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• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
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Bingo in de 
Amstelhoek

Amstelhoek - Zaterdag 12 no-
vember is er weer een bingo-
avond in Amstelhoek. Ze spelen 
10 rondes en er zijn weer mooie 
prijzen te winnen. De toegang 
en het eerste kopje koffi e/thee 
zijn gratis. Ze beginnen om 
20.00 uur en de zaal gaat om 
19.00 uur open. Locatie: Buurt-
huis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a  
Amstelhoek. De volgende bin-
goavond is: 17 december.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdagavond 
11 november is er weer een ge-
zellige bingo georganiseerd bij 
SV Hertha in Vinkeveen. In de 
sfeervolle nieuwe kantine wordt 
er onder het genot van een hap-
je en een drankje, wederom om 
mooie prijzen gespeeld. De 
kantine is open vanaf 19.00 uur 
en ze starten om 20.00 uur.

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

De Ronde Venen - Medewerkers 
van Pauw Bedrijven kregen vori-
ge week de schrik van hun leven 
toen ze hoorden dat Wethouder 
Goldhorn de stekker uit het Socia-
le werkbedrijf wil trekken. De groep 
zeer kwetsbare mensen kreeg tij-
dens een bijeenkomst op 3 novem-
ber deze boodschap te horen. Vanaf 
2019 zal er geen Sociale Werkvoor-
ziening meer zijn, als het aan Gold-
horn ligt. De ambtenaren van de ge-
meente zullen de taken overnemen. 
De mensen om wie het gaat begrij-
pen er niets van, het gaat zo goed bij 
Pauw. En nu dit. Helemaal curieus is 
het dat de gemeenteraad hier nog 
nooit over gesproken heeft. Sterker 
nog, dezelfde wethouder roemde in 
de commissie van september het 
werk van Pauw Bedrijven nog! Pauw 
Bedrijven is al jaren een begrip voor 
mensen die moeite hebben om aan 

werk te komen door lichamelijke 
of psychische problemen. Ieder-
een kent ze wel. Ze schoffelen het 
groen in de gemeente, houden het 
gemeentehuis schoon en werken bij 
bijvoorbeeld Walraven. Maar er zijn 
ook mensen die alleen in een be-
schutte omgeving kunnen werken 
waar weinig prikkels zijn. Zij krijgen 
vaak opdrachten om dingen in te 
pakken, bijvoorbeeld een doos van 
100 schroefjes in zakjes van 10 ver-
delen. Maar zij maken ook alle puz-
zels die bij de Kringkoop te koop 
zijn, zodat er nooit een stukje ont-
breekt. 

65 mensen
Er werken ruim 700 (!) mensen bij 
Pauw Bedrijven, verdeeld over zes 
gemeenten die eigenaar zijn (Ge-
meenschappelijke Regeling): De 
Ronde Venen (ongeveer 65 men-

sen), Stichtse Vecht, Lopik, Vianen, 
IJsselstein en Nieuwegein. In het 
geheim hebben deze gemeenten de 
toekomst van Pauw besproken. Zo 
geheim dat zelfs de raadsleden niet 
zijn geïnformeerd. 

Vervolg elders in deze krant.

Wethouder Goldhorn jaagt 
mensen stuipen op het lijf

Mijdrecht - Er is een belangrij-
ke stap gezet in de nieuwbouw van 
10 appartementen, een supermarkt 
en andere winkels op de huidige lo-
catie van de winkelpassage Molen-
hof in het Mijdrechtse centrum. Het 
laatste beroep tegen het wijzigings-
plan Molenhof is ingetrokken. De 
realisatie van het project Molenhof 
is daarmee een stuk dichterbij ge-
komen. Wethouder David Moolen-
burgh: “Ik ben erg blij dat Hoogvliet 
Beheer en de eigenaar van de wo-

ning in het projectgebied Molenhof 
overeenstemming hebben bereikt. 
Hiermee is een lang traject van plan-
vorming afgerond.” Al eerder sloten 
de gemeente De Ronde Venen, vast-
goedeigenaren, winkeliers en bewo-
ners de handen ineen om het cen-
trum van Mijdrecht aantrekkelijk en 
levendig te houden. Het project Mo-
lenhof, op de hoek van de Dorps-
straat/Kerkvaart, is het tweede grote 
project in het Mijdrechtse centrum 
dat wordt gerealiseerd. Moolen-

burgh: “In oktober 2016 startte de 
vernieuwing van het winkelcentrum 
De Lindeboom al. Met deze twee 
projecten krijgt het Mijdrechtse cen-
trum een enorme impuls.” Hoogvliet 
Beheer zal op korte termijn de ver-
gunningsaanvraag indienen. Na af-
gifte van de vergunning door de ge-
meente De Ronde Venen kunnen de 
sloop en bouw starten, in lijn met de 
gemaakte afspraken tussen Hoog-
vliet Beheer en de eigenaar van de 
woning.

Realisatie nieuwbouw 
Molenhof grote stap dichterbij

De Ronde Venen - Het is weer zo-
ver. Menig kinderhartje zal weer 
sneller gaan kloppen. Sinterklaas 
en zijn Pieten komen zaterdag a.s. 
weer traditiegetrouw naar Neder-
land en natuurlijk komt hij ook naar 
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Am-
stelhoek en de Hoef. Hij heeft het er 
maar druk mee. Hij start dit jaar in 
Mijdrecht. Wat er allemaal gaat ge-
beuren is een grote verrassing. Sin-
terklaas, of zijn afdeling communi-
catie zijn dit jaar niet echt open wat 
er staat te gebeuren. Wat we wel 
weten dat er vanaf half twee feest is 
op het Raadhuisplein, waar je vast 

kunt zingen en dat de Sint dan ze-
ker komt.

Wilnis
Ook in Wilnis komt hij natuurlijk 
zijn opwachting maken. Sinterklaas 
heeft hierover het volgende aan ons 
laten weten: Er missen een heleboel 
chocoladeletters in het Chocolade-
pakhuis van Sinterklaas. Detective 
Piet-R heeft gehoord dat de letters 
in de Dorpsstraat in Wilnis liggen, 
in de buurt van de winkels. Maar hij 
kan wel wat hulp gebruiken: Van-
af 13.00 uur op zaterdag 12 novem-
ber kunnen alle kinderen t/m 8 jaar 

helpen zoeken. Heb je een letter ge-
vonden? Kom dan naar het podium 
om de inhoud van het doosje op te 
halen bij Detective Piet-R. (Let op 
1 letter per kind!) Patisserie Piet en 
Detective Piet-R rekenen op de hulp 
van alle papa’s en mama’s zodat het 
Sint-astisch verloopt. Daarna gaan 
we op 14.00 uur met zijn allen Sin-
terklaas ontvangen op het podium 
bij de boom. Natuurlijk zijn de mu-
ziekpieten er ook weer om lekker 
mee te zingen.

Vinkeveen
Daarna gaat hij nog wat andere 
plaatsen bezoeken, waarna hij rond 
de klok van 17.00 uur net als vorig 
jaar aankomt bij de Zeilschool (He-
renweg 144) Zorg dat je er op tijd 
bent en vertel je ouders dat je veel 
beter op de fi ets kunt komen dan 
met de auto i.v.m. parkeergelegen-
heid. Over deze intocht is meer naar 
buiten gebracht door de organisa-
tie: “Wat zou het leuk zijn als één van 
jullie naast de burgemeester staat 
om mij te ontvangen bij de Intocht 
van Vinkeveen. Maak en plaats een 
lmpje op de FB pagina Intocht Sin-
terklaas Vinkeveen met de vraag die 
jij mij zou willen stellen. Ook was er 
een kleurplaat die Sinterklaas spe-

Sint Nicolaas meldt zich 
in De Ronde Venen

Foutje van de 
redactie

De Ronde Venen – In ons ver-
slag van de begrotingraad van 
vorige week is een foutje ge-
slopen. In het chapeau en in de 
tekst onder het kopje amende-
menten stond dat de OZB (in 
2017) ‘niet met 6, maar met 3 
procent omhoog gaat’. Dat klopt 
niet. De OZB zal komend jaar 
(in 2017) dalen. Nog even alles 
op een rijtje: Vorig jaar is in de 
begrotingsraad besloten tot een 
stijging van de OZB met 6 pro-
cent. Dat geldt dus voor 2016. 
In de begroting van 2017, waar 
de raad donderdag over sprak, 
werd voorgesteld alleen infl atie-
correctie op de OZB toe te pas-
sen, hetgeen een stijging van 
één procent zou betekenen. De 
raad heeft donderdag echter 
besloten de OZB voor komend 
jaar te verlagen met 3 procent. 
Dat betekent een daling van 2 
procent in vergelijking met het 
dit jaar gehanteerde tarief (na-
melijk het niet doorgaan van de 
infl atiecorrectie van één pro-
cent plus twee procent daling).

Mijdrecht - Na eerder de Zilve-
ren en Gouden Tapknop van Groot 
Amsterdam te hebben gewonnen 
is Café Het Rechthuis in de top tien 
beland van de Misset Horeca Café 
Top 100 2016. Twee en een halfjaar 
geleden ging het roer om bij Café 
Het Rechthuis, dat is horecavakblad 
Misset niet ontgaan. De ranking van 
de Top 100 komt tot stand middels 
mystery visits. Mystery guests be-
zoeken de cafés, na de anonieme 
bezoeken gaat de vakjury op pad. 

De vakjury neemt in haar onderzoek 
de volgende aspecten mee: gastvrij-
heid, presentatie, hygiëne, product-
behandeling, vakmanschap, be-
drijfsvoering, personeelsbeleid en 
ondernemerschap. In oktober werd 
Gerrit Verweij van Café Het Recht-
huis d oor de 8 koppige vakjury be-
zocht. Maandagavond jl. werd in 
Hilversum de Top 100 bekend ge-
maakt en ze zijn geëindigd op de 
vijfde plaats, dat is toch zeker veen 
felicitatie waard.

Café Het Rechthuis dendert 
de Café Top 100 binnen

ciaal voor de Vinkeveense kinderen 
had laten maken,, want hij was heel 
benieuwd of de kinderen in Vinke-
veen mooi kunnen kleuren, verfen 
en versieren. De vijf mooiste kleur-
platen gaan een leuke prijs winnen. 
Het inleveren van deze kleurplaten 
kon nog tot vandaag, dus hopelijk 
ben je het niet vergeten. Creabe-
apiet, Kleurpiet en Knutselpiet zit-
ten in de jury en gaan de winnaars 
kiezen. Jouw kleurplaat plaatsen zij 
ook op social media zodat iedereen 
kan zien wat je gemaakt hebt. Heel 
veel plezier en succes! 

Amstelhoek
Natuurlijk komt de Sint ook naar de 
Amstelhoek en de Hoef, maar alles 
op 1 dag is te vermoeiend voor de 
toch al zeer op leeftijd zijnde ou-
de man. Vrijdagavond 18 novem-

ber komt de Sint met de boot naar 
Amstelhoek. Vanaf 18.15 kunnen de 
kinderen, traditiegetrouw weer een 
lampion ophalen in buurthuis Ons 
Streven en gaat men voorafgegaan 
van De Steelband uit de Kwakel,. in 
optocht naar de Mennonietenbuurt 
om de Sint te verwelkomen. Daar zal 
hij natuurlijk warm ontvangen wor-
den en vertrekt hij samen met al-
le kinderen weer richting Buurthuis 
waar dan het feest kan beginnen.

De Hoef
Zaterdag 19 november zijn dan de 
kinderen in de Hoef aan de beurt. 
Rond 13.30 uur wordt je verwacht 
op het Kerkplein waar de Sint zal 
verschijnen. Eenmaal voet op Hoef-
se bodem gaat het met alle aanwe-
zige naar de Springbok om het wel-
komstfeest voort te zetten.

Mijdrecht - De maand november 
staat bij apotheken in het teken van 
diabetes. Vanaf 14 november start 
de Diabetesweek in uw apotheek. 
Iedereen met een verhoogd risi-
co op diabetes kan van 14 novem-
ber tot en met 18 november naar de 
apotheek komen om de bloedsui-
kerwaarde te testen. Op dit moment 
zijn er 250.000 mensen in Neder-
land die diabetes hebben, maar het 
nog niet weten. Om deze mensen 
op te sporen en om diabetes onder 
de aandacht te brengen, organise-
ren de Nederlandse apotheken de 
Diabetesweek in de apotheek. Tij-
dens deze week kunnen mensen 
met een verhoogd risico op diabe-
tes type 2 gratis bloedsuiker laten 

testen. De risicotest van ‘Kijk op Di-
abetes’ bepaalt of mensen een ver-
hoogd risico hebben. Deze test kunt 
u doen in de apotheek of op www.
kijkopdiabetes.nl. Heeft u een ver-
hoogd risico, dan kunt u door mid-
del van een klein vingerprikje de 
bloedsuikerwaarde laten testen. In 
slechts vijf seconden weet u waar 
u aan toe bent. In principe hoeft u 
geen afspraak te maken voor het 
testen van uw bloedsuikerwaarde. 
Het is ook niet noodzakelijk dat u 
nuchter bent voor de test. 
U bent welkom van 9.00u tot 12.30u 
en van 13.30u tot 17.00u. Voor de 
gratistest kunt u terecht bij Apo-
theek De Ronde Venen, Hoofdweg 
6a in Mijdrecht

De christelijke 
kinderboeken 
maand
Wilnis - De maand oktober was de 
maand van het christelijke kinder-
boek. Ook de Evangelische boek-
handel Kom en Zie te Wilnis heeft 
daar extra aandacht in de winkel 
en etalage aanbesteed. Ook was er 
een kleurwedstrijd voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar. Meerdere kinde-
ren hebben de kleurplaat ingeleverd 
bij Kom en Zie en een deskundige 
heeft daar de prijswinnaars van be-
paald. De winnaars zijn Kobus Kool 
(4 jaar); Thijs Meijer (6 jaar) en Ma-
rit de Jong (7 jaar 

Thijs neemt zijn prijs in ontvangst

Gratis bloedsuikertest



Mijdrecht - Op 27 oktober jl. vier-
de de Chr. Vrouwenbeweging Pas-
sage Mijdrecht haar 70-jarig jubi-
leum. Het feest werd geopend met 
een korte samenvatting over het 
ontstaan in 1946. Hierna konden de 
leden elkaars jeugdfoto’s bekijken 
en raden wie is wie. Na het buffet 
kwam het hoogtepunt van de avond, 
een modeshow georganiseerd door 
een aantal creatieve leden. De la-
dyspeaker presenteerde de show 
voortreffelijk terwijl een aantal le-
den als bijna professionele manne-
quins de kleding showden. De eer-
ste creatie was een bevrijdingsrok 
gemaakt van allerlei gekleurde stof-
jes en daarna volgde nog meer cre-
aties van flower-powerkleding tot 
rok met petticoat die voor velen heel 
herkenbaar waren. Als slot werd 
een mooie bruidsjurk geshowd, een 
eigen ontwerp waarin diverse Pas-
sage vlaggen verwerkt waren het-
geen een heel mooi effect gaf. Na 
de pauze showden de dames van 
Passage - afdeling Ameide kleding 
die gemaakt was van o.a. plastic 
tasjes met accessoires van knopen. 
Heel verrassend en mooi. Na afloop 

kreeg iedereen een presentje in de 
Passage-kleuren. Het was een ge-
weldig feest hetgeen mede moge-
lijk werd gemaakt door een financi-
ele bijdrage van: Rabo Dichtbijfonds 
- Ronde Venen Fonds en SC John-
son Europlant BV. De bloemen wer-
den geschonken door v.d. Wilt Ger-
bera’s.  
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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

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

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

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. Eén van de landen 
waarin wij projecten financieren is Tanzania. Nel Bouwhuizen, 
oud-bestuurslid van onze stichting, bezocht het land deze zomer.
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Tanzania 5 (slot)
In de voorgaande afleveringen 
van deze rubriek heeft u veel in-
formatie kunnen lezen over het 
prachtige Afrikaanse land dat 
een oase van rust is in dit roe-
rige werelddeel. De fundamen-
ten voor het vreedzame karakter 
zijn gelegd door de eerste presi-
dent na de onafhankelijkheid van 
dit land in 1962: Julius Nyerere. 
Hij bouwde voort op Afrikaan-
se tradities maar voegde hier be-
langrijk beleid aan toe op het ge-
bied van onderwijs en landbouw. 
Het is een arm land maar wel een 
land met potentie, onder andere 
op het gebied van natuur en toe-
risme. 
De Debrabant Higher Seconda-
ry School in de hoofdstad Dar es 
Salaam is één van de onderwijs-
projecten waaraan onze stich-
ting een bijdrage heeft geleverd. 
De school stelt aan zichzelf en de 
leerlingen hoge kwaliteitseisen. 
Daarmee onderscheidt de school 
zich van alle andere scholen in 
de regio en doet de school niet 
onder voor scholen in het wes-

ten. Een heel mooi voorbeeld van 
deze hoge kwaliteit is de positie 
die deze school heeft in de lad-
der van de beste scholen op het 
gebied van wetenschap. In Dar 
es Salaam staat de school op de 
eerste plaats en landelijk op de 
derde plaats. Een voorbeeld van 
een geslaagd project van de leer-
lingen is een onderzoek naar de 
oorzaak van veel ongelukken op 
een bepaalde plek in Dar es Sa-
laam. De leerlingen bestudeerden 
hiervoor politierapporten en hiel-
den gesprekken met omwonen-
den. De ongeluksplek bleek te 
liggen in een bocht waar onvol-
doende zicht is. De door de leer-
lingen voorgestelde maatregelen 
zijn door het standsbestuur uit-
gevoerd: markeringen en reflec-
terende lichten. Hierna nam het 
aantal ongelukken enorm af.
Behalve goed onderwijs levert de 
school dus ook een mooie bijdra-
ge aan verbeteringen in de sa-
menleving!

Nel Bouwhuijzen

De Zonnebloem Mijdrecht 
en beeld en geluid
Mijdrecht - Op woensdag 2 no-
vember j.l. is de Zonnebloem afd. 
Mijdrecht met de bus naar Hilver-
sum vertrokken om het omroepmu-
seum Beeld en Geluid te bezoeken.
We werden hartelijk ontvangen door 
3 gidsen die ons uitgebreid aller-
lei bijzonderheden vertelden. Maar 
eerst natuurlijk koffie met wat lek-
kers. Na de koffie werden we in 3 
groepen verdeeld en werden we 
rondgeleid door het gebouw. Een 
prachtig gebouw. Ook van buiten 
is het zeer de moeite waard. De ge-
vel is bekleed met gekleurde glazen 
panelen. Op elke twee panelen is 
een reliëffoto gemaakt. Op een af-
stand kun je heel duidelijk diverse 
foto’s op de gevel zien. Hierna gin-
gen we de binnenkant van het ge-

bouw verkennen. We hebben o.a. 
een afdeling bezocht die 5 verdie-
pingen onder de grond zat. In de-
ze afdeling bewaren ze bijvoorbeeld 
oude radio’s en televisietoestellen 
uit het begin van het TV tijdperk, die 
worden gebruikt als decorstukken. 
Hierna werden we in het theater op 
de tweede verdieping verrast met 
allerlei filmfragmenten van vroe-
ger. Vele Zonnebloemers herkenden 
ze onmiddellijk. Om maar een paar 
te noemen: Dappere dodo, Pipo de 
Clown, Stiefbeen en Zoon, persion 
Hommeles, Een van de acht en nog 
heel veel meer leuke filmpjes.
Hierna was het afgelopen met de 
pret en ging de bus weer huis-
waarts waar we om ongeveer 17.30 
uur weer in Mijdrecht arriveerden.

Passage Mijdrecht viert 
70-jarig jubileum

Wytske Versteeg bij 
Venen Literair
Vinkeveen - De jonge talentvolle 
schrijfster Wytske Versteeg is door 
Venen Literair uitgenodigd om op 
vrijdag 25 november te komen ver-
tellen over haar schrijverswerk-
zaamheden. Aanvang 20.00 uur in 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De toegangskaarten kosten 7,50 en 
zijn vanaf vrijdag 11 november uit-
sluitend in voorverkoop te verkrijgen 
bij de Openbare Bibliotheken in Vin-
keveen, Mijdrecht, Wilnis en Abcou-
de, maar ook bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Readshop in 
Vinkeveen.
Wytske Versteeg (1983) is een jon-
ge schrijfster en cum laude afgestu-
deerde politicologe waarvan al me-
nig roman werd genomineerd voor, 
dan wel bekroond met literatuurprij-
zen. “Dit is geen dakloze”uit 2008 
is gebaseerd op haar ervaringen 

als vrijwilliger in een crisisopvang. 
In 2012 kwam “De Wezenlozen”uit. 
Een roman over een desintegrerend 
gezin waarmee ze de VrouwDe-
buutprijs won. “Boy” uit 2013 gaat 
over een geadopteerde puber die 
na een klassenuitje verdwijnt. De 
roman werd door recensenten ge-
prezen als een prachtig boek. Ver-
steeg won hiermee de BNG Litera-
tuurprijs Vorig jaar verscheen “Qua-
rantaine” dat gaat over een gehuw-
de chirurg die verliefd wordt op een 
veel jongere vrouw.
Dit overkomt hem terwijl het land 
waar ze wonen wordt getroffen door 
een besmettelijke, dodelijke ziek-
te. De hoofdpersoon behoort tot de 
overlevenden. Het is een verhaal 
over een heel land op slot en van ie-
mand die te laat beseft wat het be-
tekent om mens te zijn.

Bezoekers buurtkamer 
genoten bij Strooppot
De Ronde Venen – De bezoekers 
van buutkamer Mijdrecht zijn vo-
rige week heerlijk pannekoeken 
gaan eten bij de Strooppot in de 

Hoef. Dit uitjke werd mogelijk ge-
maakt door de Strooppot door eer-
der open te gaan buiten het zomer-
seizoen.

Kunstweekend ‘ 
Collectief werk’
De Ronde Venen - In het weekend 
van 12 en 13 november aanstaande 
is Art Galerie “Boven Verwachting” 
geopend met collectief werk van 
Henk van Dijk bestaande uit aqua-
rellen van landschappen, sponta-
ne tekeningen, korte schetsen naar 
model vervaardigd met pen en se-
pia inkt. De bovenverdieping is te-
vens rijkelijk gevuld met beelden en 
sculpturen van Ria van Dijk vervaar-
digd uit verschillende steensoor-
ten. Henk is vaak in Atelier Stok te 
vinden en Lian beeldhouwt aan de 
Nieuwe Gracht in Utrecht. Beiden 
hebben de volledige collectie mee 
die de moeite waard is om te bekij-
ken. De openingstijden zijn op bei-
de dagen van 11.00–17.00 uur. Het 
adres: Herenweg 298 a te Wilnis. In 
het weekend van 19 en 20 novem-
ber volgt er een kunstweekend ge-
naamd “Herfstexpo” een expositie 
met regionale kunstenaars te weten: 
Henny Woud met schilderijen, Nico 
de Boer met glaskunst, Jeroen ten 
Haaf met foto’s, Bep de Meijer-Over-
weg met keramiek en Marleen van 
de Kraats met sieraden. Op het eind 
van de maand, 26 en 27 november 
volgt Kunstweekend “Kunst en Ma-
gie” met een overzichtsexpositie die 
de veelzijdigheid van Nel Huurman 
laat zien. Echtgenoot Jan Huurman 
laat op zaterdag 26 november als ro-
de draad zijn goochelkunsten zien.

Gratis kinderdisco
Wilnis - De dansafdeling van KRDV 
(www.krdv.nl) is dit seizoen ver-
huisd naar Dorpscentrum Willisstee. 
De danslessen vinden daar plaats 
in de culturele zaal: een mooie zaal 
met spiegels en een echte ballet-
barre. Dorpscentrum Willisstee is 
voor de danslessen een goede loca-
tie met ruime kleedruimtes, en voor 
de ouders is er tijdens het wach-
ten de gelegenheid om een lekker 
drankje te nuttigen binnen of buiten 
op het terras. Karin Dieters (docent 
dans op de vrijdag) neemt namens 
KRDV het initiatief en organiseert 
samen met De Groot Horeca en Be-
heer een kinderdisco en open podi-
um: “De afgelopen jaren hebben we 
namens KRDV al kinderdisco’s ge-

organiseerd en dat willen we ook 
graag hier in Dorpscentrum Willis-
stee doen. Ron en Brigitte (De Groot 
Horeca en Beheer) waren meteen 
enthousiast en samen maken we 
er voor alle kinderen een leuke dag 
van! En een disco wordt in Dorps-
centrum Willisstee nog véél leuker, 
de zaal kan namelijk verduisterd 
worden, én verlicht met echte dis-
colampen! De disco is deze keer niet 
alleen voor de allerjongsten. Ook de 
oudere kinderen uit groep 5-8 krij-
gen een eigen feestje.”
“Naast de 2 disco’s organiseren we 
ook een open podium dans. Dan-
sers van alle leeftijden mogen hier-
aan deelnemen. Dus heb je je ei-
gen dans gemaakt, kom dan langs 

met je muziek en treed op voor ou-
ders, vrienden en familie.” KRDV en 
De Groot Horeca en Beheer vin-
den dat het evenement toegankelijk 
moet zijn voor álle inwoners van De 
Ronde Venen. Daarom is de entree 
gratis. Tijdens de disco swingen al-
le kinderen zonder de ouders, maar 
het open podium is natuurlijk toe-
gankelijk voor iedereen. “We hopen 
dat het een groot succes wordt en 
iedereen een leuke dag samen be-
leeft!”

Programma:
14.00-14.50 uur, Disco voor kinde-
ren van groep 1 t/m 4 (Kom ver-
kleed in je favoriete outfit!). 15.00–
15.20 uur, Open podium dans voor 
alle leeftijden15.30-16.30 uur, Dis-
co voor kinderen van groep 5 t/m 
8 (Kom in glitter & glamour kleren!)

Mijdrecht - Op 11 november is er 
weer bingo bij de Lijnkijkers, de 
maandelijkse bingo vindt plaats in 
de kantine van sport vereniging Ar-
gon. De hoofdrijs is 150,- aan waar-
debonnen te besteden bij Albert 
Heijn. Zaal open om 19.15 uur en 

Bingo bij Argon de aanvang is 20.00 uur, en natuur-
lijk is het eerste kopje koffie weer 
gratis. Met het meedoen aan deze 
bingo steunt u de jeugd van Argon. 
Ook na invoering van de blauwe pa-
pier container kunt u uw papier blij-
ven brengen bij de papier container 
van de lijnkijkers op het parkeerter-
rein van Argon, ook hiermee steunt 
u de jeugd van Argon.
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Tingelende hangsnorren 
in het riet 
Je kunt het dezer dagen weer ho-
ren in de ons omringende polders: 
metalig getingel in het ruisende riet. 
Alsof iemand met belletjes staat te 
rinkelen. Maar dan beweegt er iets 
tussen de stengels en verschijnt een 
opvallend oranjeachtig vogeltje, for-
maat huismus, lange staart, met een 
blauwgrijze kop en zwarte vegen 
rond de snavel. Een beetje excen-
triek, dat wel. Baardmannetje heet 
deze vogel, ook al hebben de zwarte 
vegen meer weg van een hangsnor 
dan een baard. De vrouwtjes heb-
ben dat allemaal niet, maar die noe-
men we toch gewoon baardmanne-
tjes. Eigenlijk moeten we sinds een 
recente herziening van de vogel-
namen ‘baardman’ zeggen en dat 
klinkt wellicht stoerder, maar het 
roept bij mij toch eerder het beeld op 
van een hipster achter laptop en caf-
fè latte. Baardmannetje past gewoon 
beter bij dit vogeltje. Lange tijd ging 
het slecht met ze in Nederland, maar 

zoals de panda staat voor bedreig-
de diersoorten, is het baardmanne-
tje een positief symbool voor soor-
ten waar het wat beter mee gaat. 
Dat was in eerste instantie te dan-
ken aan de inpoldering van het IJs-
selmeer, want daar ontstonden na 
de drooglegging eindeloze rietvel-
den en van riet moet het baardman-
netje het hebben. Ze nestelen erin, 
vinden er in de zomer insecten en 
’s winters leven ze van het rietzaad. 
Maar het IJsselmeer was niet inge-
polderd om er eeuwige rietvelden 
van te maken, dus al gauw zagen we 
veel minder baardmannetjes. Geluk-
kig bleef een klein deel van de pol-
ders, de Oostvaardersplassen, ver-
dere inrichting bespaard en daar zit 
nu een kwart tot de helft van de on-
geveer duizend Nederlandse broed-
paren. Ook elders in Nederland zijn 
er moerasgebieden bijgekomen, zo-
als bijvoorbeeld Waverhoek in De 
Ronde Venen. En de winters worden 

Wethouder Goldhorn jaagt
mensen stuipen op het lijf
Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Goldhorn is al enige tijd 
bezig om samen met ambtenaren 
mensen uit de bijstand aan het werk 
te helpen. En alhoewel de raadsle-
den al maanden vragen om concre-
te resultaten, blijft het stil. Goldhorn 
blijft herhalen dat het goed gaat, 
maar kan niet aantonen hoe zijn 
maatregelen hiervoor zorgen. Tij-
dens de commissie in september zei 
hij letterlijk: “Het verband tussen de 
uitstroom en de maatregelen is niet 
duidelijk.” Verder heeft hij gezegd 
dat hij zich richt op ‘gewone’ men-
sen uit de bijstand en niet op men-
sen die moeilijker aan het werk ko-
men. En nu opeens wil hij die men-
sen wel gaan begeleiden.

Geschrokken
De medewerkers zijn ontzettend ge-
schrokken: “Het gaat wel om MIJN 
toekomst!”. “Wat gaat er nu gebeu-
ren”. Tijdens de bijeenkomst van af-
gelopen donderdag heeft de wethou-
der zelf niet het lef gehad om iets te 
zeggen, dat liet hij aan andere over. 
De boodschap was: Pauw wordt ge-
sloten, maar er zal weinig verande-
ren voor de werknemers. Niemand 
van de aanwezige gelooft dit. Ook de 
aanwezige familie en vrienden van 
de mensen uit de Sociale Werkvoor-
ziening, die mee waren ter onder-
steuning, geloven dit niet: “waarom 
nu deze boodschap geven aan deze 
kwetsbare mensen? Er wordt nu een 
bom gegooid waardoor de mensen 
helemaal van slag raken. Ze slapen 

slecht, maken zich zorgen over hun 
toekomst. Jarenlang kregen ze te ho-
ren dat ze niets kunnen. Nu laten ze 
zien dat wel iets kunnen en gaat ook 
dat afgenomen worden. 2019 is nog 
ver weg, dus ze blijven heel lang in 
onzekerheid.”

Paniek
De aanwezigen hebben een A4 ge-
kregen met daarin nog eens kort uit-
gelegd dat er dingen gaan verande-
ren, maar niet hoe of wat. Voor vra-
gen kunnen de mensen naar hun 
leidinggevenden, staat er te lezen. 
Maar dezelfde leidinggevenden wor-
den ook allemaal ontslagen! De pa-
niek bij alle medewerkers is dan ook 
groot. Het is natuurlijk heel bijzonder 
(en dat is netjes uitgedrukt) dat een 

wethouder in zijn eentje besluit dat 
een Gemeenschappelijke regeling 
opgeheven wordt. En dat wel met ie-
dereen communiceert, maar niet met 
de Raad. Het wordt helemaal bijzon-
der omdat er nog geen plannen zijn 
voor het vervolg. De wethouder “wil 
het zelf gaan doen”. Waarom dat op-
eens nodig is terwijl er een goed-
lopend werkbedrijf is, blijft mistig. 
En hoe hij dat gaat doen blijft he-
lemaal vaag. Maar ook de fi nancië-
le kant is nog onduidelijk. Misschien 
kost het zelf doen wel veel meer dan 
het nu, het samen met anderen uit 
voeren? Een bom gooien en denken 
dat de mensen weer rustig gaan sla-
pen is wel heel naïef. Deze wethou-
der denkt dat hij alles zelf kan, maar 
heeft nog op geen enkele manier la-
ten zien dat dit waar is. Hij neemt 
de Raad niet serieus door deze ge-
woon te passeren. En hij neemt de 
kwetsbare mensen over wie het gaat 
al helemaal niet serieus. Hoe kunnen 
mensen deze wethouder nog serieus 
nemen?

Wethouder liet het volgende weten via persbericht en op gemeentelijke site:

Gemeenten willen sociale 
werkvoorziening anders organiseren
“Behoud van passend en betaald 
werk en arbeidsvoorwaarden voor 
medewerkers met met een WSW 
dienstverband (Wsw werknemer) 
tot aan hun pensioen. Dat is ook 
voor de toekomst verzekerd. Wat 
op termijn wel gaat veranderen , 
is de wijze waarop de gemeenten 
Nieuwengein, Lopik, Ijsselstein, De 
Ronde Venen, Vianen en Stichtse 
Vecht de uitvoering van deze wet 
willen gaan organiseren. Na on-
derzoek blijkt dat een meerder-
heid van deze colleges voorlopig 
kiest voor het in eigen hand or-
ganiseren van werk en detache-
ring van deze Wsw werknemers. 
De zogenoemde Gemeenschap-
pelijke Regeling PAUW Bedrijven 
wordt dan op termijn, na een ge-
leidelijke overgangsperiode van 
naar verwachting twee jaar, ver-
vangen door een nieuw toekomst-
bestendig organisatiemodel. Dat is 
het gevolg van veranderde wetge-
ving”, aldus het persbericht. Bur-
gemeester en wethouders maakte 
1 november dus voorlopige keuzes 
die volgens hen het best passen 
bij de locale situatie. Volgens het 
persbericht sluit dit aan bij “het 
gedachtegoed van het sociaal do-
mein, waarbij lokale oplossingen 
meer ruimte bieden voor de meest 
passende ondersteuning aan (in 

dit geval) mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt. De keuzes wor-
den de komende weken voorge-
legd aan de adviesraden in de ge-
meenten.Daarna nemen de colle-
ges een besluit dat zij ter defi nitie-
ve besluitvorming begin volgend 
jaar dan aan de raad voorleggen”. 

Pensioen
“Voor mensen die (door hun ar-
beidsbeperking) alleen in een 
aangepaste werkomgeving kun-
nen werken was er de Wet socia-
le werkvoorziening (Wsw). De ge-
meenten De Ronde Venen, IJssel-
stein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse 
Vecht en Vianen hebben de uitvoe-
ring van de Wsw ondergebracht bij 
PAUW Bedrijven. Door de komst 
van de Participatiewet kwam in 
2015 een einde aan de instroom 
in de Wet sociale werkvoorziening. 
Daardoor wordt het aantal werk-
nemers steeds kleiner (gemid-
deld 6% per jaar). Zij stromen uit 
of gaan met pensioen. Als gevolg 
daarvan moesten gemeenten zich 
bezinnen op de toekomst en een 
nieuw toekomstbestendig orga-
nisatiemodel kiezen. Gemeenten 
zijn daarom al langere tijd bezig en 
hebben zorgvuldig onderzoek ge-
daan. Belangrijkste uitgangspunt 
daarbij is om de belangen van de-

ze kwetsbare groep voorop te stel-
len, zodat deze zijn of haar baan 
behoudt”, aldus het persbericht.

Globale keuze 
Het persberivcht vervolgt: “De 
keuze voor een nieuw model bleek 
na onderzoek van een onafhanke-
lijk bureau te bestaan uit twee re-
alistische opties: het zogenaamde 
regiemodel of het cafetariamodel. 
Bij ieder model blijft de gemeen-
te eindverantwoordelijk. Het or-
ganiseren van de detachering en 
werk in een beschutte omgeving 
gaan de gemeenten zelf regelen. 
De Wsw-werknemers komen in 
dienst bij de gemeente. Binnen 
het regiemodel is het mogelijk om 
de kennis en expertise van PAUW 
Bedrijven breder in te (blijven) zet-
ten, niet alleen voor Wsw-werkne-
mers, maar ook voor andere doel-
groepen. Hoe dat precies een plek 
krijgt in de lokale uitvoering bij 
gemeenten is een volgende stap. 
Verder biedt het model kansen 
om de uitvoering van de Wsw af 
te stemmen op de talenten en ca-
paciteiten van de Wsw-werknemer 
en de uitvoering aan te sluiten op 
de uitvoering van de Participatie-
wet en de Wmo. Gemeente Vianen, 
Nieuwegein, De Ronde Venen en 
Lopik kiezen voor dit model.

Het Jodendom belicht
Wilnis - Als taakgroep Vorming en 
Toerusting van de Ontmoetings-
kerk te Wilnis hebben wij al diver-
se wereldgodsdiensten belicht en 
in aansluiting daarop diverse ge-
bedshuizen bezocht. Na uitgebrei-
de aandacht voor de Rooms Katho-
lieke Kerk, de Russisch Orthodoxe 
Kerk en de Islam, kiezen we dit sei-
zoen voor Het Jodendom. Wat ver-

staan we onder het Jodendom; wie 
mag Jood worden genoemd, wat 
geloven Joden en geloven ze alle-
maal op dezelfde manier? Wij willen 
u graag drie avonden aanbieden en 
een bezoek aan de Joodse Buurt in 
Amsterdam. Donderdag 24 novem-
ber 2016 een inleidende avond met 
powerpoint en documentaire. Dins-
dag 10 januari 2017 een fi lmavond. 

Tot mijn verbazing las ik op een 
lokale website dat de toekomst 
van PAUW-bedrijven onzeker is. 
Het wekte meteen mijn belang-
stelling om verder te lezen, omdat 
ik als betrokkene erg geïnteres-
seerd ben in het wel en wee van 
(de mensen van) PAUW. Zoals ik 
het proef, lijkt het erop dat er hier, 
over de hoofden van de WSW-
werknemers (WSW: Wet Socia-
le Werkvoorziening), een politiek 
spelletje gespeeld wordt en krijg 
ik daar een hele zure smaak van 
in mijn mond.  PAUW-bedrijven, 
moet u weten, is een gemeen-
schappelijke regeling van zes ge-
meenten, te weten Nieuwegein, 
IJsselstein, Lopik, De Ronde Ve-
nen, Vianen en Stichtse Vecht. 
PAUW-bedrijven bestaat al 60 
jaar en hier werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, 
mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking of 
mensen met een psychiatrische 
stoornis maar ook mensen met 
bepaalde ziektes. Dankzij PAUW, 
voelen deze mensen zich belang-
rijk, gewaardeerd, zelfverzekerd 
en staan ze met twee benen in 
de (over het algemeen gezonde) 
maatschappij.
 
Betrokken
Omdat ik nauw betrokken ben 
bij PAUW, ben ik eens rond gaan 
bellen naar een van de PAUW 
mensen die ik in mijn privé omge-
ving ken. Wat blijkt? Op dinsdag 
kregen de mensen van PAUW 
een brief dat ze op donderdag 
op een bepaald tijdstip op moes-
ten komen draven voor een bij-
eenkomst over de toekomst van 
PAUW. En, ze mochten iemand 
meenemen; een partner, familie-
lid of begeleider. De BOM was 
gelegd. Paniek was gezaaid. De 
mensen waren ongerust, onze-
ker en lagen wakker. Want ja, wat 
staat er te gebeuren? Wat zegt dit 
over mijn toekomst en vooral over 
mijn inkomen? Deze kwetsba-
re mensen moet je niet lastig val-
len met onzekerheden en veran-
deringen. Daar kunnen ze name-
lijk niet zo goed tegen. Een uitda-
ging en schone taak voor de fa-
milie en/of naasten om weer wat 
rust bij deze mensen te bren-
gen. Werkelijk, dat er zó met deze 
kwetsbare mensen wordt omge-
gaan vind ik uitermate verbazing-
wekkend en maakt mij heel boos.
 
Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst, zo is ge-
bleken, kwam naar voren dat de 
zes gemeenten zelf ook nog niet 
precies wisten wàt er nou precies 
gaat gebeuren, maar ze konden 
wel garantie bieden dat IEDER-
EEN die een vaste baan had, de-
ze behoudt en dat iedereen zijn 
of haar inkomen behoudt en dat 
voor velen van hen er zelfs he-
lemaal niets verandert, dat ve-
len van hen zelfs hetzelfde werk 
kunnen blijven doen. Kijk, dat 
er iets moet veranderen omdat 
sinds 2015 er geen WSW indi-
caties meer worden uitgegeven 
en dat daarmee PAUW-bedrijven 
kleiner wordt d.m.v. bijvoorbeeld 
gepensioneerden, dat begrijpt ie-
dereen. Maar dat vier van de zes 
gemeenten de verandering dus-
danig om willen gooien en den-
ken het zelf te kunnen doen, door 
de WSW-medewerkers zelf in 
dienst te willen nemen (het Re-
giemodel) uitgerekend dààr heb 
ik mijn twijfels over. Want waar 
moet de WSW-medewerker dan 
met zijn of haar twijfels, klachten, 
werk gerelateerde maar ook pri-
vé problemen etc. naar toe als zij 
in dienst zijn van de gemeente? 
Tot nu toe (en de komende twee 
jaar ook nog) kunnen ze naar hun 
begeleider binnen PAUW; dat zijn 
mensen die gewend zijn te wer-
ken met mensen met een beper-
king, die weten hoe ze met bij-
zondere mensen moeten en kun-
nen omgaan. En wellicht zijn zij er 

ook nog voor opgeleid; ze heb-
ben in elk geval ooit in hun leven 
de keuze gemaakt om met deze 
groep kwetsbare mensen te gaan 
werken. Ergens las ik dat een van 
de werkbegeleiders van PAUW 
zei dat hij zich zorgen maakte 
over een groot deel van de WSW-
werknemers, omdat ze het vol-
gens hem niet gaan redden bui-
ten de beschermde omgeving 
van de productielocatie. 

Bijzondere begeleiding
“Er zijn bijvoorbeeld mensen met 
een emotionele ontwikkeling van 
een 5-jarige, die om het min-
ste of geringste huilen. Zij heb-
ben bijzondere begeleiding no-
dig” Wie zegt mij dat een ambte-
naar deze kwaliteiten ook in zich 
heeft? Wie zegt mij dat een amb-
tenaar geschikt is om met de-
ze mensen te werken? Wie zegt 
mij dat een ambtenaar het ver-
trouwen krijgt van deze mensen?  
En als het vertrouwen er eenmaal 
is, wie zegt mij dat deze ambte-
naar dit werk met deze mensen 
blijft doen? Want binnen de po-
litiek verschuift er regelmatig het 
een en ander. En wie zegt mij 
dat de gemeenten hen deze be-
schermde omgeving kunnen bie-
den? Hoe kunnen deze kwetsba-
re mensen anderen nog vertrou-
wen? Want vertrouwen in de ge-
meenten en overheden is er on-
der de WSW-medewerkers nau-
welijks tot niet. Probeer dat maar 
eens op te bouwen! De bijeen-
komsten binnen de PAUW Groep 
zou de mensen gerust gesteld 
moeten hebben. De gemeenten 
wilden dit niet in achterkamertjes 
bespreken, maar mèt de mensen 
die het betreft. Ze wilden niets 
‘stiekem’ doen, maar de mensen 
erbij betrekken. Uitermate attent, 
vindt u ook niet? Ik noem dat ‘lij-
men’. Lijmen, zodat de mensen 
om wie het daadwerkelijk gaat 
straks doen wat de ambtena-
ren van ze verlangen, omdat ze 
het vertrouwen gewonnen heb-
ben want ja, ‘ze waren zo open en 
eerlijk gedurende het hele veran-
derproces’. 

Onderzoek
De gemeenten hadden onder-
zoek laten doen (voor een vermo-
gen denk ik zomaar) maar blijk-
baar niet goed genoeg. Want als 
geruststellen al niet gelukt is - de 
paniek was alleen maar groter 
na de bijeenkomsten - waarom 
zou het Regiemodel (Regiemo-
del: WSW-werknemers komen in 
dienst bij de gemeente) dan wel 
lukken? Waarom niet kiezen voor 
het andere model? Het meest 
verstandige en voor de hand lig-
gende model, het Cafetariamo-
del, waarbij de WSW-medewer-
kers en andere mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst is of blijft bij een bedrijf 
zoals PAUW, of met in elk geval 
PAUW-bedrijven als uitgangs-
punt waar deze mensen met 
plezier werken, ze zich belang-
rijk voelen, geen onzekerheden 
hebben, en niet nachten wakker 
hoeven te liggen om veranderin-
gen die ze veelal niet begrijpen. 
Een model die nieuwe doelgroe-
pen aantrekt zoals dagbestedin-
gen voor mensen uit de WMO, 
mensen in de bijstand etc. zodat 
PAUW of een bedrijf zoals PAUW 
weer kan groeien. Precies zoals 
twee van de vier gemeenten het 
willen, namelijk Stichtse Vecht en 
IJsselstein. Waarom een goedlo-
pende organisatie, waar iedereen 
met plezier werkt en daar ook be-
langrijk werk doet willen veran-
deren? 
 
Ik blijf zeggen, if it ain’t broke, 
don’t fi x it!

Marjan S
(complete naam en adres bekend 
bij de redactie)

If it ain’t broken,
don’t fi x it!

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Cafetariamodel
De Wsw-werknemers en ande-
re mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt worden bediend 
door een nieuwe werkbedrijf met 
PAUW als uitgangspunt. Taken die 
nu bij de sociale diensten van de 
gemeenten en bij andere partijen 
liggen worden daar naar overge-
heveld. Op deze manier kan be-
ter worden voortgebouwd op het 
bestaande netwerk, de kennis en 
expertise van PAUW en is er meer 
garantie op behoud hiervan. Denk 
bijvoorbeeld aan het organise-
ren van de detachering en werk in 
een beschutte omgeving. De ge-
meenten IJsselstein en Stichtse 
Vecht kiezen hiervoor. Voor dit or-
ganisatiemodel is echter te weinig 
draagvlak binnen de zes gemeen-
ten. Consequentie van het voorge-
nomen besluit is dat de bestaan-
de samenwerking van de PAUW-
gemeenten op de lange termijn 
zou worden opgeheven, na een 
transformatieperiode van onge-
veer twee jaar. Uiteraard worden 
de veranderingen naar een nieuw 
organisatiemodel geleidelijk inge-
voerd. 
Elke PAUW-werknemer blijft de 
komende jaren hetzelfde werk 
houden. In die periode onderzoe-
ken gemeenten per werknemer 
hoe overname van het dienstver-
band naar een andere werkgever 
het beste kan plaatsvinden. Dit is 
maatwerk. Uiteraard zal eerst de 
defi nitieve besluitvorming in col-
leges en gemeenteraden moeten 
plaatsvinden”, Aldus het persbe-
richt.

iets minder streng. Daarom groeit, 
na een jarenlange afname, het aan-
tal baardmannetjes het laatste de-
cennium weer. Want kwetsbaar zijn 
ze wel, die hangsnorren, een winter 
met veel vorst en weinig rietzaad is 
rampzalig voor ze. In Uithoorn of de 
Ronde Venen broeden ze (nog) niet, 
maar ze brengen er wel de herfst 
en winter door, gezellig in groepjes. 
Jongeren zitten er ook tussen, zon-

der snor of baard, maar wel weer 
met oogschaduw en een soort zwar-
te rug‘beharing’. Ga eens naar plek-
ken in de buurt met veel riet, Bots-
hol of dat onvolprezen nieuwe moe-
rasgebied Waverhoek, en luister 
goed. Gerede kans dat je belletjes 
hoort tingelen...

Jaap Kranenborg
foto’s © Marianne Wustenhoff.

Woensdag 15 februari 2017 sluiten 
we ons aan bij het leerhuiscafé van 
De Rank te Mijdrecht, waar rabbijn 
Marianne L. Van Praag van de libe-
raal Joodse Gemeente Beth Jehoe-
da te Den Haag spreekt over “Jood-
se mystiek als manier om de Thora 
en de wereld te begrijpen’. Zondag 
12 maart 2017 brengen we een be-
zoek aan de Joodse Buurt, waar we 
een begeleide toer doen naar o.a. 
de Portugese Synode en het Joods 
Historisch museum. Aan de bege-

leide toer zijn kosten verbonden. Ie-
dereen is van harte welkom bij al-
le activiteiten, maar u mag natuurlijk 
ook een keuze maken. Op de eer-
ste avond maken we kennis met het 
Jodendom. Met gebruik van fi lmma-
teriaal laten we ons uitleggen wat 
de belangrijkste kenmerken en ge-
bruiken van het Jodendom zijn. De-
ze avond is op 24 november in De 
Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis en 
begint om 20.00 uur. Kopje thee/kof-
fi e vanaf 19.45 uur. Toegang gratis.
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Voetspecialist bij Leemans 
schoenen
Mijdrecht – Woensdag 16 novem-
ber komt er bij Leemans schoenen 
een voetspecialist. Gedurende de he-
le dag kunt deze specioalist mensen 
met voetklachten te woord staan. Er 
wordt gratis een voetafdruk gemaakt 
en uitleg gegeven over de werking 
van bijvoorbeeld de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. Dit is de 

Lezing Palingvisserij
 De Ronde Venen - Na de algeme-
ne vergadering van de historische 
vereniging De Proosdijlanden op 17 
november a.s. vertelt beroepsvis-
ser Theo Rekelhof uit Kudelstaart 
over de palingvisserij. Zijn presen-
tatie begint over de geschiedenis 
van de Westeinderplassen en het 
gebied eromheen. Rekelhof vertelt 
over de visserij in vroeger jaren en 
over vier generaties Rekelhof. Veel 
is er te vertellen over paling, voor-
al de voortplantingscyclus en na-
tuurlijk de visserij op paling. Ook 
komen verschillende manieren van 
vissen, met fuiken, zegen en lijnvis-
serij aan de orde. Het verhaal gaat 
aan de hand van een PowerPoint-
presentatie van honderd plaatjes. 
Rekelhof houdt van interactie met 
het publiek. De presentatie is daar-
door nooit saai en toegespitst op de 
interesse van de toehoorders.

Geschiedenis
Visserijbedrijf Rekelhof is een tradi-
tioneel familiebedrijf, dat vier gene-
raties geleden is gestart door Kees 
Rekelhof (1849-1929). 

Hij viste in de nog niet droogge-
maakte Zuiderlegmeer, het gebied 
tussen Drecht en Westeinderplas-
sen. Hij verhuisde rond 1880 van de 
Zuiderlegmeer naar de Herenweg 
32 in Kudelstaart, de plek waar het 
bedrijf nog steeds gevestigd is. On-
geveer in 1910 nam zoon Dirk Re-
kelhof (1879-1957) de visserij van 
zijn vader over. Na de tweede we-
reldoorlog stond de volgende gene-
ratie te trappelen om te gaan vissen. 
Cor (1924-2006) en Theo (1930) 
kregen en pakten hun kansen om 
te groeien en hadden het geluk dat 
door het voedselrijke water de vis-
stand zeer goed was. Zowel schub-
vis als aal kon optimaal benut wor-
den. In 1991 nam Theo (1957), zoon 
van Cor, het stokje over. Veel is er 
niet veranderd. Er wordt nog steeds 
gevist met de fuiken en lijnen. De 
aalvangst wordt gerookt of gevild 
en vanuit de winkel aan de man 
gebracht. De Algemene vergade-
ring is op 17 november in gebouw 
de Schakel Dorpsstraat 20 in Wilnis. 
Aanvang 20.00 uur. De lezing start 
om 20.45 uur

vervanging van de bekende steun-
zool. Mensen mdet voetklachten en 
uiteraard ook belangstellenden kun-
nen zich deze dag uitvoerig laten in-
formeren over deze zweedse uitvin-
ding. Het advies is gratis. Wel is het 
zaak van tevoren een afspraak te 
maken. Leemans is telefonisch be-
reikbaar via: 0297-264655

Groots feest met een 
sprankelend jubileumconcert
Mijdrecht - Stichting Troupe A’dour 
bestaat 10 jaar. Groots feest met 
kindervoorstellingen, lezingen en 
prachtige concerten. Zondag 20 no-
vember zal ter ere hiervan een jubi-
leumconcert gegeven worden in de 
Veenhartkerk te Mijdrecht. Stichting 
Troupe A’dour is opgericht in no-
vember 2006, met als doel een bij-
drage te leveren aan de kunst- en 
cultuureducatie in de Ronde Venen. 
In dit 10-jarige bestaan heeft Troupe 
A’dour met veel succes talrijke pro-
jecten georganiseerd en begeleid. 
Troupe A’dour wordt alom zeer ge-
waardeerd. Ze integreert op onge-
kende wijze de kunst in het alle-
daagse leven van de inwoners van 
de Ronde Venen. Momenteel richt 
de stichting zich vooral op het ont-
plooien en uitvoeren van kinderthe-
atervoorstellingen, het organiseren 
van lezingen over klassieke muziek 
en het organiseren van (licht) klas-
sieke concerten die uitgevoerd wor-
den door professionele musici. 

Feestelijk vieren
Om het 10-jarig bestaan feestelijk 

te vieren organiseert Troupe A’dour 
een serie van vier concerten, ge-
noemd “De Seizoenen”. Het eerste, 
het jubileumconcert is op zondag 20 
november in de Veenhartkerk, Grut-
to 2A te Mijdrecht. Sopraan Selma 
Harkink, fluitiste Suzanne Arends 
en harpiste Aimée van Delden zul-
len een mooi programma ten geho-
re brengen met werken van M. Ra-
vel, C. Saint-Saëns, B. Britten e.a. 
Het concert begint om 15.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 15,00 uur. 

U kunt ook een passe-partout voor 
alle vier concerten bestellen voor 50 
euro. Na afloop van het concert zal 
het glas worden geheven en kunt u 
nog even napraten onder het genot 
van een kommetje soep, dat bij ieder 
concert van deze serie hoort. Kaar-
ten kunt u reserveren door te bel-
len naar Arjen Schuil( 06-23117671) 
of mailen naar schuil@kpnplanet.nl. 
U kunt zich ook als een vrijwilli-
ger aanmelden: Troupe A’dour is op 
zoek naar enthousiaste mensen, die 
met de uitvoeringen van activiteiten 
willen helpen.

De Schakel portretteert 
ouderen in Zuiderhof
Vinkeveen - Echte kunstenaars zijn 
het, de leerlingen van groep 6 van 
basisschool de Schakel in Vinke-
veen. In het kader van de actie “Jon-
geren portretteren ouderen” heb-
ben zij in Zorgcentrum Zuiderhof 
portretten gemaakt van bewoners. 
De actie is een initiatief van de Riki 
Stichting en het Nationaal Ouderen-
fonds, om jong en oud op een cre-
atieve en ongedwongen manier te 
verbinden. Het resultaat: prachtige 
gesprekken en fraaie portretten!
Na een hartelijk ontvangst in het 
zorgcentrum mochten de kinde-
ren zelf kiezen van welke bewoner 
ze een portret wilden maken. Ge-

heel naar eigen inzicht. Het was 
best even spannend voor de jonge 
kunstenaars, maar eenmaal gestart 
met tekenen en schilderen was het 
ijs snel gebroken. De kinderen zijn 
enthousiast aan het werk gegaan, 
ondertussen kwamen er leuke ge-
sprekken op gang. De ouderen ge-
noten zichtbaar van de gezellige af-
leiding. De portretten zijn na afloop 
van de activiteit op school nog even 
netjes afgemaakt, inmiddels zijn ze 
te bewonderen in Zuiderhof. Het 
resultaat mag er zijn! Een zeer ge-
slaagde creatieve en sociale actie 
die voor de Schakel dan ook zeker 
voor herhaling vatbaar is.

Paraplu organiseert 
dagtocht naar kerstmarkt
Wilnis - Op zaterdag 10 december 
heeft de Stichting Paraplu een sfeer-
volle dagtocht georganiseerd naar 
de kerstmarkt bij kasteel Cannen-
burch. In de donkere dagen voor 
Kerst kunt u ook dit jaar weer genie-
ten van de sprookjesachtige 3-daag-
se kerstmarkt op het voorplein van 
Kasteel Cannenburch in Vaassen. 
Jaarlijks komen bijna 20.000 bezoe-
kers naar de sfeervolle markt bij de 
Cannenburch. Wandel langs de ruim 
honderd kramen waar mooie, lek-
kere en ambachtelijke producten 
te vinden zijn die u alvast in kerst-
stemming brengen. Dwaal tijdens 
de kerstmarkt daarnaast rond in de 
feestelijk en sfeervol ingerichte ver-
trekken van het kasteel. In de kas-
teelwinkel zijn prachtige geschen-
ken te koop en lekker opwarmen 
kan met een hapje en drankje in de 

kelders van het kasteel. De bus ver-
trekt om 9.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de ‘Paraplu’, Pieter Joos-
tenlaan 28 in Wilnis. Na ongeveer 90 
minuten komt u aan bij kasteel Can-
nenburch. Hier kunt u genieten van 
koffie met wat lekkers. Na de kof-
fie bent u vrij om te doen wat u wilt. 
Entree voor het kasteel en de kerst-
markt zitten in de prijs inbegrepen. 
Om 15.30 uur vertrekt u weer naar 
Wilnis. Uw reisleidster is Rita Salce-
da-Scheepers en de kosten voor de-
ze dag zijn 35 euro. U moet zelf zor-
gen voor een reis- en annulerings-
verzekering en alle extra uitgaven 
zijn voor eigen rekening. Wilt u zich 
inschrijven voor deze dagtocht, ga 
dan naar www.stichtingparaplu.nl. 
of f haal een inschrijfformulier bij de 
Stichting ‘Paraplu’, Pieter Joosten-
laan 28 in Wilnis.

Viribus Unitis met fanfara 
bij Streekfestival

Scouting bouwt
mega schommel
Vinkeveen - De zaterdagwelpen 
van scouting Eliboe Vinkeveen zijn 
de afgelopen weken druk bezig ge-
weest met het insigne knopen. Drie 
opkomsten stonden in het teken 
van knopen, bouwen en samen-
werken. Alle vaardigheden zijn ge-
oefend en deze kwamen afgelopen 
zaterdag samen. De welpen hebben 
met elkaar een mega schommel ge-
pionierd. Wij als leiding kunnen niet 
anders dan ongelooflijk trots zijn. 
Dat insigne hebben jullie wel ver-
diend! Als afsluiting is er uiteraard 
gezellig met zijn alle geschommeld. 
Wil jij ook dit soort leuke dingen 
doen? Kom een keer kijken! Iedere 
zaterdag ochtend van 10.30-12.30 
uur. Kijk op www.eliboe.nl voor meer 
informatie.

Toneelvereniging WIK 
speelt het Blijspel Dating
Mijdrecht - De cast van toneelver-
eniging WIK is weer enthousiast be-
zig met repeteren voor de najaars-
uitvoering van 12 en 19 november 
a.s. Dit blijspel is geschreven door 
Ruud van Ling. Els Vreugdenhil gaat 
samen met haar buurvrouwen en 
schoonzus via datingsites op zoek 
naar een nieuwe partner. Daar is 
haar dochter nogal sceptisch over, 
waarop zij er een expert bij betrekt.
Door allerlei komische situaties kan 
er weer veel gelachen worden.

WIK nodigt u uit om één van de 
twee voorstellingen te komen kijken 
in Zalenverhuur ‘t Oude Parochie-
huis aan de Bozenhoven nr. 152 te 
Mijdrecht. De voorstellingen begin-
nen om 20.15 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten voor de 
uitvoering zijn aan de deur te koop 
á 10,- (als u donateur wordt is het 
6,25 p.p. per avond en dan worden 
de kaarten thuisbezorgd) of u kunt 
telefonisch kaarten bestellen via tel. 
0297-283979.

Molenland en De Trekvogel 
samen in actie
Mijdrecht - Dit jaar verbindt OBS 
Molenland een goed doel aan de 
viering van kerst. In het kader van 
de intensieve samenwerking tussen 
OBS De Trekvogel en OBS Molen-
land, zullen beide scholen gezamen-
lijk in actie komen voor het goede 
doel. Dit jaar is dat Serious Request. 
Op allerlei manieren willen we geld 
ophalen voor het goede doel van ra-
dio 3. 3FM Serious Request 2016 
vraagt aandacht voor een stille ramp 
die elke 35 seconden een kinder-
leven eist: longontsteking. Elk jaar 
sterven meer dan 900.000 jonge kin-
deren aan een longontsteking. Kin-
deren die eenvoudig te redden zijn 
met de juiste behandeling en goe-
de informatie. 

Kaartenactie
Eén van die manieren is een kaar-
tenactie. Alle kinderen hebben af-
gelopen week een kaart ontwor-
pen. Deze worden verzameld en op-
gestuurd naar een drukkerij. Na een 

aantal weken komen ze in gedruk-
te kaartvorm weer terug op school. 
De ouders kunnen de setjes kaarten 
dan kopen. Wat is er mooier dan een 
kaart kopen, ontworpen door je ei-
gen kind! De opbrengst zal geheel 
ten goede komen aan het goede 
doel van Serious Request. Daarnaast 
zijn de leerlingen inmiddels druk be-
zig met het ontwerpen en maken 
van kerstklokjes op de nieuwe 3D 
printer, of het maken van kunst. Ook 
met de verkoop van de kerstklokjes 
en de kunstwerken zamelen we geld 
in voor het goede doel. Om het be-
drag persoonlijk te overhandigen, 
zullen een aantal leerlingen en leer-
krachten van beide scholen het gla-
zen huis in Breda gaan bezoeken. 
Wij hopen op een fantastische actie 
met een mooi eindresultaat. Als klap 
op de vuurpijl houden beide scho-
len een veiling. Daarbij worden di-
verse stukken geveild. De opbrengst 
van de veiling zal ook bestemd zijn 
voor het goede doel.

u bugel, trompet, saxofoon, hoorn, 
trombone, bariton, bas of slagwerk 
en lijkt het u wat om mee te spelen 
in de fanfare van Viribus Unitis? Kom 
dan een keer vrijblijvend langs op 
donderdag van 20.00–22.30 uur in 
het clubgebouw aan de Pieter Joos-
tenlaan 1 in Wilnis, of neem contact 
op via de website www.viribusunitis.
nl. Nieuwe muzikanten zijn altijd van 
harte welkom!

Wilnis - Afgelopen zaterdag 5 no-
vember heeft het fanfareorkest van 
muziekvereniging Viribus Unitis uit 
Wilnis deelgenomen aan het Streek-
festival in Bodegraven. Na het in-
speelwerk werden twee concertwer-
ken beoordeeld door een vakkundi-
ge jury, “Lake of the Moon” van com-
ponist Kevin Houben en aansluitend 
“Fleodrodum” van Eric Swiggers. 
Een paar maanden heeft het orkest 
hard gewerkt om de stukken onder 
de knie te krijgen. Dit harde wer-
ken heeft zijn vruchten afgeworpen: 
de jury beoordeelde de gespeel-
de werken met de slotopmerkingen: 
“Prachtige uitvoering” en “Een heel 
mooi optreden”. De uitvoering werd 
beoordeeld met een gemiddelde van 
87,5 punten, wat neerkomt op een 
8,8. Een prachtig resultaat waar het 
orkest en dirigent Ruud Pletting heel 
trots op zijn! Bent u nieuwsgierig ge-
worden naar de vereniging, speelt 

De Knotgroep knot
Regio - Ieder doet zijn eigen ding. 
Een knotter knot. In ons polder-
landschap meestal wilgen. Vroeger 
waardeerden boeren de snelgroei-
ende wilgen om het nut van de dik-
ke staken en om hun warmte in de 
kachel. Nu is de zaagkracht van een 
knotgroep nodig om de karakteris-
tieke vorm van een knotwilg in het 
landschap terug te vinden. Daar-
om gaat de Knotgroep Uithoorn in 
de maand november twee keer wil-
gen knotten. Zaterdag 12 november 
knotten we bij de familie van Blaad-
eren op de Bovenkerkerweg nr 100. 
Op het erf staan een flink stel oude 
wilgen die na drie jaar weer geknot 
moeten worden. Ook bij de familie 

de Boer op nr 96 knotten we nog 20 
wilgen. Zaterdag 26 november knot-
ten we op de Liniedijk bij Fort Nig-
tevecht. Daar staan prachtige, zeer 
oude wilgen, die daarom voorzich-
tig genot moeten worden. De tak-
ken worden gebost om in Botshol 
als waterkering te dienen.
Op beide dagen starten we om 9.00 
uur en we stoppen om 13.00 uur. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap, en voor koffie en koek. En 
voor soep tot slot. Zorg zelf voor een 
mok met lepel, voor werkkleding en 
waterdicht schoeisel.
Voor meer info: Bert Schaap 0297-
565172 of de website www.knot-
groepuithoorn.nl.
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Ook Argon kan Spijkenisse 
niet van winst afhouden
Mijdrecht - In een boeiende en 
spannende wedstrijd heeft Ar-
gon koploper Spijkenisse niet van 
winst af kunnen houden. Spijkenis-
se kreeg in de eerste helft één mo-
gelijkheid en het was gelijk raak. Na 
rust kwam Argon op gelijke hoog-
te maar daarna scoorde Spijkenis-
se twee maal in drie minuten. Argon 
kwam nog wel terug tot 2-3 maar 
kon toch niet voorkomen dat de 
gasten uit Spijkenisse met de winst 
naar huis konden afreizen.
Beste mogelijkheden voor Argon

Voorsprong
Argon kreeg de eerste mooie kan-
sen om met een voorsprong de rust 
in te gaan. Al bij het begin brak Sy-
rano Morrison op rechts door maar 
keeper Bijl van Spijkenisse greep 
goed in bij de korte hoek. Even la-
ter, na een vrije trap van Arnoud 
Schonis, kopte Jesse Stange in han-
den van keeper Bijl. Daarna weer 
een hoofdrol voor Stange maar zijn 
schot werd door keeper Bijl wegge-
werkt en in de rebound schoot Lo-
renzo Zorn over. Halverwege de eer-
ste helft kreeg Spijkenisse de eer-
ste mogelijkheid, het was Serginio 
van Axel Dongen die vrijstaand van 
dichtbij kon aanleggen 0-1. Even la-
ter ging een knappe lob van dezelf-
de speler rakelings over. Tien minu-
ten voor rust moest Wilco Krimp ge-
blesseerd afhaken, Todd Aquah ver-
ving hem. Daarna vocht Argon zich 
terug in de wedstrijd, Syrano Morri-
son kopte wel goed in maar keeper 
Bijl stond op de goede plaats en ook 
bij een doelpoging van Wouter Win-
ters kon Bijl de bal tot hoekschop 
verwerken. Vlak voor het rustsignaal 

zagen we een mooie aanval van Ar-
gon waarin Arnoud Schonis het 
eindstation was, echter weer was 
het keeper Bijl die met moeite de bal 
tot hoekschop kon verwerken.

Twee strafschoppen
De tweede helft viel op doordat er 
twee strafschoppen werden toe-
gekend, beide ploegen profiteer-
den van deze gemakkelijk toege-
kende buitenkansjes. Maar eerst 
maakte Argon gelijk. Een vrije trap 
van Schonis werd hoog voorgege-
ven, keeper Bijl in duel met Jes-
se van Nieuwkerk sloeg de bal niet 
goed weg waardoor Dennis Filippo 
voor de gelijkmaker tekende. Maar 
de volgende drie minuten zag het 
er weer heel anders uit. Een ge-
makkelijk gegeven strafschop zet-
te Spijkenisse via Van Domme-
len op 1-2 en even later toonde de 
gasten hun kwaliteit en klasse door 
een aanval uit het ‘boekje’ voor de 
1-3 te gaan. De wedstrijd leek ge-
lopen maar toen Jesse van Nieuw-
kerk tussen twee spelers werd ge-
mangeld kreeg ook Argon zijn straf-
schop. Van Nieuwkerk zelf von-
niste 2-3. Met nog negen minuten 
speeltijd kon Argon niet meer sco-
ren, Spijkenisse kreeg nog wel een 
vrije trap maar die werd een prooi 
voor Romero Antonioli.Spijkenis-
se bleek niet voor niets koploper, ze 
combineerde snel en accuraat en 
gingen verdiend met de drie pun-
ten naar huis. Argon echter speel-
de één van zijn betere wedstrijden 
en had eigenlijk wel een punt ver-
diend.Zaterdag speelt Argon uit te-
gen Smitshoek.
Foto: sportinbeeld.com

Spaar punten bij Jumbo voor 
nieuwe sportmaterialen
Wilnis - Klanten van de Jumbo win-
kel aan de Molmlaan in Wilnis kun-
nen vanaf deze week sparen voor de 
lokale sportclubs. Bij elke 10 euro 
aan boodschappen ontvangen klan-
ten een gratis sportverenigingspunt 
voor sportmaterialen. Zij mogen zelf 
bepalen aan welke van de deelne-
mende sportverenigingen zij de ge-
spaarde punten doneren. De ‘Spa-
ren voor je sportvereniging’ actie 
duurt nog tot en met 6 december.

De volgende sportverenigingen 
doen mee aan de spaaractie 
bij Jumbo Wilnis:
1.  KV Atlantis
2.  Tennisvereniging Wilnis
3.  Zwem en polovereniging 
 De Amstel
4.  AV de Veenlopers
5. Omni S.V. Veenland
6.  Hockey vereniging Mijdrecht
7.  C.S.W
8. GVM 79
9.  BV Veenshuttle
10. S.V. Argon 

11. Tennisvereniging Mijdrecht
De door klanten gespaarde punten 
worden per sportvereniging omge-
zet in een geldbedrag. Hiervan kun-
nen de verenigingen zelf benodigde 
sportmaterialen zoals hesjes, ballen, 
goaltjes, pionnen en dergelijke aan-
schaffen. 

Jong en oud in beweging
“De ‘Sparen voor je sportvereniging’ 
actie sluit goed aan bij onze maat-
schappelijke doelstellingen. Als fa-
miliebedrijf en toonaangevende su-
permarktketen staat Jumbo midden 
in de samenleving. Daarvan is sport 
een wezenlijk onderdeel. Sporten is 
belangrijk voor ons welzijn en ook 
voor de gezondheid en ontwikke-
ling van onze kinderen. Ik vind het 
geweldig dat onze klanten hun fa-
voriete sportverenigingen kunnen 
steunen met materialen waardoor 
meer mensen, jong en oud, in be-
weging kunnen komen”, aldus Jel-
mer Hesseling, filiaalmanager van 
Jumbo Wilnis.

Leerlingen Willespoort 
schaatsen op de Vechtsebanen
Wilnis - Afgelopen dinsdag was 
een heuse feestdag voor de groepen 
3, 4 en 5 van OBS Willespoort! IJs-
club Nooit Gedacht viert dit jaar hun 
100-jarig bestaan en om de kinderen 
van de gemeente De Ronde Venen 
mee te laten genieten, mochten ruim 
800 kinderen van de groepen 3, 4 en 
5 van basisscholen uit de gemeen-
te komen schaatsen op de Vechtse-
banen in Utrecht. Het feest begon al 
met de prachtige dubbeldekker-bus 
die ‘s ochtends klaarstond om de 
kinderen naar Utrecht te brengen. 

Daar aangekomen stonden er voor 
alle kinderen die zelf geen schaat-
sen hadden leen-schaatsen klaar. De 
kinderen die nog nooit hadden ge-
schaatst, kregen schaatsles op de 
binnenbaan, verzorgd door zeer en-
thousiaste leden van de IJsclub. De 
kinderen die al wel vaker hadden ge-
schaatst, mochten op de grote, over-
dekte buitenbaan een heuse ‘elf-ste-
den-schaatstocht’ maken. Tussen-
door werden alle kinderen verwend 
met chocolademelk en een specu-
laaspop.

Winst voor jeugd 
Basketballers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het U14 team uit in Eemnes 
en zondag speelde  het U16 team 
uit in Culemborg. Het U14 team 
nam vanaf het begin de voorsprong 
op de basketballers uit Eemnes. De 
voorsprong was na de rust zo groot 
dat coach Koen de Koning Alec 
Heijnemans en Eric de Koning (on-
ze aller jongste spelers uit dit team) 
veel liet spelen waardoor het team 
uit Eemnes de achterstand hierdoor 
iets kon verkleinen. Door goed sa-
menspel werd in het laatste kwart 
weer orde op zaken gesteld en hier-
door werd de eindstand voor de jon-
ge Argonauten uiteindelijk 61-32. 
Door deze winst verzilverde U14 de 
eerste plaats in de competitie.
Het U16 team moest een spannen-
de wedstrijd spelen tegen Archipel 
uit Culemborg want bij winst kon 
het U16 team de tweede plaats van 
hen overnemen. Het werd een zeer 
spannende wedstrijd voor de Argo-
nauten waarbij voorsprong en ach-
terstand elkaar voortdurend afwis-
selden. Center Alex Kramer maak-

te de nodige punten maar ook Joey 
Sluijs was belangrijk voor zijn team. 
In de laatste minuut van de wed-
strijd maakte Kalvin de Koning een 
belangrijk punt waardoor Argon op 
voorsprong kwam en maakte Ymor 
van der Heijden het daarna af. De 
eindstand werd hierdoor 37-41 en 
daardoor kwam U16 op de tweede 
plaats in de competitie te staan.
Het andere jeugdteam van Argon 
Basketball - U18 - hoefde dit week-
eind niet te spelen en staat nog on-
verslagen op de eerste plaats. Kort-
om een goed speelweekeinde voor 
de jeugdleden van Argon Basket-
ball.
Na de Kerst willen we met het 
nieuwste en aller jongste team van 
Argon Basketball ook wedstrijden 
gaan spelen. Dit team traint op vrij-
dag van 18-19 uur in de Eendracht 
maar komt daarvoor nog eigenlijk 
net 1 à 2 spelers tekort. Welke durf-
al komt ons versterken? Basketball 
is namelijk een uitdagende team-
sport waarbij tal van vaardigheden 
worden gecombineerd.

Leuke wedstrijddag voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Op zondag 6 november jl. 
heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoernooi 
in Abcoude. In Abcoude werd het 
eerste Fuyiama toernooi van het sei-
zoen 2016/2017 gehouden. Gedu-
rende het seizoen zijn er vier wed-
strijddagen waaraan meegedaan 
kan worden. De eerste wedstrijd-
dag werd gehouden in de Kees Bon 
zaal in Abcoude. Voor dit gezellige 
toernooi hadden zich ongeveer 400 
judoka’s ingeschreven van jong tot 
oud. Voor Judoschool Blaauw deden 
er 26 deelnemers mee op deze wed-
strijddag. De bedoeling van dit toer-
nooi is om de judoka’s zoveel moge-
lijk ervaring op te laten doen. Naast 
een prijs voor de eerste en tweede 
plaats kregen ook de overige deel-
nemers in de poule een prijs voor de 

derde plaats. Aan het eind van de-
ze wedstrijddag waren er 5 eerste 
plaatsen en 6 tweede plaatsen ge-
wonnen. De volgende deelnemers 
van Judoschool Blaauw werden 
eerste: Joep Haarman, Liza Chere-
panova, Luuk Haarman, Mika Stam, 
Wouter van Kootwijk. De volgende 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
werden tweede: Emma Zeilstra, Er-
lend Keune, Kyan van der Toorren, 
Mathieu Antonis, Nigel Enthoven, 
Thijmen Hooijman

Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
prijs voor de derde plaats in ont-
vangst nemen. Al met al was het een 
zeer succesvol toernooi voor Judo-
school Blaauw.

Driebandentop in onze 
vrijheid
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was de directe finale drie-
banden-B in Onze Vrijheid in de 
Amstelhoek. Door omstandigheden 
waren er slechts 5 finalisten die de 
strijd aangingen met als program-
ma voor beide dagen 4 wedstrijden 
per speler. De toppers die aan de 
tafel kwamen waren: Bas Krabben-
dam van Adelhof, Jim van Zwieten, 
Jan van Veen (titelverdediger) en 
Gijs Rijneveld van De Springbok en 
Ton Bocxe van Stieva-Aalsmeer. Na 
de eerste dag stonden Jim en Ton 
beiden op 4 wedstrijdpunten waar-
van Jim met een moyenneprocent 
van 148% tegenover Ton met 100% 
ver bovenaan stond. Bas en Gijs gin-
gen na de eerste dag met lege han-
den huiswaarts en Jan wist van Bas 
een winstpartij af te snoepen. Voor 
zondag nieuwe kansen die door Bas 
gretig werd benut door een winst-
partij op Gijs. De plaatsen 3, 4 en 
5 waren gelijk en de rangschik-
king moest volgen door de bereke-

ning van het moyenne procent. Ton 
was tegen Bas in 23 beurten uit en 
kwam in de finale uit tegen Jim die 
in slechts 18 beurten van Jan won. 
Met beiden 6 punten en een beter 
moyenne voor Jim begon de fina-
lepartij tegen Ton. Het ging in hoog 
tempo gelijk op tussen Jim en Ton. 
Met mooie oplossingen kreeg het 
publiek waar waarvoor het kwam. In 
12 beurten had Ton zijn 16 te ma-
ken caramboles met een moyenne 
waar menige libre speler jaloers op 
is: 1.333 Jim kwam verdienstelijk op 
12 caramboles van de 15 te maken 
met een rond gemiddelde van 1.00. 
Aria en Lucia van Biljartfederatie De 
Ronde Venen maakte de einduitslag 
als volgt bekend en reikte de bekers 
en bloemen uit.

Ton Bocxe(kampioen) 8 pnt
Jim van Zwieten 6 pnt
Gijs Rijneveld 2 pnt
Bas Krabbendam 2 pnt
Jan van Veen 2 pnt

Hertha JO-13/4 verliest 
zeer ongelukkig
Vinkeveen - De eerste fase onder-
streepte de verwachting en werd er 
geweldig als team gespeeld door 
een bijna proffessionele bal circu-
latie, waarbij jammer genoeg de af-
rondingen niet werden benut om op 
voorsprong te komen. Helaas na 10 
minuten werd een hard oncontro-
leerbaar afstandsschot van de gas-
ten op het lichaam van Ferre ge-
schoten waarna de bal onhoud-
baar  in eigen doel verdween  en 
tegen de verhouding en Hert-
ha ongelukkiger wijze op achter-
stand  bracht 0-1. Het bracht  Hert-
ha enigszins uit evenwicht om dat te 
herstellen werd het goede aanvals-
spel van het begin veranderd in en 
jacht naar een tegentreffer. Dit re-
sulteerde dat de verdedigende posi-
ties uit het oog werden verloren en 
aanvallen van Hertha  door het mid-
den werden afgestraft met onnodi-
ge tegentreffers waardoor de rust 
werd ingegaan met een slecht uit-
ziende ruststand van 0-5.

Herstellen 
Maar de geweldige leider Michel 
zag kans in de rust het verloren ver-
trouwen in eigen kunnen volledig 
te herstellen en niet zonder suc-
ces.  Na rust was het weer Hertha 
die de boven liggende partij was en 
werden de aanvallen weer door het 
spel breed te houden gelijk beloond 
een geweldige steekpass van Zake-
ria bereikte op maat Dylan en die 
in de loop Alex aan de andere zij-

de van veld  welke de met een strak 
inschoot  in het doel onbereikbaar 
voor de keeper en het team en alle-
man weer blij maakte 5-1. Dit mooie 
doelpunt gaf Hertha het nodige ver-
trouwen, want niet veel later ont-
stond door goed teamwerk  een 
zelfde situatie waarbij Ravi weer 
Alex aanspeelde met een pass op 
maat  welke voor de tweede keer de 
keeper  nakijken gaf 5-2.
 
Verdediging
Jammerlijk genoeg was  de verde-
diging bij Hertha niet adequaat  ge-
noeg waardoor de goede keeper 
Timmety wederom zijn doel niet 
schoon kon houden en uit nodelo-
ze situatie de bal weer achter hem 
verdween 2-6. Maar het was hart-
verwarmend te zien dat de mannen 
van Hertha het er niet bij lieten zit-
ten zich als leeuwen terug vochten,  
met resultaat want dit keer was het 
Tom die met een goede actie Ferre 
in stelling bracht en zijn blaam zui-
verde door er nu zelf in het goede 
doel te scoren 3-6. Niet veel later 
weer veel onnodige fouten  in eigen 
doelgebied  waarvan  de tegenstan-
der gebruik van maakte om helaas 
de 3-7 baan te tekenen. Omdat weg 
te spoelen en als team karakter te 
tonen  werd even voor het fluitsig-
naal van de voortreffelijke scheids-
rechter Yur van de Horst de wed-
strijd beëindigd met een soepel lo-
pende aanval waarbij Ferre de eind-
stand terecht op 4-7 bracht.

Wintersport-occasion-
beurs bij Intersport DUO
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genieten 
van een welverdiende wintersport-
vakantie. Zorgvuldig worden de di-
verse bestemmingen met elkaar 
vergeleken op sneeuwzekerheid, 
aanwezigheid van apres-ski, aantal 
kilometers piste etc. Echter wordt 
het belangrijkste vaak vergeten of 
pas op het laatste moment gere-
geld. Om optimaal te kunnen genie-
ten en om blessures te voorkomen 
dient uw ski- of snowboarduitrus-
ting in optimale conditie te verke-
ren. De medewerkers van Intersport 
DUO staan voor u klaar om de tech-
nische staat van uw materiaal vrij-
blijvend te beoordelen. Van donder-
dag 17 november t/m zaterdag 26 
november a.s. organiseert Intersport 
DUO wederom de jaarlijkse ski-, en 
snowboard-occasionbeurs in fili-
aal Uithoorn. Gedurende deze da-
gen wordt een groot aantal gebruik-
te ski’s, skischoenen, snowboards 

en snowboardschoenen te koop 
aangeboden. Ook aan particulieren 
wordt de mogelijkheid geboden om 
wintersportmateriaal op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen tech-
nisch veilig materiaal (geen kleding) 
wordt geaccepteerd
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen. Zo kunt u tij-
dens de occasionbeurs nog gebruik 
maken van laagseizoen voordeel op 
ski- en snowboard onderhoud. In-
tersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uit-
hoorn. (0297-560329) 

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.
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De Ronde Venen - De 3e ronde 
in de beker zit er ook weer op. De 
uitslagen bekijkend was er met de 
motivatie helemaal niks mis. Voor-
al een paar 2 divisie-teams haal-
den lekker uit tegen hun 1e divisie 
tegenstander. Het weer laat merken 
dat de herfst vol is ingezet en dat 
we richting winter gaan. Het zon-
netje begint langzamerhand wat te 
verwateren en dus zetten we van-
af deze week de toppers van de 
week maar in de schijnwerper! Die 
schijnwerper schijnt deze week op 
slechts een speler namelijk John 
Beets. John speelde de kortste par-
tij van de week, 110 caramboles in 
17 beurten en hij maakte ook nog 
eens de hoogste serie, 33 carambo-
les (30%).

Dan de bekerstrijd. 
Bar Adelhof 2 was de gastheer voor 
de Merel/Heerenlux 1. De Gasten 
lieten zich van hun goede kant zien, 
drie winstpartijen en een verliespar-
tij maakten een totaal van 44 pun-
ten terwijl de gastheer op 35 bleef 
steken. De Kromme Mijdrecht 1 
blijft ook lekker bezig. Tegenstan-
der de Biljartmakers kreeg slechts 
in 1 partij kans op de winst en die 
pakte Bart Dirks dan ook. De ande-
re partijen waren voor de Kromme 
Mijdrecht 1, 45-24. Clubgenoot De 
Kromme Mijdrecht 2 had het aan-
zienlijk zwaarder tegen het in vorm 
zijnde de Kuiper/Stee Inn. Geen 
partij kon gewonnen worden en ook 
het scoren van de punten zelf ging 
moeizaam. Dat leverde dan slechts 
20 punten op voor de thuisploeg 
terwijl de Kuiper het volle aantal 
van 48 punten binnensleepte. De 
Springbok 1 had thuis een moeilij-
ke avond tegen Bar Adelhof 1. Jim 
van Zwieten won wel zijn partij maar 
in de andere 3 potjes speelden de 
Springbokken onder hun kunnen en 
bleef daardoor op 28 punten steken. 
Tegenstander Bar Adelhof 1 deed 
een stuk beter door 44 punten in de 
zakken te stoppen. Clubgenoot De 
Springbok 2 deed het wel beter te-
gen Bar Adelhof 3. Een gelijkspel en 
flink tegengas in de verliespartijen 
leverde 35 punten op. Daarmee is 
het dan driemaal winst en een ge-
lijkspel voor Bar Adelhof 3. Dat bij 
elkaar opgeteld levert de lekkere 
score van 47 punten op. 

Geen kans
De Merel/Heerenlux 2 liet tegen-
stander the Peanutbar 1 geen en-
kele kans op de winst. Alle vier de 
partijen werden door de Merel ge-
wonnen maar de tegenstand van 
the Peanutbar leverde hen nog 31 
punten op. Lutis Ventilatietechniek/
De Springbok houdt de goede vorm 
vast. Deze week moesten zij naar 
Stieva/Aalsmeer toe. Het maakte 
Lutis niet uit. John Beets is al eerder 
genoemd maar Piet Stokhof en Alan 
Knightley wonnen ook gedegen hun 
partijen. Henk Doornekamp had iets 
meer beurten nodig maar won ook 
zijn partij en dat maakt dan een vol-
le winst van 48 punten. Stieva bleef, 
helaas voor hen, op 23 steken. The 
Peanutbar 2 was heel goed bezig te-
gen de Merel/Heerenlux 3. De man 
van de hoge series, Dorus v/d Meer 
(de Merel) zag tegenstander Ro-
han Janmaat de partij uitmaken en 
kreeg in de nabeurt nog de kans op 
een gelijkspel. Helaas mistte Dorus 
die kans en daardoor verloor hij dan 
ook de partij. Ook de andere drie 
partijen waren een prooi voor the 
Peanutbar en ook voor hen de volle 
teug van 48 punten. De Merel/Hee-
renlux 3 bleef op 33 punten steken. 
ASM ontving CenS. Hier werd de 
thuisploeg geen ruimte gegeven om 
partijen te winnen, dat deed CenS 
zelf wel. Ook CenS haalde de volle 
winst en liet de thuisploeg met 31 
punten achter.

Honderd jaar schaats-
vereniging Nooitgedacht

De Ronde Venen - IJsclub Nooit 
Gedacht bestaat dit jaar 100 jaar. 
Om dit te vieren mochten de groe-
pen 4, 5 en 6 van Kids College 
schaatsen. Op dinsdag 1 novem-
ber vertrok om 8:30 uur de bus 
naar de VechtseBanen in Utrecht. 
Na het aantrekken van de schaat-
sen mochten de kinderen het ijs op. 
De kinderen op de binnenbaan leer-
den schaatsen door middel van leu-
ke spelletjes. De kinderen op de 400 
meter baan schaatsten de Elfste-
dentocht en konden stempels spa-
ren. Tussendoor genoten alle kinde-
ren van de koek & zopie. Aan het 
einde van de ochtend was het he-
laas weer tijd om te gaan. De kin-
deren kregen een heerlijke appel in 
de bus. Ook kregen de kinderen een 
mooi Elfstedenkruisje mee naar huis 
als mooie herinnering aan deze leu-
ke en sportieve ochtend.

Zilveren Turfloop over 
schoonste parcours?
De Ronde Venen - Zondag 6 no-
vember organiseert AV De Veenlo-
pers de 26e Zilveren Turfloop. De 
loop is onderdeel van het Zorg- en 
Zekerheidcircuit, waarbij nog 7 an-
dere lopen in de omgeving aange-
sloten zijn. Als organisator van de-
ze loop wil AV De Veenlopers graag 
dat de lopers over een schoon par-
cours lopen. 
Zij zorgen daarom voor een par-
cours dat opgeruimd en schoon is, 
zonder zwerfvuil, en roepen de or-
ganisatoren van de overige 7 lopen 
op dat ook te doen. De organisatie 
van de Zilveren Turfloop is verheugd 
dat NME-Centrum De Woudreus dit 
initiatief steunt en nomineert haar 
totale parcours als schoonste en 
mooiste in deze regio. 

Niet alleen
Gelukkig hoeven de Veenlopers niet 
alleen aan de slag. Bij NME-cen-

trum De Woudreus hebben zich het 
afgelopen jaar al meer dan 80 men-
sen gemeld die de gemeente De 
Ronde Venen helpen zwerfafval op 
te ruimen in hun buurt, in het park 
of tijdens een wandeling. De Veen-
lopers hopen dat dit initiatief andere 
sportverenigingen en –evenemen-
ten ook stimuleert om aandacht te 
besteden aan een schoon sportter-
rein en –evenement.

Meehelpen?
Wilt u ook meehelpen zwerfaf-
val opruimen en heeft u een prik-
ker, handschoenen en/of een hes-
je nodig? Laat dat dan weten via 
nmederondevenen@odru.nl. Ook 
als u al meehelpt, horen we dat 
graag. Op een kaart, te vinden via  
www.dewoudreus.nl onder de knop 
Zwerfafval, houden we namelijk bij 
waar in de gemeente al mensen 
meehelpen zwerfafval op te ruimen.

Volleybaltoernooi 
“Winteredition”
Mijdrecht - Volleybalvereniging Uni-
tas organiseert op vrijdagavond 18 
november in sporthal de Phoenix aan 
de hoofdweg in Mijdrecht een volley-
baltoernooi in winterse sferen. Met 
schaatsen, sleeen, sneeuw en winter-
se klanken strijden de teams om de 
“scheve schaats trofee”. De start van 
dit spektakel begint om 19.00 en zal 

om ongeveer 22.30 een winnaar op-
leveren. Er is nog plaats voor de laat-
ste paar teams. Mocht u een team op 
de been kunnen brengen en u wilt 
op recreatief niveau meespelen deze 
avond dan kunt u zich aanmelden op 
onze site: www.Unitas-mijdrecht.nl. 
De inschrijving sluit op 11 november 
en er spelen maximaal 16 teams mee.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - En zo is het alweer novem-
ber geworden. De wintertijd is inge-
gaan, de blaadjes vallen, kortom het 
ideale seizoen om op dinsdagmiddag 
lekker te bridgen. Bij Hartenvrouw 
ging het om de tweede zitting van de 
laddercompetitie en iedereen had er 
weer zin in. Omdat je niet per defini-
tie wordt ingedeeld in de lijn waar-
in je gewoonlijk speelt is het ook een 
mooie gelegenheid om eens ande-
re dames aan de bridgetafel tegen te 
komen. In de A-lijn waren deze zit-
ting Gerda Bosboom & Nel Hame-
lijnck veruit het sterkst met 62,15% 
gevolgd door Guus Pielage & Renske 
Visser met 55,21%. De derde plaats 
was voor Kokkie van den Kerkhoven 
& Corry Smit met 54,86%. Ondanks 
haar langdurige afwezigheid is Cor-
ry overduidelijk het bridgen niet ver-
leerd.

Top vijf
In de B-lijn was de eerste plaats voor 
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen met 
60,66%, tweede waren Sonja Reeders 
& Ank Reems met 59,47% en derde 

eindigden Riet Beijer & Thea Sam-
som met 55,83%. In de top-vijf van 
het ladderklassement na twee ge-
speelde rondes staan Kitty van Beem 
& Janny Streng bovenaan. Op twee 
staan Gerda Bosboom & Nel Hame-
lijnck, op drie Inge Dyrbye & Thea 
Stahl, Reina Slijkoord & Trijnie Jansen 
op vier en Geke Ludwig & Margo Zui-
dema eindigden op de vijfde plaats. 
Dat niet iedereen in zijn gebruike-
lijke lijn speelde leidde ertoe dat in 
een moment van onoplettendheid 
spellen van een deeltafel uit de ver-
keerde lijn op tafel kwamen. En dat 
kwam pas na twee gespeelde spel-
len aan het licht. Alle lof voor de re-
laxte manier waarop de wedstrijdlei-
ding ook deze hobbel wist te nemen. 
Wat doen die dames het goed! Het 
mag wel eens gezegd worden: Cha-
peau! voor Renske, Hans, Ria en Ti-
na, die er voor zorgen dat het brid-
gen wekelijks soepel en gezellig ver-
loopt. Voor informatie over Harten-
vrouw belt u secretaris Sandra Raad-
schelders 0297-569910 of mail naar 
Hartenvrouw2015@gmail.com

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Zaterdag 12 november 
weer een gezellige kaartavond in De 
Hoef. De Biljartclub “De Hoef” orga-
niseert in Dorpshuis De Springbok
klaverjasavonden. Iedereen die van 
een gezellige kaartavond houdt is 
van harte welkom. Er zijn weer leu-
ke en lekkere prijzen te winnen. De 

avonden dit seizoen zijn nog op 12 
november en 10 december en vol-
gend jaar op 14 januari, 11 februari, 
11 maart en 8 april. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur. Zaal is open om 
19.30 uur De kaartavionden worden 
gehouden in de Springbok aan de 
oostzijde 61 a in De Hoef.

CSW boekt ruime zege
Wilnis - CSW speelde zaterdag 
op eigen veld tegen Nieuwland en 
boekte een ruime overwinning van 
5-1. Een uitslag die overigens nog 
hoger had kunnen uitvallen als 
CSW iets nauwkeuriger met de kan-
sen was omgesprongen. CSW be-
gon voortvarend aan de wedstrijd en 
kreeg al snel de eerste kans. Sander 
Kunkeler zette de bal laag voor maar 
Dave Cornelissen kwam net iets te-
kort om de bal in het doel te glijden. 
CSW was de ploeg met het meeste 
balbezit maar wist nog niet de juis-
te opening te vinden in de defensie 
van Nieuwland. 
Overigens kwam CSW achterin 
nauwelijks in de problemen en het 
wachten was dan ook op de ope-
ningstreffer. Die verscheen na een 
half uur spelen op het bord. Berry 
Kramer kreeg de bal in de kluts mee 
en kon zomaar alleen op doel aflo-
pen om vervolgens beheerst af te 
ronden. Daarna een prima actie van 
Mike Cornelissen die na een goede 
aanval de doelman omspeelde maar 
daarna het doel iets te hoog zocht. 
Nog voor rust breidde CSW de voor-
sprong uit. De doelman van Nieuw-
land ging aan de zijkant van het 
veld in de fout en de goed doorzet-

tende Oscar Leune leverde een pri-
ma voorzet af die door Dave Corme-
lissen in het verlaten doel werd ge-
tikt. De tweede helft een CSW dat 
veel kansen kreeg om de score uit te 
breiden maar dat vooralsnog naliet. 
CSW sneed een aantal malen prima 
door de verdediging van Nieuwland 
heen maar het beslissende tikje ont-
brak. Het was nog even oppassen 
geblazen toen Nieuwland even bui-
ten de zestien een vrije trap kreeg 
toegekend maar het schot beland-
de in de muur en de rebound werd 
door Jordy Wens knap onschade-
lijk gemaakt. Halverwege de twee-
de helft gooide CSW de wedstrijd 
definitief in het slot. Elroy Baas gaf 
de bal precies op maat op Sander 
Kunkeler. Die liep vervolgens alleen 
op doel af en rondde af met een ma-
gistraal stiftballetje. De 4-0 was we-
derom een assist van Elroy Baas die 
laag voorzette en ditmaal werd de 
bal prima inschoten door Mike Cor-
nelissen. CSW bleef lekker doorgaan 
en een voorzet van Dave Cornelis-
sen werd onhoudbaar ingekopt door 
Vincent van Hellemondt. Nieuwland 
mocht nog iets terugdoen na een 
slordigheidje van CSW achterin en 
bepaalde zo de eindstand op 5-1.

Thijs Bobeldijk als pupil van de 
week in de dug out bij Argon
Mijdrecht - 10 jaar oud is hij, Thijs 
Bobeldijk de pupil van de week en 
afgelopen zaterdag verrichtte hij de 
aftrap van de wedstrijd Argon tegen 
Spijkenisse en zat hij tussen de se-
lectie spelers in de dug out. Al vanaf 
zijn 5e speelt hij bij Argon. Dit jaar in 
het team J011-1 en Thijs staat daar 
elke week onder de lat. “0Ik vind het 
superleuk om te keepen en ben bij-
na elke dag wel bij Argon te vin-
den, want ik train 5 keer in de week 
en speel dan ook nog een wedstrijd 
op zaterdag” vertelt hij. Bij Keeper-
school Berkelaar leert hij veel van 

Glenn, Yannick en Gerard. Hij vindt 
het ook best speciaal dat ie op zon-
dag ook soms training krijgt van Ro-
mero, de keeper uit het eerste elftal 
van Argon. Zijn favoriete profkeeper 
is Manuel Neuer. Hem vind ik echt 
heel goed zegt Thijs en hij vervolgt; 
Mijn favoriete profclub is Ajax en 
sinds dit jaar hebben we seizoens-
kaarten, waardoor ik lekker vaak 
naar een Ajax wedstrijd kan kijken 
in het stadion. Maar nu ik deze week 
pupil van de week ben, hoop ik dat 
Argon wint en Romero de nul houdt.
Foto: sportinbeeld.com

Vijfmaal een volle teug uit 
de beker!

Puike prestatie CSW MO 15-4
Wilnis – Het gezelligste meiden-
team van CSW mocht aantreden 
in en tegen Woudenberg MO15-1. 
Vooraf een lastige wedstrijd tegen 
deze ploeg uit top van de compe-
titie. Echter, zoals elke wedstrijd be-
gint ook deze met 0-0. CSW lieft 
vanaf het begin zien dat het gelijk-
waardig was, kreeg zelfs de beste 
kansen. Woudenberg kwam na een 
snelle aanval alleen voor de keeper. 
Het schot werd fantastisch gekeerd, 
maar in de rebound kon Wouden-
berg toch de 0-1 scoren. Voor CSW 
was dat aanleiding om er nog een 
schepje bovenop te doen. Wouden-
berg werd steeds meer onder druk 
gezet en was leek met kunst en 
vliegwerk de voorsprong tot de rust 
vast te houden. Vlak voor rust werd 
een knap schot van CSW mooi met 
de handen geblokkeerd, echter niet 

door de keepster, maar door een 
verdediger. De toegekende penalty 
werd door CSW snoeihard tegen de 
touwen geschoten, 1-1. Na de rust 
ging het spel op en neer. Door sterk 
verdedigen van CSW kreeg Wou-
denberg nauwelijks echte kansen. 
CSW was veel gevaarlijker, maar 
kon helaas dat niet meer met een 
doelpunt belonen. Zo bleef het de 
hele 2e helft spannend en was Wou-
denberg aan het eind van de wed-
strijd het meest blij met het gelijke 
spel. Het gezelligste team met Ja-
ney, Anne, Nina, Gabriëlle, Lynn, Ro-
my, Dirkje, Luna, Sofie, Dewi, Nadi-
ne, Nikki, Narjiss, Jo-Lin, Naomi en 
Danique nam een meer dan ver-
dient mee naar Wilnis. Ze bewezen 
daarmee dat gezelligheid en pres-
tatie best samen kunnen gaan. Een 
puike prestatie!

Grillige 3-2 overwinning 
Atalante dames 1
Vinkeveen - Wederom een grilli-
ge wedstrijd voor de Haaxman-Ver-
bruggen ladies van 1 (7e) tegen 
hekkensluiter VHZ. De eerste set 
verloren de Vinkeveense dames met 
10-25 en de tweede werd met 25-5 
gewonnen. Zo gek was het nog niet 
geweest. Er was een soort van ge-
spannen begin met te veel aarzelin-
gen en te weinig attente initiatieven. 
Voordat het maar goed en wel in de 
smiezen kwam, was de set voorbij. 
Met wat aanpassingen in de opstel-
ling begon het in set 2 ineens te lo-
pen, wel fink geholpen door VHZ 
dat nu uit de flow was. In de re-
gel spelen we vaak lange spannen-
de rally’s tegen elkaar, verderop in 
de wedstrijd waren die er wel. Set 
3 begon wederom met fikse achter-
stand. Ondanks de vrij nieuw in ge-
bruik genomen libero wissel (nood-
gedwongen door de achilles bles-
sure van Astrid) kan de pass in het 
algemeen beter en op 4-17 achter 

volgde een wissel op de verdeling 
die goed uitpakte. Tot maar liefst 13-
21 werd teruggeknokt, met name 
Saskia maakte veel punten en ser-
veerde steeds harder en scherper. 
Helaas net als vorige wedstrijd net 
te kort maar uitstekend terug geko-
men: 21-25 verlies. In set 4 begon 
het echt te lopen en de thuisploeg 
ging steeds vrijer ballen in een tot 
halverwege gelijk opgaande leuke 
strijd. Mooie ballen die van de grond 
werden getubed, mooie passes, ver-
deling en aanval, leuke lange ral-
ly’s. En prima serveerwerk, Sas zette 
weer een lekkere reeks neer en het 
gat was geslagen: door naar de set-
winst 25-15. De vierde vijfsetter (van 
de 5 wedstrijden) ging voort als set 
4. Fijne combinaties, met bv lekke-
re rake klappen van Daan door het 
midden. Met 15-6 zetten de Atalan-
te dames de wedstrijd op hun naam. 
Invallers Aletta en Brenda super be-
dankt voor het meedoen!
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G-run
De organisati e is trots dat ook dit jaar de G-run is toegevoegd 
aan de Zilveren Turfl oop. Om 10.20 uur loste Amber Sprengers 
het startschot en gingen 33 deelnemers met begeleiders van 
start. Wat een plezier hadden de G-runners, dit was van hun 
gezichten af te lezen! 

Prestati elopen
Vanaf 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 5 en de 
16,1 kilometer van start. Inmiddels was het weer droog 
geworden, maar op het natt e parcours en de gevallen blade-
ren was het oppassen geblazen. De deelnemers hadden in 
ieder geval geen last van verkeer op de polderweggetjes. Het 
parcours loopt al 25 jaar grotendeels door de polders rondom 
Mijdrecht en langs het riviertje De Kromme Mijdrecht. Maar 
voor het eerst verkeersvrij! Na iets meer dan 15 minuten 
was de eerste 5 km loper al weer bij de fi nish. De voorfi etser 
had grote moeite hem voor te blijven in de glibberige boch-
ten. De 5 kilometer werd bij de heren gewonnen door Marc 
Cinjee en bij de dames door Judy Middelburg. De dames van 
AV Olympus ’70 deden goede zaken met een 1e en 2e plaats 
op de 5 km en op de 10 km. De 10 km werd gewonnen door 
Sven Strijk en bij de dames was Marlies Jongerius de snelste. 
Wilfred Verhagen liep de 16,1 km in 56 minuten en 21 
seconden. De winnaar bij de dames was Nanda Clariesse.

Scholierenchallenge
Aan de scholierenchallenge deden dit jaar het Veenlanden 
College en basisschool De Windroos mee. Het VLC stond met 
vier teams aan de start, en de Windroos had twee teams 
ingeschreven. De uitslag van de scholenbatt le was bij het 
schrijven van dit bericht nog niet bekend. De winnende school 
krijgt de wisselbeker komende week overhandigd. Daarnaast 
was er voor elk team een beker. De organisati e hoopt dat 
meerdere scholen in de toekomst zich gaan mengen in de 
scholenstrijd.

Business loop
Bij de voorbereidingen van de Zilveren Turfl oop werd al 
duidelijk dat er een record aantal teams deel zou nemen 
aan de businessloop. Veel bekende namen, maar ook 
nieuwe bedrijven waren de uitdaging aangegaan met een 
businessteam aan de start te staan. Voorafgaand aan het 
startschot werd er eerst een teamfoto gemaakt. Daarna 
begon de strijd op de 5 km. Multi fi ll 2 en Groenwest steden 
om de eerste plaats. De wisselbeker gaat dit jaar naar Multi fi ll 
2. Bij de 10 km was VOKU het snelste team. Ons Tweede Thuis 
had dit jaar zes teams aan de start staan, daarnaast namen ze 
deel aan de G-run.

Zilveren Tur� oop ondanks � kse regenbuien een druk bezocht evenement
Mijdrecht - Afgelopen zondag stond bij veel hardlopers de 
Zilveren Turfl oop op de agenda, traditi egetrouw op de eerste 
zondag in november. De weersvoorspelling gaf voor het 
weekend herfstweer aan, en helaas kwam deze voorspelling 
uit: een enorme bui zorgde voor een waterballet ti jdens 
de Rabo GeZZinsloop. De organisati e probeert elk jaar de 
Zilveren Turfl oop professioneler te maken. Dit jaar was het 
parcours het speerpunt. Dit kan veiliger en in overleg met 
de gemeente was besloten grote delen van het parcours 

verkeersvrij te maken. Dit bleek een groot succes: de lopers 
genoten van de rust langs de Kromme Mijdrecht. Ontspannen 
hardlopen, niet hoeven lett en op wielrenners of motoren.

Rabo GeZZinsloop
Om ti en uur klonk het startschot voor de Rabo GeZZinsloop. 
Langs het parcours stond een lang lint toeschouwers met 
paraplu’s, want de regen kwam met bakken uit de lucht. 
Maar de kinderen stonden enthousiast te trappelen om de de gemeente was besloten grote delen van het parcours de gemeente was besloten grote delen van het parcours Maar de kinderen stonden enthousiast te trappelen om de 

Jongens t/m 12 jaar:
Niels Schoonderbeek

Meisjes t/m 12 jaar:
Jasmijn Wiegmans

Jongens 7 t/m 9 jaar:
Koen Verbruggen

Meisjes 7 t/m 9 jaar:
Elin van Dijken

Jongens 4 t/m 6 jaar:
Jort Schoonderbeek

Meisjes 4 t/m 6 jaar:
Noa Boutkan

Alle uitslagen van de 5 km, 
10 km en 16,1 km staan
vermeld op:
www.zilverenturfl oop.nl

Prachti ge foto’s van de start,
en van de Rabo GeZZinsloop 
kunt u terugvinden op:
www.sporti nbeeld.com

De 26e editi e van de Zilveren 
Turfl oop was een groot sporti ef 
succes. Met hulp van alle 
sponsoren is het weer gelukt, 
het grootste sportevenement 
van De Ronde Venen te
organiseren.

Op naar volgend jaar:
zondag 5 november 2017.

kilometer door het park te rennen. Ze trotseerden de regen 
en de kou. Bij de fi nish kregen ze een prachti ge medaille 
en een goedgevulde goodie-bag. De Windroos mag zich de 
sporti efste school van De Ronde Venen noemen, er deden 
144 leerlingen van de school mee. Ook kinderen van de 
Fontein, de Driehuisschool en de Antoniusschool hadden zich 
ingeschreven. De deelnemers kwamen uit heel Nederland: 
Den Haag, Berkel en Rodenrijs en zelfs Arnhem.

Uitreiking cheque aan sti chti ng Jongeren Acti ef
De organisati e van de ZTL doneert elk jaar een deel van de 
startgelden aan een goed doel. Dit jaar is de cheque uitgereikt 
aan de sti chti ng Jongeren Acti ef. Deze sti chti ng wil kinderen 
en jongeren in de gelegenheid stellen te sporten, als de 
fi nanciële situati e in een gezin dit niet toelaat.
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