan Provinciale Staten om dit te controleren.
De meningen van Provinciale Staten over de verdeling van de financiële middelen voor 
2017 lopen uiteen. Desondanks laat de meerderheid van de partijen weten dat zij achter 
de gemaakte financiële keuzen staan. Tijdens de provinciale statenvergadering van af-
gelopen maandag stelden zij de Begroting 2017 vast. Hiermee geven Provinciale Staten 
het college van Gedeputeerde Staten toestemming om in het komende jaar het vastge-
stelde beleid uit te voeren, de middelen te verdelen en uitgaven te doen. 
Tijdens het debat over de Begroting vragen de partijen onder meer aandacht voor ge-
zondheidszorg, openbaar vervoer, duurzame energie, betaalbare woningen, en werkgele-
genheid. Wat vinden de fractievoorzitters precies van de Begroting?

Investeren in toekomst zonder belastingverhoging

“Er zijn nog 
veel kansen 
die wij moeten 
pakken.” 

Arthur Kocken: “Zijn er over vijf  jaar nog 
wel voldoende banen voor onze kinde-
ren? Als onze dakgoot lekt, zijn er dan 
goede loodgieters beschikbaar om die 
te repareren? Kunnen wij in de provincie 
Utrecht nog wel prettig en veilig wonen? 
Is de organisatie waar wij werken straks 
nog bereikbaar binnen een aanvaardbare 
tijd? Kunnen ondernemers nog een nieuw 

bedrijf  starten of  groeien? En blijft onze 
gezondheidszorg op peil en betaalbaar?
Om die vragen straks met ‘ja’ te beant-
woorden, moeten wij nu aan de slag. 
Utrecht ligt in een economisch sterke 
omgeving (Nederland, Vlaanderen, Ruhr-
gebied) en staat hoog in de Europese 
toplijstjes.  De VVD is trots op wat wij hier 
allemaal bereikt hebben. Maar er zijn nog 
veel kansen die wij moeten pakken. Onder-
wijs leidt straks op tot (technische) banen. 
Ondernemers krijgen meer ruimte voor 
bedrijvigheid. Reistijd vermindert. Wegen, 
openbaar vervoer en dijken worden veiliger. 
De gezondheidszorg wordt verbeterd. 
Onze landschappen blijven mooi. Erfgoed 
restaureren wij. De Begroting 2017 is daar 
een goede basis voor, zonder belastingen 
te verhogen.” 

Wat vindt u? Word Gast van de Staten! 
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging. Wilt u meer weten 
over het werk van de statenleden, en hoe een provinciale statenvergadering eraan 
toegaat? Word dan de Gast van de Staten. Kijk voor meer informatie, of  om u aan 
te melden, op: www.provincie-utrecht.nl/psutrecht

De voorzitters van de elf Statenfracties, van links naar rechts: 
Mirjam Maasdam-Hoevers (CDA), Rob van Muilekom (PvdA), Arne Schaddelee (ChristenUnie), 
Ad Meijer (SP), Mieke Hoek (50PLUS), Florian Bekkers (GroenLinks), 

Gijs van Leeuwen (SGP), Arthur Kocken (VVD), Niels Hoefnagels (D66), 
René Dercksen (PVV), Hiltje Keller (Partij voor de Dieren). 
 Foto: Huisinga Fotografie

Openbaar vervoer blijft ondergeschoven kindje
“Voor ouderen 
en scholieren 
wordt het steeds 
moeilijker om 
met het OV van A 
naar B te kunnen 
komen.”

Mieke Hoek: “50PLUS vindt het een treu-
rige zaak dat in de buitengebieden chauf-
feurs en bussen worden vervangen voor 
buurtbusjes, bediend door vrijwilligers. 
Met haltes soms kilometers van elkaar en 
dan ook nog op onmogelijke plaatsen zoals 
sociaal onveilige carpoolplaatsen langs de 
snelweg. 
Voor ouderen, scholieren en overige ge-
bruikers wordt het steeds moeilijker om 
met het OV van A naar B te kunnen komen. 

50PLUS vindt dit een verkeerde bezui-
niging. De focus is teveel gericht op de 
stad Utrecht, Amersfoort en de Uithof. De 
provincie Utrecht is meer dan alleen deze 
drie plaatsen.
Een gezond leefklimaat vindt 50PLUS net 
zo belangrijk als een gezond vestigingskli-
maat. Snelheidsverhogingen op snelwegen 
bij bewoonde gebieden, zoals bij de A2, 
A12 en A28, wegen niet op tegen het ver-
slechterde leefklimaat door verhoging van 
de luchtvervuiling die hierdoor veroorzaakt 
wordt. Ook de beperkte winst in reistijd 
voor automobilisten weegt daar niet tegen 
op. 
Hier is veel te weinig aandacht voor. Het 
protest van gemeenten die aan deze snel-
wegen liggen, worden door een meerder-
heid van het provinciebestuur niet serieus 
genomen.” 

Meer werk, minder lasten, beter onderwijs

“D66 kiest 
voor een 
koers die onze 
regio klaar 
maakt voor de 
toekomst.”

Niels Hoefnagels: “D66 zet zich al jaren in 
voor meer werk, minder lasten en beter on-
derwijs. In alle gemeenten, landelijk, maar 
zeker ook in de provincie Utrecht. Ook in 
2017 blijven wij dat doen. 
Door investeringen in het fietspadennet-
werk zorgen wij de komende jaren voor 
meer werk in de bouw, en voor een veilige 
en gezonde infrastructuur. Investeringen 
in nieuwe energienetwerken resulteren in 
meer banen in een nieuwe innovatieve sec-

tor, met wereldwijde kansen. Ook maken 
wij ons sterk voor een beter beleefbare 
natuur door meer toezicht in te zetten. Te-
vens richt D66 zich op een betere aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit 
levert beter onderwijs en meer banen op.
Gedurende tientallen jaren zijn elke vier 
jaar de provinciale belastingen verhoogd. 
Sinds D66 in het provinciebestuur zit, is 
het belastingpercentage gelijk gebleven. 
Ondanks de crisis!   
Er komt zelfs weer ruimte om de lasten 
te verlagen, of  om verdere investeringen 
te doen om onze provinciale economie te 
versterken. D66 zal bij die afweging altijd 
kiezen voor een toekomstgerichte koers. 
Een koers die onze regio klaar maakt voor 
de toekomst: een gezond en sterk Utrecht 
in een gezond en sterk Nederland.”

Goede woon- en werkomgeving maak je met elkaar

“Op initiatief van 
het CDA zal in 
2017 voor de 
eerste keer het 
TOPdorp van 
Utrecht gekozen 
worden.”

Mirjam Maasdam-Hoevers: “Leefbaarheid 
is voor het CDA belangrijk. Een prettige 
woon- en werkomgeving maak je met 
elkaar. Betrokken bewoners zijn daar-
bij natuurlijk het allerbelangrijkst. Voor 
het CDA is het belangrijk dat wij dat als 
Provincie erkennen en waarderen. Daarom 
zal, op initiatief  van het CDA, in 2017 voor 

de eerste keer het TOPdorp van Utrecht 
gekozen worden. Waar worden de mooiste 
initiatieven ontplooid en welke goede voor-
beelden moeten wij in het zonnetje zetten? 
Daar gaan wij u als inwoners nadrukkelijk 
bij betrekken de komende tijd. 
Het CDA vindt dat de Provincie gemeenten 
moet ondersteunen daar waar dat nodig is. 
Het initiatiefvoorstel van het CDA voor snel 
internet in het buitengebied is hier een 
goed voorbeeld van. De komende tijd staan 
wij voor de uitdaging om ook antwoorden 
te formuleren voor de leegstaande winkels 
en kantoren. 
Samen met u zetten wij ons in om van de 
provincie Utrecht een TOPleefomgeving te 
maken.”

Hogere ambitie en meer daadkracht hard nodig 

“Schone energie, betaalbare 
woningen, goede gezondheid en 
meer banen.”

Rob van Muilekom: “Na anderhalf  jaar lijkt 
de provinciale coalitie van VVD, CDA, D66 
en GroenLinks al te spelen op zekerheid. 
De PvdA wil dat de Provincie zich met 
hogere ambities gaat richten op de grote 
actuele vraagstukken.
Schone energie: Landelijk is de doelstel-
ling voor het percentage schone energie 
in 2020 14%. Deze coalitie kiest voor een 
doelstelling van maximaal 5%, terwijl dat 
in mei 2015 nog 10% was. De PvdA gaat 

voor 14%, in combinatie met isolatiemaat-
regelen voor huur- en koopwoningen ter 
verlaging van de woonlasten.
Meer betaalbare woningen: Eindelijk moet 
de provincie met de gemeenten komen tot 
de bouw van vele betaalbare woningen. 
Wat de PvdA betreft gebeurt dat door 
nieuwbouw en via transformatie van leeg-
staande panden.
Goede gezondheid: De luchtkwaliteit staat 
in de binnensteden en langs autosnelwe-
gen als de A2, A27, A28 en A1 onder druk. 
Om deze reden en voor meer verkeersvei-
ligheid geen verhoging van de maximum-
snelheid naar 130 km. 
Meer banen: Meer stageplaatsen moeten 
er komen voor MBO’ers ter afronding van 
hun studie. Maak van Utrecht ook voor 
MBO’ers een topregio met banen!”

Gezond, Groen en Samen

“Afkicken van fossiele 
brandstoffen en schone, gezonde 
energie gaan gebruiken.”

Florian Bekkers: “Gezonde lucht is in 
Utrecht topprioriteit. In de stad en op 
het platteland kunnen mensen langer en 
gezonder leven. Hoe? Door te zorgen voor 
frissere lucht.
• GroenLinks kiest voor schone energie: 

wij willen afkicken van fossiele brand-
stoffen en schone, gezonde energie gaan 
gebruiken. Daarom investeren wij bij-
voorbeeld in snelle en veilige fietsverbin-
dingen, zodat je in de toekomst met de 

(elektrische) fiets overal in de provincie 
snel en makkelijk kunt komen.

• GroenLinks kiest voor meer groen: 
ontspannen en wandelen in de mooie 
Utrechtse natuur is gezond. Mensen 
willen de natuur beleven en delen met 
elkaar. Daarbij koesteren wij de eigen 
waarde van natuur. Bovendien produ-
ceert ons groene goud schone lucht voor 
iedereen.

• GroenLinks kiest voor samen: cultuur is 
een bruisende bron die mensen ver-
bindt en ons nieuwe inzichten geeft. Het 
brengt ons dichter bij elkaar en werkt 
aanstekelijk voor inwoners, ondernemers 
en toeristen. Utrecht bruist en is een 
belangrijke bron van culturele energie in 
Nederland!

Kortom, GroenLinks investeert in gezond, 
groen en samen!”

Zorg voor leefbaarheid en bereikbaarheid

“Leefbaarheid 
van (kleine) 
kernen is van 
groot belang.”

Gijs van Leeuwen: “Er zijn 37 (kleine)
kernen in de provincie Utrecht. Kernen die 
vanwege hun omvang worstelen met de 
leefbaarheid. Onder meer winkels, de bi-
bliotheek, sociaal culturele voorzieningen, 
scholen, het openbaar vervoer (als die er al 
zijn) staan onder druk. Het is goed om een 
scan te maken van deze problematiek om 
zo maatregelen te kunnen nemen om de 
voorzieningen in stand te houden, dan wel 
te realiseren. 

De filevorming (ook op provinciale wegen) 
neemt op diverse plekken weer toe. De 
bereikbaarheid van sommige gemeenten 
neemt hierdoor af. Het is van belang dat 
de Staten daar oog voor houden en ook 
daadwerkelijk maatregelen willen nemen. 
De veiligheid van onze provinciale wegen 
is daarbij ook in het geding. Reden voor de 
SGP-fractie om bijvoorbeeld te pleiten voor 
passeerstroken voor tractoren, gevaarlijke 
(kruis)punten aan te pakken en fiets- en 
autoverkeer te scheiden. 
Recreatie- en evenementenvoorzieningen 
moeten dicht bij de stad worden gerea-
liseerd. Kleine kernen moeten hier niet 
mee worden ‘opgescheept’. Vaak zijn de 
kernen en de wegen er naar toe hier niet 
op berekend. 
Tot slot: De weerstand inzake windturbines 
neemt toe. Wij kiezen voor zonne-energie.” 

Meer veldwachters graag die toezicht houden

“Zorg niet alleen voor bloempjes 
en bijtjes, maar ook voor toezicht 
en handhaving.”

Arne Schaddelee: “Weinig provincies 
hebben zoveel bos, natuur en landgoed 
als Utrecht. En daar geniet iedereen van 
mee. Het is dus een prachtig plan om al 
dat moois beter toegankelijk te maken. 
De ChristenUnie is voor beleefbare natuur. 

Hekken moeten daarom verdwijnen en 
gebieden moeten begaanbaar worden ge-
maakt. Zo kan het grote publiek genieten 
van het Utrechts landschap.
Minder hekken en meer paden is wel mooi, 
maar niet gratis. Het vraagt om extra 
toezicht en handhaving. In het buitenge-
bied is steeds meer overlast door vanda-
lisme en stroperij. Het is zelfs een plek 
waar geheime gevechten tussen hooligans 
plaatsvinden.
Dat vraagt om een Provincie die niet alleen 
zorgt voor bloempjes en bijtjes, maar ook 
voor veldwachters, die toezicht houden en 
regels handhaven.”

Sociale huurders en echte banen voorop

“De SP blijft op 
de belangen 
van de sociale 
huurders 
hameren.”

Ad Meijer: “Terwijl er meer dan ooit 
behoefte is aan een Provincie die keihard 
vecht voor meer en beter geïsoleerde so-
ciale huurwoningen, laat het college van 
Gedeputeerde Staten het volledig afwe-
ten. Je moet met lantaarn en vergrootglas 
door deze Begroting heen om sowieso 
over enige betrokkenheid bij sociale 
huurders te lezen. De SP blijft op de be-
langen van de sociale huurders hameren, 
zowel wat betreft de beschikbaarheid van 

betaalbare huurwoningen als het ener-
giezuiniger maken van bestaande sociale 
huurwoningen, waardoor de woonlasten 
van huurders moeten dalen. 
De coalitie van VVD, CDA, D66 en Groen-
Links lijkt werkgelegenheid voor hoger 
opgeleiden belangrijker te vinden dan het 
lot van werkloze inwoners met een VMBO- 
en/of  MBO-diploma. Dat moet eindelijk 
anders! Maakindustrie en MKB dienen te 
worden versterkt. Banen in het Utrecht 
Science Park zijn prachtig, maar mensen 
met een VMBO- en MBO-achtergrond kun-
nen daar vaak niet terecht. Zo zuinig als 
de Provincie Utrecht huurders en werk-
zoekenden behandelt, zo scheutig lijkt 
deze Provincie te zijn als het gaat om de 
Vuelta, het Museum Oud Amelisweerd en 
Kasteel Amerongen. Willekeur!”

Zieke en gewonde wilde dieren zijn de dupe
“Voor het 
vervoer van 
zieke en 
gewonde 
dieren moet de 
Provincie geld 
begroten.”

Hiltje Keller: “Voor de opvang van zieke en 
gewonde in het wild levende dieren wordt 
geen geld beschikbaar gesteld in de pro-
grammabegroting. Deze dieren, zoals zieke 
en gewonde eekhoorns, egels, reeën, wor-
den aan hun lot overgelaten in de provincie 

Utrecht. Vanwege de veranderde kerntaken 
van de Dierenbescherming wordt de finan-
ciering van de dierenambulances in Utrecht 
in 2017 gehalveerd en daarna stopgezet. 
De coalitie zet in op duurzame groei met 
een goede balans tussen ruimtelijke, econo-
mische en sociale ontwikkelingen. De Partij 
voor de Dieren komt op voor kwetsbare 
waarden door niet alleen te kijken naar fi-
nanciële kortetermijnbelangen, maar vooral 
naar de invloed die beslissingen hebben op 
mens, dier, natuur en milieu. Daarom moet 
Utrecht structureel geld beschikbaar stellen 
voor het vervoer en de opvang van zieke en 
gewonde in het wild levende dieren.”

Biowarmtecentrale in de stad echt onzinnig

“Zelfs in China bouwen ze geen 
biowarmtecentrale in de stad.”

René Dercksen: “Windmolens draaien op 
subsidie en meer en meer mensen komen 
tot de conclusie dat windmolens niet al-
leen slecht zijn voor de mens, maar ook 
voor landschap en natuur. De Universiteit 
Utrecht stelde vast dat onze provincie te 
dichtbevolkt is voor het plaatsen van subsi-
diemolens.
In Brussel is om onverklaarbare redenen 
op biomassa het etiket ‘duurzaam’ ge-
plakt. Onder meer de Koninklijke Acade-
mie van Wetenschappen heeft vastgesteld 

dat biomassa helemaal niets bijdraagt aan 
duurzaamheid. Sterker nog, de uitstoot 
is niet veel schoner dan die van kolencen-
trales. Nu heeft de Provincie een vergun-
ning verleend voor de bouw van een Eneco 
biowarmtecentrale in Utrecht. In de stad! 
Dat doen ze zelfs in China niet meer. Ook 
deze centrale draait op subsidie. In de 
vergunning staat tevens dat er o.a. vanuit 
Afrika en Zuid-Amerika gekapte bomen 
mogen worden geïmporteerd, verscheept 
met stookolie, om in de centrale in Utrecht 
te verbranden. Hoe duurzaam wilt u het 
hebben?  
In de stad met een niet werkende mi-
lieuzone voor auto’s komt nu een mega 
openhaard. De PVV heeft via een motie bij 
de begrotingsbehandeling geëist dat er 
een onafhankelijk onderzoek komt naar de 
gevolgen van deze centrale.”

PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO
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Goede opbrengst
Running Bridge Drive

Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 29 
oktober heeft in het hart van Mijdrecht 
voor de negende keer een zogehe-
ten ‘running bridgedrive’ plaats ge-
vonden. Hierbij spelen de bridgepa-
ren niet op één locatie, maar afwisse-
lend op negen verschillende locaties. 
De Running Bridgedrive is een initia-
tief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en 
bracht 1000 euro op voor de Stichting 
DCN Geleidehonden. Tevens werd er 
ingezameld voor de Stichting Het Ver-
geten Kind. Maar liefst 71 bridgepa-
ren wisselden elke spelronde van lo-
catie en deden zo negen verschillen-
de horecagelegenheden aan: Rendez-
Vous, Grieks restaurant Corfu, restau-
rant I.Sushi, restaurant La Farola, Ca-
fetaria MoYi Sushi & Meer, lunch-
room TOF, Ristorante Il-gusto, Res-
taurant Burgerlijk en Chinees restau-
rant Lotus Corner. Na elke ronde wa-
ren er ruim 150 personen aan de wan-
del in het centrum van Mijdrecht voor 
dit evenement.
 
Prijsuitreiking
Na afloop van alle spelrondes vond de 
prijsuitreiking plaats in Chinees res-
taurant Lotus Corner. De eerste prijs, 
bestaande uit de Lions Wisselbeker 

en een kledingbon van Lutz Mode 
werd gewonnen door het bridge paar 
Anneke van der Heide en Lia van En-
gelenburg met een score van 69,24%. 
De tweede prijs een kledingbon van 
Prego mode werd gewonnen door het 
paar Bep Schumacher en Ada Keur 
met 65,79%. De score van 63,64% van 
het paar Paul en Delia Kenter was 
goed voor een derde plaats. Organi-
sator Willibrord Blom van de Lionsclub 
kon na afloop een cheque ten bedra-
ge van 1000 euro overhandigen aan 
mevrouw Anouk van Egmond, am-
bassadrice van DCN Geleidehonden  
http://www.guidedog.nl/. Anouk is 
blind en kwam met haar hond Maar-
ten de cheque in ontvangst nemen. 
Anouk ondersteunt de zgn. dopjesac-
tie, kijk op www.dopjesactienl.nl .Bo-
vendien werd er tijdens de Running 
Bridgedrive aandacht besteed aan de 
nationale Lions actie voor Stichting 
Het Vergeten Kind  http://www.het-
vergetenkind.nl/. In 2017 vieren de Li-
ons het 100 jarig bestaan en in dat ka-
der worden er nationaal bloembollen 
verkocht ten bate van de Stichting Het 
Vergeten Kind. Voor meer informatie 
en foto’s kijk bij “Lions Mijdrecht Wil-
nis” op Facebook.

Geslaagd open de Rooij dames 
libre biljarttoernooi de Hoef
De Hoef - Het open De Rooij da-
mes libre biljarttoernooi, dat in het 
weekend van 21 en 22 oktober voor 
de vierde maal is gehouden in ge-
meenschapshuis De Springbok te 
De Hoef, heeft een gedegen kampi-

oen opgeleverd in de persoon van 
Lucia Burger. Zij won alle zeven ge-
speelde partijen en daardoor was al 
vroegtijdig bekend dat zij de nieu-
we kampioen zou worden, zodat het 
toernooi geen echte climax kende. 

Geslaagde avond met bondscoaches 
Nederlands elftal

Mijdrecht - Het was een unieke 
avond afgelopen donderdag 27 ok-
tober bij Argon aan de hoofdweg 
in Mijdrecht. Voor een goed gevul-
de kantine nam de bondscoach van 
het Nederlands elftal samen met 
Arjan van der Laan, bondscoach 
van het Nederlands dameselftal 
plaats achter de spreektafel. Voor-
zitter Ton Goedemoed nam de in-
troductie voor zijn rekening en gaf 
daarna de microfoon aan Paul Reu-
rings. Het werd een ongekend boei-
ende avond die de verwachting 
ruimschoots overtrof. In anderhalf 
uur tijd nam wist Paul de bonds-
coaches te verleiden tot het vertel-
len van interessante en humoristi-

Gerard van Schie verrassende 
winnaar Herfstcup driebanden
De Ronde Venen - Biljartvereni-
ging Donkereind speelt elk jaar in 
de maanden augustus, september 
en oktober de driebandencompeti-
tie met 3 sets per ronde van 30 pun-
ten per avond. De 8 best gekwalifi-
ceerde hoofdklasse-spelers spelen 
in 2 teams van 4 spelers tegen el-
kaar. De overall winnaar ontvangt 
de Herfstcup met bijbehorende Co-
renwijn. In augustus en september 
waren Cees Verweij respectievelijk 
Kees Mooij de koplopers met beide 
keren Gert van Kreuningen als run-
ner up. Ruud van der Vliet en Wim 
van Schie maakten de top 3 in au-
gustus respectievelijk september 
goed. Gerard van Schie kwam daar 
overigens steeds vlak achteraan. De 
moyennes lagen bij de koplopers 
rond de 2,8 en dat was een verbe-
tering ten opzichte van 2015. Tijdens 
de laatste set in september werd 
Gert van Kreuningen geschorst voor 

de laatste avond vanwege aanmer-
kingen op de arbitrage. De scheids-
rechter, de heer Kessel uit Maas-
bree, kon Gert van Kreuningen niet 
overtuigen van het missen van een 
carambole. Zodoende werd   de ta-
lentvolle 1e klasse speler Jeffrey Tito 
als vervanger van Gert opgeroepen 
voor oktober. Uiteindelijk greep Ge-
rard van Schie tijdens de slotavond 
in oktober zijn kans en won met een 
moyenne van maar liefst 3,07. Over-
all realiseerde Gerard van Schie een 
moyenne van 2,98 hetgeen een ver-
betering van 0,03 is ten opzich-
te van 2015. Het clubrecord staat 
nog steeds op naam van Wim van 
Schie met 3,02 gerealiseerd in 2004. 
De nummers 2 en 3 van de Herfst-
cup 2016 waren Cees Verweij en 
wederom ‘good old’ Jan van Schie. 
Scheidsrechter de heer Van der Pan-
ne uit Breda heeft gelukkig tijdens 
de slotavond niet hoeven ingrijpen.

sche anekdotes. De successen van 
het damesteam, de samenwerking 
met Louis van gaal tijdens het WK 
in Brazilie, de omgang met kritische 
sportprogramma’s zoals voetbal in-
side, de sterkte van het huidige Ne-
derlands elftal, de wedstrijd tegen 
Frankrijk, het kwam allemaal aan 
bod en Paul Reurings wist met ken-
nis en fijnzinnigheid in een ontspan-
nen sfeer de vraagstellingen voor-
treffelijk op te bouwen. De coaches 
gaven antwoord op vragen over hun 
selectiekeuzes, over het afhaken en 
polsen van assistentes en over hun 
omgang met journalisten op pers-
conferenties. Mooie momneten uit 
het verleden als speler van Ajax in 
het geval van Blind en ADO , Sparta 
en Twente in het geval van van der 
Laan kwamen aan bod. Hoe de ge-
wonnen Toyota Celica door Danny 
Blind als man of the match tijdens 
het winnen van de wereldbeker in 
Japan nog dezelfde avond werd ver-
kocht en hoe de volledige selectie 
met alle betrokkenen daarvan een 
feestelijke uitgaansavond in de stad 
vierden. Ook over zijn zoon Daley 
vertelde Blind hoe hij dat als vader 
beleeft en Arjan van der Laan on-
derstreepte hoe lastig het juist voor 
Daley “als zoon van” is om tegen al-
le weerstanden in een vaste waarde 
te zijn voor Manchester en het Ne-
derlands elftal. Als afsluiting kreeg 
de zaal de gelegenheid om nog een 
aantal vragen te stellen en vervol-
gens voegden de beide coaches 
zich tussen de aanwezigen en werd 
het met een drankje aan de bar een 
bijzonder geslaagde avond. 

Foto: sportinbeeld.com 

De kampioene van vorig jaar Leonie 
Minnee moest deze keer genoegen 
nemen met de laatste plaats met 
slechts één gewonnen partij. Na 
drie gespeelde partijen op vrijdag-
avond bleken drie dames aan kop 
te gaan met ieder de volle winst, na-
melijk Lucia Burger, Betty van der 
Mars en Gerdien Bras. Dat beloof-
de wat voor de volgende wedstrijd-
dag op zaterdag, doch dat kwam 
niet geheel uit de verf. Gaandeweg 
konden de twee genoemde run-
ners-up Betty en Gerdien de race 
om de titel niet meer volhouden, 
terwijl Lucia stug doorging om haar 
score uit te breiden en zij uiteinde-
lijk met een straatlengte voorsprong 
en zeer terecht de kampioensbeker 
in ontvangst mocht nemen. Voor de 
daaronder volgende eervolle posi-
ties kregen zowel Betty als Gerdien 
nog zware concurrentie van Aria ten 
Cate en Petra Slimmers. Dit had tot 
gevolg dat genoemde dames allen 
met vier gewonnen partijen en acht 
wedstrijdpunten het toernooi vol-
tooiden. Vermeldenswaard is daar-
bij nog wel, dat Betty voor de eer-
ste maal haar opwachting maakte 
in dit markante damestoernooi en 

Jongensteam 
VLTV 1 

kampioen

Mijdrecht - Na eerst in de voor-
jaarscompetitie overtuigend het 
kampioenschap te hebben behaald 
was nu ook het kampioenschap in 
de najaarscompetitie  in de eer-
ste klasse een feit. Bjarne Vedder, 
Bodhi de Jong, Geert Dubbeldam, 
Luca van der Werff en Wardi Duij-

en passant de tweede plaats voor 
zich opeiste met het hoogste moy-
enne-percentage van liefst 130,192. 
De organisatie kan wederom terug-
zien op een geslaagd dameskampi-
oenschap en dit jaarlijkse toernooi 
werd mogelijk gemaakt door zand- 
en grindhandel De Rooij uit De Hoef 
als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel, Lutis 
Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé 
Biljartmakers Portengensebrug als 
co-sponsor optraden. 

verlshoff hebben alle wedstrijdda-
gen in de competitie van jongens 
tot en met 17 jaar winnend afgeslo-
ten. Het was een sterke poule met 
onder andere teams van TV Breuke-
len, De Blauwe Reiger en Health Ci-

ty, maar de teamspirit en de trainin-
gen hebben vruchten afgeworpen. 
De trouwe supporters zijn trots op 
de mannen, die de overwinning in-
middels met een gezamenlijk eten-
tje hebben gevierd.





Mijdrecht - Je kan het een onver-
valst succesverhaal noemen, de sa-
menwerking tussen bedrijven, ge-
meente, politie en brandweer om de 
criminaliteit terug te dringen. Door 

elkaar regelmatig op te zoeken, dui-
delijke afspraken te maken en met 
de steun van moderne technologie 
werden indrukwekkende resultaten 
geboekt. Zo daalde binnen enkele 

jaren het aantal inbraken op het be-
drijventerrein Mijdrecht met 80 pro-
cent. De samenwerkingspartners 
zijn echter nog niet tevreden. Ge-
streefd wordt het aantal inbraken tot 
nul te reduceren. Na de eeuwwisse-
ling leek het de verkeerde kant op te 
gaan met het Mijdrechtse bedrijven-
terrein. Vanwege gebrekkig onder-
houd aan panden verloederde som-
mige delen van het terrein. Daar te-
genover stond een toename van cri-
minaliteit, met name van het aantal 
inbraken. Deze giftige cocktail leid-
de tot verslechtering van het onder-
nemersklimaat. Voor de Vereniging 
Industriële Belangengemeenschap 
(VIB) en de gemeente vormde dat in 
2004 aanleiding om de Stichting Be-
veilig Bedrijventerrein De Ronde Ve-
nen (SBB) op te richten. En met re-
sultaat. De criminaliteitscijfers heb-
ben zich de afgelopen jaren zeer 
gunstig ontwikkeld en het streven is 
die lijn vast te houden. 
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Mannenkoren zorgen voor verwondering
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdagavond werd de ruimte van de 
prachtige R.K. kerk H. Johannes de 
Doper gevuld met het prachtige ge-
zang van twee mannenkoren. Voor 

de pauze was het genieten geblazen 
van de religieuze muziek uit de Rus-
sisch Orthodoxe traditie. Het die-
pe stemgeluid van het Alphens Ko-
zakkenkoor bracht je terug naar het 

land van de poesta’s en de mina-
retten. Daarentegen deed het uit-
gebalanceerde gezang van het Chr. 
Mannenkoor Immanuël je belan-
den in de grazige groene weiden 

van het groene hart. Twee mannen-
koren met twee heel verschillen-
de repertoire’s en interpretaties van 
het geestelijk lied voortkomend uit 
twee totaal verschillende culturen. 
Het bracht de goed gevulde kerk tot 
verwondering en enthousiasme.
Na de pauze bracht het kozakken-
koor een medley van volksliederen 
begeleid door een combo. Het man-
nenkoor gaf een recital van hoofd-
zakelijk spirituals. Tussen de optre-
dens van beide koren genoot het 
publiek van het mooie spel van 
Theo Griekspoor op de vleugel en 
het sprankelende stemgeluid van de 
sopraan Valentina Lazereva die de 
oorsronkelijke sopraan verving. Zij 
trad behalve met het mannenkoor 
ook op met twee solistisch gezon-
gen Ave Maria’s. Met de aankondi-
ging van het concert onder de titel 
“verwondering” was dan ook niets 
te veel gezegd. Geinteresseerde 
mannen kunnen informatie inwin-
nen via de website’s van de koren.

Blije Bevers bij Scouting Jan van Speyk

Bussen ook niet meer 
over Hofland!
Mijdrecht - De buslijnen 121, 130, 
142, 174 en 242 van Connexxion rij-
den in Mijdrecht van 7 tot 19 no-
vember een andere route.
De routewijziging is noodzakelijk in 
verband met de reconstructie van 
Hofland. Van 7 tot 19 november vin-
den daar werkzaamheden plaats die 
het onmogelijk maken dat bussen 
nog van de straat gebruikmaken.
Voor de buslijnen 123 en 126 van 
Connexxion wijzigt er niets. Als ge-
volg van de afsluiting kunnen de 
buslijnen 121, 130, 142, 174 en 242 
niet meer van Hofland gebruikma-
ken. Vanaf 7 tot 19 november rij-
den de bussen vanuit Amsterdam 
via de N201, Veenweg, Mijdrecht-
se Dwarsweg en N212 naar de Al-
gemene Begraafplaats in Wilnis en 
vice versa (lijnen 142, 174 en 242) 
en gaan dus niet meer via Mijdrecht. 

Ook de routes van de lijnen 121 
(Uithoorn – Hilversum) en 130 (Uit-
hoorn – Breukelen) gaan niet meer 
via Mijdrecht, maar via de N201, 
Veenweg en Mijdrechtse Dwars-
weg.

Tijdelijke haltes
De buslijnen 123 en 126 stoppen op 
de heen- en terugweg bij de hal-
te Wilnis, Begraafplaats voor over-
stappers op de buslijnen 142, 174 
en 242. Reizigers kunnen ook ge-
bruikmaken van de tijdelijke halte 
‘Zwembad’ nabij de rotonde Veen-
weg-Industrieweg. Op deze halte 
stoppen straks alle lijnen behalve 
lijn 126. Reizigers kunnen hier voor 
alle richtingen overstappen. Meer 
informatie https://www.connexxi-
on.nl/reizen/1190/werkzaamheden-
mijdrecht-hofland-november/4561

Mijdrecht - 14 jonge Bevers horen 
sinds zaterdag écht bij Scouting Jan 
van Speyk. Al sinds september ma-
ken de kinderen in de leeftijd van 

5 tot 7 jaar heel wat leuke dingen 
mee op de boerderij, maar nu zijn ze 
allemaal officieel geïnstalleerd. En 
niet alleen de kinderen kregen een 

Scoutfit en een das om, ook de lei-
ding is nieuw en moest daarom be-
loven om als een echte Scout goed 
hun best te doen en veel plezier te 

Regio - Vorige week brachten meer 
dan 3.000 leerlingen een bezoek 
aan de Techniek Driedaagse. Wat zij 

Schuur totaal uitgebrand
Vrouwenakker – Zaterdagochtend 
29 oktober zijn rond 11:50 uur de 
hulpdiensten opgeroepen voor een 
woningbrand aan de Ruigkade in 
Vrouwenakker. Ter plaatse bleek er 
een schuur in brand te staan. Al snel 
schaalde de hulpdiensten op naar 
het sein “middelbrand” en kwa-

men meerdere eenheden ter plaat-
se. In de schuur zouden volgens 
een woordvoerder van de brand-
weer tuinmeubelen en twee auto’s 
zijn opgeslagen. De schuur is gro-
tendeels uitgebrand. 

Foto AS Media.

Hard op weg naar nul 
inbraken op Industrieterrein

Camerabewaking
De bewaking van het bedrijventer-
rein met camera’s is een van de be-
langrijkste kerntaken van de SBB 
geworden. Op strategische plekken 
op het bedrijventerrein zijn came-
ra’s geplaatst waarmee de activitei-
ten van criminelen haarscherp wor-
den vastgelegd. Sinds de camera’s 
is het aantal inbraak(pogingen) met 
80 procent gedaald.

SBB is op dit moment druk bezig 
met de verdere doorontwikkeling 
van camerabewaking. Hierbij gaan 
de camera’s nog meer integraal on-
derdeel uitmaken van collectief toe-
zicht en bewaking, met als doel: nul 
inbraken! Met Homan Beveiliging 
en Risiguard wordt dit als volgt uit-
gewerkt. 
De surveillant heeft gedurende zijn 
dienst vanuit het surveillancevoer-
tuig, door middel van een tablet, 
zicht op de camerabeelden op en 
rond het bedrijventerrein. Indien 
er een mogelijk verdachte situatie 
wordt gesignaleerd, zal hij ter plaat-
se een inschatting maken welke ac-
ties er nodig zijn, zoals het aanspre-
ken van de personen, het noteren 
van voertuiggegevens en/of het in-
schakelen van de politie. 

Start verkoop zes vrije 
kavels ‘Vinkeveld
Vinkeveen - De tweede fase van 
Vinkeveld start volgende week. 
Maandag 7 november 2016 gaan 
zes nieuwe vrije kavels in de ver-
koop. Tegelijkertijd worden die 
avond de schetsontwerpen van 24 
nieuwe woningen gepresenteerd. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom tussen 19.00 en 21.00 uur 
in De Boei in Vinkeveen. De ver-
koop van de zes nieuwe vrije ka-
vels start op maandag 7 november 
2016. De kavels hebben een opper-
vlakte vanaf circa 567 m2 en lig-
gen in de noordoostelijke punt van 
Vinkeveld tegenover de Spoordijk 
en Mijdrechtse Dwarsweg. De ge-
meente De Ronde Venen verkoopt 
de zes kavels en het team van Vin-

keveld vertelt u graag meer op deze 
avond over de aangeboden kavels 
en de inschrijf- en verkoopproce-
dure. Naast de start van de verkoop 
van de kavels zijn belangstellenden 
ook welkom om te komen ‘woon-
proeven’. Janssen de Jong ontwik-
kelt 24 woningen in het deelproject 
Het Vinker Hof. Zij bieden diverse 
woningtypes aan: twee onder één 
kapwoningen en vrijstaande wonin-
gen. Op 7 november presenteren zij 
de eerste schetsen van die 24 nieu-
we woningen. Geïnteresseerden 
kunnen kennisnemen van de schet-
sen en voorkeuren aangeven naar 
aanleiding van de getoonde ontwer-
pen. De 24 woningen gaan naar ver-
wachting begin 2017 in de verkoop.

maken. De Bevers is een nieuwe 
groep bij de Jan van Speyk. Elke 
zaterdagmorgen leven de kinderen 
zich uit op de boerderij. En dat be-
tekent de ene keer rennen en ravot-
ten en de andere keer koekjes bak-
ken of knutselen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 4 november om fraaie prij-
zen in Café de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Merel 
is 0297-263562 Arkenpark Mur 43 
Vinkeveen. E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjascompetitie 

2016/2017, in 2016 dus 4 en 18 no-
vember, 2 ,16 en 30 december. Voor 
2017, 6 en 20 januari, 3 en 17 febru-
ari, 3, 17 en 31 maart,14 en 28 april, 
12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.
Alle datums onder voorbehoud . 
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt;
1. Carla v. Nieuwkerk 7373 punten
2. Gerrit de Busser 7230 punten 
3. Nico May 7070 punten
4. Greet Veraar 6859 punten
5. Martien de Kuijer 6785 punten
En de poedel prijs was deze avond 
voor Annelies van Scheppingen met 
4281 punten.

daar beleefden, vertellen zij in bij-
gaand persbericht. Tevens sturen 
wij u  enkele foto’s.
Van het programmeren van robots 
en ingewikkelde computergames 
tot aan het metselen van een muur-
tje en het vervangen van een auto-
deur: op de Techniek Driedaagse 
gebeurde het allemaal. In drie da-

gen tijd gingen drieduizend leerlin-
gen uit De Ronde Venen, Nieuw-
koop en Uithoorn aan de slag met 
technische workshops. Jan van 
Walraven, voorzitter van TechNet 
Amstel & Venen, is meer dan trots.
‘Ik heb alleen maar blije gezich-
ten gezien,’ zegt hij. ‘Wat wil je nog 
meer?’

Techniek 
Driedaagse 
groot succes
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Terechte puntendeling 
CSW met Veensche Boys
Wilnis - Elke zaterdag lijkt het wel 
alsof de weergoden ook van een 
voetbalwedstrijd willen genieten, 
want het sportpark van Veensche 
Boys in Nijkerkerveen lag er zon-
overgoten bij. De winter leek ver 
weg ondanks de invoering van win-
tertijd de nacht erna. Of de zon er 
debet aan was dat CSW onoplettend 
aan het duel begon blijft een raad-
sel, maar na 2 minuten kreeg aan-
valler Jan Struijk de bal in de schoot 
geworpen waar hij wel raad mee 
wist. Hij liep alleen op doelman Jor-
dy Wens af en passeerde hem een-
voudig. De snelle 1-0 achterstand 
hield CSW lang in haar greep; het 
team was onrustig en kon meestal 
niet langer dan 10 seconden balbe-
zit houden. Veensche Boys won de 
meeste duels, maar kon ook niet 
echt gevaarlijk worden. Na 25 mi-
nuten kreeg CSW een eerste grote 
kans. Na een dieptepass van Menno 
van der Leeden stoomde Dave Cor-
nelissen gevaarlijk het strafschop-
gebied binnen zonder het gewens-
te succes. Op de tribune werd het 
veldspel van CSW vergeleken met 
een Trabantje die pruttelend rich-
ting rust hobbelde. Het was dan ook 
voor iedereen een verrassing dat de 
rust bereikt werd met een onver-
diende 1-2 voorsprong. Dave Cor-
nelissen slalomde weer het straf-
schopgebied binnen, bediende zijn 
broer Mike, die de kans niet wist 
te verzilveren, maar de bal beland-
de uiteindelijk toch in het net door-
dat een verdediger tegen Bram Bo-
de opschoot. Een lucky goal. In de 
allerlaatste minuut nam Kevin Blom 
een corner en wist Berry Kramer bij 
de tweede paal zowaar de twee-
de van CSW binnen 5 minuten in te 
knikken. Veensche Boys begon on-
gewijzigd aan de tweede helft, CSW 
had spits Vincent van Hellemondt 
ingebracht voor Bram Bode. Hope-
lijk zou een aanspeelpunt in de punt 
van de aanval meer rust in het spel 
brengen. In werkelijkheid kwam die 
rust er geen enkel moment, me-

de omdat Veensche Boys aandrong 
op zoek naar de gelijkmaker. Vooral 
Oscar Leune had het moeilijk tegen 
de beste aanvaller en doelpunten-
maker Jan Struijk, maar bleef met 
hulp van de overige verdedigers 
overeind. Af en toe deed CSW wat 
terug, waarbij een keihard afstands-
schot van Kevin Blom het meeste 
gevaar opleverde. En vooral voor de 
fotograaf die niet ver naast het doel 
zijn plek had ingenomen. Net op tijd 
dook hij weg, zichzelf en zijn appa-
ratuur tegen schade beschermend. 
Na ongeveer een uur spelen werd 
Sander Kunkeler ingebracht voor 
Menno van der Leeden en wissel-
de Veensche Boys ook. Beide ploe-
gen kregen echter geen grip op de 
wedstrijd. Tijdens een dood spelmo-
ment wist Veensche Boys alsnog te 
scoren. Vanaf ongeveer 20 meter 
krulde verdediger Ivo te Velthuis de 
bal fraai over de zorgvuldig neerge-
zette muur en tekende 2-2 aan met 
hulp van de binnenkant van de paal. 
Daarna hinkte de teams op twee ge-
dachten; doorgaan voor de overwin-
ning of strijden voor behoud van dit 
ene punt.

Twee momenten waren zeker nog 
het vermelden waard. Bij een vrije 
trap van Sander Kunkeler kop-
te Berry Kramer net naast en in de 
daaropvolgende tegenaanval wist 
Jordy Wens een aanvaller die 1 op 1 
tegen hem kwam te staan van sco-
ren af te houden. Al met al verdien-
de deze wedstrijd geen overwinnaar 
en was de puntendeling terecht. 

Ruiters Stal Bos geven Pas de deux show
De Ronde Venen - Zondag. orga-
niseerde Stal Bos uit Mijdrecht voor 
het eerst een Pas de deux show voor 
haar ruiters. Een primeur in de ge-
schiedenis van Stal Bos en ook voor 
veel van de deelnemende ruiters. 
Pas de deux is een bijzonder en 
moeilijk onderdeel uit de paarden-

sport wat erg leuk is om naar te kij-
ken. Het is een dressuurproef die je 
met zijn tweeën rijdt, waarbij het de 
bedoeling is dat de figuren van de 
proef zo mooi en synchroon moge-
lijk worden gereden. Dit maakt pas 
de deux extra moeilijk. 
De deelnemende ruiters hebben de 

Volleybal project op de 
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Elk jaar houdt Volley-
bal vereniging Atalante een volley-
balproject op de Vinkeveense basis-
scholen.  Gedurende dit project krij-
gen alle groepen 3 tot en met 8 twee 
volleyballessen tijdens de gym-uren. 
Het geheel wordt afgesloten met 
Volleybal Scholentoernooi verspreid 
over twee woensdagmiddagen.
Donderdagochtend 27 oktober was 
de aftrap van het volleybal project 
en duurt ongeveer 4 weken. Zo’n 
470 kinderen van de Pijlstaartschool, 
de Jozefschool en de Schakel gaan 
in deze periode volleyballes krijgen 
van volleybal trainer Hans Ritmees-
ter, die dit vorig jaar ook al namens 

de Nederlandse Volleybal bond voor 
Atalante heeft verzorgd.  
Het was de Pijlstaartschool die af-
gelopen donderdag de aftrap deed 
met groep 8. Zeker bij deze groep 
zag je heel duidelijk de vaardighe-
den die de kinderen door de jaren 
heen hebben geleerd. De volleybal-
kneepjes zaten er al duidelijk in en 
er kwam ook een echt volleybalspel 
uit. 
De gehele maand november zal in 
het teken staan van de volleybal en 
wordt op de woensdagmiddagen 23 
(de groepen 3-7-8) en 30 november 
(groepen 4-5-6) afgesloten met een 
toernooi.

Wegen afgesloten voor 
zilveren turfloop
Regio - Afsluiting wegen in 
Mijdrecht en De Hoef op 6 novem-
ber. Op zondag 6 november wordt 
door Atletiekvereniging De Veenlo-
pers de Zilveren Turfloop georgani-
seerd.  Om alle lopers op tijd aan de 
start te krijgen, is ruimte nodig rond 
het start/finishgebied. De gemeente 
De Ronde Venen heeft een vergun-
ning afgegeven om het kruispunt 
Roerdomp-Hoofdweg en het deel 
van de Hoofdweg tussen de roton-
de Oosterlandweg en de C. Beer-
ninckstraat tussen 8.00 uur en 15.00 
uur af te sluiten.  Mijdrecht Zuid 
blijft bereikbaar via de Dr. v.d Haar-
laan en de Viergang. Verkeersrege-
laars zullen verkeersdeelnemers de 
richting van bovengenoemde stra-
ten wijzen.
 
Veilig
Om de deelnemers aan de ZTL vei-
lig te kunnen laten deelnemen heb-
ben wij met de gemeente afspraken 
gemaakt om een deel van het par-
cours auto- en fietsvrij te houden.
Tijdens het evenement zijn de vol-
gende wegen niet toegankelijk tus-
sen 10.30-13.00 uur:
·  De Hoofdweg vanaf rotonde 

Oosterlandweg t/m de kruising 
Molenland/Hoofdweg;

·  Westerlandweg vanaf kruising 
Molenland t/m kruising Oude 
Spoorbaan (de Hoef);

·  De Hoef-Oostzijde (route langs 
de Kromme Mijdrecht) vanaf de 
Hoofdweg t/m Oude Spoorbaan 
(brug bij de Hoef);

·  Fietspad Oude Spoorbaan (brug 
bij De Hoef) t/m Oosterlandweg;

·  De Schatterkerkerweg vanaf De 
Hoef Oostzijde t/m de Ooster-
landweg.

Ook hier zullen verkeersregelaars 
alternatieve routes kunnen toe-
lichten. Aanwonenden en bestem-
mingsverkeer houden de mogelijk-
heid hun bestemming te bereiken.
 
Start
De start van de Rabo GeZZinsloop 
is om 10.00 uur. De start van de Zil-
veren Turfloop is vanaf 11.00 uur. 
Het is mogelijk om te kiezen voor 
één van de drie afstanden: 5 km, 10 
km en 16,1 km. In de sporthal De 
Phoenix vindt de inschrijving plaats, 
er is een mogelijkheid tot omkle-
den en een bewaakte tassenop-
slag. Daarnaast is het ook mogelijk 
om online in te schrijven: www.in-
schrijven.nl De organisatie verwacht 
veel deelnemers, dus kom op tijd en 
het liefst lopend of op de fiets. Ui-
teraard kunnen deelnemers en pu-
bliek gebruik maken van de facili-
teiten die de sporthal biedt. Er is 
ook een horecavoorziening aanwe-
zig. Voor meer informatie www.zil-
verenturfloop.nl.

Is het wel of geen slem bij 
ABC bridgeclub?
Regio - Donderdagochtend 27 ok-
tober is bij de Amstelbridgeclub de 
tweede competitieronde begonnen. 
Nadat de voorzitter aan Madelon, 
die iedereen regelmatig voorziet van 
zelfgemaakte cadeautjes, een bloe-
metje had gegeven, gingen twintig 
paren weer van start in het Buurt-
nest. In de A-lijn werd deze mor-
gen geen slem geboden. Wel werd 
een klein slem een aantal keren ge-
maakt. Het bieden van een slem is 
soms erg lastig. De tegenpartij wil 
wel eens tussenbieden (plaagbod) 
en het is niet altijd gelijk duidelijk 
hoeveel punten je partner heeft. De 
spellen 2 en 14 waren van die spel-
len. Zo kregen Ria & Joop bij deze 
spellen twee “cadeautjes”, omdat 
bij spel 2 Wies & Leny het ruim ge-
maakte manchecontract, zelfs slem-
contract, niet door hen werd uitge-
boden. Bij spel 14 stopten ook Jany 
& Hanny nadat ze 2 schoppen had-
den geboden en er 6 maakten! De 
andere paren hebben bij deze spel-
len wel de manche geboden en de 
meeste paren maakten +2 of +3. 
Ook bij spel 7 was een klein slem 
mogelijk. Addie & Jeannet, Ria & 
Joop en Aja & John boden 3 sans en 
maakten 6 sans. Hier waren Miep & 
Madelon en Jany & Hanny weer erg 
voorzichtig met hun 2 respectieve-
lijk 1 schoppencontract. Beide pa-
ren maakten gewoon vijf schoppen!
In de B-lijn werd wel bij spel 6 een 
klein slem, 6 ruiten, geboden in 
noord/zuid. Doch dit contract zat er 
echt niet in mensen en ging 3 down. 

Het beste contract bij dit spel was 
van Ciny & Herman in oost/west, die 
3 harten boden en 4 harten maak-
ten. Dit paar speelde voortreffe-
lijk tegen Joke & Gerard en scoor-
de aan die tafel drie keer 100%. Ook 
Corry & Grace scoorden goed bij 
een aantal spellen. Ze behaalden 
bij spel 21 als enig paar 3 sans en 
speelden, door goed tegenspel, het 
geboden 4 hartencontract van Ank 
& Lotte 3 down. Ze werden dan ook 
eerste in deze lijn. Spel 23 had be-
ter opnieuw geschud kunnen wor-
den. Aan één tafel werd dit spel een 
rondpas, aan de andere tafels ging 
degene die speelde steeds down. 
Geen leuk spel dus.

De uitslag
A-lijn  
1. Ria & Wim  58,33%
2. Ria & Joop  57,81% 
3. Greet & Henk  56,77%
B-lijn
1. Corrie & Grace  58,85%
2. Leny & Jos en
 Ciny & Herman 54,69%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend om 
eens niet uit te slapen maar gezel-
lig te bridgen? Onze barman Henk 
schenkt ook heerlijke koffie tus-
sen de spellen door. Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

Inschrijvingen Quakel 
toernooi gestart
Regio - De sporthal op het schitte-
rende sportpark van SV KDO in De 
Kwakel vormt ook dit jaar weer het 
toneel voor het leukste zaalvoetbal-
toernooi uit de regio, het Quakel-
toernooi! Sinds de start in 1985 is 
het toernooi uitgegroeid tot een van 
de grootste zaalvoetbaltoernooi-
en waaraan meer dan 40 teams uit 
de wijde omtrek aan deelnemen. De 
herenteams worden ingedeeld in vijf 
poules van zes teams en spelen in 
December 2016, Januari en Febru-
ari 2017 hun voorrondes. De win-
naars van elke poule gaan door naar 
de finale-avond die aansluitend ge-
speeld wordt in februari 2017, waar-
in zij tegen elkaar strijden voor de 
eindoverwinning. 

De damesteams worden inge-
deeld in twee poules van zes teams 
en spelen 1 voorronde in decem-
ber 2016 en eentje in januari 2017. 
De nummers 1 en 2 van elke pou-
le gaan vervolgens ook door naar de 
finale-avond. Tussen de herenwed-
strijden door spelen zij tegen elkaar 
om de overwinning. 
Op de onderstaande link kun je di-
rect naar de inschrijfpagina van het 
toernooi. Hier vindt u de verschil-
lende data waarop zowel de man-
nen als de vrouwen zich kunnen in-
schrijven. Wees er dus op tijd bij om 
zoveel mogelijk kans te kunnen ma-
ken om op jouw favoriete avond te 
kunnen spelen. 
http://quakeltoernooi.nl/inschrijven/

afgelopen maanden hard geoefend 
op hun proef. En dat was te zien tij-
dens de goed bezochte show. Ook 
de kleding van de ruiters tijdens 
de show is het noemen waard, zo 
waren er dames in prachtige wed-
strijdtenues en kwamen er ook heu-
se Halloween ruiters voorbij. Na af-

loop van de show kregen alle deel-
neemsters een oorkonde en aan-
denken.
Wegens het succes van de show 
en het enthousiasme van de deel-
nemers organiseert Stal Bos in het 
voorjaar van 2017 een Pas de deux 
wedstrijd voor haar ruiters.

Overduidelijke winst voor 
Argon tegen Hertha
Wilnis - Stipt om 11.00 uur waren ze 
helemaal warm en om 11.05 klonk 
het beginsignaal. Meteen bleek dat 
Hertha zijn goede wil toonde en de 
ene na de andere combinatie spat-
te van het niet gemaaide grasveld 
af. Raslen legde de bal keurig terug 
op Kick die met een mooi afstands-
schot de keeper wilde verschalken. 
De bal bleek te glad te zijn voor de 
keeper die deze dus niet kon hou-
den en Thiago de kans gaf om ‘sim-
pel’ in te tikken. 0-1. Je moet maar 
op de goede plek staan!
Daarna werd het spel iets minder en 
dat gaf Argon kans om hun uiterst 
bekwame spits in stelling te bren-
gen. Van een 0-1 voorsprong was 
het in 3 minuten tijd 3-1 en pakten 
donkere wolken zich samen. Maar 
deze wolken kwamen letterlijk uit 
de richting van Uithoorn en bleef 
het zicht goed voor Hertha. Hertha 
had zelfs het betere van het combi-
natiespel en vanuit een inworp werd 
Raslen aangespeeld die keurig het 
overzicht bewaarde en rustig de bal 
op Julian legde. De loopactie was al 
gestart door Mats en Julian beloon-
de deze loopactie met een schitte-
rende passing. Spelletje 1x raken, 
dat wordt bij Hertha graag gezien! 

Mats nam de dieptepass met ge-
paste belangstelling aan en gaf de 
goed meegelopen Thiago de kans 
om zijn 2e van de wedstrijd te ma-
ken. 3-2 en Hertha was zomaar 
weer terug in de wedstrijd. Individu-
eel moest Hertha toch steeds vaker 
Argon’s spits laten gaan en de 4-2 
werd even later gemaakt. Dat was 
een teleurstelling maar net voor rust 
had Hertha de aansluitingstreffer te 
pakken. Keurig via de opbouw werd 
weer Raslen aangespeeld die Kick 
in stelling bracht om zijn befaamde 
passeeractie te maken. Deze keer 
kwam Kick goed langs zijn snelle 
tegenstander en bracht de bal voor 
het doel. Met een droge schuiver 
werkte Mats mooi af. 4-3. Dat be-
loofde zondermeer een mooie 2e 
helft te worden. 
Argon bleek echter sterker uit de 
rust te komen. . Al wat Hertha wil-
de bleek te mislukken en al snel 
was het 5-3 voor Argon. Hertha 
speelde niet meer als team en van 
los zand kun je geen teamprestatie 
meer leveren. Het ene na het ande-
re doelpunt werd gemaakt en Hert-
ha kwam niet meer in het spel voor. 
Een uitslag van 12-3 deed de Hert-
hanen de wenkbrauwen fronsen.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseerd op dinsdag 8 no-
vember een gezellige prijs Klaver-
jasavond met lekkere prijzen. Ieder-
een is van harte welkom in Dorps-
huis de Boei Kerklaan 32 in Vinke-
veen.  De aanvang is 20.00 uur.

Atalante dames 3: 
Een echte Diesel
Vinkeveen - Afgelopen donder-
dagavond speelde Atalante dames 
3 een soort streekderby tegen de 
buren uit Uithoorn, SAS ’70 D1. SAS 
draait net als Atalante in de kop van 
de competitie mee. Het team had 
een wedstrijd minder gespeeld en 
ook slechts één verliespunt. De eer-
ste set maakte SAS behoorlijk veel 
indruk op Atalante. Daarna kwam 
de Vinkeveense Diesel op gang en 
wist uiteindelijk de wedstrijd met 
1-3 te winnen.
De eerste set werd gestart met San-
dra de Boer op spelverdeling en Ir-
ma Schouten op diagonaal. Nan-
cy Lijten en Denise Bijlsma startten 
op buiten en Agnes Nelis en Brenda 
Kuylenburg namen de middenposi-
ties voor hun rekening.
Atalante begon heel matig aan de 
wedstrijd, maar de credits zijn voor 
de thuisploeg. SAS zette Atalan-
te met een goede service behoor-
lijk onder druk en ook verdedigend 
deed SAS goede zaken. Hun diago-
naalspeelster sloeg heel wat deu-
ken in de vloer aan Vinkeveense zij-
de; Atalante kwam deze set simpel-
weg te kort. Aan het eind van de set 
kwam Atalante iets beter in haar 
spel en wist uiteindelijk nog 17 pun-
ten op het bord te krijgen. SAS 1 – 
Atalante 0.

Weer op de grond
Met beide beentjes weer op de 

grond, werd de tweede set veel be-
ter gestart. Aletta van Ommeren 
nam de plek van Denise over en 
Judith Jongerius kwam voor Ag-
nes binnen de lijnen. Sandra begon 
met een goede service en verdeel-
de de ballen goed, maar belangrij-
ker… er heerste rust binnen de lij-
nen. De pass kwam goed, de set-
up kwam netjes bij de aanvalsters 
en die konden vervolgens hun ei-
gen ding doen en dat was scoren. 
Snel liep Atalante uit naar een riante 
voorsprong, maar het was SAS dat 
veel veerkracht toonde. Wederom 
was het de diagonaalspeelster die 
met een goede serviceserie Atalan-
te aan het wankelen bracht. Coach 
Hettie Schockman nam haar laatste 
time-out en dit had effect. Dankzij 
een foutservice van SAS op 23-24, 
was deze set met 23-25 voor de Vin-
keveense ploeg.
De derde set kwam Denise er in voor 
Nancy en Agnes voor Brenda. Nu 
was het goed zichtbaar dat de die-
sel lekker op gang begon te komen. 
De ervaren Irma zette het team op 
een ruime voorsprong dankzij een 
geweldige serviceserie (iets wat ze 
in eerdere sets ook al had gedaan). 
Denise was heerlijk aan het afwisse-
len aan het net en ook Judith en Ag-
nes pakten lekkere punten mee op 
midden. Daarnaast stonden ze goed 
te blokkeren, waardoor de verdedi-
ging het ook weer makke



Zevenklapper brengt Hertha 
JO13-1 naar derde plek
Vinkeveen - Na de beker teleur-
stelling tegen een sterk geüp-
graded Argon JO13-2, moest de 
knop snel weer om met het oog op 
de competitie. Daarin is het erg 
spannend, met CSW aan kop met 
één wedstrijd meer gespeeld en 14 
punten, DSS en Hoofddorp 13 en 
Hertha op 12. DIOS was nog punt-
loos, maar de mannen waakten 
voor onderschatting. Ondertussen 
is Cayden Hoekman op de weg te-
rug van een blessure, maar raakten 
de mannen van Schildersbedrijf van 
Asselen wel verdediger Sander de 
Vries kwijt met een heupblessure.
De eerste helft begon stroef, me-
de door de 4-4-2-opstelling van 
DIOS en het hanteren van de lan-
ge bal op een nog langere spits. 
Mats Klinkhamer, Nick Verweij en 
Sander van Senten dekten de twee 
spitsen, aanvoerder Mees van Zijt-
veld schoof door om naast midmid 
Tijn Eekhoudt te spelen. Keeper An-
dy Theijsmeijer wist twee keer goed 
te redden in de eerste tien minu-
ten, voordat Hertha echt in zijn spel 
kwam. Het balletje ging makkelij-
ker rond en er kwamen wat kansen. 
Jay Overdijk en Kyan van Galen wa-
ren het die de keeper aan het werk 
zette. Vijf minuten voor rust soleer-
de Mees door de verdediging heen 
en schoot hard op doel, te hard voor 
de keeper die de bal niet goed kon 
verwerken waardoor spits Niels 

Schoonderbeek klaar stond om 
de 1-0 aan te tekenen. Nog geen 
twee minuten later was Jay zijn di-
recte tegenstander de baas, welke 
een overtreding moest maken. Ky-
an schoot prima de bal voor en Mats 
kopte technisch zeer fraai binnen. 
In de rust werd gehamerd op het 
snel maken van de 3-0, zodat de 
wedstrijd ‘gedaan’ zou zijn. Het 
eerste kwartier was Hertha dui-
delijk beter, maar wist dat pas la-
ter in de score uit te drukken. Nick 
passte Daan Plevier in en die twij-
felt nooit op de rand van de zestien-
meter. Met een mooie knal van af-
stand was het 3-0. De uitstekend 
spelende Tijn, beloonde zijn wed-
strijd met een goal die nog mooier 
was dan die van Daan. Van 25 meter 
schoot de kleine midmid zo de bal 
strak over de keeper. Toen was echt 
het verzet van de ploeg uit Nieuw 
Vennep gebroken. Kyan omspeel-
de heel makkelijk de verdediging 
op een pass van Niels en Jay zette 
met een steekbal Niels voor de kee-
per om de score uit te breiden naar 
6-0. Rechtsbuiten Hein Otting kreeg 
ook nog een mooie kans, maar deze 
werd gekeerd door de keeper. Het 
slotakkoord was er eentje van gro-
te schoonheid. Zaalvoetballend tikte 
Niels samen met Michel Passet, Ky-
an en Tijn door de verdediging heen 
en was het Niels die de eindstand 
van 7-0 op het bord zette.

Winst voor Basketballers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde U16 de enigste thuiswed-
strijd in sporthal De Phoenix. De Ar-
gonauten begonnen niet goed aan 
deze wedstrijd tegen het team uit 
Leerdam. Voor de rust was er veel 
onnodig balverlies, slechte passes 
en doelschoten werden niet verzil-
verd. In de rust moest coach Koen 
Mulder de Basketballers dan ook 
echt even op scherp zetten. Na de 
rust kwamen de Argonauten beter 

in hun spel en ging het team be-
ter spelen. De spelverdelers Joey 
Sluijs en Geert Jan Dierickx kon-
den hun teamgenoten beter vinden. 
Topscoorders in deze wedstrijden 
werden Ruben Rechtuijt en Ymor 
van der Heijden. De wedstrijd werd 
gefloten door Henny Voorend en 
Floris de Groot. Ondanks het matige 
spel voor de rust werd de wedstrijd 
door beter spel daarna met 63-29 
gewonnen door Argon Basketball. 

Sil Rijnbeek: Natuurlijk wil 
ik pupil van de week zijn
Mijdrecht - Natuurlijk wil ik pupil 
van de week zijn, zei Sil Rijnbeek 
toen het hem gevraagd werd. 8 jaar 
is ie en hij speel in team JO10-3. In 
dit team spelen allemaal enthousi-
aste jongens en is het ook nog eens 
super gezellig. Het plezier staat ab-
soluut voorop. Het liefst sta ik onder 
de lat, vervolgt Sil, dat vind ik nou 
eenmaal het leukst. Elke week volg 
ik 2x de voetbaltraining en 1x de 
keeperstraining bij Argon. Bij deze 
laatste training leer ik alles over o.a. 
de juiste keeperhouding, het schep-
pen van de bal, insnijden, op de juis-
te manier vallen en ga zo maar door. 
Mijn “toekomst” bij Argon is ooit be-
gonnen bij de UEFA Cup op zondag. 
Hier stond ik nog als voetballer op 
het veld. Bij de Champions League 
heb ik een keer, toevallig, op doel 

gestaan en wat was dit leuk! Vanaf 
dat moment was het duidelijk; ik wil 
keeper worden. Als ik vrij ben van 
school speel ik het liefst buiten. Met 
mijn broertje Finn en andere vrien-
den zijn wij vaak op het grasveld te 
vinden. Spelen met de bal, racen 
met de fiets of spelen in de hut is 
dan wat wij het liefst doen. Het is al-
tijd gezellig in de wijk. Verder zijn 
mijn hobby’s Lego bouwen samen 
met mijn vader. Van zijn oude lego 
maken wij graag weer iets nieuws. 
Ook ben ik dol op de filmpjes van 
Enzo Knol. Ik volg hem graag over 
de ins en outs van minecraft. Met 
veel plezier heeft Sil zijn middagje 
Pupil van de Week beleefd en na-
tuurlijk hield hij vanuit de dug out de 
keepers in de gaten.
Foto: sportinbeeld.com

Nieuwe sponsor voor 
HSV vrouwen 35 +
De Hoef - In de afgelopen tijd heeft 
het vrouwen 35+ voetbal team  
(ook wel Veterinnen genoemd) van 
HSV’69 uit De Hoef zoveel nieuwe 
leden gekregen, dat er 2 teams ge-
maakt moesten worden voor de na-
jaars- competitiereeks. Team 1 werd 
al gesponsord door Vienna Massa-
ge en Landgoed Plant. Team 2 wordt 
vanaf nu gesponsord door ReVe In-

fra en Tuinaanleg. Op dit moment 
zitten beiden teams in de najaars-
competitie samen met 2 teams van 
CSW uit Wilnis en 1 team uit Loos-
drecht. Als u de vrouwen wilt zien 
spelen in de prachtige nieuwe 
shirts, bent u van harte welkom bij 
hun thuis toernooi op vrijdagavond 
11 november in De Hoef, aanvang 
20.00 uur.

Atalante H1 raakt op stoom
Vinkeveen - Na de knappe 4-0 
zege vorige week in eigen huis, 
wachtte Atalante heren 1 weer een 
lastige uitwedstrijd op zaterdag, te-
gen Forza Hoogland H4. Niet de fa-
voriete speeldag van de Vinkeveen-
se heren, maar dit weekeinde wa-
ren ze voor het eerst van het sei-
zoen weer compleet en getooid in 
nieuwe shirts van sponsor Loyals 
(voorheen A-side Media). En dat 
betaalde uit. In een wedstrijd waar-
in Atalante nooit achter heeft ge-
staan, pakte het wederom een de-
gelijke 4-0 overwinning. Afgelopen 
weken is hard getraind op de pas-
sing en de service. Gekoppeld aan 
de juiste mentaliteit bleek dat de-
ze zaterdag te werken en nam Ata-
lante vanaf de allereerste balwisse-
ling het initiatief. Via 8-14 werd de 
eerste set met 15-25 gewonnen Met 
name door een goede servicedruk 
en een heel stabiele pass. Ook in de 
tweede set namen de gasten snel 
een ruime voorsprong die niet meer 
werd weggegeven. Een ideaal mo-
ment om de van blessures terugko-

mende spelers als Regi, Yorick, Le-
roy en Remco weer speeltijd te gun-
nen. Het mooie was, dat deze wis-
sels voor het verloop van de wed-
strijd geen enkele invloed hadden. 
Atalante bleef scherp en in alle op-
zichten de betere dan de thuisploeg. 
De tweede set werd met 20-25 ge-
wonnen, de derde met 21-25. En in 
welke opstelling dan ook, Atalante 
was oppermachtig. Met bij vlagen 
geweldige aanvallen en een ster-
ke blokkering werd in de vierde set 
met een 18-25 zege de 4-0 verwin-
ning veilig gesteld. Atalante staat 
daarmee weer op plek drie op korte 
afstand van de koplopers. Komen-
de vrijdag staat de wedstrijd tegen 
laagvlieger Alvo op het program-
ma, om 21.15 in de Boei in Vinke-
veen. Met weer een complete selec-
tie moet dat geen probleem opleve-
ren. Met een maximale score doet 
Atalante dan weer helemaal mee in 
de strijd om het kampioenschap. En 
dat is mooi, want de Vinkeveense 
heren willen weer zo snel mogelijk 
terug naar de promotieklasse.

Hoek in tweede helft 
langs Argon
Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd om de afstand op Hoek te 
verkleinen. In een boeiende wed-
strijd gaven beide ploegen elkaar de 
eerste helft weinig toe. De tweede 
helft was Hoek slimmer en scoor-
de snel de 0-1 en met nog twintig 
minuten op de klok werd het zelfs 
0-2. Argon kwam nog wel terug tot 
1-2 maar vlak tijd werd het weer 1-3 
voor Hoek. Argon bleef knokken en 
kwam in de toegevoegde tijd nog 
terug tot 2-3 maar kwam vervolgens 
toch tijd tekort om er een gelijkspel 
uit te slepen.

Alleen maar pogingen
De eerste helft waren er wel kan-
sen voor de beide doelen maar echt 
gevaarlijk werd het niet. Argondoel-
man Antonioli kreeg wel het eer-
ste schot van Clinckemaillie te ver-
werken maar verder hield Hoek zich 
nog in. Aan Argonzijde knalde Ian 
van Otterlo voorlangs na een ac-
tie over links en een vrije trap na 
een overtreding op Van Nieuwkerk 
smoorde in de muur. De mooiste 
kans was toch voor Jesse Stange 
die een hard schot door Hoekkee-
per Jordi de Jonghe in tweede in-
stantie onder controle zag krijgen. 
Daarna over en weer wat spelde 
prikjes maar echte doelkansen kon-
den niet worden genoteerd.

Vijf doelpunten
In de tweede helft vielen maar liefst 
vijf doelpunten, de eerste al naar 
nauwelijks twee minuten spelen. 
Het was een aanval van Hoek over 
rechts die door Guillaume Clinc-
kemaillie simpel kon worden in-
getikt. 0-1. Daarna kwam Argon 
meerdere malen opzetten, het be-
gon met een schot van Ian van Ot-
terlo dat door keeper De Jonghe 
werd gepakt en de mooiste kans 
was wel voor Jesse van Nieuwkerk 

die de bal op maat ontving van Jes-
se Stange maar hij kopte net over 
de lat. Daarna kwam Hoek een paar 
maal gevaarlijk opzetten, Antonio-
li maakte een vrije trap onschade-
lijk en even later kwam Argon goed 
weg toen een inzet voorlangs het 
doel schoof. Verder werd een inzet 
van Stange tot hoekschop verwerkt 
en bij een voorzet van Wouter Win-
ters was doelman De Jonghe niet 
iets eerder bij de bal. Ook Hoek zat 
niet stil, eerste knalde men op de lat 
en twee minuten later schoof men 
de bal net naast. Argon wankelde 
en Lagrou knalde Hoek na een aan-
val over links twintig minuten voor 
tijd op een comfortabele 0-2 voor-
sprong. Coach Loenen wisselde 
twee spelers, Werkhoven (gebles-
seerd) en Mulder gingen naar de 
kant en Abdelfattah Zouzou en Todd 
Acquah namen hun plaats in. Maar 
vijf minuten na het tweede doelpunt 
bracht Lorenzo Zorn Argon weer in 
de wedstrijd, een afstandsschot vel-
de doelman De Jonghe 1-2. In de-
zelfde minuut had Argon weer veel 
geluk toen bij een aanval van Hoek 
de bal via binnenkant paal het doel 
weer uit ketste. Argon probeerde 
wel door te zetten, maar een vrije 
trap van Ian van Otterlo ging na een 
scrimmage naast en Antonioli grab-
belt maar pakt toch de bal na weer 
een inzet van Hoek. Maar in minuut 
89 gaf Hoek Argon toch de gena-
deklap, Doesburg was trefzeker en 
leek de eindstand op 1-3 te bepa-
len. Argon bleef doorgaan en Jesse 
Stange zag in blessuretijd zijn har-
de werken beloond met een fraai 
doelpunt 2-3. Scheidsrechter Au-
gustin floot vlak daarna voor einde 
wedstrijd. Zaterdag ontmoet Argon 
koploper Spijkenisse, aanvang 14.30 
uur op het sportpark aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht.
Foto: sportinbeeld.com

Jong geleerd...
Wilnis - Vanaf 4 1/2 jaar al waren 
ze welkom op woensdagmiddag om 
14.00 uur bij CSW voor de minitrai-
ning van meisjes, op het hoofdveld 
nog wel! Na een aarzelend begin 
kwamen er steeds meer meisjes af 
op het minivoetbal; speels, enthou-
siast, vol verwachting en nieuws-
gierig naar wat er allemaal zou ge-
beuren. Zo meldde zich op 26 ok-
tober een achttal aandoenlijk klei-
ne meisjes voor de minitraining bij 
Nelleke Vrielink. Vol overgave stort-
ten ze zich even later op het voet-
balveld met ballen, doelen, hoedjes 
en hesjes, erg spannend allemaal! 
Een uurtje later, na veel plezier en 

toch ook weer een paar stapjes ver-
der op weg om goede voetbalsters 
te worden, was het al weer over. Op 
de volgende confrontatie met het 
voetballen moeten ze weer 7 dagen 
wachten, veel te lang natuurlijk!
CSW is er erg blij mee, dat er weer 
meer jonge meisjes bij de club ko-
men voetballen. Omdat ze zo vroeg 
beginnen, hebben ze straks al wat 
ervaring opgedaan, als ze mogen 
meedoen met het competitievoet-
bal. Nieuwe meisjes zijn nog steeds 
welkom. Minimeisjes kunnen een 
paar keer meedoen, om te kijken of 
ze het leuk vinden. Daarna trainen 
ze tegen een verlaagd tarief.

Gedeelde eerste plaats 
voor Atalante Minimix
Vinkeveen - De Atalante mini-
mix met Emily, Robin, Esmee, Rens-
ke en de jarige Jack speelden al in 
de vroege uurtjes in Haarlem hun 
tweede toernooidag. Net als vori-
ge maand was Spaarnestad een van 
hun tegenstanders. Vorige keer had-
den ze nog verloren van dit team, 
dus dat wilden ze deze minidag 
graag recht zetten. Een voorname 
reden waarom de vorige keer werd 
verloren was de moeilijke serve van 
de Haarlemse formatie. Maar afge-
lopen zaterdag hadden ze hier veel 
beter antwoord op, alerte reacties en 
ook de pass had Atalante veel beter 
onder controle. In het spel waren ze 
vorig keer al de betere en zo ook de-
ze keer. Dus werd ruim van Spaar-
nestad gewonnen, dat was rechtge-
zet! Daarna tegen VCH uit Hoofd-
dorp. Dit was een gelijkwaardige te-
genstander. Een sterk jongensteam 
(en een meisje) dat pittig speel-

de, maar soms wat slordig. Atalan-
te speelde meer solide, met ook su-
per de bovenhandse serves van Emi-
ly.  Hoewel deze opponent zich niet 
zomaar gewonnen gaf, won het soli-
de spel van Atalante de eerste set. In 
de tweede set kwamen er wat barst-
jes in het solide spel. Door wat fout-
jes lieten ze VCH langszij komen. En 
de tijd zat de Vinkeveners net tegen. 
Op moment van de zoemer was het 
16-17 voor Hoofddorp. Een dom-
per, maar na een langere wachttijd 
naar de achtergrond verdreven en 
op naar de partij tegen Velsen. Dit 
was ook een bekende van de vori-
ge toernooidag en eveneens dit keer 
was Atalante hier duidelijk de sterk-
ste. Met een paar mooie reddingen 
en slim gespeelde ballen wist Ata-
lante Minimix deze partij overtui-
gend te winnen. Zo eindigden ze sa-
men met VCH op een mooi gedeeld 
eerste plaats!
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