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Vierde verdachte
voor overval op
woning
Vinkeveen – Vorige week vrijdag 31 oktober hield de recherche een 23-jarige man uit
Maarssen aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij
een woningoverval op 19 november 2013. Die dinsdagavond 19 november werd een
56-jarige bewoonster aan de
Herenweg in Vinkeveen in haar
woning overvallen door meerdere personen. Ze bedreigden
haar hierbij met een vuurwapen en gingen er onder andere
met sieraden vandoor. De daders lieten de bewoonster vastgebonden in haar woning achter. Zij wist los te komen en de
politie in te schakelen. Ze raakte lichtgewond. Direct werd
een groot rechercheonderzoek
gestart. Drie verdachten werden al aangehouden. Het gaat
om een 21-jarige en 23-jarige
man uit Vreeland en een 24-jarige man uit Breukelen. Alle
drie de mannen zitten nog vast.
De vierde verdachte, de 23-jarige man uit Maarssen, werd
vrijdagochtend 31 oktober in
Wilnis aangehouden. Hij is afgelopen maandag 3 november
voorgeleid bij de rechter-commissaris.
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VVD: geen villa-subsidie voor
duurzaamheid in Westerheul IV
Het geld dat vrij komt door het niet doorgaan van de
WKO moet terug naar de algemene reserve
De Ronde Venen - Tijdens de
raadsvergadering van donderdag
30 oktober is besloten om te stoppen met een “Warmte- en Koudeopslag” (WKO) in de nieuw te bouwen wijk Westerheul IV in Vinkeveen. Deze WKO zou er voor zorgen
dat alle woningen binnen het project Westerheul IV in de winter collectief zouden worden verwarmd en
in de zomer van koele lucht werden
voorzien. De VVD is altijd kritisch
geweest over dit project, omdat de
VVD vindt dat het geen taak is van
de overheid om energieleverancier
te spelen. Zonder Warmte- en Koudeopslag (WKO) kan Westerheul IV
ook een duurzame woonwijk worden, maar de VVD vindt dat de ambitie om duurzamer te zijn dan hetgeen is aangegeven in het bouwbesluit moet worden neergelegd
bij de ontwikkelende partijen en de
kopers en niet bij de overheid! De
overheid is bij dit project dan ook
niet meer de eerst aangewezen instantie om financieel bij te dragen.
Wat de VVD betreft komt er dan ook
geen villasubsidie voor duurzaamheid in Westerheul IV!

Reserve
Met het wegvallen van de WKO
komt het geld dat hier voor bestemd
was vrij. CDA wethouder Moolenburgh stelde vrij simpel: een WKO =
duurzaamheid. Komt er geen WKO?
Dan gaat het geld alsnog naar duurzaamheid. Hiermee passeert het
college de gemeenteraad. De VVD
is van mening dat het geld moet vrij
vallen en terug moet vloeien naar de
algemene reserve.
De VVD heeft tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend om
dit voor elkaar te krijgen. Dit voorstel om het geld terug te laten vloeien naar de algemene reserve werd
in de gemeenteraad door een ruime
meerderheid (20 zetels!) gesteund.
Niet alleen door collega oppositiepartij D66, maar ook door coalitiepartijen CDA en Ronde Venen Belang. PvdA/Groenlinks/Lokaal Sociaal reageerde hier furieus op en
vond dat het CDA en RVD de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord schonden.
VVD raadslid Maarten van der Greft
is blij dat het CDA en RVB zijn voorstel tot wijziging op de inhoud heb-
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Maarten van der Greft VVD
ben beoordeeld en zich niet halsstarrig hebben vastgehouden aan
het coalitieakkoord. “Als het CDA en
RVB op deze manier met ons willen
samenwerken biedt dit voor de VVD
als oppositiepartij voldoende kansen in de toekomst”, aldus Maarten
van der Greft.
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Hennepkwekerij opgerold
Vinkeveen - Zaterdag 1 november
heeft de politie een hennepkwekerij opgerold. Vier personen zijn aangehouden. Rond 22.45 uur kreeg de
politie een melding binnen van een
verdachte situatie aan de Spoorlaan. Hier waren vier mensen bezig
met het inladen van een bestelbus.
Toen de politie poolshoogte ging
nemen, kwamen zij de bestelbus tegen op de kruising met de Demmerik. Ze gaven een stopteken, waarna het voertuig er vandoorging. Na
een korte achtervolging stopte het

busje en de inzittenden gingen er
te voet vandoor. De omgeving werd
afgezocht door verschillende agenten, speurhonden en een helikopter. Uiteindelijk leidde dit tot de aanhouding van drie mannen (32 en 25
jaar, woonplaats onbekend en 26
jaar uit Uithoorn) en een vrouw (21
jaar uit Uithoorn). In de bus werden
ruim 100 hennepplanten aangetroffen. In een woning aan de Spoorlaan
werden nog eens 180 planten aangetroffen. De politie onderzoekt de
zaak.

Helpt u Ian aan een
kindermaatje?

Diamant ook voor Jan en
Tiny Bos-du Pau

Mijdrecht - Echtparen die met elkaar een huwelijksjubileum vieren zijn er kennelijk in overvloed.
Bijna wekelijks wordt melding gemaakt van zo’n feestelijke gebeurtenis. De Ronde Venen is wat dat
betreft een rijke streek met zoveel
huwelijksjuweeltjes. Maar individueel gezien zijn ze allemaal uniek.
Zo ook deze: op woensdag 29 oktober vierden Jan Bos en zijn echtgenote Tiny Bos-de Pau hun 60-jarige verbintenis. Diamant dus, zoals
dat wordt genoemd. Jan en Tiny zijn
er de koning te rijk mee dat zij dit
mogen beleven. “In dat opzicht wonen we ook al weer anderhalf jaar
‘prinsheerlijk’ in het Prinsenhuis aan
de Prins Bernhardlaan”, vertelt Jan

die daarmee ook de mening van zijn
vrouw verwoordt. “Daarvóór woonden we 47 jaar in de Schoutenstraat en voor die tijd bijna 13 jaar
aan Bozenhoven. Verder terug kom
je in mijn kindstadium want in het
allereerste begin woonde ik met
mijn ouders, broers en zussen aan
de Nutslaan nr. 2. Dat was toen aan
de rand van het dorp en het weiland
om ons heen.” Jan is Mijdrechtenaar
van geboorte. Hij zag het levenslicht
op 16 januari 1931. Tiny werd geboren op 15 december 1933 in Muiderberg, toen nog een plaatsje aan
de Zuiderzee. “Mijn overgrootvader
was van Franse komaf, vandaar de
naam du Pau. Mijn moeder kwam
uit Tsjechoslowakije en ik trouw-

de met een Nederlandse man op 29
oktober 1954 in Mijdrecht voor de
wet. We zijn niet voor de kerk getrouwd”, legt Tiny uit. “We hebben
twee zonen, al zes kleinkinderen en
vier achterkleinkinderen. Hoe wij elkaar ontmoet hebben? Bij Circus
Renz in Uithoorn, 63 jaar geleden
geloof ik. Jan was daar ook op de
fiets en die wilde mij thuis brengen.
Dat heeft hij gedaan. Ik woonde
toen aan de Rode Paal in Uithoorn.
Ik wilde eerst geen verkering maar
Jan hield vol en uiteindelijk zijn we
toch met elkaar in zee gegaan. En
nog steeds zoals je ziet”, aldus een
gezellig pratende Tiny die zich nog
veel van vroeger kan herinneren.
Vervolg elders in de krant

Mijdrecht - Op zaterdag 25 oktober is er een sponsortrainingloop gehouden in ons mooie plaatsje De Hoef. Onder bijzondere mooie
weersomstandigheden kon er op
vier afstanden gelopen worden. De
trainers van De Veenlopers en Amstelhof Running zorgden voor deskundige begeleiding. De routes gingen rond en langs het mooie riviertje
de Kromme Mijdrecht. De opkomst
was met 60 atleten goed te noemen.
Ian, de jongeman om wie het allemaal ging deze dag, heeft zelf het
startsein gegeven. Hij was er zelfs

een beetje nerveus van. De opbrengt
van de sponsorloop zorgde voor een
grote verrassing. Direct na het verschijnen van de Nieuwe Meerbode,
waarin de loop werd aangekondigd,
heeft iemand spontaan 1000 euro overgemaakt. Ook de Atleten die
meegelopen hebben en degenen die
niet konden lopen hebben voor een
mooi bedrag gezorgd. De totale opbrengst voor de Stichting ‘De Hond
Kan De Was Doen’ heeft 1767 euro opgebracht. De organisatie en de
ouders van Ian kunnen terugzien op
een geslaagd evenement.

Gezin Wilnis wint jaar lang gratis brood
ADVERTEREN?
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Wilnis - De familie Bloem uit Wilnis
heeft in het kader van de ‘nieuwe
graanoogst’ die akkerbouwers jaarlijks van hun land halen, de enige
daaraan verbonden prijs gewonnen.
Namelijk een jaar lang gratis brood
bij de bakker ter waarde van 10 euro in de week. In dit geval zorgt Ambachtsbakker De Kruijf voor uitvoering van de prijs. Daartoe behoort niet alleen vrije keuze uit alle
soorten brood, maar ook uit andere bakkersproducten. De prijs werd
dinsdagmiddag 28 oktober bij Ambachtsbakker De Kruijf in de vestiging Wilnis aan de Molmlaan uitgereikt. Winnaar van de door Meneba
en inkooporganisatie Beko Nederland landelijk georganiseerde actie
is Melissa Bloem (12) geworden. Zij
mocht samen met haar moeder Lies
de prijs in ontvangst nemen. Die

werd haar overhandigd door Peter
de Kruijf. Vanzelfsprekend waren
Melissa en haar moeder daar reuze
blij mee. Het is ook niet niks om een
jaar lang elke week voor tien euro
gratis brood, banket of een combinatie daarvan te mogen ontvangen.
Dat is een prijs van meer dan 500
euro!
Wat ligt hieraan ten grondslag? De
bakkerijen in Nederland kennen
ieder jaar in september weer het
‘Hollandse nieuwe-moment’ als de
nieuwe graanoogst binnen is. Alle
akkerbouwers hebben immers weer
met veel inspanning hun granen
vakkundig geoogst. Om die nieuwe
oogst te vieren met de consumenten is het zogeheten ‘Oogstbrood’
ontwikkeld. Bij ruim 400 bakkers in
Nederland wordt het Oogstbrood
gebakken en verkocht. Dat gebeurt

uitsluitend in de maand september. Het was ook bij Ambachtsbakker De Kruijf verkrijgbaar. Tijdens de
maand van het Oogstbrood konden
consumenten in heel Nederland
op Facebook de ‘Oogstbrood-Quiz’
spelen, waarbij vijf vragen over
Oogstbrood beantwoord moesten
worden. De quiz is ruim 1.600 keer
gespeeld. Van alle deelnemers hadden ruim 205 consumenten alle vijf
vragen goed. Uit deze 205 consumenten is een winnaar getrokken
en dat bleek Melissa Bloem uit Wilnis te zijn. Zij had aan de quiz meegedaan en laat zij nu door het lot
dat haar kennelijk goed gezind is,
de hoofdprijs winnen! Melissa, van
harte gefeliciteerd en dat het lekkere brood en banket van Ambachtsbakker De Kruijf jou en je familie
maar goed mogen smaken!
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Zilveren Turfloop 2014
weer een grooT succes
De ronde venen - Op zondag 2 november werd
voor de 24e keer de Zilveren Turfloop georganiseerd. Ook dit jaar was de
Turfloop de eerste wedstrijd in het Zorg en Zekerheid circuit. De weersomstandigheden waren tijdens
deze editie prima, met een
vrolijk zonnetje leek het
meer voorjaar dan najaar.
In de polder hadden de lopers wel last van een stevige zuidwestenwind, kracht
vier. Voor het eerst in de
historie van de Zilveren
Turfloop werd gestart én
gefinisht op de Hoofdweg.
Zo hadden de lopers tot op
de laatste meters de ruimte
de strijd te winnen van de
tegenstander, of hun persoonlijk record te verbeteren. De toeschouwers hadden alle ruimte op het fietspad om de lopers aan te
moedigen.
rabo geZZinsloop
Als eerste mochten de kinderen van start voor hun
Rabo GeZZinsloop. Dit jaar
mag de Twistvliedschool
opnieuw de sportiefste
school van de gemeente
De Ronde Venen genoemd
worden, 90 kinderen stonden in hun gele shirts aan
de start. Ook de groene
shirts van de kinderen van
de Proostdijschool gaven
de GeZZinsloop kleur, bijna
50 kinderen van de Proostdijschool hadden hun hardloopschoenen aangetrokken. Uit de wijde omgeving van Mijdrecht kwamen
de overige lopertjes van de
GeZZinsloop. In totaal kwamen er ruim 250 kinderen
over de finish. Daar stonden trotse supporters ze
op te wachten. De kinderen
kregen een prachtige medaille en een goed gevulde
‘goodie-bag’.
De winnaars waren:
Jongens t/m 12 jaar,
Milan Biesheuvel
Meisjes t/m 12 jaar,
Paulien Idema
Jongens 7 t/m 9 jaar,
Nick Duinkerken
Meisjes 7 t/m 9 jaar,
Daphne Oosterlee
Jongens 4 t/m 6 jaar,
Philip Wolvers
Meisjes 4 t/m 6 jaar,
Danielle Kapitein
prestatielopen
Rond 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 5
en de 16,1 kilometer van
start. Het parcours liep grotendeels door de polders
rondom Mijdrecht en langs
het riviertje De Kromme
Mijdrecht. De deelnemers
genoten van de stralende
zon en de prachtige herfstkleuren.
De 5 km werd bij de dames gewonnen door Silke Schmidt uit Leiden, gevolgd door Larissa Mulder
van Voorschoten ‘97 en op
de derde plaats Sandra v.d.
Berg van HRR.
Bij de heren 5 km kwam
Hans van Hateren, van AV
De Spartaan als eerste over
de finish, gevolgd door Jaron Tooren uit Harmelen.
De derde plaats was voor
Sjoerd Heemskerk van AKU.
De 10 km werd bij de dames
gewonnen door Marlies
Jongerius van AV Olympus
’70. Tweede werd Nathalie Klaassen van AAV ‘36 en
derde werd Ruda van Zeist
van loopgroep Aart Stigter.
Bij de heren 10 km kwam
Said Kanfaoui van AV Gouda als eerste over de finish
gevolgd door Wilfred Verhagen van Running 2000
en Lennard Elenbaas van
Atletiek Maastricht.
De 16,1 km of 10 EM is de
langste afstand van de Zilveren Turfloop. Bij de dames werd Mariska Visser uit
Ter Aar eerste, in 1.08.33

min. gevolgd door Nanda Clarisse uit Woerden en
derde werd Bianca van Bree
uit Leiden. De Veenloper
Michael Woerden had zijn
zinnen gezet op de overwinning in zijn thuiswedstrijd, maar hij werd nipt
verslagen door Nico Altorf
van de Noordwijkse strandlopers. Nico liep de 16,1 km
nog net binnen de 56 minuten: 00.55.59. Derde werd
Martijn de Groot uit Waverveen in precies 59 minuten.
Business loop
Voorafgaand aan de editie 2014 was al bekend dat
het dit jaar een spannende strijd zou gaan worden.
PK Sport 1 was al twee keer
de winnaar op de 10 km en
Multifull 1 deed ditzelfde op
de 5 km. Als deze teams dit
jaar zouden winnen, mochten ze allebei de grote wisselbeker in hun eigen prijzenkast tentoon stellen. Er
werd enorm hard gelopen,
door de deelnemers van
beide teams, maar was het
voldoende voor de overwinning? Helaas voor Multifill had het team van HVR
Bouw 1 een betere tijd, dus
zij mogen dit jaar de wisselbeker meenemen naar het
bedrijf. De uitslag van de
5 km was als volgt: eerste
werd HVR Bouw 1, tweede
Multifill 1 en derde het VLC
team 2. En ook PK Sport 1
kon de hoge verwachtingen niet waar maken, zij
eindigden dit jaar op de
derde plaats. De tweede
plaats was voor Ons Tweede Huis, en de business
loop 10 km werd gewonnen
door het VLC team 1. Alle teams van harte gefeliciteerd en de organisatie rekent op jullie deelname volgend jaar tijdens de 25e Zilveren Turfloop.
Alle overige uitslagen staan
vermeld op www.zilverenturfloop.nl. Prachtige foto’s van de start, en van de
GeZZinsloop kunt u terugvinden op www.sportinbeeld.com
fotobus
Vele lopers letten tijdens
hun loop en bij het passeren van de finish op de tijdwaarneming. De tijd speelt
een belangrijke rol in ieders leven. De tijd gaat snel
voorbij. We vragen ons wel
eens af of we wel genoeg
om ons heen kijken? Hebben wij tijd voor elkaar?
Wanneer was het de laatste
keer dat je tegen jezelf of je
partner zei “Die (persoon)
moet nodig eens een bezoek ontvangen”. Dit thema werd belicht door Zorg
en Zekerheid in hun fotobus. Deelnemers aan de
ZTL werd gevraagd of er iemand is “voor wie ze meer
tijd vrij zouden moeten maken”. Iemand die ze een tijd
niet gesproken hebben en
daar misschien geen goed
gevoel over hebben. Iemand die er in de hectiek
van alle dag ‘een beetje bij
ingeschoten is”. In de fotobus konden de bezoekers op de foto gaan, en
deze foto werd de voorkant van een ansichtkaart,
die de deelnemers zelf konden versturen. Zo werd het
deelnemen aan de Zilveren Turfloop niet alleen een
prestatie van de deelnemer
zelf, maar was er ook aandacht en tijd voor anderen.
De Zilveren Turfloop 2014
was weer een groot succes,
mede dankzij alle vrijwilligers die zich hebben ingezet van het grootste sportevenement van De Ronde
Venen een enorm succes te
maken. Volgend jaar zal de
25e Zilveren Turfloop gehouden worden op 1 november. Zet het alvast in
uw (hardloop)agenda!
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Rotonde Wilnis in gebruik genomen

Wilnis - De nieuw aangelegde rotonde op de kruising N212 (Ingenieur Enschedeweg) en de Pastoor Kannelaan is maandagochtend
vroeg in gebruik genomen. Toen
was de rotonde weliswaar gereed
om het verkeer doorgang te verlenen, maar nog niet in detail afgewerkt. De hele dag stonden er be-

drijfswagens en werkvoertuigen en
waren wegwerkers nog druk bezig.
Het verkeer kon er wel (voorzichtig) al langs. Dinsdagmorgen was
men al een stuk verder. De afgelopen weken is aannemer Sky Infra
druk bezig geweest met de voorbereidingen. Met name het grondwerk
kende enkele tegenvallers, onder

meer dat er veel last was van grondwater waardoor aan de oppervlakte drijfzand ontstond. Door veel water weg te pompen is het euvel verholpen. Dat is ook de reden geweest
dat er vertraging in het werk is opgetreden, maar dat betrof slechts
een week. Gedurende twee weekeinden kon het verkeer gewoon ge-

bruik maken van de kruising. Alleen
het afgelopen weekend niet. Vanaf zaterdagavond 1 november 20:00
uur tot maandagochtend 3 november 05:00 uur was de weg voor alle
verkeer geheel afgesloten. Dat werd
omgeleid via de Mijdrechtse Dwarsweg, de Veenweg en de dorpskern
van Wilnis. Op maandagochtend
werd rond 05:00 uur de wegafsluiting opgeheven. Vanaf dat moment
kon het verkeer gebruik maken van
de nieuwe rotonde. Maar het project is nog niet helemaal afgerond.
Het aanbrengen van de laatste geluidreducerende deklaag tussen de
rotonde en de Ringvaart wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2015. In
die periode zijn de weersomstandigheden namelijk gunstiger waardoor er garantie gegeven kan worden op de kwaliteit van dit asfaltmengsel. Ook zonder deze laatste laag gaat de weg veilig en gemarkeerd de winter in. Al met al is
de rotonde toch in relatief korte tijd
aangelegd. Knap staaltje werk gezien de slappe ondergrond waar
het nodige aan gedaan moest worden om de boel niet te laten verzakken. En nu maar hopen dat er een
veilige verkeersafwikkeling plaatsvindt voor gemotoriseerd en nietgemotoriseerd verkeer. De rotonde
is aangelegd als onderdeel van de
Provinciale weg N212 waar fietsers
dus GEEN voorrang op het autoverkeer hebben, net zoals bij de rotonde N212/Mijdrechtse Dwarsweg
het geval is. Oppassen dus!

Vrouw zwaar
gewond bij
brand

Groep 8 OBS Molenland (S)Cool on Wheels
Mijdrecht - Op maandag 27 oktober j.l. kwam paralympisch sporter Geert Schipper in groep 8 vertellen over zijn beperking en hoe hij
daar mee omgaat. Hij heeft een incomplete dwarslaesie en is gebonden aan zijn rolstoel. Door ontzettend veel doorzettingsvermogen en
een sterke wil heeft hij een plekje
weten te veroveren in het paralym-

pisch team van de triatlon. Hij traint
enorm hard om straks in Rio de
Janeiro te kunnen vlammen. Als het
u interesseert of u wil hem financieel steunen, neem een kijkje op zijn
site ‘www.sportisleven.nl’. De kinderen hebben van hem geleerd dat je
veel meer kunt dan je denkt, als je
maar doorzet en het nog eens probeert. Uiteindelijk hebben de kinde-

ren zelf mogen ervaren wat het is
om in een rolstoel te zitten. Ze hebben in sporthal de Phoenix in de rolstoel spelletjes gedaan en ook een
partijtje rolstoelbasketbal. Het blijkt
nog helemaal niet zo simpel te zijn
om de rolstoel daar te krijgen waar
je hem hebben wil, hoewel sommigen er al heel goed mee ‘uit de voeten’ konden.

Mijdrecht - In een woning aan de
Wilhelminalaan in Mijdrecht heeft
in de nacht van vrijdag 31 oktober
op zaterdag 1 november een grote
brand gewoed. De brandweer heeft
de bewoonster gered. Zij is gewond
naar het ziekenhuis gebracht.. De
brand brak rond even na middernacht uit in de keuken van de woning. Het was een flinke brand waarbij in het begin veel rook vrijkwam,
maar de brandweer kon al snel het
sein brand meester geven. Wel zijn
de twee naastgelegen huizen ontruimd.

Gratis Kia wintercheck
bij Van Kouwen

Keuze uit 1 km, 5 km, 10 km en 16,1 km

Doe mee aan Ringvaartloop
Regio - Waarschijnlijk heb je afgelopen weekend de Zilveren Turfloop
in De Ronde Venen gelopen? Als de
afstanden waaruit je kon kiezen je
bevielen, dan is er eind november
een mogelijkheid om je tijd te verbeteren! Op zondag 30 november
is namelijk weer de jaarlijkse Ringvaartloop in Aalsmeer. De route zal
hetzelfde lopen als vorig jaar. De
10EM (16,1 km) route loopt geheel
door Aalsmeer, maar er is natuurlijk
ook een stuk langs de Ringvaart in
het parcours opgenomen. Naast de
10EM is er ook nog de keuze uit een
5 km en een 10km. Voor de kinderen
staat er een 1km kidsrun op het programma, deze wordt om 10.30 uur
gestart. Om 11.00 uur wordt de 10
Engelse Mijl gestart, en 10 minuten
later mogen de 5 en 10 km lopers
hun afstand starten. Voor alle af-

standen wordt er gebruikt gemaakt
van elektronische tijdsregistratie,
de IPICO loopchip. Direct nadat de
laatste loper is gefinisht wordt hierdoor de uitslag met netto-tijden op
internet gepubliceerd. Voor-inschrijven voor één van de afstanden kan
t/m 27 november via de website
www.ringvaartloop.nl. Daarna kan
het alleen nog op de dag zelf tot 20
minuten voor aanvang van een afstand. Op de website vind je tevens
meer informatie en een goed overzicht van de verschillende routes
met alle kilometer-punten.
De start en finish van alle afstanden is bij atletiekvereniging AVA
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Op
de hoofdafstand, de 10EM, zijn er
tegoedbonnen te winnen, daarnaast
kun je op de andere afstanden een
beker winnen.

Man geschept bij oversteken
Mijdrechtse Dwarsweg
Wilnis - Afgelopen maandagavond
3 november is bij een ongeluk op
de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis
een man ernstig gewond geraakt.
De man parkeerde zijn vrachtwagen op een strook tussen de rijbaan
en het fietspad tegenover het Shell
benzinestation.Toen hij uitstapte en
wilde oversteken werd hij geschept

door een auto die richting Vinkeveen reed. Het slachtoffer kwam
zo’n vijftig meter verder terecht op
het wegdek. Vanwege de ernst van
de situatie landde ook de traumahelikopter. Het ambulancepersoneel
en het Mobiel Medisch Team hebben de man behandeld, waarna hij
is overgebracht naar het ziekenhuis.

Regio - Ook dit jaar organiseren de
Kia dealers weer de mijnKia Testdag op zaterdag 8 november. Van
Kouwen in de plaatsen Amsterdam,
Hoofddorp en Aalsmeer maakt er
weer een feestelijke dag van met
gratis soep en een leuke goodiebag. Als onderdeel van de MijnKia
Testdag geeft Van Kouwen de auto’s van haar klanten een uitgebreide Kia Wintercheck, waarbij de gespecialiseerde monteurs van de gerenommeerde Kia-dealer de auto’s
op tien belangrijke punten controleren: motorolie, wielophanging,
stuurinrichting, verlichting, banden, koelsysteem, accu met bijbehorende klemmen, remsysteem, het
zicht voor de inzittenden en de uitlaat met de ophangrubbers. Komt

u langs op de Kia Testdag? Dan
krijgt u een gratis Kia powerbank,
een handige, compacte externe accu voor al uw mobiele elektronische
apparaten. Zo bent u onderweg altijd voorzien van stroom met de Kia
mobiele noodlader. Wees er snel bij,
want de voorraad is beperkt en op
= op.
Bovendien maakt u door het laten
uitvoeren van deze controle gratis
kans op twee tickets voor de jaarlijkse Kia-klantenreis naar Seoul.
Van Kouwen heeft tijdens de mijnKia Testdag en in de hele maand
november een superscherpe winterbanden actie: Elke 2e Vredesteinband voor 1 euro! De aanbieding
geldt voor de meest gangbare maten.

Zaterdag duurzame markt
en biologische proeverij
Mijdrecht - Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt zaterdag 8
november ‘Samen voor Duurzaam’
plaats, een duurzame markt in combinatie met een biologische proeverij. Als u op zoek bent naar tips voor
het verlagen van het energieverbruik in uw woning, behoefte heeft
aan informatie van lokale ondernemers over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, de aanschaf

van een elektrische auto overweegt
of meer wilt weten over en proeven
van biologische - en streekproducten, kom dan tussen 11 en 15 uur
naar het Raadhuisplein en het gemeentehuis in Mijdrecht. Wethouder David Moolenburgh zal het evenement om 11 uur openen op het
Raadhuisplein. Bartho Braat - inwoner van Abcoude en beter bekend
als Jef Alberts uit de populaire serie
‘Goede Tijden Slechte Tijden’ – vertelt aansluitend waarom hij duurzaamheid zo belangrijk vindt en wat
hij als inwoner doet om te zorgen
voor een duurzame ontwikkeling
binnen Nederland.
Vanaf 11.30 uur zijn er presentaties
van lokale ondernemers en inwoners over energiebesparing, digitale
(bespaar)mogelijkheden en biologische producten. Deze presentaties
vinden plaats in het gemeentehuis,
de inloop is vrij. Om 14 uur reikt
wethouder David Moolenburgh de
Samen voor Duurzaam-prijs uit. De
prijs wordt uitgereikt aan inwoners
of organisaties die hun ideeën op
het gebied van duurzaamheid hebben omgezet in concrete plannen.
Vorig jaar is de prijs voor het eerst
uitgereikt.

Skin & lifestyle beauty
Event groot succes
Mijdrecht - Zaterdag 1 november organiseerde instituut Périne,
Total Skin Improvement & Advice
uit Mijdrecht voor de derde keer het
Skin & Lifestyle event. Deze keer
stond alles in het teken van Beauty, Puur & eerlijk. Het thema, gekoppeld aan het mini magazine dat begin september door “Périne” is uitgebracht, kwam dan ook voluit aanbod.
Vanaf 10 uur was het een gezellige inloop van bekenden en onbekende mensen van het instituut. Er
was van alles te beleven. De hele dag door werden de producten
en behandelingen van het bedrijf,
met alles op het gebied van Puur &
Eerlijk extra onder de aandacht gebracht. Zo kon men naast het kijken,
(sfeer) beleving en informatie inwinnen over de vele mogelijkheden die
instituut Périne biedt, ook genieten
van een halfuur durende Quick-behandeling van de diverse vooraanstaande cosmetica merken waar instituut Périne mee werkt. Huidverzorging met het Franse merk Decléor werd vooral geprezen door de
heerlijke geuren en de puurheid van
de producten. Het huidverbeterende Amerikaanse merk HydroPeptide liet in de korte behandeling goed
zien waarom zij wereldwijd marktleider zijn in het gebruik van peptide.
Een duidelijke frisse en gladde huid
werden als zeer positief ervaren. Uiteraard kwam ook het natuurlijke
anti-ageing merk Pascaud aanbod.
Men kon o.a. kennis maken met het
nieuwste apparaat op gebied van

huidverbetering en huidverjonging
t.w. radiofrequentie. Als één van de
9 Pascaud Experience instituten in
Nederland is Instituut Périne vooraanstaand op het gebied van natuurlijke anti-ageing. Speciaal voor
dit Skin & Lifestyle event was er een
specialist van Pascaud Beauty Innovation aanwezig om iedereen op de
hoogte te stellen van alle mogelijkheden die Pascaud de huid kan bieden. Even relaxen was ook mogelijk
door een korte beleving te ervaren
van één van de bijzondere massage die de massage specialist bij instituut Périne geeft, waaronder Sabaaydi. Inspiratie kon ook worden
opgedaan met de nieuwste makeup trends tijdens de gratis make-up
touch-ups. De herfstlook, bril makeup en de do’s & don’ts bij 50 plus
make-up werden allemaal getoond
en uitgelegd.
Onder het genot van drankje en
heerlijke gezonde, frisse en verse
sandwiches & fruiten shakes gemaakt door de culinaire huiskamer uit Vinkeveen, werd het gezellige event compleet gemaakt door diverse acties, gifts en een loting. Het
Skin & Lifestyle beauty arrangement
t.w. 157,00 is gewonnen door mw.
D. Reurings uit Mijdrecht. Zij gaat
heerlijk genieten van een Sabaaydi
massage, gezichtsbehandeling en
make-up touch-up. Daarnaast ontvangt zij een gratis toegangskaart
voor de inspiratieavond Beauty &
good food, die “Périne” samen met
de culinaire huiskamer op 18 november organiseert.

www.lijfengezondheid.nl
Herfstweerstand met extra vitamine C

Bennefietconcert voor
compassion
Wilnis - Op Vrijdag 7 november
19:00 uur zal er in de Hervormde
kerk in Wilnis een benefietconcert
georganiseerd worden voor Compassion.
Aan deze muzikale avond met het
kinderkoor Ismaël werken ook verschillende jonge muzikanten uit de
regio mee. Het beloofd een mooie
avond te worden! Compassion is
een organisatie die een aantal projecten in verschillende ontwikkelingslanden heeft opgezet, waaronder Thailand. Drie vrouwen uit
de Ronde venen, waaronder de dirigent van het kinderkoor Angela Strubbe, zullen in Januari met 40
andere vrouwen uit Nederland vertrekken naar Thailand om daar een
halve marathon te lopen. Het doel
van de vrouwenmarathon is om geld
bij elkaar te brengen voor kwetsbare kinderen in het land. Hoewel het
land bekend staat om het toerisme,
de mooie stranden en het eten, leven veel Thaise mensen in armoede.
Mensenhandel en kinderprostitutie

zijn een heel groot probleem en in
de grensgebieden leven duizenden
vluchtelingen zonder enige rechten.
Zij zijn extreem kwetsbaar om in armoede terecht te komen. Om meer
bewustwording te creëren voor deze problemen, heeft Compassion de
vrouwenmarathon opgezet. Compassion gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor kinderen en studenten in
Thailand. Een deel van de opbrengst
gaat naar een hulpfonds dat zich
richt om ouders van deze kinderen
een beroep te leren, zoals een naaiworkshop of een cursus tot elektricien. U bent van harte welkom op
ons benefietconcert! De toegang is
gratis, tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor Compassion. Daarnaast is er aansluitend aan
het concert nog gelegenheid om in
gebouw De Roeping mee te doen
met enveloppen trekken en kunt u
voor een mooi prijsje kinderspeelgoed kopen. De volledige opbrengst
hiervan gaat naar Compassion.

tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

slAchtofferhulp
info: 0900-0101INFORMATIEF
www.slachtof erhulp.nl zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
stichting thuis sterven ‘De Ronde Venen’. 7 dagen
De ronDe venen
per week, 24 uur per dag
Vrijwil ige Palliatieve Terminale mobiel bereikbaar voor
Zorg in de thuissituatie. 7 bevallingen en spoedgevallen
dagen per week, 24 uur per dag op tel.nr: 06-47556371 www.
bereikbaar, tel. 06-51451130. verloskundigenderondevenen.nl
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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.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

stichting rechtswinkel stichting De bAAt
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
Mijdrecht. Het spreeku. is op de www.stichtingdebaat.nl
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Kerklaan: Grote gecastreerde zwart-witte kater.
Zijn kop is helemaal zwart behalve zijn mond.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd.
Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.

Oud-huisarts Wilnis
schrijft boek over Wajir
De Ronde Venen - Oud-huisarts
Ad Groeneveld was één van de vijf
huisartsen, die in 1995-1996 door
de Rotary Doctor Bank naar Wajir
werden uitgezonden om daar in het
‘ziekenhuis’ als vrijwilliger te gaan
werken. De vijf schrokken zo hevig van de ellendige toestand die zij
daar aantroffen dat zij besloten een
stichting op te richten om te proberen de mensen daar te helpen.

tatie van het boek zal plaatsvinden
op: zaterdag 22 november om 10.30
uur in gebouw De Schakel, Dorpsstraat 20, Wilnis. Belangstellenden
zijn van harte welkom. U kunt u opgeven via e-mailadres (adr.groeneveld@introweb.nl) of telefonisch
(06-21876778). Het boek is na de
presentatie verkrijgbaar evenals in
het Wajir-informatiecentum, Dorpsstraat 51 in Wilnis (0297-281229).

Over het harde leven van de mensen
daar, over zijn belevenissen als Rotary Doctor en over de wederwaardigheden van de Stichting Welzijn
Wajir heeft Ad Groeneveld een boek
geschreven met de titel: Wajir of: de
geboorte en het bewogen leven van
een Particulier Initiatief. De presen-

De prijs is 19,50. Bestellen is ook
mogelijk door overmaking van 23,50
(inclusief verzendkosten) op rekening NL97 INGB 0007666512 van
de Stichting Welzijn Wajir onder vermelding van naam en adres (!).De
opbrengst komt ten goede aan de
stichting. www.wajir.org

Eerste stap naar ambtelijke
samenwerking
niet meer financiële middelen. Door
ambtelijk samen te werken, ontstaat de mogelijkheid efficiënter te
werken en de kwaliteit van het werk
te verbeteren. Het ligt voor de hand
te starten met ICT vanwege de omvang van de investeringen die daarmee gemoeid zijn, de specialistische
kennis en het feit dat deze ICT nodig
is als basis voor verdere samenwerking. De beoogde startdatum van
de nieuwe ICT-omgeving is 1 januari 2016.
Zelfstandig
Uitgangspunt bij deze stap is dat de
gemeenten samenwerken waar het
kan en lokaal blijven werken waar
het moet. Op deze manier blijven de
vier gemeenten dichtbij de inwoners
staan en kunnen zij optimale dienstverlening blijven leveren. De gemeenten blijven zelfstandig, houden
eigen gemeenteraden en colleges
omdat zij zelf weten wat er in hun

27 november
De vier gemeenteraden wordt in
hun vergadering van donderdag 27
november 2014 gevraagd een besluit te nemen over het aangaan
van een gemeenschappelijke regeling. Hierin is juridisch geregeld
hoe de gemeenten samenwerken.
Daarnaast wordt de raad gevraagd
om een budget beschikbaar te stellen om de ICT-voorzieningen voor te
bereiden.
De gemeenten willen gaan samenwerken onder de naam DUO+: de
uitvoeringsorganisatie plus. De plus
staat voor de voordelen die gezamenlijke uitvoering de vier gemeenten op termijn biedt.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Poppen- en
berenbeurs

Regio – In Sportcentrum Uitgeest
wordt op zaterdag 8 november de
poppen(huizen)- en berenbeurs gehouden. U vindt hier marktkramen
gevuld met álles op het gebied van
poppen, beren en poppenhuizen.
Materialen, gereedschapen, nieuwe en antieke poppen, miniaturen,
poppen- en berendokter, kleding,

Geweldige Zonnebloemactie
De Ronde Venen - 26 gasten vanuit de Ronde Venen genoten van
een geweldige vakantie, onder begeleiding van 26 enthousiaste vrijwilligers in hotel de Postelhoef te
Luyksgestel werd gehouden. Tijdens
deze vakantieweek werd ondermeer een bezoek gebracht aan Safaripark Beeksebergen, het Eindhoven openlucht Museum en een bezoek aan Europas grootste Alpaca
boerderij in België. Na het dagelijkse geweldige diner in het hotel, was
er ‘s avonds ruimte voor Bingo,een

heerlijke filmavond met Laurel en
Hardy,een zeskamp met leuke prijsjes, Het optreden van De Grensmuzikanten en op vrijdagmiddag een
beautysalon, verzorgd door diverse
vrijwilligers. Na het feestelijke slotdiner was er ‘s avonds een optreden
van Alex West, deze wist alle rolators en rolstoelen met behulp van
de vrijwilligers op de vloer te krijgen.
Zaterdag middag om 13.00 uur arriveerden we weer op het Driehuisplein waar de koffie, thee en broodjes op de gasten en vrijwilligers

een gratis consult. En dat hier behoefte is aan is, blijkt wel uit de
opkomst. Bij het laatste ‘medical
camp’ ontvingen de studenten
meer dan 400 mensen!
Onder begeleiding van hun docenten zijn de studenten een hele zaterdag in de weer om diagnoses te stellen, advies te geven,
wonden schoon te maken en medicijnen te verstrekken. In lange
rijen staan de patiënten geduldig op hun beurt te wachten. Niet
eerder konden zij ergens terecht
met hun diabetes, bijziendheid,
zwangerschapsprobleem of ontstoken teen. Dat de school in een
behoefte voorziet is wel duidelijk.
En dat wij misschien iets minder
ongeduldig bij de apotheek moeten zijn, ook.
De school groeit, steeds meer
studenten melden zich aan. Onze stichting wil de school helpen met de bouw van een nieuw
klaslokaal. Donaties zijn van harte welkom op bovenstaand rekeningnummer.

stond te wachten. Zo kunnen we terugkijken op een geweldige vakantieweek van De Zonnebloem Regio
Rond om de Venen. Dit dank
zij de belangeloze inzet van de vrijwilligers en niet te vergeten de vele sponsoren, waaronder Lions
Mijdrecht/Wilnis, Buddies Hairdesign Mijdrecht, De Kruyf Bakkerij,
Jombo Vinkeveen, De parochiegemeenschappen Mijdrecht-Wilnis en
De Hoef,Fa de Rooy, Van Schie, De
Huifkar, Fa Rass en vele anderen.

Rebornpakketten, kunstenaarspoppen en kunstenaarsberen: allemaal
te zien op de beurs. De poppen- en
berendokter houdt overigens de gehele dag spreekuur! Voor de beurs
wordt 4 euro toegang geheven; kinderen tot 12 jaar (onder geleide)
mogen gratis naar binnen. Parkeren kost niets. De beurs is toegankelijk van 10.30 tot 16.30 uur. Locatie: Zienlaan 4, Uitgeest. Meer weten? www.hobbyfestival.nl of 0307370855 (Heins & Hobby’s).

Wilnisse kunsten goed
bezocht

Iedereen keek vol verbazing naar de
abstracte werken van Carolien Straver die steeds kleurrijker en vrijer de
kwast hanteert. Voor de nieuwbakken Gert Kruiswijk is de vuurdoop
goed geslaagd en in ieder geval een
werk van eigenaar veranderd. Iedereen kreeg voldoende aandacht in
de rustige ruimte van de Galerie met

oplAgE: 16.100

WWW.MEERbodE.nl

‘Tjonge wat duurt het weer lang,
waar zijn die meiden achterin
toch mee bezig?’ hoor ik een man
ongeduldig mompelen in wachtruimte van de apotheek. Toch zie
ik de dames achter de balie bedrijvig heen en weer schieten om
de wachtenden te helpen. En als
ik twintig minuten later met mijn
medicijnen in mijn auto stap denk
ik: ‘Ach, het kan slechter’.
Nederlands arts Marianne Darwinkel is, met drie Keniase collega’s, in 2012 in Kenia gestart
met het North Coast Medical
Training Center; een opleidingscentrum voor gezondheidswerkers. Om haar studenten praktijkervaring te bieden én tegelijkertijd de arme bevolking in het gebied van de broodnodige medische zorg te voorzien, organiseert
ze tweemaal per jaar een ‘medical
camp’. De campus van de school
wordt opengesteld voor iedereen met een medische klacht.
Via dorpsoudsten, spandoeken
en advertenties worden mensen
opgeroepen langs te komen voor

Wilnis - Afgelopen weekend had
Galerie Boven Verwachting in Wilnis twee heel goed bezochte dagen.
Vanaf het eerste uur liep het al meteen lekker met tegen sluitingstijdstip een flinke piek.

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

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

Wachtkamer

gemeente speelt en daarop beleid
maken. Voor bewoners verandert
er niets. Zij kunnen ook straks gewoon in hun vertrouwde gemeentehuis terecht voor de diensten van
hun gemeente.

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

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

onze stichting gaat verder onder
de naam
OntwikkelingsSamenwerking
De
RondeontwikkelingssamenVenen financiert
werking DRV. ondanks
het Guatamala,
mindere economische
tij blijven
we
schoolprojecten
in Ecuador,
Kenia, Nepal,
Sri Lanka
doorgaan
met
ons werk.
‘onze kinderen’
mogen in
geen
van
en
Tanzania.
Daarmee
investeren
wij duurzaam
de kind
generadevan
rekening
worden.De
grenzeloos
in onderwijs
ons
tie
de toekomst.
komende investeren
periode zetten
wij ons inisvoor
doel.
wij financieren
schoolprojecten
in ecuador,
een
medisch
onderwijscentrum
in Kenia.
Meer infoguatemala,
op www.
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
sosderondevenen.nl.
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Gevonden:
- De Kwakel, Fort: Blonde Labrador. Gecastreerde reu
met rode halsband.

Gemeenteraden hebben het laatste woord

Uithoorn/De Ronde Venen - De
colleges van B&W van de gemeenten Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Diemen en Uithoorn hebben
dinsdag 28 oktober besloten de gemeenteraden in hun vier gemeenten
voor te stellen om een stap te zetten in ambtelijke samenwerking. De
colleges stellen de raden voor gezamenlijk te investeren in een nieuwe
ICT-omgeving.
In het voorjaar vindt besluitvorming
plaats over mogelijke samenwerking op andere bedrijfsvoerings- en
uitvoeringstaken.
De vier colleges zien in ambtelijke samenwerking mogelijkheden
om te komen tot een efficiëntere
en meer robuuste organisatie. Dat
is nodig omdat door veranderende
wetgeving en de overheveling van
taken van het Rijk naar gemeenten
er steeds meer op het bordje van de
gemeente komt te liggen. Tegenover die verzwaring van taken staan

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

een persoonlijke en vakkundige uitleg. Ton Bocxe had een aantal nieuwe werken geproduceerd en stelde
zijn eerste raku-gestookte objecten
tentoon.
Dit drietal is goed op weg en laat
volgend jaar wederom van zich
spreken.
In het weekend van 29 en 30 november is De Galerie Boven Verwachting geopend voor het kunstweekend “Herinneringen aan Simon Sint”, Peter Groot geeft een extra dimensie aan de ruimte met zijn
sculpturen vervaardigd van natuursteen.

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

Bekijk de zondagopenstelling eens anders
In de hele discussie over de winkelsluiting op zondag mis ik toch
het waarom. Wat zijn de voors en
de na’s. Dat de totale weekomzet in zeven dagen groter is dan
in zes dagen is te betwijfelen. Wat
wel juist is dat het kostenplaatje groter is. Als een zaak als Action in Aalsmeer zich kan permiteren om ‘s zondags gesloten te
zijn, dan betekent dit dat deze zaak
het aandurft omdat deze een grote klantenbinding heeft. De klant
heeft zes dagen de tijd om te winkelen. Wat is dan de noodzaak om
op zondag open te zijn? Wat beweegt de klant om op zondag te
willen winkelen. Is dat uit verveling
dat hij/zij niet iets beters te doen
heeft? Het zou toch mooi zijn als de
burger één dag in de week eens stil
staat om het leven meer diepgang
te geven. En daar wordt alle gelegenheid voor gegeven. Er wordt
zo veel georganiseerd op zondagen. Er zijn zo veel musea en culturele bijeenkomsten die de moeite van een bezoek waard zijn. Maar
bedenk ook dat er heel veel hulpbehoeftigen in eenzaamheid uitkijken naar wat bezoek. Je kunt zo
veel doen waar je rijk van wordt
in tegenstelling tot winkelen waar
je alleen maar arm van wordt. Er
ligt een grote taak aan de politieke partijen en de lokale verenigingen om de mensen er op te wij-

zen hoe zij zichzelf en de gemeenschap een grote dienst bewijzen
even uit de dagelijkse sleur te treden, om hun ogen te open wat er
allemaal te doen is op zondag om
je lichamelijke en geestelijke conditie op peil te houden. Laten zij
de mensen hun grote vrijheid gebruiken iets meer van het leven te
maken. Wat zeggen de politici? De
VVD wil dat geen enkele kwetsbare inwoner, jong of oud, tussen de
wal en het schip terecht komt. De
VVD maakt zich hard voor een lokaal voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van de inwoners. De VVD wil dat kinderen op
jonge leeftijd in aanraking kunnen
komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders
zelf kunnen besluiten of zij muziekof cultuuronderwijs wensen te volgen. PvdA schrijft: De beste ideeen en voorstellen voor verbetering
komen vaak van onze inwoners, uit
hun eigen omgeving, waar ze wonen, werken, recreëren of bijvoorbeeld ondernemer zijn. Kort om:
beste politici: maak de mensen attent op de rijkdom van het leven.
Op zondag heeft de burger tijd om
daarmee bezig te zijn. Met Johan
Veerhuis zeggen wij: we moeten
van Place to Buy naar Place to Be.
Ruud Goedknegt
uit Waverveen

Dierenambulance
Op 23 oktober jl. belde ik de dierenambulance met de mededeling dat langs de Amstel, tussen de

roeiloods en de vuilnisstortplaats
een dode kat lag met een verbrijzelde kop.

Vrije winkelopenstelling
geen goed idee
Met toenemend onbehagen heb ik
kennis genomen van de reacties in
de lokale media die een vrije winkelopenstelling op zondag bepleiten. Als ik het goed beluister, hoor
ik in deze reacties drie argumenten
als refrein terugkomen. Op die argumenten wil ik graag reageren.
In de eerste plaats is men bekommerd om een zieltogende detailhandel, waarvoor een vrije zondagopenstelling de reddingsboei
zou moeten zijn. De bedoelde zorgen deel ik, maar er valt wel op
af te dingen dat een scheut zondagopstelling dit ongedaan maakt.
Om het kwijnende winkelcentrum
weer te laten floreren zijn echt andere dingen nodig. Aan de ene
kant maatregelen om het centrum
aantrekkelijk te maken. Aan de andere kant ook een loyaal gedrag
van de consument om de middenstand te steunen. Hoe consequent
zijn de hardroepende voorstanders
voor zondagopenstelling in het kopen van hun spullen bij deze winkels? Dat begint niet op zondag,
dat begint doordeweek.
Indruk
In de tweede plaats wordt de indruk gewekt dat iedere wellevende
burger van De Ronde Venen snakt
naar het vrijgeven van de winkelopenstelling op zondag. Iedere wellevende burger? Nee, toch niet, er
is nog een heel klein groepje dat
zich hier dapper tegen verzet.... Een
kleine groep die aan de meerderheid haar wil oplegt, hoe intolerant. Dit argument geeft geen juiste voorstelling van zaken. Met minstens evenveel recht en reden kun
je stellen dat een heel klein groepje
fanatieke voorstanders alle publicitaire middelen aangrijpt en geoorloofd acht om de vrije winkelopenstelling erdoor te drammen. Het is
niet zo, dat alle of zelfs maar bijna alle ondernemers hierop zitDe kat is waarschijnlijk doodgereden en op een verbindingspad tussen de weg en het voetpad neergelegd. Eerst heb ik de gemeente gebeld om te vragen hoe hiermee om te gaan en hun advies
was: bel de dierenambulance. Die
verzekerden mij de kat weg te halen, maar dit is nooit gebeurd. Inmiddels is er alleen een leeggevreten velletje achtergebleven. Sneu

Halloweenfeest groep 8
Hoflandschool

Mijdrecht - Rennen, krijsen, gillen, schreeuwen, beven, rillen. Durf
jij het aan, om de donkere nacht
in te gaan? Met deze uitnodiging
zijn de kinderen van groep 8 Hofland school Mijdrecht op Halloween
avond op pad gestuurd. Verdeeld
over 3 groepen hebben ze de meest
spannende speurtocht van hun leven gelopen. De tocht begon met
een griezelverhaal bij een knetterend kampvuur. Hier werd de missie
van de speurtocht duidelijk: “breng
het magische ei, rauw naar de eindbestemming en geef het onderweg
nooit af”. Vervolgens moesten ze op
de route bij verschillende huizen
aanbellen en opdrachten uitvoeren.
Dat varieerde van voorwerpen voelen en raden die ronddreven in een
griezelsmurrie, heksensoep drinken
met spinnen erin, en oogballen eten.

kinderen was tot ver in Mijdrecht
te horen. De route ging vervolgens
richting Hoflandschool waar ze onderweg nog sneaky werden natge-

spoten door het pistolenspook.
Bij de bushalte van de school kregen ze ook de schrik van hun leven door het zien van een wel zeer

ten te wachten. Het is niet zo, dat
“het” winkelpersoneel hierop zit te
wachten. Het is niet zo, dat heel
veel burgers hierom zitten te springen.
Stap verder
Het derde argument gaat nog een
stap verder. Dat gaat feitelijk niet
eens zozeer over de winkelopenstelling. Dat gaat erover hoe wij
in de samenleving met elkaar omgaan en hoe wij samen leven. Het
pleidooi voor vrije zondagopenstelling lijkt hét voorbeeld van verlicht
denken te zijn: Want dan is iedereen vrij om zelf te beslissen, niets
moet alles mag. Vrijheid-blijheid
dus. Maar ook op dit vrijheid-blijheid argument valt wel wat af te
dingen. Persoonlijke verantwoordelijkheid en de vrijheid om het
goede te doen zijn inderdaad hele waardevolle zaken. Maar dat laat
onverlet dat we ook een samenleving zijn waarin we, om samen te
kunnen leven, de nodige zaken met
elkaar invullen en beslissen.
Ook zaken waarover verschillend
wordt gedacht. Welke zaken dat
precies zijn en hoe daar over wordt
gedacht, dat kan in de loop van de
tijd en in verschillende culturen anders zijn. Maar anno 2015 is in Nederland winkelopenstelling een onderwerp dat niet valt in de categorie vrijheid-blijheid, maar in de categorie samen-leven. En daar zijn
prima argumenten voor: eerlijke
concurrentie, bescherming van belangen van kleine(re) zelfstandigen
en werknemers, de sociale waarde
van collectieve rustmomenten in
een 24-uurs economie. Je kunt ook
zeggen: Commercie maakt meer
stuk dan je lief is; onthaast, u die
jakkert en jaagt. Kortom, samenvattend, vrije winkelopenstelling is
misschien toch niet het beste idee
van dit moment.
Hendrik Palm uit Wilnis

Life Style Dag bij PK Sport!
Vinkeveen - Zaterdag 8 november
organiseert PK Sport een Life Style
Dag. Van 12.00 tot 16.00 uur bent
u welkom om kennis te maken met
sportaanbod van PK Sport en de
producten van de deelnemende bedrijven op het gebied van gezondheid, huidverzorging, gezonde voeding enz.
Om 13.30 uur is er een presentatie
over de MILON CIRKEL een slimme combinatie van 6 volautomatische krachttoestellen en 2 maal 4
minuten conditietraining. Een maal
de cirkel doen duurt 17.5 minuutjes!
Tweemaal de cirkel is ideaal en kost
u slechts 35 minuten. Een demonstratie van CROSSGYM, de nieuwe rage, start om 15.00 uur. Decibel
Hoorspecialist is aanwezig voor een
hoortest. Fysiotherapie van Bruggen
geeft uitleg over blessures en dat
je b.v. met artrose nog prima kan
sporten. Perfect Pedicare verteld alles over voetverzorging. MB Bodyfit geeft u informatie over personaltraining, sportvasten en massage .
Bij Tête à Tête krijgt u alle informatie over huid en (permanent) makeup advies. Haarstudio Kaylee is er
met haarextensions. Er is ook een

stand met sport en casuelkleding.
De inwendige mens word uiteraard
ook niet vergeten BM Catering en
Kookstudio is aanwezig om u te laten proeven van heerlijke en gezonde tapas! Het drukwerk is verzorgd
door TPP Creations & Productions.
Alle bezoekers ontvangen een rijk
gevulde goodiebag t.w.v. 100.00. De
dag wordt om 16.00 afgesloten met
een Life Style borrel en als klap op
de vuurpijl een optreden van Marije
Zwaard Acoustic for Fun! Kom gezellig langs bij PK Sport voorbancken 26 in Vinkeveen en profiteer van
de vele aanbiedingen. U bent van
harte welkom!
Wilt u wat meer informatie bel ons
gerust op 0297-264666, of kijk op
www.pksport.nl

voor de mensen die hun kat moeten missen. Ze was wit met lichtbruin/roodachtig. Dit is niet de eerste keer dat er niet op mijn verzoek
wordt gereageerd. De vorige keer
was het een grote haas. Ik zal in de
toekomst geen moeite meer doen
om iets dergelijks te melden.
Reina Kessler-de Heus
Grebbe 17, Uithoorn

gespleten persoonlijkheid die hun
aansprak en achterna zat. Ook op
het schoolplein was een dolend
spook actief die ze met een rammelende stok richting de eindbestemming dreef. Daar aangekomen werd
natuurlijk gecheckt of het magische
ei nog rauw was en werden de punten geteld. Onder het genot van een
lekker drankje en hapje werden opgelucht alle verhalen met de ouders
gedeeld en werd er nog tot diep in
de nacht verder gefeest.

Vlinderbos vol met talent
Wilnis - Jenaplanbasisschool Vlinderbos lanceerde donderdag de
opvolger van de muziekavond. Het
Vlinderbos Got Talent thema gaf
ruimte aan het doen van meer dan
alleen muziek. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De vlinderbosleerlingen waren enthousiast en
brachten het publiek een avond vol
met moderne en klassieke dans, live
zingen en playback, theater en een
samenspel van muziekinstrumen-

ten zoals piano, gitaar en een heuse
beatboxer. De avond werd professioneel gepresenteerd door een van
de ouders. Onder de begeleiding
van huidige top 40 nummers en de
‘gouwe ouwe’, gaven de leerlingen
een spetterend optreden in de bomvolle aula. De ouders en oud-leerlingen konden maar moeilijk op hun
stoel blijven zitten en een oorverdovend applaus gaf de directe beloning aan het talent.

Gratis driver training
Zandvoort of TomTom
bij autorijopleiding

Maar het meest enge gedeelte
was toch wel het parkje bij de Meijert. Hier werden de zenuwen van
de kinderen eerst op de proef gesteld door een slagerspook met een
bijl. Vervolgens ging de route door
de tunnel waar ze achterna werden
gezeten door een hardloopspook.
Bij de entree van het park probeerde een heks de magische eieren te
laten ruilen wat vaak lukte en natuurlijk voor strafpunten zorgde. In
het park werden ze vervolgens door
verschillende spoken achtervolgd
en opgejaagd en het gegil van de

Regio - In november geeft Alblas
gratis Young Driver trainingen en
TomTom navigatiesystemen weg
aan elke kandidaat die zich aanmeldt in deze maand voor een autorijopleiding. De leerling kan zelf
aangeven wat hij/zij prefereert. Na
het behalen van het auto rijbewijs
bij Alblas wordt dit overhandigd.
Deze actie mag in combinatie met
andere acties gebruikt worden.
Alblas werkt met deze actie samen
met BMW Driving Experience Slotemakers in Zandvoort. Na het behalen van het rijbewijs kan de jon-

Iedereen kan zingen!
Regio - Makkelijker gezegd dan
gedaan. Toch is het zo. Het begint
allemaal met weten wat je moet
doen. Net zoals met elk ander instrument. In deze 4- delige cursus
zangtechniek legt zangdocente Carolien Goeman precies uit wat je
moet doen en hoe je moet oefenen
om je stem op een gezonde manier
te gebruiken.
Heesheid, een kriebel op de keel,
pijn of spanning bij het zingen, zijn

allemaal dingen die helemaal niet
nodig zijn. Mits je maar weet wat
je dan wel moet doen. De zangmethode die gebruikt wordt is Complete Vocal Technique (CVT). CVT
is ontwikkeld door de Deense Cathrine Sadolin en is gebaseerd op
anatomie. Als we allemaal hetzelfde “instrument” hebben zouden we
er ook allemaal op moeten kunnen
“spelen” toch? CVT is een heldere,
positieve manier om elke zanger te

helpen, ongeacht het niveau of stijl.
Zowel rock, pop of klassiek.
Dat CVT werkt is al vele malen bewezen. In deze 4 avonden volgt zowel een uitleg van de werking van
de stem en ook ruim gelegenheid
om te oefenen/uitproberen. D.m.v.
zangoefeningen en er worden enkele nummers uit de top 100 ingestudeerd.
De lessen worden gegeven in
Aalsmeer. Info? Mail; carolien.goeman@planet.nl of kijk op www.
zangschoolcaroliengoeman.com

ge bestuurder leren omgaan met
een slippende auto. Zo ben je echt
volledig voorbereid, als je de weg op
gaat. Daarnaast is het erg leuk om
dit te doen! Deze training bestaat uit
3 onderdelen en duurt ongeveer 3
uur. De onderdelen zijn: Uitwijken,
remmen en de gladde bocht.
Mocht de kandidaat hier geen interesse in hebben kan er gekozen
worden voor een gratis TomTom navigatiesysteem. Het betreft de TomTom Start EU 22 3,5 inch t.w.v. 120.
Voor meer informatie zie advertentie elders in dit blad

Passage vrouwen afdeling
Vinkeveen
Vinkeveen - Op dinsdag 18 november hopen wij weer samen te
komen. Het programma wordt verzorgd door de heer H. Butink uit Wilnis. De heer Butink geeft een digitale presentatie over Jeruzalem en
Bethlehem steden met duizenden
jaren historie. Afwijkend is de ver-

gadering één keer ’s middags om
14.00 uur in het Hervormd verenigingsgebouw, Herenweg 205 te Vinkeveen. In de pauze verkoopt Mevr.
A. Hoogendoorn Israël producten.
Ook gasten zijn op deze middag van
harte welkom.
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Diamant ook voor Jan en Tiny Bos-du Pau
Vervolg van de voorpagina.
Zoals de leuke grote familie van Jan
in Mijdrecht. Waar zij enig dochter
is, kwam Jan uit een gezin met 16
(!) kinderen, 8 jongens en 8 meisjes. Daar zijn er volgens Jan nog
twee van in leven. En ze hebben alle twee nog een schoonzus van elk
93 jaar… Maar de echtelieden zeggen meer unieke getallen en data te
hebben.
28 Jaar OKK
Jan laat een origineel felicitatietelegram zien van destijds Koningin
Juliana met als datum 17 augustus 1966. Toen waren zijn ouders
60 jaar getrouwd. En Tiny is in december 65 jaar abonnee op De Tele-

graaf. Op haar zestiende jaar kreeg
zij een abonnement cadeau om
‘haar algemene ontwikkeling bij te
spijkeren’. Jan is 28 jaar aan het toneel bij OKK geweest, waarvan de
vereniging door zijn vader is opgericht. Er speelt nu nog een Jan Bos
in als acteur, een neef van de jubilerende echtgenoot. Jan heeft zijn leven lang gewerkt als professioneel
schilder en behanger voor verschillende bedrijven. Hij kreeg opdrachten uit te voeren door heel Nederland. Tiny heeft lange tijd gewerkt
bij kledingbedrijven in Uithoorn. Als
liefhebberij hadden zij het erop uit
trekken met de caravan, bijvoorbeeld naar Oostenrijk. Daar hebben
zij 33 jaar op dezelfde camping gestaan in Klagenfurt, Karintië. Later

werd dat dichter bij huis, o.a. in Enter bij Rijssen. Maar gezien de leeftijd is het ‘caravannen’ passé, alhoewel de gezondheid dit nog wel zou
toestaan. Jan bouwde ook modelgarages en poppenhuizen voor zijn
kinderen en kleinkinderen.
Tiny is nog steeds actief in het maken van prachtig versierde stukjes
zeep in de vorm van zelf gevlochten mandjes om cadeau te doen.
Het zijn prachtige kunststukjes. Zijn
doet dat voornamelijk voor het Lilianefonds en stichting Het Gehandicapte Kind. Die kunnen dat verkopen aan liefhebbers om op die
manier geld te genereren voor een
goed doel. Burgemeester Maarten Divendal is persoonlijk op bezoek geweest om het echtpaar te

Concert Vinkeveense Accordeon
Vereniging “Con Amore”
Vinkeveen - Op zaterdag 8 november geeft de Vinkeveense Accordeon Vereniging “Con Amore” haar
jaarlijks concert. Onder leiding van
Arnaud Rosdorff zal het A- en B-orkest en het Ensemble voor u uiteenlopende werken ten gehore brengen. Bij accordeon wordt vaak aan
één bepaald muziekgenre gedacht.
Con Amore laat u echter luisteren
naar een verscheidenheid aan melodieën, van klassiek tot eigentijds.
Laat u verrassen door klassieke muziek van Händel, Sviridov en Haag,
Zuid-Amerikaanse dansmuziek,
musical melodieën, volksmuziek uit
Frankrijk, Ierland en Oost-Europa.
Ook dit jaar is er weer een verloting
en traditiegetrouw gaat bijna iedereen met een aantal prijzen naar
huis. Voor iedereen die muziek en

Wethouder Dijkstra tekent
Resultaatafspraken met schoolbesturen
De Ronde Venen - De schoolbesturen van de basisscholen Trekvogel, Eendracht, Molenland, Willespoort, Hofland en Fontein en wethouder Aldrik Dijkstra (Jeugd en
Onderwijs) hebben op woensdag 29
oktober de Resultaatafspraken Voor
en Vroegschoolse Educatie (VVE)
van gemeente De Ronde Venen ondertekend. Voor en Vroegschoolse
educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.
Het

doel ervan is om peuters met een
mogelijke achterstand beter voor te
bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder
achterstand naar groep 3 kunnen.
De hiervoor ontwikkelde programma’s stimuleren de ontwikkeling op
vier gebieden: taal, motoriek, sociaal emotioneel en voorbereidend
rekenen. Gemeente De Ronde Venen heeft wel doelen geformuleerd
voor toeleiding, bereik, overdracht

Goed geschoten...

van informatie en het aanbod Voor
en Vroegschoolse Educatie, maar
nog niet voor de te bereiken resultaten. Over deze resultaten moeten schoolbesturen en gemeente
volgens de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet
OKE) gezamenlijk afspraken maken.
Kwaliteit
De Resultaatafspraken moeten de
kwaliteit van VVE en de effectivi-

feliciteren en het boek ‘De Plassen’ te overhandigen als een cadeautje. Volgens het echtpaar was
het voor hem een ontspannen moment om gezellig ‘bij te praten’. Bij
dat moment kon de redactie van deze krant niet aanwezig zijn.
De gemeente had voor een fraai
bloemstukje gezorgd en ook de
brief met felicitaties namens Koning Willem Alexander werd op hoge prijs gesteld. Het toepasselijke
feestje is op dezelfde dag nog gevierd met familie, vrienden en bekenden in het restaurant naast de
bowling aan de Ontspanningsweg.
Bruidspaar, nogmaals van harte gefeliciteerd! Als de huidige vitaliteit u
niet in de steek laat zit een volgend
jubileum er zeker in! Houden zo!
in het bijzonder accordeonmuziek,
een warm hart toedraagt, is dit een
avond die niet gemist mag worden.
Het concert zal plaatsvinden in Sociaal Cultureel Centrum “de Boei”,
Kerklaan 32 te Vinkeveen (ruime
parkeergelegenheid aan achterzijde). De toegang bedraagt 5 euro.
Het concert begint om 20.00 uur
(zaal open: 19.30 uur).
Speelt u accordeon of heeft u dit
vroeger gedaan, kom dan zeker
luisteren. Nieuwe leden zijn altijd
welkom bij onze vereniging en dit
is een mooie gelegenheid om met
ons kennis te maken. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om naar het
concert te komen maar wel interesse hebben om bij onze vereniging te
komen spelen, dan is het ook mogelijk een repetitie-avond bij te wonen
op dinsdagavond in basisschool De
Schakel te Vinkeveen.
Als u meer informatie over “VAV
Con Amore” of het concert wenst,
kunt u ook de website bezoeken op
www.vavconamore.nl.
teit ervan voor kinderen verhogen.
Het is niet bedoeld als verantwoording van schoolbesturen richting de
gemeenten. Hierover legt de school
verantwoording af aan de Inspectie.
De afspraken dienen wel als kapstok voor een gezamenlijke dialoog
over de gewenste opbrengsten van
VVE.

Altovi speelde de
“De Duvel is Oud!”
Mijdrecht - Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst na afloop
van een druk seizoen, heeft Toneelvereniging Altovi afgelopen woensdag maar liefst 4 jubilarissen in de
schijnwerpers gezet. 2 Leden vierden hun 50-jarig toneeljubileum,
te weten: Corri Liesveld en Ria de
Block. Esther Tiemens en Johan van
Schie waren 25 jaar bij Altovi.
Onder het mom van “De duvel is
oud” werden alle jubilarissen tijdens een intiem gespeelde eenakter geëerd en in het voetlicht gezet.
Zij waren zichtbaar verrast met dit
huldeblijk en de bijbehorende oorkondes en bloemen. Afgelopen weken speelde Altovi het stuk “Kunstkoppel” voor een tot twee keer toe
uitverkochte zaal. Het was een relationeel stuk waarin twee karakters,
Floor en Lex, afwisselend werden

gespeeld door de spelers van Altovi.
Voor sommigen een beetje moeilijk
te begrijpen, maar het stuk volgde
beide karakters door hun (liefdes)
leven. Van jong koppel, via pas gehuwd stel, naar de midlife crisis met
bijbehorend wederzijds onbegrip en
berusting, naar een bijna scheiding.
Het was een geweldig leuk stuk met
veel humoristische momenten er in.
Martin Verrips had er zijn best op
gedaan om zoveel mogelijk elementen er in aan te brengen die men
normaal tijdens zijn leven zou kunnen meemaken.
Alle jubilarissen hadden daarbij een
rol en soms zelfs een dubbelrol en
soms een rol achter de schermen
als regie-assistent. Uiteraard wensen wij hen allen nog een lang en
gezond toneelleven toe.

Halloween bij Buurtvereniging Amstelhoek

Het maken van resultaatafspraken
is een belangrijke eerste stap bij
het in kaart brengen van de VVEresultaten. Met de resultaten kan
worden bepaald hoe de leerlingen
in De Ronde Venen zich ontwikkelen in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Restauratie H. Hart kerk
Vinkeveen loop gesmeerd

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Amstelhoek - Vrijdagavond 31 Oktober was er een Halloween avond
bij buurthuis “Ons Streven”. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
konden zich vooraf opgeven om een
pompoenlantaarn te maken.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Maar liefst 42 enthousiaste kinderen waren op dit leuke evenement
afgekomen, en bij binnenkomst
konden de kinderen geschminkt

worden of een plekje zoeken aan
één van de tafels waar de pompoenen lagen uitgestald. Aan de hand
van wat voorbeelden werden er gezichtjes op de pompoenen getekend
en uitgezaagd, en toen moesten de
pompoenen nog uitgelepeld worden. Best wel een hele klus, maar
aan het eind van de avond had ieder
kind een mooie pompoenlantaarn
om mee naar huis te nemen.

O.K.K: ’’Een rits te ver’’
groot succes

Echte hulpen
Mijdrecht - Hierbij stuur ik een berichtje van mijn kleinzoon Daan
Gorter die met zijn vriendjes voor de gemeente de herfstbladeren
hebben opgeruimd. De kinderen dachten dat het misschien leuk was
om het in de krant te plaatsen om andere kinderen ook te stimuleren met dit mooie weer.
De kinderen zijn buiten, in beweging en ze zijn goed bezig, i.p.v. achter de computer of iPad!
Lies van Diemen uit Mijdrecht

Vinkeveen - De restauratie van het
kerkschip loopt op schema. Het herstel aan de buitenzijde van de kerk
is zover gereed dat de buitensteiger
al ver gezakt is. De daken en de goten zijn grotendeels gereed. Alleen
de lage daken aan beide zijde van
de kerk zijn nog “onderhanden” alsook de doopkapel en het mortuarium. De ramen in de kooromgang en
het transept zijn allemaal geplaatst
en zien er weer prachtig uit.
Binnenin de kerk is het herstel van
de muren en gewelven en het schilderwerk in de kooromgang en het
transept gereed. Momenteel wordt
de grote steiger binnenin de kerk
deels ontmanteld zodat er van onderaf het eerste gerestaureerde
deel zichtbaar zal zijn. Oude kleuren
op de gewelven en biezen zijn aangebracht. Nieuwe verlichtingsbronnen zullen de gerestaureerde kerk
sfeervol gaan verlichten.
De afgelopen maanden zijn al een
4-tal bezichtigen gehouden en de
restauratiecommissie heeft voornemens om op 6 december opnieuw
belangstellenden de gelegenheid
te bieden om de restauratievorderingen te bekijken. Met deskundige
uitleg wat er allemaal is gebeurd is
een rondleiding meer dan de moeite waard. De rondleidingen zijn om
10.00 uur en om 14.00 uur. Geef u
op via c.hijbreghs@ziggo.nl of bel
0297-261375 (locatiesecretariaat)

Achter in de kerk worden 2 open
ruimten gemaakt (een 10-tal kerkbanken aan beide zijde worden verwijderd) voor presentaties, lezingen
en kleinschalige muziekoptredens.
Te koop
De kerkbanken die verwijderd zijn
worden te koop aangeboden. De
opbrengst komt volledig ten goede aan de restauratie. De prijs van
1 prachtige eiken houten kerkbank, met een lengte van 4 meter, is 195,00. Neem contact op met
Con Huijbreghs 06-30206158 of met
Martien Pothuizen 06-50861233 en
reserveer een kerkbank. Ophalen
kan vanaf nu in overleg.
Wij hopen dat we met de verkoop
van de banken mensen kunnen verblijden met een prachtige eikenhouten kerkbank en onze doelstelling om de financiën bij elkaar te
krijgen komt ook weer dichterbij.
Het zijn niet de originele banken die
verwijderd zijn maar later geplaatste banken die ook een “iets” andere
uitstraling hebben dan de banken in
het middenschip.
Mocht u geen kerkbank willen kopen maar toch onze restauratie willen steunen dan kunt u uw gift overmaken op rekening nr. NL59 RABO 0135 2734 47 t.n.v. Parochie St
Jan de Doper-Vinkeveen. Uw gift
komt op onze restauratierekening
en wordt goed besteedt.

Mijdrecht - En toen was het weer
zo ver, na lang oefenen en veel
voorbereiding mochten de toneelspelers eindelijk weer los gaan voor
het echte publiek en hoe!
Aan alles was gedacht, een schitterend decor, muziek en stoelen
nu het publiek nog. Dit laatste was
spannend aangezien het deze keer
voor het eerst in Vinkeveen was.
Maar gelukkig kwamen deze in gro-

te aantallen! En ja, dan voelt het alsof alles weer van zelf gaat als je voor
zoveel mensen mag spelen. Wij willen via deze weg een ieder die bij
deze avond betrokken is geweest
bedanken voor de gezelligheid en
het mogelijk maken van dit fantastisch weekend. Wij hopen dat wij u
ook volgend jaar weer mogen ontvangen bij weer een nieuwe voorstelling van toneelvereniging O.K.K.

www.lijfengezondheid.nl
Keelamandelen
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Veel prijzen voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – In het weekend van 1 en 2
november heeft Judoschool Blaauw
meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Abcoude.
In Abcoude werd het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen
2014/2015 gehouden. Gedurende
het seizoen zijn er vier wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden. Dit seizoen is het toernooi vanwege het grote aantal inschrijvingen
verdeeld over 2 dagen.
Voor dit gezellige toernooi hadden zich ruim 400 judoka’s ingeschreven. Judoschool Blaauw was
met 35 deelnemers zeer goed vertegenwoordigd. De bedoeling van
dit toernooi is om de judoka’s zoveel mogelijk ervaring op te laten
doen. Naast een prijs voor de eerste en tweede plaats kregen ook de
overige deelnemers in de poule een

prijs voor de derde plaats. Het werd
een succesvol weekend voor Judoschool Blaauw want aan het eind
van het weekend waren er 12 eerste plaatsen en 3 tweede plaatsen
gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Amy
Dekkers, Dylan Koeleman, Evi Millenaar, Kevin Schonhage, Kyan van
der Toorren, Luuk Haarman, Paul
Schut, Romano Vermeulen, Rune Lemmens, Simon Duijn, Sven de
Jong, Sven Kas
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Amber de Groot, Florian Hasse, Tijn
Haarman. Alle overige deelnemers
hebben zeer goed hun best gedaan en mochten bij de prijsuitreiking hun prijs voor de derde plaats
in ontvangst nemen.

Nog geen chemie bij
Atalante dames 2
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag vertrokken de meiden van 2, bijna
compleet, richting Nieuw Vennep
voor een wedstrijd tegen VHZ. Alleen Saskia was niet van de partij.
Zij was in haar nieuwe huisje volop
aan het klussen. Na 5 verliespartijen vonden de dames het hoog tijd
om nu eens een keer met winst naar
huis terug te keren. Vanaf het begin
van de competitie verloopt het spel
erg wisselvallig. De ene partij draait
het allemaal aardig bij de dames en
de volgende partij kan dit helemaal
weg zijn. Daarbij komt dat elk teamlid zijn eigen kwaliteiten heeft, maar
een echte afmaker binnen het team
is er nog niet. We kunnen de tegenstandsters over het algemeen aardig bijhouden wat punten betreft
maar bezitten niet de power om net
dat beetje extra te geven en de wedstrijden winnend af te sluiten.
Maar vrijdag 31 oktober tegen VHZ
wilde Atalante graag meer punten
dan normaal binnen halen. Met Annemarie als set upster, Malou diagonaal, Inge en Astrid op de buitenpositie en Joke en Marian op het
midden begonnen de dames aan de
eerste set. Eigenlijk direct werd duidelijk dat de swung er niet in zat.
Het ging moeizaam, te weinig beweging in het team, onzorgvuldige passes, matige set ups en daardoor onvoldoende aanvalskracht.
De VHZ dames, gehuld in verblindend fel oranje shirts, hadden niet al
te veel moeite om de ballen van de
grond te houden en daar wat mee
te doen. Reserve speelster Loes probeerde met een time-out het tij te
keren waarbij de nadruk werd gelegd op het verzorgen van de pass
als eerste. Daar had Atalante de afgelopen week ook op getraind. Trainer Erik Raket had tijdens de training al aangegeven dat er niet tijdig werd gestart met bewegen en
dat was zowel in de service pass
als in de rally pass duidelijk zichtbaar. De eerste set ging vrij eenvoudig naar VHZ.
De tweede set werd gestart in dezelfde opstelling in de hoop dat
de chemie in het team beter zou
worden. Het begin van de tweede set was dit nog niet zichtbaar.

Maar langzamerhand ging het beter draaien bij Atalante. De pass
kwam wat netter en de meiden hadden in de gaten dat vooral wisselvallig spel bij VHZ tot onrust leidde. In
eerste instantie ging de strijd gelijk
op en vanaf de 10 punten konden
de Vinkeveense dames een voorsprong nemen. Bij 16-20 stagneerde de score echter en sloop VHZ
punt voor punt dichterbij. En zoals
in de wedstrijden hiervoor was Atalante niet in staat om flink te knallen
en de setwinst binnen te halen, 2624 voor VHZ.
In de derde set werd Loes gewisseld voor Inge. Verder geen wijzigingen in de opstelling aan Atalante zijde. Maar VHZ herpakte zich en
nam direct vanaf het begin de touwtjes in eigen hand. Vooral via de service zetten ze Atalante onder druk.
De pass aan Vinkeveense zijde werd
weer onzorgvuldig. Geen mogelijkheden voor setupster Annemarie om
al haar aanvalsters te voorzien van
mooie setups. De ballen lagen te
ver van het net of te ver naar buiten.
Ook een setupsters wissel bracht
geen soelaas. Helaas liep het in deze 3de set weer niet zoals gewenst
25-13. In de vierde set ging het nog
steeds niet soepel maar konden de
meiden uit Vinkeveen de tegenstander aardig bijhouden. Dan maar alles op alles zetten om die laatste
zet winnend af te sluiten. Gewerkt
werd er wel, niet altijd even efficient
en effectief, maar de meiden knokten ervoor. Bij een stand van 23-23
zag het er voor Atalante uit dat ze
toch nog 1 set konden pakken. Helaas werd een slechte pass van VHZ
dicht op het net niet verzilverd door
Astrid. De bal kwam zo mooi en ze
had een enorme klap in gedachte. Maar de bal kwam in het net terecht. Nog een knullige verdedigende fout en de laatste set en daarmee
ook de wedstrijd ging verloren.
Hopelijk lukt het de dames om binnenkort toch meer punten te gaan
pakken en zo een aantal plaatsen in
de ranglijst te gaan stijgen. Ze hebben per slot van rekening niets te
verliezen want lager dan plaats 12
kunnen ze op dit moment niet zakken. Vrijdag 7 november speelt D2
om 19.15 uur thuis tegen US.

Baas boven baas

Argon door TAVV op alle
fronten afgetroefd
Mijdrecht - Op bezoek in Ter Aar
heeft de thuisploeg Argon behoorlijk pijn gedaan, het werd afgetroefd op inzet en agressiviteit en
liep daardoor tegen zijn eerste nederlaag van dit seizoen aan. Wel
kwam Argon na een kwartier spelen op voorsprong maar dat duurde
maar tien minuten, een strafschop
en slecht uitverdedigen brachten
TAVV in het zadel. Vlak na de hervatting werd het zelfs 3-1 voor de
gastheren. Ondanks dat er in die fase door Argon feller werd gestreden
leverde die extra inzet geen doelpunt op. Schrale troost was dat ondanks de nederlaag de eerste periodetitel mee naar Mijdrecht ging.
Twee doelpunten tegen in drie minuten Na een goed begin waar beide ploegen elkaar in evenwicht hielden kwam Argon op voorsprong, Epi
Kraemer stond op rechts aan de basis, na een actie knalde hij op doel
waarna doelman Bart Vis de bal met
voet wegwerkte. De bal kwam vervolgens bij Ian van Otterlo die zuiver
inschoot 0-1.
Druk
Nadat TAVV al een paar maal veel
druk op de Argondefensie uitoefende was er bij weer een aanval een
schot waarbij de bal tegen een arm
van een Argon verdediger geschoten werd. Arbiter Akkaya wees resoluut naar de stip en Fanny Waandels schoot onberispelijk in 1-1.
Daarna was Argon duidelijk de kluts
kwijt, want drie minuten later profiteerde TAVV van slecht uitverdedigen in de Argon verdediging, Er-

win Groenendijk liet zich dit buitenkansje niet ontgaan en liet doelman
Rahim Gök kansloos 2-1. In die fase deed TAVV Argon veel pijn, het
kwam er in aanvallend opzicht niet
aan te pas. Rahim Gök moest een
paar maal gestrekt naar de hoek en
Bas Pel moest assistentie verlenen
in doelmond.
Weinig mogelijkheden
In het vervolg kreeg maar weinig
echte kansen, de gastheren speelden sterk en gaf Argon maar weinig
ruimte. Na zes minuten viel eigenlijk
al de beslissing. Na een scrimmage
buiten het strafschopgebied lanceerde Dieter Vreeken een boogbal
die over de uitgelopen Gök tegen
de touwen sloeg 3-1. Coach Patrick
Loenen zette nog wel verse invallers in het veld maar echt effectief
werd het allemaal niet. Jesse Stange, alleen voor doelman Vis schoot
rakelings naast, Wilco Krimp kopte
in handen van Vis en ook Tichelaar
vond de sluitpost op zijn weg.
Veel hoge ballen werden een prooi
voor de TAVV defensie die geen
krimp gaf. Integendeel, aan de andere kant moest doelman Gök veel
aan de bak en tot twee maal toe pareerde hij een inzet van Lyndon de
Bruijn.Een verdiende overwinning
voor de thuisploeg en Argon heeft
het aan zichzelf te wijten dat het met
lege handen naar Mijdrecht kon afreizen. Zaterdag weer een uitwedstrijd, men gaat op bezoek bij VOP
in Amersfoort.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Dan speel je
een hele goede partij, je gaat tevreden naar huis met het gevoel dat je ook nog wel eens speler van de week voor de kortste partij kunt worden. Drie spelers hadden in ieder geval zo’n goed partij
gespeeld. John Beets , Chris Esser
en Paul Schuurman waren alle drie
in 18 beurten uit maar dan is er altijd Baas boven Baas en dat gold afgelopen week voor Cock Verver. Hij
was weer een heel stuk sneller en
daarmee een klasse apart. Hij had
slechts 12 beurten nodig om zijn
partij uit te maken. Dat Paul Schuurman goed speelde geeft de hiervoor
genoemde 18 beurten wel aan maar
hij benadrukte dat nog eens door in
zijn partij tegen Kees de Bruijn de
hoogste serie van deze week te maken (48 caramboles, 34,12%). Bar
Adelhof 2 promoveerde vorig seizoen naar de 1e divisie en doet het
heel goed in de 1e divisie ook afgelopen week was het weer raak. De
Paddestoel 2 werd met 0 punten
naar huis gestuurd. Alleen Wijnand
Strijk kwam 1 carambole tekort voor
een gelijkspel in zijn partij. Inmiddels staan Bar Adelhof 1 en 2 dan
ook op 3 en 4 in de tussenstand.
Stieva/Aalsmeer moest tegen de
koploper de Merel/Heerenlux 3. Ton
Bocxe en Dorus v/d Meer gaven elkaar weinig toe. Pas in de laatste
beurten kon Ton het verschil maken
om de partij naar zich toe te trekken. Wim Berkelaar miste de laatste
carambole voor een gelijk spel tegen Derk Bunders. Dat waren dan
de 4 punten voor Stieva/Aalsmeer.
De andere 5 waren voor de Merel/Heerenlux 3, 4-5. De Springbok 1 speelde thuis tegen DIO. De
punten werden hier onderling verdeeld maar door het sterke spel van
Paul Schuurman werd het 4 tegen
5 voor DIO. De Kuiper/Stee Inn en
de Merel/Heerenlux 2 hebben zich
nog niet in de strijd om de top gemeld. Voor beide teams een mooie
gelegenheid om door te schuiven
naar “boven”. De Merel begon goed
door 2 partijen te winnen maar de
Kuiper kwam sterk terug en haalde
met 5-4 de eindoverwinning binnen.
De Schans Lutis/Ventilatietechniek

blijft ook goed bezig, met 6-3 werd
de bekerwinnaar en ook titelkandidaat van vorig seizoen, Bar Adelhof
1, aan de kant geschoven.
De nummer 2 van de tweede divisie liet deze week punten liggen.
Thuis werd met 3-6 van CenS 1 verloren. Alleen Gerrit Schuurman wist
zijn partij te winnen en Anthonie
Schuurman speelde gelijk tegen de
3-banden kampioen (c-poule) Sander Pater. Sander liet zijn goede spel
zien door in de gelijkmakende beurt
met een serie van 8 het gelijk spel
binnen te halen. CenS had helemaal
een prima week. CenS 2 moest thuis
tegen de Springbok 2 en, zoals in de
kop van dit stukje al gemeld, speelde Chris Esser heel sterk. Allen Jos
Bader verloor zijn partij van Willem
Holla. De andere punten waren voor
de thuisspelers, 7-2. De nummer 1
van 2e divisie. Bar Adelhof 1, had
het niet makkelijk tegen de Kromme Mijdrecht 2. Willem de Graaf en
Lenette Engel waren niet onder de
indruk van het feit dat zij tegen de
koploper speelden en wonnen beiden hun partij. Stefan Vos en “snelle
Jelle”, Cock Verver haalden de punten voor Bar Adelhof 3 binnen. ASM
2 moest uit tegen Onze Vrijheid/de
Biljartmakers. Helaas kwamen zijn
1 speler te kort en dus moesten er
extra caramboles gemaakt worden.
Dat was waarschijnlijk net iets te
veel van het goede. Onze Vrijheid/
de Biljartmakers haalde dan ook alle 9 punten binnen.

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 11 November is er weer bingo bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn weer
mooie prijzen te winnen met als
hoofdprijs een Samsung galaxy tab 3. U komt toch ook gezel-

lig een avondje bingo spelen? De
bingo zal gehouden worden in het
veenweidebad,Ontspanningsweg 1
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 50 eurocent
per lot.

CSW laat punten liggen

Hertha F1 strijdt tot in de
laatste minuut
Vinkeveen – Zaterdag jl ontving
Hertha Maarssen F2.. Deze jongens
leken een kop groter en de eerste
helft kwamen de Vinkeners dan ook
op 0-2 achter. Melle die de eerste
helft op doel stond, wist gelukkig
door een paar zeer goede reddingen erger te voorkomen.
Helaas is de Hertha verdediging
nog niet wat het moet zijn en blijven de boys te veel voorin hangen.
In de rust werd er door de coaches
toch iets ingefluisterd waardoor
ze de tweede helft zeer strijdlustig
het veld in gingen. Ze zaten steeds
dichtbij, maar de doelpunten bleven
uit en soms kwamen de tegenstan-

ders gevaarlijk terug. Gelukkig wist
Rens, die de tweede helft op doel
stond, het net leeg te houden. Ineens viel door een prachtig schot
van Melle dan toch het eerste doelpunt.
De tegenstander kreeg het steeds
moeilijker en onderling ontstond
soms wat onrust. Tom van der Laan
kreeg de bal bij de achterlijn en
draaide deze zeer professioneel het
net in. 2-2. Alsof het een WK wedstrijd was wist Daan de laatste minuut voor Maarssen te verpesten.
Dat linker beentje kegelde de bal
tussen de palen en de drie punten
waren binnen. Hertha F1

Wilnis - Op de warmste 1 november sinds 1901 begon CSW de wedstrijd tegen UVV hetzelfde als vorige week: te slap. Het stugge UVV
kon eenvoudig overeind blijven tegen het hoger ingeschatte team
van CSW. De wisselvallig leidende scheidsrechter hield het kort en
gaf al snel geel aan Jelle van den
Bosch. Het scheelde niet veel of de
behendige linksbuiten van UVV had
de score in de 14e minuut geopend.
Zijn verdediger Vincent Wens kon
het ternauwernood voorkomen. De
beste kansen in de eerste helft kregen de broertjes Cornelissen; Dave
had teveel tijd nodig na een prima
dieptepass van Sander Kunkeler en
Mike schoot twee keer van dichtbij
tegen de keeper aan. In de tweede
helft zette CSW vanaf de aftrap veel
meer aan. Het baltempo was hoger,
er werden meer duels gewonnen en
er kwamen ook meer kansen. Een
schot van Vincent van Hellemondt
was niet hard genoeg om de keeper
te verrassen.
Een echte verrassing was echter
de plotselinge tegengoal van UVV
door een prima kopbal na een vrije
trap, 0-1. Twee minuten daarna was
het bijna gelijk toen Berry Kramer
op doel kopte na een vrije trap van
Nick van Asselen. De frustratie over
de onterechte achterstand en wisselvallige leiding leidde zelfs tot een

klein opstootje, waarbij geen kaarten uitgedeeld werden. Mike Cornelissen had daarvoor al wel een
gele kaart ontvangen na aanmerking op de leiding. CSW hield gelukkig het koppie erbij en bleef aandringen op zoek naar de gelijkmaker. Na één van de vele vrije trappen net buiten het strafschopgebied kwam de bal via de kluts bij
Vincent van Hellemondt, maar zijn
schot belandde weer in de handen
van de sterke keeper. De tijd begon
te dringen en Justin Blok werd als
extra aanvaller ingebracht voor Vincent Wens. Nadat Vincent van Hellemondt van dichtbij over had gekopt kreeg in de 85e minuut de
nummer 6 van UVV zijn tweede gele
kaart en kon gaan douchen. Uit de
spelhervatting kwam Dave Cornelissen vrij op links en zijn voorzet werd
door Berry Kramer perfect tegendraads ingekopt, waarmee de stand
met 1-1 weer in evenwicht was. Dave Cornelissen werd nog licht geblesseerd gewisseld door Robert de
Kuijer. CSW ging nog voor de winst,
maar de scheidsrechter trok tot ergernis van het thuispubliek veel te
weinig blessuretijd bij. Dit gelijke
spel voelde als onnodig puntverlies,
zeker nadat achteraf bleek dat zowel Argon als Woudenberg verloren
hadden. In ieder geval is het wel erg
spannend aan kop.

Brasserie De Waard steekt CSW 4 in het nieuw
Wilnis - CSW 4 loopt er dit seizoen
geweldig bij dankzij Brasserie De
Waard. In deze tijden is het niet vanzelfsprekend dat bedrijven zich inspannen voor sponsoring. CSW 4 is
de Brasserie uit Wilnis dan ook zeer
dankbaar. De Waard staat bekend
om zijn gastvrijheid, kwaliteit en betrokkenheid met de lokale bevolking. Met het sponsoren van CSW 4
onderstrepen ze dit wederom. Aankomende maand kunt u zelf een menu samen stellen voor slecht 29,50.
Afgelopen zaterdag heeft CSW 4
kunnen genieten van het menu en
de gastvrijheid van Sandra en Tibor. Wij raden het dan ook aan om
na een heerlijke middag bij CSW bij
Brasserie de Waard te gaan dineren.
Foto: Marianne Bras Fotografie
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heid echter hoger te scoren dan
de voor zijn moyenne vastgestelde interval, zodat hij in het vervolg 21 caramboles moest maken.
Aanvankelijk had Jos wel enige
moeite om zijn positie als kopman
waar te maken, doch gaandeweg
kreeg hij weer meer vat op het
spel. Tegen kopman Hans van Capel van De Plas was hij zelfs ongenaakbaar en rondde zijn partij af in 42 beurten, hetgeen een
moyenne betekende van 0.500.
Ook Hero Janzing was goed op
dreef getuige de 36 beurten en
een moyenne van 0.528, waarmee
hij Sim Zwirs naar de slachtbank
leidde. Absolute topper was echter Gijs Rijneveld in zijn partij tegen Ruud van Emmerik. Gijs had
slechts 26 beurten nodig om zijn
19 caramboles te voltooien, waarbij hij tot een formidabel moyenne
kwam van 0.731.
Nu ongeveer een derde van de
competitie is afgerond, blijft het
driebandenteam van De Springbok met 89% uitstekend in het
spoor van de koplopers op de
ranglijst.

Biljarten in de Springbok
spannende strijd
De Hoef - 24-25oktober zijn de
dames De Rooij biljart finale wedstrijden in Springbok De Hoef zeer
spannend verlopen. De eerste wedstrijden van de kampioen 2013 Jolanda Brandse liepen voorspoedig drie overwinningen en een moy
percentage van 140%, eerste partij in 20 beurten 38 caramboles
en een hoogste serie van elf maar
op de voet gevolgd door Aria Dolmans met drie gewonnen partijen
en moy percentage van 135% Ook
Leonie Minnee en Petra Slimmers
bleven op de voet volgen met twee
winst partijen. Lucia Burgers en Els
v Tol moesten genoegen nemen
met een winst partij. Carolien Haring en Gerdien Bras Fokker zonder
punten. Zaterdag om 11.30 uur begon de tweede serie van 4 wedstrij-

den. Leonie maakte gehakt van Aria
22 caramboles in 14 beurten kortste partij. Petra won van Carolien in
28 beurten. Lucia pakte de kampioen 2013 Jolanda in 31 beurten en
Els won van Gerdien.Dat betekende 4 speelsters op 6 punten 2 op 4
punten 2 op 0. De 5 en 6 ronde deze waren zo spanend dat Leonie op
kop ging met Petra met 10 punten,
gevolgd door Jolanda met 8 punten Lucia Aria en Els 6 punten Carolien en Gerdien sloten de rij met
0 Het buffet van v.Eijk & Veld werd
goed genuttigd en onderling werd
besproken wie vierde derde tweede
of eerste zal kunnen worden. Finale
ronde Els wist haar 56 caramboles
in 28 beurten te behalen tegen Lucia, Jolanda pakte haar 2punten op
Aria en de finale strijd tussen Leonie
en Petra was zeer spannend Leonie
moest er nog drie caramboles maar
Petra liet het niet toe en maakte de
partij af en werd de kampioen 2014
proficiat Petra
8e Gerdien Bras Fokker moy 75% 7e
Carolien Haring moy 90%
6e Aria Dolmans 102% 5e Lucia
Burger 115% 4e Els van Tol 93 %
Het brons ging naar Jolanda Brandse met 10 punten en moy 127%
Zilver voor de vrolijke Leonie Minnee met 10 punten en moy 147%
Goud voor de invallende reserve
van biljartclub Bar Adelhof Petra
Slimmers met 12 punten uit 7 wedstrijden grote klasse en ze kreeg de
wisselbeker overhandigt uit handen
van Mary van Schie die de bekers
sponsorde en Petra zal hem volgend
jaar 2015 verdedigen.

Hertha’s E3 boekt
wederom winst
Vinkeveen - Vandaag kwamen de
mannen van Desto E6 op bezoek
in Vinkeveen. Nadat de eerste helft
op gang was gefloten door gast
scheidsrechter Paul van der Maat
begon Hertha sterk aan de wedstrijd. Er werd bij vlagen leuk gecombineerd door de toppers, alleen
ontbrak het aan de afronding. Aan
de andere kant had keeper Kevin
Buitendam al enkele malen handelend op moeten treden. Net op het
moment dat Hertha’s technische
staf dacht dat er wellicht een stunt
in zou kunnen zitten viel de 0-1 in
de 15de minuut. Hertha kwam niet
verder dan een bal op de paal van
Thijs Stroet. Helaas was het 5 minuten later weer raak en net voor de
rust viel de 0-3.
In de rust werden de mannen gecomplimenteerd met de getoonde
inzet en het vertoonde spel. Het was

aanvallen van Anniek de Jong. Atalante kon niet meer bijkomen en
verloor de set met 16 – 25.
De tweede set was het verschil in
punten steeds klein. De voorsprong
van Atalante werd door Veenland
aan het eind van de set pas te niet
gedaan. Het werd een nek aan nek
race die eindigde in het voordeel
van Veenland met 25 -27.
Atalante nam ook in de 3e set het
voortouw en Veenland had moeite om de service van Georgette Ruizendaal om te zetten in een goede pass. De Vinkeveense ploeg liep
flink uit naar 14 – 5 en Veenland
coach Nico de Jong had beide timeouts nodig om het tij te keren. De
Wilnisse ploeg kwam daarna sterk
terug en de overwinning werd een
echte titanenstrijd. Met maar liefst
30 – 32 op het telbord, ging ook de
set uiteindelijk naar Veenland.
Een poging van Atalante om de eer
te redden door de laatste set te winnen mislukte. Hoewel Veenland de
set bepaald niet cadeau kreeg, won
het met 19 – 25. De volle 5 punten
gingen mee terug naar Wilnis.

Toch was het toch weer Desto dat
3 minuten na de Vinkeveense treffer de marge weer op 3 bracht. Toen
kort daarna ook nog de 1-5 en 1-6
vielen was het helaas gebeurd met
het Vinkeveense verzet. Kort daarna vielen ook nog de 1-7 en 1-8.
De jonge E3 toppers hebben deze wedstrijd geknokt voor wat ze
waard waren en zij mogen trots zijn
op zichzelf.

Gelijk spel voor Hertha D1
Vinkeveen - Zaterdag jl speelde
Hertha D1 tegen Argon D1.
Argon pakte het initiatief en bij
Hertha ontbrak vanaf de aftrap de
wil om (duels) te winnen. Reeds na
vijf minuten scoorde Argon vanuit een corner doordat er aan Vinkeveense kant niet werd ingegrepen, zelfs niet op de eigen doellijn…0-1. En Argon was de hele eerste helft eigenlijk sterker en Hertha

wist slechts een (halve) kans te creeeren… De tweede helft was voor
Hertha. Zo kwamen Vince, Rowan,
Jay en Rens nu wel vóór hun man
en ook op het middenveld werden
de duels nu wél gewonnen door Ciaran, Niels en Frans Jim en Vigo zagen hun kansen eerst nog op de lat
en voorlangs gaan maar vijf minuten
was er de dikverdiende gelijkmaker
door Vigo; 1-1.

plaats en de start is om 19.00 uur.
Na afloop kan er een hapje en een
drankje genuttigd worden in het gezellige sportcafe “de wave”.
Dus.... trommel een aantal mensen
bij elkaar bij uw bedrijf en surf naar
WWW.Unitas-Mijdrecht.nl en schrijf
u in. Kunnen we u verwelkomen vrijdag 21 november?

Weer winst voor CSW ME1
Wilnis - Zaterdagmiddag speelde
CSW ME1 tegen Buitenveldert. CSW
had de aftrap en met spirit gingen
ze er tegenaan. Het begin van de
wedstrijd ging het over en weer en
viel Buitenveldert veel aan. Het was
een nek aan nek race maar door de
geweldige keepster Seda Steenbergen en haar verdedigers bleef het
CSW doel schoon. Toen de eerste
CSW corner werd genomen door Indy Luinenburg , en de bal terecht
kwam op de slof van Eline van Dijk,
was geen houden meer aan. De bal
vloog als een komeet het doel in en
was het 1-0. Snel daarna scoorde
Eline van Dijk er nog 1 . Na de rust
werd een afstandschot van Eline
van Dijk verkeerd ingeschat door de
keepster van Buitenveldert. Zij ving
de bal nog wel, maar deze had reeds
de lijn gepasseerd. 3-0. Dit werd ook
de eindstand. Na de wedstrijd was
er voor het team een Halloween
feestje georganiseerd bij een van
de speelsters, Isabella Koedam. Het
was een geslaagde dag en een gezellige, griezelige avond.

Vinkeveen - Thuis in Sporthal De
Boei speelden de dames van Atalante j.l. vrijdag tegen Veenland
1. Het Wilnisse Veenland is een
mix van ervaren- en jonge speelsters. Atalante dames 4 staat voor
het grootste deel uit routiniers. Vorig seizoen behaalde Veenland tot
aan de Kerst slechts een paar punten vanwege de instroom van nieuwe speelsters. In de 2e helft van de
competitie werd er al een forse stap
voorwaarts gemaakt. Dit seizoen
heeft Veenland die ingeslagen weg
tot nog toe voortgezet. Trainer Kees
Ruiter bracht een kleine wijziging in
het systeem aan,maar ondanks dat
deze wijziging er nog niet helemaal
ingeslepen zit, won het team 4 van
de 5 gespeelde wedstrijden. Atalante stond voor deze wedstrijd nog
een plaats boven Veenland, maar dit
met 2 wedstrijden meer gespeeld.
Kortom een streekderby waarbij
beide partijen kans op de overwinning maakten.
In de eerste set ging het tot aan 10
punten gelijk op. Daarna liep Veenland iets uit, mede door de fraaie

bij vlagen goed te zien waar de afgelopen week op getraind was. Er
werd afgesproken er een schepje
bovenop te doen. Dit resulteerde in
de 11de minuut in een doelpunt van
Hertha. Een goede snelle uitbraak
deed de bal belanden bij Corné die
de bal netjes binnen schoof. Zou dit
de ommekeer betekenen? Het zag
er wel uit, de Hertha toppers waren
uiterst gemotiveerd en strijdbaar.

15e Unitas Bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Vrijdagavond 21
november is het weer zover. De 15e
editie van het Unitas bedrijventoernooi gaat dan van start. 16 teams
nemen het tegen elkaar op in een
wel heel gezellig toernooi. Je hoeft
geen topspeler te zijn want meedoen is belangrijker dan winnen. In
sporthal de Phoenix aan de Hoofdweg te Mijdrecht vind dit spektakel
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Veenland volleybaldames
winnen van Atalante

Start driebandenteam
de Springbok
De Hoef - Zoals al eerder vermeld
heeft biljartvereniging De Springbok uit De Hoef met een driebandenteam ingeschreven voor de
districtscompetitie van Veen- &
Rijnstreek van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB).
Dit team bestaat uit de vaste spelers Hero Janzing (tevens teamleider), Jos Lugtigheid en Gijs Rijneveld, terwijl Hans van Eijk, Nico van Soeren en Jan van Veen als
reserves aan het team zijn toegevoegd om incidenteel in te vallen.
Het driebandenteam heeft een
veelbelovende start gemaakt in
de districtscompetitie 2014-2015.
Van de negen tot nog toe gespeelde wedstrijden werden er
liefst zes in winst omgezet en
vooral de afgelopen maandag 27
oktober gespeelde wedstrijd tegen De Plas uit Langeraar werd
zeer overtuigend met 7-0 gewonnen.
Genoemde vaste spelers zijn de
competitie aan de hand van hun
moyenne alle drie gestart met
19 te maken caramboles. Na vier
wedstrijden bleek Jos Lugtig-

• Nieuwe Meerbode

VeenLanden College
organiseert sportmiddag!
Mijdrecht - Zit je in groep 8? Dan
organiseert het VeenLanden College op woensdagmiddag 5 november
een sportmiddag voor jou. Het belooft een hele leuke middag te worden. Was er andere jaren een tafeltennistoernooi, dit jaar kun je onder
andere wandklimmen en springen
op een echte tumblingbaan. Je mag

dit niet missen, en neem je klasgenoten mee. O ja, als je volgend jaar
graag in de sportklas wilt komen,
dan kun je nu alvast even kijken of
dat iets voor je is: twee vliegen in
één klap! Geef je wel even op voor
de sportmiddag via www.veenlandencollege.nl/sportmiddag, dan rekenen we op je!

Bridgeclub ABC
Regio - Op 30 oktober, werd de
laatste competitie ronde, van de
eerste cyclus gespeeld. Op vier na
werden 52 deelnemers door de
bar- vrijwilligster Ria, die inviel voor
Henk, sfeervol onthaald met koffie.
Men was wat opgewonden onder
het bridgen en het was erg rumoerig. Het kwam er nu op aan: degraderen of promoveren. Ieder deed
zijn uiterste best, om de hoogste
percentages te scoren. In de A lijn
werden Corry en Ria, eerste met
59,58 % tweede werden Ciny en
Hetty, met 58,75 % en derde werden
Ada en Roelie, met 57,50 %
De laatste vier paren degraderen

van de A naar de B lijn, waarvan
twee paren jarenlang niet in de B
lijn gespeeld, wat zullen die de komende cyclus ontspannen spelen. In de B lijn werden Els en Alice,
eerste met 66,32 % tweede werden
Lyda en Jan met 57,99 % en Corry
en Netty, die nu derde werden met
56,94 %. De eerste vier paren promoveren van de B naar de A lijn Helaas voor Els en Alice, die wel bovenaan eindigden maar niet promoveren, omdat zij maar 4 keer van de
6 hebben gespeeld.
Voor allen geld: nieuwe ronde nieuwe kansen, we zullen het zien na de
tweede cyclus.

Prijsklaverjassen in
de Merel

Na de wedstrijd een gezellig Halloweenfeest voor het CSW ME1 team

Vinkeveen - Op vrijdag 7 november
2014is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn om,
let op ja, 19.45 uur en uiterlijk om
20.00 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. We spelen vier
maal zestien giffies, de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend. Ook is
er op deze avond een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond op vrijdag was:
1 Wim Hofstaetter
2 Herman v.d.Waa
3 Pleun Vis
4 Greet Koot
5 Cees Lof

7334 punten
7232 punten
7101 punten
6914 punten
6884 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Carla van Nieuwkerk met 5202 punten.

