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KORT NIEUWS:

Motorrijder 
gewond
Amstelhoek - Donderdag 31 
oktober heeft er een verkeers-
ongeval plaatsgevonden tus-
sen een motorbestuurder en 
een bestuurder van een vracht-
auto met oplegger. Hierbij is de 
22-jarige motorbestuurder ge-
wond geraakt. 
Rond 18.00 uur kwam een 
22-jarige man uit Landgraaf 
op de motor uit de richting 
van Uithoorn. Hij haalde voor 
het rode verkeerslicht op de 
Mijdrechtse Zuwe een rij stil-
staande auto’s in. Met groen 
licht haalde hij met verhoogde 
snelheid de auto’s in. Dit ver-
klaart een automobilist die ge-
tuige was van het ongeval. De 
35-jarige vrachtwagenbestuur-
der uit Mijdrecht kwam aan-
rijden en verklaart de motor-
rijder gezien te hebben maar 
dacht nog makkelijk voor de-
ze te kunnen invoegen. Hier-
op moest de 22-jarige motor-
bestuurder vol op de rem en 
klapte tegen de zijkant van de 
oplegger. Hierbij brak de mo-
torbestuurder zijn pols en el-
leboog. De politie doet onder-
zoek naar het incident.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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RESERVEER 
NU AL

bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926

ADVERTEREN?
IN DE

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

Om de stap naar je eerste eigen huis een stuk kleiner te 
maken, is de Starters Renteregeling ontwikkeld. Die geeft je 
meer ruimte in je portemonnee. Zo wordt jouw droomhuis 
misschien werkelijkheid. Kom langs, dan bekijken we samen de 
mogelijkheden!

EErstE huis kopEn?
De StarterS renteregeling kan je helpen!

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DuiDELiJk VErhAAL

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297568911

WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

We vieren
FEEST!

ZIE ONZE ADVERTENTIE
ELDERS IN DEZE KRANT!

Mijdrecht - Het ziet er naar uit dat 
er steeds meer tegenstand van de 
omwonenden van Molenhof komt, 
nu blijkt dat de bouwplannen van 
Hoogvliet, totaal niet lijken op het 
enkele jaren geleden feestelijk ge-
presenteerde Masterplan van de 
gemeente, waarbij Molenhof en de 
Lindeboom tezamen in de verbouw 
zouden gaan. Dit plan ging vrij snel 
van tafel toen bleek dat de Linde-
boom en omgeving fi nancieel niet 
haalbaar was. Nu heeft Hoogvliet 
zelf een plan ontwikkeld. Dit plan, 
nog niet offi cieel maar een schets-
ontwerp, moet nu door de raad wor-
den goedgekeurd in een samenwer-

kingsovereenkomst. Het blijkt ech-
ter dat de omwonenden van Molen-
hof niet erg blij zijn met dit plan. Het 
Masterplan werd nog enigszins ge-
waardeerd, maar dit zeker niet.
De heer Schreurs, bewoner van de 
Kerkvaart vertaalde het duidelijk: 
“Het plan Hoogvliet dat er nu ligt, 
kan niet tippen aan het Masterplan. 
De verschillen zijn enorm. Mijn in-
druk is dat Hoogvliet hier een heel 
grote supermarkt (twee keer zo 
groot als de Boni) met veel par-
keerplaatsen boven de grond, voor 
zo min mogelijk geld wil realiseren. 
Dat de bewoners van Hofl and, Kerk-
vaart en het bejaardenhuis en an-

dere omwonenden hier enorm veel 
overlast van gaan krijgen, is waar-
schijnlijk geen prioriteit van de pro-
jectontwikkelaar.

In het Hoogvlietplan is de bouw he-
laas veel hoger (parkeerdekken) 
dan in het Masterplan. Dit is niet al-
leen onprettig voor het oog, maar 
ook voor de privacy van omwonen-
den. Vanaf negen meter kijkt ieder-
een naar binnen bij de omliggende 
woningen. Wij kunnen alleen maar 
tegen dit plan zijn en hopen dat de 
raad niet met dit plan zal instem-
men”, aldus Schreurs. 
(Vervolg elders in de krant)

Plan Molenhof krijgt steeds meer tegenstand van omwonenden

Hoogvlietplan lijkt niet meer 
op Masterplan gemeente

De Ronde Venen - Het laatste 
woord is nog niet gesproken over 
de plannen van het college, om nu 
voor eens en voor altijd de proble-
men rond het totaal verpauperde 
woonwagencentrum in Mijdrecht 
uit de wereld te helpen. 

Er ligt nu een totaalplan waarbij het 
woonwagencentrum geheel wordt 
gerenoveerd, herbouwd naar de 
normen van deze tijd. De bewoners 
krijgen dan na jaren weer eens een 
menselijk onderkomen. Het kost de 
gemeente eenmalig geld, maar deze 
situatie is ontstaan door grove fou-
te van vroegere colleges en ambte-
naren. Die hebben alles maar goed-
gevonden, veel dingen beloofd of 
toegezegd, maar ze zijn het nooit 
nagekomen. De boel is schande-
lijk verwaarloosd, hoewel de be-
woners keurig hun staangeld ble-
ven betalen.  “Nooit hebben wij  in 

al die jaren de handdoek in de ring 
gegooid. Ondanks alle procedures 
en het enorme getouwtrek, zijn wij 
nooit achtergebleven met de beta-
ling van ons staangeld. We hadden 
dat kunnen doen, omdat u in ge-
breke bleef vanwege achterstallig 
onderhoud”, aldus een van de be-
woonsters van het woonwagencen-
trum. “Al sinds 1986 is er niets meer 
aan ons kamp gedaan. Erg vind ik 
ook de uitspraak van de VVD in de 
krant dat jullie illegaliteit gaan be-
lonen. Er is niets illegaals aan. We 
wonen hier al 27 jaar  en er is ons 
nooit verteld dat we illegaal wonen. 
We betalen staangeld, onze belas-
tingen enz. Wat wij nu van de ge-
meente vragen is, naast de realisa-
tie van een nieuw woonwagencen-
trum, dat u ons niet ziet als een etni-
sche minderheid. Dat uw gemeente 
met een akkoord komt waarin ons 
recht op respect voor onze familie 

en overtuiging gewaarborgd blijft”.
(Vervolg elders in de krant)

Raad nog verdeeld over plannen over opknappen woonwagencentrum:

“Vroegere colleges hebben 
foute beslissingen genomen”

Maarten van der Greft VVD: 
“Je gaat toch illegaliteit niet belonen”

Mijdrecht - Vorige week ontving 
burgemeester Divendal een brief 
van de politiechef Midden-Neder-
land drs M.H.C. Barendse met daar-
in de mededeling dat eindelijk de 
kogel door de kerk is en het besluit 
gevallen is dat het politiebureau aan 
de Anselmusstraat in Mijdrecht ver-
laten gaat worden. Het politiebu-
reau krijgt een nieuwe locatie. ‘Het 

bureau in Mijdrecht is al jaren te 
klein en qua onderhoud en arbeids-
omstandigheden voldoet het bu-
reau al langere tijd niet meer’, aldus 
de politiechef. Nog niet is bekend 
waar het nieuwe bureau komt. Er 
wordt via makelaars naar een pand 
gezocht en zodra die is gevonden 
wil men dat voorlopig voor vijf jaar 
gaan huren.

Sinterklaas komt zaterdag 
naar De Ronde Venen
De Ronde Venen - De winkeliers 
van Mijdrecht, Wilnis en Vinke-
veen hebben het weer keurig ge-
regeld. Zaterdag a.s. komt Sinter-
klaas met zijn Pieten naar De Ronde 
Venen. Hij begint in Mijdrecht. Na-
tuurlijk weer op het Raadhuisplein. 
Hij wordt verwacht rond half twee, 
maar voor die tijd zijn er al Dans-
pieten die de kinderen en de ouders 
een dansje gaan leren. Als Sinter-
klaas dan komt, wordt hij verwel-
komd door een dansende menigte. 
Na het welkomstwoord zal de sint 

zijn aandacht geven aan de aan-
wezige kinderen. Tot hoe lang hij 
in Mijdrecht blijft is niet bekendge-
maakt, maar in ieder geval moet hij 
rond half vier aanmeren bij de loop-
brug in Wilnis. De burgemeester 
verwelkomt de Sint en ze gaan dan 
samen naar het plein bij het oude 
gemeentehuis, alwaar ieder kind de 
Sint een handje kan geven. Om zes 
uur ‘s avonds bezoekt de Sint ook 
nog Vinkeveen. Hij komt aan bij de 
zeilschool en zal dan te voet richting 
De Boei gaan.

Politiebureau Mijdrecht 
krijgt nieuw onderkomen

Politie zoekt 
getuigen
Mijdrecht - De politie in 
Mijdrecht zoekt getuigen van 
een mishandeling van een jon-
gen. Het slachtoffer werd zater-
dagmiddag in elkaar geslagen 
op de brug naast de Proostdij-
school in Mijdrecht. De jongen 
verklaart door vier jongers aan-
gevallen te zijn. Hij werd niet al-
leen mishandeld, maar zij ver-
nielden ook zijn smartphone 
door deze op de grond te gooi-
en. De daders zijn vier jongens 
van rond de 16 jaar oud, zij zijn 
getint en droegen donkere kle-
ding. De politie zoekt getuigen 
om zo deze vier knapen te kun-
nen oppakken.







 
 04   Nieuwe Meerbode  •  13 november 2013

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 Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
AF TE HALEN

Ineens heb ik het weer in mijn bol. Het 
moest anders, ik kon niet langer wach-
ten. Het binnenzitseizoen is aangebro-
ken, dus moest de woonkamer aange-
pakt worden. Een nieuw behangetje, de 
muur verven en de aanschaf van een 
nieuwe bank, eindelijk. Maar wat doe je 
met alle oude spullen? Te goed om weg te gooien, maar wij zijn er 
nu echt wel op uitgekeken. En dan is het lang leve het internet. Er 
zijn zoveel mogelijkheden om andere mensen blij te maken met ou-
de spullen die nog best een tweede leven verdienen.

Tweedehands
Een ding vind ik wel heel goed aan de crisis en dat is dat we anders 
gaan kijken naar bezit. Tweedehands is allang niet meer omgeven 
door een negatief oordeel. Integendeel, tweedehands is hip, vintage, 
origineel, milieu- en portemonneevriendelijk. Mensen trekken er tijd 
voor uit om rommelmarkten te bezoeken of het internet af te speu-
ren naar mooie koopjes. Een duidelijke win-winsituatie, diegene die 
wat kwijt wil, kan er nog enkele euro’s aan verdienen. De ander heeft 
voor weinig geld bijvoorbeeld een meubelstuk en kan datgene op-
knappen naar eigen smaak. 

Marktplaats
Zoals met zoveel dingen begin ik vol enthousiasme. Ik had bedacht 
dat ik alle spullen die weg konden op Marktplaats zou zetten. Ik had 
ooit een profiel aangemaakt voor deze advertentiesite op internet. En 
na 10 minuutjes stonden de foto’s van onze bank plus beschrijving 
bovenaan de lange lijst tweedehandshoekbanken te prijken. Binnen 
enkele uren zak je van nummer 1 naar pagina nummer tien en wor-
den je spullen steeds minder bekeken. Maar ach, één bod is genoeg. 
Maar na een paar dagen waarin er af en toe een bod wordt gedaan 
op de spullen, kwam er niemand om daadwerkelijk de spullen te ha-
len en te betalen. Dat is dan ook meteen het vrijblijvende van een 
marktplaats op internet. Sommige mensen hebben de beleefdheid 
om te laten weten dat ze van de koop afzien, maar evenveel mensen 
laten niets meer van zich horen. Dat was het moment dat ik realiseer-
de dat niet alles in de verkoop rozengeur en maneschijn is. Nee, een 
lange adem heb je nodig voor de ruilhandel. Je moet tevreden zijn 
met een bepaald bedrag. En een flinke portie geduld hebben. Rijk 
word je er niet van, in ieder geval niet financieel, maar wel rijk aan 
ervaringen! Dat laatste is mij ook heel wat waard. 

In de aanbieding
Je vraagt je dan af wat dan te doen met de spullen die je kwijt wilt, 
maar waarvan je hoopt dat ze goed bij andere mensen terecht ko-
men. Uiteindelijk kun je ze altijd brengen (of laten ophalen) door 
de kringloop in de eigen gemeente. Maar ik ging nog eens verder 
neuzen op het net. Daar kwam ik nog een andere leuke site tegen, 
namelijk www.gratisaftehalen.nl. Een marktplaats maar dan zonder 
prijzen. En als je verder gaat zoeken op het net dan kom je nog veel 
meer sites tegen waarop je je spullen te koop kan aanbieden, bij-
voorbeeld tweedehands.net.

Voor de liefhebber
Wat zal ik nu eens gaan doen? Nog een keer adverteren op alle sites 
of breng ik alles maar naar de kringloop? Het lastige met dit soort za-
ken is dat het geeneens meer gaat om de spullen maar om de emo-
tionele waarde die jij er zelf aan hecht. Dus voor de liefhebbers heb 
ik in de aanbieding het volgende:
Een bruine stoffen hoekbank, tweedehands. Deze bank heeft heel 
wat meegemaakt. Hij werd aangeschaft als eerste, echte bank voor 
een grote mensenhuis, heeft heel wat mensen kunnen verblijden met 
een goede zit, niet alleen een bank maar ook een prima slaapplek, 
twee kinderen zijn praktisch grootgebracht op die bank, talloze ma-
len heb ik daar borstvoeding gegeven, en nog vaker in het hoekje 
gezeten met een bak popcorn om een spannende film te kijken. Nu 
met pijn in ons hart gunnen we iemand anders nog deze fijne bank. 
Enkel reageren als je met liefde en respect omgaat met dit bijzon-
dere voorwerp. 

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chipnummer.

- De Kwakel, Jaagpad: Groene vogel. Pop.

Gevonden:
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Grijs-zwarte niet gecastreerde kater. 

Mogelijk een Blauwe Rus.
- Wilnis, Blauwe Zegge: Vaal schildpadpoesje van ongeveer 4 maan-

den.
- Wilnis, Korenmolenweg: Witte kat met zwarte vlekken.
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ongeveer 6-7 maan-

den. Het erg aanhankelijke katje heeft een rood gestreepte rug en 
witte buik.

- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse jonge poes, zwart/bruin/wit. Ze 
heeft een witte snuit, bef en sokjes.

Culinaire Première groot succes
Regio - Donderdag 7 november 
stond AnnexCinema in het teken 
van de première van de film Het Di-
ner. Geheel in stijl van de film or-
ganiseerde de bioscoop een zoge-
naamde Culinaire Première. In sa-
menwerking met Woerdense res-
taurants De Markies, El Rey, Jan-
zen en Fabels werd de avond een 
smaakvol geheel. De ruim 285 be-
zoekers werden verwelkomd met 

een glas wijn en konden vervolgens 
ruim een uur lang door de bioscoop 
rondlopen en verschillende gerecht-
jes proeven die door de restaurants 
geserveerd werden. In de pauze van 
de film werden de bezoekers nog-
maals getrakteerd op heerlijke klei-
ne hapjes. De reacties na afloop wa-
ren louter positief en enthousiast, 
men wacht alweer op het volgende 
evenement.

Laat je lijf tintelen met 
Shiatsu

Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat 
veel mensen hebben bij Shiatsu. 
Het tegendeel is waar. De Japan-
se massagetechniek is juist zacht 
en ontspannend. Een uur genie-
ten en je lichamelijke klachten 
zijn verminderd. “Shiatsu therapie 
bestaat uit het geven van druk 
met de duim of handpalm op het 
lichaam”, vertelt Petra van der 
Knaap. Ze is gediplomeerd Shi-
atsu therapeut en sinds juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd 
in Aalsmeer. Aan de Aalsmeer-
derweg 283 staan bedrijven-
units en daar huurt zij haar prak-
tijkruimte. “Soms wordt die druk 
ook uitgeoefend met de elleboog, 
knie of voet. Vandaar dat er the-
rapeuten zijn die over het lichaam 
lopen, maar ik doe dat niet. Met 
Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorza-
ken. Daarom kan de behandeling 
even gevoelig zijn, maar Shiatsu 
werkt vooral ontspannend. En ik 
ga nooit door de pijngrens heen.” 
Een Shiatsu massage onderga je 
in makkelijk zittende kleding, zo-
als een joggingbroek en t-shirt. 
Je ligt op een futon, een soort 
bedje op de grond. Een behande-
ling begint met een diagnose. Pe-

tra van der Knaap vraagt naar je 
klachten: waar je pijn hebt, wan-
neer, en wat voor pijn het is. Bij-
voorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. 
Daarna kijkt ze naar de tong, die 
weergeeft hoe je constitutie er 
uitziet. Ze voelt op je buik naar 
energiezones en voelt aan je pols.
Daarna start de behandeling. Die 
omvat het hele lichaam, niet al-
leen de plek waar je pijn hebt. 
Van der Knaap oefent druk uit 
op benen, voeten, rug en hoofd. 
Soms trekt ze aan een been of 
schudt ze ermee. Altijd met veel 
zachtheid en respect. Het effect: 
je hele lijf begint aangenaam te 
tintelen. Je zult er versteld van 
staan hoe lekker het is voor je ze-
re rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul 
je merken dat de pijn verdwe-
nen of verminderd is. Meerdere 
Shiatsu behandelingen verlossen 
je van je lichamelijke ongemak-
ken, omdat de therapeut de oor-
zaak van je klacht behandelt. Shi-
atsu therapie is een echte aanra-
der. Al was het maar omdat het zo 
lekker ontspannen is. Daarnaast 
wordt het ook nog eens vergoed 
door de zorgverzekeraar mits je 
een aanvullend pakket hebt. 
Meer informatie? Zie advertentie 
elders in deze krant.

Aanstaande zaterdag 16 november:
Winternatuurwandeling 
met de IVN-gidsen
Regio - Met een grote groep en-
thousiaste wandelaars togen de 
IVN-gidsen de eerste WinterNa-
tuurWandeling de polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen in. Genietend van een 
lichte bries en een warm najaars-
zonnetje werd er tijdens de wan-
deling verteld over de functies van 
stuwen en waterpeilscheidingen en 
hoe de waterloop geregeld is in de-
ze polder. Aanstaande zaterdag 16 
november is de tweede wandeling. 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
nodigt u weer uit om mee te wan-

delen. Deze keer gaan ze de polder 
Blokland verkennen. Met de wan-
deling wordt om ongeveer 10.00 uur 
gestart vanaf de biologische boer-
derij De Lindenhorst aan de Westzij-
de in De Hoef. Verzamelen om 9.30 
uur op de parkeerplaats van de be-
graafplaats aan de Ir. Enschedeweg 
in Wilnis. Om 12.30 uur bent u weer 
terug. Trek waterdichte schoenen 
aan en neem wat warms te drinken 
mee! U hoeft zich niet op te geven. 
Voor meer info kunt u bellen met Yf-
ke Zijlstra: (0297)287223.

Beauty Award winnaar in 
RTL LifestyleXperience
Mijdrecht - Op donderdag 7 no-
vember heeft presentatrice Iris 
Rulkens voor haar programma 
RTL LifestyleXperience de Beauty 
Award winnaar Instituut Périne uit 
Mijdrecht bezocht. Gedurende de 
hele dag zijn er opnames geweest 
van diverse behandelingen, waar-
onder het nieuwste apparaat op het 
gebied van RF (radiofrequentie) dat 
zorgt voor verstrakking van de huid 
voor lichaam en gezicht. Ook de ge-

avanceerde huidcomputer waarmee 
‘Périne’ diverse huidfuncties kan 
meten en de huid met een speciale 
camera kan bekijken, is aan de or-
de gekomen. 
De uitzendingen vinden plaats op 
de zondagen 8 december aanstaan-
de en 5 januari en 2 februari vol-
gend jaar om 14.20 uur en de week 
erop volgend in de herhaling op za-
terdag. 
Voor meer info: www.perine.nl.

Nieuw podium voor de 
Molenlandschool
Mijdrecht - Op vrijdag 8 november 
heeft groep 4 van basisschool Mo-
lenland aan Molenwiek de primeur 
gekregen om een toneelvoorstelling 
te mogen geven op het nieuwe po-
dium dat recent is aangeschaft.

Dit podium kan ingeklapt worden 
en daarna weer worden opgeruimd. 
Het prettige is dat er met dit podium 
verschillende opstellingen mogelijk 
zijn, zodat de school er in de toe-
komst veel plezier aan zal beleven.

Groep 4 trad op voor de ouders 
van groep 4 en alle leerlingen van 
school. Het stuk had de naam: 
‘Spiegeltje rondreis’, naar een ver-
haal van A.M.G. Schmidt. Er waren 
Japanse kinderen, Eskimo kinderen, 
Indiase kinderen en Arabische kin-
deren. De hoofdrollen waren voor 
opa en oma (Rosalien en Danny). 
Eenmaal op het toneel waren de ze-
nuwen snel voorbij en speelden de 
kinderen vol overgave. Ze hadden er 
veel plezier in.

Zaterdag 23 en 30 november:
WIK op de planken met 
‘De Zevende Hemel’
Mijdrecht - De cast van WIK is 
weer enthousiast bezig met repete-
ren voor de najaarsuitvoering van 23 
en 30 november a.s. Ook is er weer 
een try-outavond en wel op donder-
dag 21 november a.s. Deze komedie 
is geschreven door Aris Bremer: Ze-
ven vrouwen zijn naar de voorma-
lige boerderij “De Zevende Hemel” 
gelokt. Zes denken daar een week-
endcursus te volgen, de zevende is 
als uitzendkracht gehuurd om de 
gastvrouw te zijn. De verwarring is 
groot als ze merken dat ze voor to-
taal verschillende cursussen heb-
ben ingetekend, die geen van alle 
doorgaan. 
Wat er wel gebeurt... dat moet u zelf 
maar komen kijken. Er kan weer 
veel worden gelachen om allerlei 
komische situaties.WIK nodigt u uit 

om één van de twee voorstellingen 
te komen kijken in ‘T Oude Paro-
chiehuis aan de Bozenhoven nr. 152 
in Mijdrecht. De voorstellingen be-
ginnen om 20.15 uur en de zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Na afloop is 
er muziek en kan er een dansje ge-
waagd worden. Kaarten, à 10 euro 
in de voorverkoop: tel. 0297-283979, 
op de dag van de uitvoering aan de 
zaal. 

Welkom bij de try-out!
Donderdag 21 november a.s. is de 
try-out. In dezelfde zaal, op het-
zelfde tijdstip kunt u deze bijwo-
nen. Er is geen muziek na afloop. 
Kaarten voor de try-out zijn aan de 
deur te koop voor vijf euro of tele-
fonisch te bestellen: (0297)282670/ 
(0297)283582.



co afluistert, waardoor hun oplich-
terspraktijken duidelijk worden. Om 
daarvoor niet ruimte af te staan van 
het toch al overvolle podium, had 
de toneelclub ervoor gekozen de-
ze scènes van te voren op te nemen 
en als filmpje in de zaal te vertonen. 
Een gelukkige keuze, want het was 
totaal niet storend; in tegendeel, er 
waren toeschouwers, die dachten 
dat dit ‘live’ werd gefilmd en ver-
toond! En dan volgt de climax (als 
al geschetst in de inleiding), waarin 
zowel de geheime verhouding als de 
oplichterspoging aan het licht komt 
met daar tussendoor het gewaag-
de optreden van de tweeling. Oma 
– net twee maanden clean – ontdekt 
een fruitautomaat en valt terug in 
haar verslavingspatroon. En net als 
het feest aldus op bijna gewelddadi-
ge manier dreigt te ontploffen, krijgt 
de bruid last van weeën en moet be-
vallen en niet eenmaal maar twee-
maal wordt op het toneel een twee-
ling geboren. En dan, in het slotak-
koord, wint oma de jackpot!. De-
ze gebeurtenissen volgen elkaar in 
razend tempo op en geven de toe-
schouwers de indruk in een malle-
molen te zijn beland. Hulde voor de 
regie, die deze schijnbare chaos in 
werkelijkheid tot in de puntjes heeft 
georkestreerd. In de nazit lieten de 
toeschouwers weten, dit weer een 
van de betere lachstukken van de 
toneelclub te vinden, waarvan akte!

De Hoef - Je zal op de bruiloft van je 
dochter er maar achter komen, dat 
je vrouw vreemd gaat met een voor-
malig vriendje, dat je zuster je pro-
beert op te lichten, dat je kersver-
se schoonzoon een crimineel is en 
dat je bovendien opa wordt van een 
tweeling. Volkomen begrijpelijk dus, 
dat het bruiloftsfeest iets anders 
verloopt dan gepland. Geen nood, 
de oma van je schoonzoon wint de 
jackpot. Ziedaar de ingrediënten 
om van het derde bedrijf van het to-
neelstuk ‘Kaviaar Speciaal’ een vro-
lijke chaos te maken. De toneelver-
eniging ‘De Opregte Amateur’ speel-
de vrijdag 8 en zaterdag 9 novem-
ber in het huistheater De Springbok 
het door José Frehe en Rob van Vliet 
geschreven stuk ‘Kaviaar Speciaal’. 
Dat ging over twee families uit be-

hoorlijk verschillende milieus, die al-
leen gemeen hadden, dat ze dezelf-
de werkster deelden. Maar deze in-
terieurverzorgster koppelde wel met 
succes de dochter van de ene fami-
lie aan de criminele zoon van de an-
dere met als gevolg een ‘moetje’ van 
een huwelijk. Daar de ontwikkeling 
van het verhaal voor de pauze beur-
telings in de beide gezinnen voor 
het voetlicht werd gebracht vereis-
te dat een dubbel toneel, wat met 
de nodige lichteffecten werd verwe-
zenlijkt. De licht- en geluidstechni-
cus had achter in de zaal zijn han-
den vol aan het geregel, maar lever-
de puik werk af. Broer Mari van Sjan 
van snackbar ‘de Gevulde Fricandel’ 
blijkt een jeugdvriendje van de def-
tige Trude te zijn en hun hernieuw-
de kennismaking loopt uit op een 

geheime relatie. Haar vermogende 
man Roderick wordt door zijn zus-
ter Frederique en haar man Leco on-
dertussen bewerkt om te investeren 
in een frauduleus zaakje.

Eigenaardig
Maar ook de andere familie kent zijn 
eigenaardigheden: de tweeling Ra-
chel en Priscilla heeft slechts de in-
telligentie voor één en laat zich door 
oom Mari overhalen tot een pikant 
optreden op de bühne, en oma blijkt 
gokverslaafd. Na de pauze zijn we 
negen maanden (!) verder en vindt 
de bruiloft plaats in in een com-
pleet ander decor: een feestzaal. In 
het script stonden twee scènes die 
zich afspeelden in de toiletten. Es-
sentieel, omdat daarin Sjan toevallig 
een gesprek van Frederique en Le-

Raad nog verdeeld over plannen over opknappen woonwagencentrum:

 “Vroegere colleges hebben diverse 
foute beslissingen genomen”
Vervolg van de voorpagina

De fractie van de VVD liet duide-
lijk weten tegen dit voorstel te zijn. 
Maarten van der Greft wond er geen 
doekjes om. “Wij zijn tegen het voor-
stel van het college en kunnen on-
mogelijk instemmen met dit plan en 
wel om de volgende drie redenen: 
Wij vinden grond voor niets wegge-
ven aan de bewoners van het woon-
wagencentrum veel te ver gaan. El-
ke andere inwoner had hier immers 
voor moeten betalen! Kan het nog 
gekker? Ja! Het kan nog gekker. Il-
legaliteit wordt beloond. Jarenlang 
zijn regels overtreden: teveel en te 
grote woonwagens op het woon-
wagencentrum. En als beloning 
krijgt men nu een spiksplinternieuw 
woonwagencentrum. Er wordt een 
onevenredig groot bedrag gemeen-
schapsgeld, zelfs meer dan 1 mil-
joen euro, uitgegeven aan een piep-
klein deel van onze inwoners. Dit is 
te gek voor woorden! Wie garan-
deert ons dat wij over een aantal ja-

ren niet weer dezelfde problemen 
hebben? Het college komt nu met 
vier varianten, waarvan zij variant 4 
de beste vinden. Wij stellen variant 5 
voor. Deze variant komt simpelweg 
neer op direct uitkopen. De bewo-
ners krijgen een ‘verhuisvergoeding’ 
en gaan ergens anders wonen. Wat 
als wij de bewoners van het woon-
wagencentrum een serieus bedrag 
aanbieden? Dit voorkomt lang sle-
pende juridische procedures als de 
raad kiest voor variant 2. Hoe denkt 
de wethouder hierover? En is de 
wethouder bereid om met de bewo-
ners in onderhandeling te gaan als 
de raad u hiertoe vrij spel geeft?”, zo 
vroeg de VVD.

Onmogelijk
Burgemeester Maarten Divendaal 
was het totaal oneens met Maar-
ten van de Greft: “Hoe de VVD dit 
nu neerzet doet mij wat. Dit is niet 
juist. Er is hier niets illegaals, dat 
blijkt ook uit de rechtszaken. We 
zijn heel veel dingen tegengekomen 

en nemen nu onze verantwoording. 
Ik verwijt niemand iets, maar het 
is wel duidelijk dat dit dossier veel 
te lang is blijven hangen. We gaan 
het nu oppakken en in orde bren-
gen. Maar het woord illegaal hoort 
hier niet genoemd te worden. Er is 
door ons toedoen een situatie ont-
staan. Er zijn helaas ambtsdragers 
geweest die toestemmingen heb-
ben gegeven en dit hebben toege-
staan. Dan vind ik het beneden al-
le peil dat de VVD nu zegt dat het 
illegaliteit is die we gaan belonen. 
Ik kan niets meer aan het verleden 
veranderen. We kunnen het nu al-
leen nog oplossen en in orde maken 
wat andere fout hebben gedaan”, al-
dus een zichtbaar geïrriteerde bur-
gemeester.

Gedoogd 
Ook wethouder Moolenburgh was 
deze mening toegedaan: “Het be-
gon allemaal met 4 standplaatsen, 
werden er zes, toen 8 en we heb-
ben het zelf allemaal goedgevonden 

en gedoogd. We gaan nu 9 plaatsen 
creëren voor elke daar woonachtig 
familie drie en dan is het klaar. Deze 
families willen hier blijven, dus VVD 
idee van variant 5 is niet haalbaar.” 
Ook de ambtenaar die dit plan be-
geleidt was duidelijk: “De ambte-
naren die het bestemmingsplan in 
2000 hebben goedgekeurd hebben 
dat blijkbaar vanachter hun bureau 
ingetekend. Ze zijn er duidelijk nooit 
geweest en wisten niet wat ze de-
den. Het bestemmingsplan is vast-
gesteld toentertijd, maar dat had 
niet moeten kunnen. 
De bewoners hebben ook jaren ge-
vraagd om onderhoud, is steeds 
toegezegd, maar is nooit gedaan. 
Logisch dat deze mensen nu ge-
frustreerd zijn. Zou ik ook zijn. Het 
plan dat er nu ligt (variant 4) is de 
beste oplossing.”
De CDA fractie vond variant 4 ook 
het beste: “Deze wethouder moet 
iets oplossen wat is ontstaan door 
jarenlang falend beleid door andere 
colleges met een VVD wethouder. 
Deze wethouder steekt nu zijn nek 
uit. Het plan ziet er goed uit. Hoop 
alleen dat de bewoners er echt te-
vreden mee zijn. Na wat ik van-
avond hoorde van enkele bewoners, 
benauwt mij dat nog een beetje”, al-
dus het CDA.
De overige fractie hadden diver-
se vragen en zullen de volgende 
maand in de raadsvergadering een 
besluit moeten nemen. De diverse 
fracties gehoord hebbende zal het 
plan variant 4 het wel halen. Helaas 
niet unaniem, dat zou het prettigst 
geweest zijn, maar dat ziet er gezien 
de opstelling van de VVD niet naar 
uit. Hoewel, je weet het nooit met de 
raad in de gemeente De Ronde Ve-
nen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Hunnie-veldlezing en 
Veenmollen

Regio – Tijdens de Open Dag 
van project Hunnie in De Boven-
landen hield Anja de Kruijf een 
leerzame lezing. In het veldlokaal 
wilde zij van de toehoorders we-
ten “welke soort veel voorkomt 
in De Bovenlanden en waaraan 
je niet denkt als je zo het weiland 
inkijkt?” Over die soort - het in-
sect - ging de veldlezing. 
Maar eerst eens vaststellen wat 
een insect is: een insect kan 
klein zijn of groot, maar heeft al-
tijd zes poten en komt in enor-
me aantallen voor. Alleen in Ne-
derland zijn er al meer dan 1700 
soorten. Insecten kunnen in het 
water en op het land leven, zo-
wel onder als boven de grond. 
De Veenmol is het grootste in 
Nederland voorkomende insect 
en daarover ging het volgen-
de deel. Een enkele toehoorder 
had weleens een veenmol ge-
zien, was verrast over zo’n groot 
insect in Nederland en dacht 
aan een krekel. Het veenmollen-
getsjirp doet inderdaad aan een 
krekel denken. Hoewel de veen-
mol met zijn 5 cm on-Neder-
lands groot is, hoort hij wel de-
gelijk hier thuis. Hij leeft vooral in 
veenweidegebieden en is in Ne-
derland een beschermde dier-
soort. Omdat hij ondergronds 
leeft, zie je hem bijna nooit. In 
een gangenstelsel net onder het 
oppervlak eet hij wortels, wur-
men, larven, andere insecten 

en soortgenoten. Als insecten-
bestrijder is de veenmol nuttig 
en als planteneter is hij schade-
lijk. En hij is schrikaanjagend en 
nogal kannibalistisch. 
Veenmollen graven gangen en 
in een holletje legt een bevrucht 
vrouwtje zo’n 300 eitjes. De piep-
kleine jongen kruipen als com-
plete dieren uit het ei, zijn bij-
na doorschijnend wit en krioelen 
in de buurt van het hol, waar ze 
zelf hun voedsel moeten vinden. 
Het duurt wel twee winters eer 
ze volwassen zijn. Bij het gro-
ter groeien vervellen ze een paar 
keer. Hun grotere jas zit dan al 
onder het vel dat ze afleggen. Na 
de tweede keer vervellen hebben 
ze hun forse gepantserde graaf-
poten en kleine vleugeltjes. 
Na ook nog een en ander over 
bijen gehoord te hebben, was 
de interessante leerzame veldle-
zing ten einde. Bij ‘Veenmollen’ 
moest ik voorheen eigenlijk altijd 
denken aan de jeugdgroep IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn. Zij 
heten ook zo, want ze zijn ver-
noemd naar dit karakteristie-
ke dier van het veenweidege-
bied. Dat Anja de Kruijf als IVN-
jeugdleidster van de veenmol-
len juist dit insect uitlichtte ver-
baast me niet. In ieder geval ben 
ik heel wat wijzer geworden van 
deze Hunnie-veldlezing.

Ria Waal-Klandermans

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Eric Koller met een spetterend fysieke 
cabaretvoorstelling in Crown Theater
Aalsmeer - Zaterdag 23 november 
treedt Eric Koller op in het Crown 
Theater in Aalsmeer. Het is moeilijk 
te omschrijven wat Eric Koller pre-
cies doet op het toneel. Maar dat 
het origineel en verrassend is, dat 
is zeker. Hij legt het zelf in een on-
derhoudend interview precies uit. 
Nou ja precies... “Er is inderdaad 
nog geen benaming voor deze the-
atervorm. Aangezien er niet of nau-
welijks in de voorstelling wordt ge-
sproken kan ik het het beste als 
volgt omschrijven: Er zit slapstick in 
van de Dikke en de Dunne, ik pik 
wat humor van bijvoorbeeld Freek 
de Jonge, gebruik de wetten van 
cabaret, kopieer iets van de ‘gooi-
en-smijtwerk’ stijl van de vroegere 
Waardenberg en De Jong, probeer 
de schoonheid te gebruiken van 
hoe Toon Hermans het altijd bracht 
en gooi sowieso humor in mijn sket-
ches. Heel veel humor! Daarbij heb 
ik het publiek natuurlijk hard no-

dig, want humor bestaat niet zonder 
publiek. Ik word overigens ook wel 
eens vergeleken met mr. Bean, zon-
der dat het ‘gekke-bekken-cabaret’ 
wordt, hoor.” 

‘Fire in the hole’
Fire in the hole, Vijf voor twaalf, 
Zoek dekking! Allemaal termen die 
dat ene moment aanduiden waarop 
niets meer te redden valt, waarop er 
geen weg terug is en je nog maar 
één ding kunt doen; je schrap zet-
ten. Over ‘Fire in the hole’, de titel 
van zijn theatershow waarmee hij al 
sinds november vorig jaar, met veel 
succes, door het hele land toert, 
vertelt hij het volgende: “Ik heb dit 
thema gekozen, omdat er heel veel 
spektakel en rauwheid in zit. De 
spanning loopt als een rode draad 
door de voorstelling. Ik gooi 130% 
energie in de strijd en dat is merk-
baar op het toneel en in de zaal. Met 
mijn gezichtsuitdrukking, mimiek en 

gehele lijf zorg ik dat mensen op het 
puntje van hun stoel blijven zitten. 
Er gebeurt van alles. Het is echt fy-
siek cabaret. Dát is misschien de 
benaming! Ik ben zelfs wel eens met 
blauwe plekken van het podium af 
gekomen, kun je nagaan. Ik heb de 
voorstelling gemaakt voor mijn ei-
gen generatie, maar iedereen van 
acht tot tachtig zal het fantastisch 
vinden. Het is niet grof, maar ook 
zeker niet braaf. Het is gewoon een 
unieke gebeurtenis, die je niet mag 
missen.” Na de voorstelling mengt 
Eric zich nog in het publiek. “Be-
zoekers kunnen met mij op de fo-
to en ik deel graag een handteke-
ning uit. Ook kunnen er DVD’s wor-
den aangeschaft. Ik vind de zaal in 
het Crown Theater trouwens een 
erg fijne zaal en heb zin in zater-
dag 23 november.” Aldus de sympa-
thieke theaterman tot slot. Wilt u (of 
wil jij!) zijn voorstelling ‘Fire in the 
hole’ bijwonen in het Crown Thea-

ter? Kaartjes zijn nú te koop tegen 
de SPRINTprijs van slechts 17,00 ero 
(hierbij geldt wel: op=op). De regu-
liere prijs is 19,50 euro. U kunt de 
voorstelling combineren met een 
theatermenu in restaurant Down-
town Diner voor een compleet en 
hilarisch avondje uit. Bezoek de 
vernieuwde website voor actue-
le prijsinformatie www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel: 0900-1353 
(45 cpm). Het Crown Theater kunt 
u vinden aan Van Cleeffkade 15 in 
Aalsmeer.

Dagtocht met ‘Paraplu’ 
naar Dickensfestijn

De Ronde Venen - “De eerst-
volgende attractieve en educa-
tieve dagtocht die Stichting ‘Pa-
raplu’ organiseert is een heel 
bijzondere”, meent reisleid-
ster Rita Salceda. “Op zaterdag 
14 december a.s. om 07.45 uur 
vertrekt de bus vanaf de par-
keerplaats bij de ‘Paraplu’ rich-
ting Deventer om het gezellige 
en beroemde ‘Charles Dickens 
Festival’ te bezoeken.” 

Tijdens de busrit er naar toe 
wordt er koffie met een plak 
cake geserveerd. Bij aankomst 
stopt de bus zo dicht mogelijk 
bij ‘het wereldberoemde straat-
je’ en is men verder de gehele 
dag vrij om te gaan en te doen 
wat men wil. 

Het Bergkwartier, waar het 
Charles Dickens Festival zich af-
speelt, is gelegen in het centrum 
van Deventer.
De geuren van punch en ge-
pofte kastanjes, duizenden klei-
ne lichtjes, huizenhoge kerstbo-
men en de prachtig gerestau-
reerde panden vormen hierbij 
het decor.
Heren op hoge fietsen banen 
zich een weg door de smalle 
straatjes, terwijl even verderop 

een schapenkudde passeert en 
vaten met hete punch door stra-
ten worden gerold.
Kooplui bieden hun waar aan, 
handwerkers demonstreren hun 
ambacht, Christmas Carol Sin-
gers gaan van deur tot deur.

Zwervers bedelen, boefjes ste-
len, kinderen zingen. Keurige 
dames en heren met hoge hoe-
den flaneren door de straten en 
buigen diep als Queen Victoria 
passeert.

Niet alleen op straat, maar ook 
achter ramen, op daken en door 
openstaande deuren komt de 
tijd van Charles Dickens tege-
moet!

Om 16.00 uur wordt men weer 
bij de bus verwacht voor de te-
rugtocht naar Wilnis. Prijs 30,00 
euro.

Voor aanmelding kan een in-
schrijfformulier worden ingele-
verd dat kan worden gedown-
load op de website www.stich-
tingparaplu.nl, of afgehaald en 
ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter 
Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

‘Kaviaar Speciaal’ een groot lachsucces 
voor De Opregte Amateur
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Han Nollen van Drinken en Zo presenteert:

Grootse Fats Domino 
show in de Thamerkerk
Uithoorn - Zaterdag 28 december 
zal er in de Thamerkerk een grootse 
show worden georganiseerd rond-
om de big man Fats Domino. De-
ze band, onder leiding van Erik Jan 
Overbeek, brengt een overweldigen-
de show. Erik Jan, oftewel ‘Mr Boo-
gie Woogie’, en zijn band zullen wer-
kelijk de zaal laten swingen met hun 
show. Het voorprogramma wordt 
verzorgd door Deep and the Dudes. 
Zij spelen een kolkende mix van rit-
mische garageblues, swing en Chi-
cagoblues. Zij warmen de zaal op en 
u zult zich geen moment vervelen. 
De Thamerkerk gaat open om 21.00 

uur en start met het voorprogamma.  
De kaarten kunnen reeds online be-
steld worden via www.drinkenenzo.
nl of www.facebook.com/han.nol-
len of www.facebook.com/pages/
Drinken-zo/227025787361188 . De 
kaarten kosten 22 euro per persoon. 
Wacht niet te lang met het bestel-
len van kaarten, want vol=vol. Let 
de komende weken op deze krant. 
Volgende week vindt u een uitge-
breid interview met de organisator 
van deze avond en hoort u wie de 
sponsors zijn die er mede voor zor-
gen dat zoiets groots naar Uithoorn 
kan komen.

Gemeenteraad De Ronde Venen 
stemt in met begroting 2014
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag stemde de Rondeveense ge-
meenteraad met (bijna) algeme-
ne stemmen in met de gemeentelij-
ke begroting 2014. Alleen de frac-
tie van Lijst 8 stemde tegen. In hun 
stemverklaring gaven zij als reden 
op: “omdat we niet in de coalitie zit-
ten”. Een vreemd argument, maar 
deze twee stemmen tegen heb-
ben geen enkele invloed op voort-
gang van het beleid. Het was be-
paald geen spannende raadsverga-
dering. Of alle angels waren er al uit 
gehaald in de voorvergaderingen of 
het komt door het feit dat de verkie-
zingen van maart a.s. al spelen. In 
ieder geval was het een heel lange 
avond (van 16.00 tot 00.00 uur). Ie-
dere fractie had natuurlijk wel haar 
Algemene Beschouwingen, maar 
ook hierin was erg weinig belang-
rijk nieuws te halen. Het meeste is al 
wel bekend. De verschillende poli-
tieke partijen in de raad memoreer-
den wel wat er het afgelopen jaar tot 
stand was gebracht in de gemeen-
te, maar ook wat niet, plus wat er 
nog in het verschiet ligt. Maar zo-
als al gezegd, in maart zijn er ge-
meenteraadsverkiezingen waarna 
een nieuw college van burgemees-
ter en wethouders op het pluche zal 

gaan zitten en er ook een nieuwe 
gemeenteraad zal zijn met een an-
dere zetelverdeling. 

Subsidie weg?
De fractie van de VVD viel op. Zij 
willen kosten wat het kost bezuini-
gen en lieten heel even hun tanden 
zien: “De VVD wil dat we ons met de 
gehele gemeenteraad gaan inzet-
ten om de structurele uitgaven nog 
verder te verminderen. Dat betekent 
keuzes maken. De VVD weet dat 
dit onderwerp vlak voor een verkie-
zingsjaar niet op een politieke meer-
derheid kan rekenen. Maar keuzes 
zullen op korte termijn moeten wor-
den gemaakt. Wat zijn de kernta-
ken van de overheid? Wat moeten 
we als gemeente subsidieren? Ve-
le gemeentes zijn ons voorgegaan. 
Als voorbeeld willen we noemen: in 
de gemeente Stichtse Vecht staat er 
5500 euro op de begroting voor fan-
fares en brassbands. In de gemeen-
te Nieuwegein krijgt zelfs geen en-
kele fanfare of brassband subsidie 
meer en wordt alleen 1000 euro be-
taald voor 4 en 5 mei viering. Daar-
entegen hebben wij hier in De Ron-
de Venen bijna 30.000 euro voor 
vier fanfarekorpsen op de begro-
ting staan. Fantastisch dat we dan 

doen, maar is dat onze taak?”, aldus 
de VVD.
Ze diende een motie in om de-
ze subsidies drastisch te vermin-
deren, maar zoals ze zelf al dach-
ten werd deze motie niet erg ge-
waardeerd door de overige fracties. 
Na snel koppen tellen bleek al snel 
die haalt het niet. Er werd twee keer 
aan gesleuteld en uiteindelijk kwam 
er een motie uit waar weinig meer 
inzat. Er komt een nieuw onderzoek 
naar de verdeling van de subsidies, 
maar pas na de verkiezingen. Met 
dit slappe aftreksel kon de meerder-
heid van de raad meegaan en werd 
de motie dan ook aangenomen.

Geen antwoorden
Zo nu en dan werden er boze woor-
den gesproken en schoten er bo-
zen blikken door de raadzaal. Voor-
al fractievoorzitter Anco Goldhoorn 
kookte een paar keer. Zijn fractie 
had de wethouders nogal wat vra-
gen gesteld in zijn algemene be-
schouwingen, maar helaas voor 
hem waren de wethouders lang 
aan het woord, maar kwamen er 
erg weinig antwoorden op zijn vra-
gen. Toen hij in tweede en zelfs in 
derde instantie nog steeds - voor-
al door wethouder Palm - gewoon 

werd genegeerd zag je Goldhoorn 
boos worden. 
De fractie van het CDA zei tevreden 
te zijn met de beantwoording naar 
hun fractie toe maar begreep de 
onvrede van Ronde Venen Belang 
heel goed. Ook D66 liet wethouder 
Palm weten dat hij wel erg veel zei, 
maar weinig reageerde op hetgeen 
de raad had gezegd: “Het is duide-
lijk dat de coalitiepartijen beter be-
diend worden dan de oppositie”, al-
dus Cees Houmes van D66.
Vreemd was het dat de fractie van 
de PvdA/GroenLinks in de openba-
re vergadering niets zei over het niet 
beantwoorden van de vragen en dat 
de fractievoorzitter Ernst Schreurs 
tijdens de vergadering via Twitter 
liet weten: ‘Ronde Venen Belang 
heeft zeker reden tot ontevreden-
heid’. Uiteindelijk werden er diverse 
antwoorden gegeven, weer vragen 
gesteld, weer antwoorden gegeven, 
maar de onvrede bleef. Er werden 
moties ingediend, amendementen 
ingediend en weer teruggenomen 
en de klok tikte verder. Uiteindelijk 
werd bereikt waar het om begonnen 
was: de begroting 2014 werd door 
de meerderheid van de raad aan-
genomen. Om even na middernacht 
was de vergadering ten einde.

 Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen

Wereld Diabetes Dag: 
gratis tandvleescheck
Mijdrecht - Op 14 november is het 
Wereld Diabetes Dag en is er ex-
tra aandacht voor diabetespatiën-
ten. Wist u dat mensen met diabetes 
vaker last hebben van tandvlees-
ontsteking (gingivitis/parodontitis) 
en dat tandvleesontsteking kan lei-
den tot verlies van tanden? En wist 
u ook dat door tandvleesontsteking 
de bloedglucosewaarden negatief 
beïnvloed kunnen worden? Daar-
om is het voor iedere diabetes-pa-
tiënt van belang om zeker te weten 
dat het tandvlees gezond is.
De mondhygiënisten van Mondhy-
giënepraktijk De Ronde Venen te 
Mijdrecht bieden daarom diabetici 

een gratis tandvleescheck aan van 
Wereld Diabetes Dag tot en met vrij-
dag 29 november aantaande. Ze be-
oordelen tijdens de check uw tand-
vlees, geven mondhygiëne-instruc-
tie en (indien nodig) behandelad-
vies. De check is vrijblijvend, u bent 
zeker niet verplicht een vervolgaf-
spraak voor behandeling te maken. 
Bent u diabetes-patiënt en weet u 
niet of uw tandvlees gezond is? Bel 
dan voor een afspraak, tel. 0297-
242252. Graag wel even vermelden 
dat u diabetes-patiënt bent en af 
wil spreken voor de tandvleescheck. 
Voor meer informatie zie www.
mondhygienedrv.nl .

Gezellige en gezonde 
start op de Jozefschool
Vinkeveen - Muisstil is het in de 
kleuterklas van de Sint Jozefschool 
in Vinkeveen, als juf Ria de kinde-
ren uitlegt waarom het zo belangrijk 
is om elke dag goed te ontbijten. Je 
wordt er goed wakker van, kunt be-
ter opletten in de klas en het is ook 
gewoon heel lekker en gezond! De 
kinderen begrijpen het allemaal en 
er zijn helemaal geen vragen. Ge-
lukkig mogen ze al snel een boter-
ham en een krentenbolletje pakken, 

want dat gaat er wel in! Een be-
ker melk of sinaasappelsap maakt 
het feest compleet. Ook de andere 
groepen van de Jozefschool doen 
mee aan het Nationaal Schoolont-
bijt. Natuurlijk kunnen de leerlingen 
van de hogere groepen hun brood-
jes zelf smeren. Na het ontbijt wordt 
er gezellig gekletst, gekleurd of (net 
als pappa thuis) nog even heel ont-
spannen de krant gelezen. Wat een 
goed en gezellig begin van de dag!

Prinses Irenebrug blijft van 
de Provincie Noord-Holland
Regio - Ook nadat de N196 in 
Uithoorn en het stukje N201 
(Mijdrechtse Zuwe) door de pro-
vincie aan de gemeente Uithoorn 
en De Ronde Venen volgend jaar 
is overgedragen, blijft de Prinses 
Irenebrug als een provinciaal ba-
ken tussen de twee gemeenten de 
Amsteloevers verbinden. Te mid-
den van alle commotie de afgelopen 
tijd over de toekomst van de brug – 
zie het artikel elders in deze krant - 
kwam ook de vraag aan de orde on-
der wiens beheer de brug gaat val-
len zodra de omgelegde N201 vol-
ledig in gebruik is genomen. Voorts 
wat de toekomst van de brug in het 
vaarcircuit zal zijn. Wij legden deze 
vragen voor aan de provincie waar-
op een woordvoerster ons het vol-
gende liet weten: “De Prinses Irene-
brug blijft gewoon in handen van 
de provincie Noord-Holland, ook 
na de overdracht van de N196 aan 
Uithoorn. Daarmee blijft de provin-
cie ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Sterker nog, in het na-
jaar van 2014, na het einde van het 
pleziervaarseizoen (medio okto-
ber. Red.), worden er grote onder-
houdswerkzaamheden aan de Prin-
ses Irenebrug uitgevoerd. Deze on-
derhoudswerkzaamheden bestaan 
uit een beperkt aantal civieltechni-

sche maatregelen. Zoals het herstel 
van verflagen, herstel slijtlaag asfal-
tweg en fietspad, herstel enige be-
tonschade en het vervangen van de 
bedienings- en besturingsinstalla-
tie. Voorts worden de energievoor-
zienings- en aardingsinstallatie ver-
vangen. De uitvoeringstijd van de 
werkzaamheden worden momen-
teel geschat op uiterlijk 6 weken. 
Wat betreft het ‘op afstand bedie-
nen’ van de brug geldt dat GS hun 
ambitie hebben uitgesproken om op 
alle bruggen 24-uursbediening te 
krijgen. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling om alle bruggen op afstand te 
kunnen gaan bedienen. Wanneer dit 
gerealiseerd moet zijn is nu nog niet 
bekend, maar bij alle groot onder-
houdswerkzaamheden worden de 
bruggen wel voorbereid en gereed 
gemaakt om op afstand bediend te 
kunnen worden. Dat geldt ook voor 
de Prinses Irenebrug. Tot die tijd 
wordt de brug nog lokaal bediend.” 
Aldus de woordvoerster. Waarmee 
andermaal wordt benadrukt dat de 
brug in dit tracé een unieke, maar 
tevens duurste toegangweg wordt 
naar een parkeergarage. Maar ook 
dat voor het langzame verkeer en 
voetgangers de bereikbaarheid van 
het centrum van Uithoorn gewaar-
borgd blijft.

Ideaal koopklimaat trekt 
starters over de streep
De Ronde Venen - De huizenmarkt 
begint langzaam maar zeker in be-
weging te komen. Daarvoor zorgen 
de duidelijke nieuwe hypotheekre-
gels, de historisch lage hypotheek-
rente, stijging van de huurprijzen 
tot 6,5% en de aantrekkelijke hui-
zenprijzen. Bij De Hypotheekshop in 
Mijdrecht is de toenemende vraag 
naar hypotheken goed merkbaar. 

Frans Claessens van De Hypo-
theekshop vestiging in Mijdrecht 
licht toe: “De laatste weken ko-
men er opvallend veel starters in 
onze shop voor hypotheekadvies. 
De meesten willen weten of kopen 
voordeliger is dan huren. Vaak is het 
antwoord ‘ja’. Dat laten we zien op 
basis van een heldere berekening, 
waarbij we ook het maximale hypo-
theekbedrag en de maandlasten in 
kaart brengen. Starters weten dan 
precies waar ze aan toe zijn en kun-
nen zo een weloverwogen besluit 
nemen over kopen of blijven huren. 
Met de historisch lage rente pakt 
kopen in veel gevallen voordeliger 
uit. Niet verwonderlijk, want het zijn 
ideale omstandigheden om nu te 
kopen. Dat beginnen steeds meer 
starters te beseffen na een advies-
gesprek in onze shop.”

Schenken tot 100.000,-
Een sympathieke maatregel die 
in individuele gevallen zeker uit-
komst kan bieden, is een belas-
tingvrije schenking. Iedereen, on-
geacht of het familie is, mag een-
malig 100.000,- belastingvrij schen-
ken aan een persoon die dit geld 
gebruikt voor de aankoop van een 
woning, verbouwing of het aflossen 
van de hypotheek. De hogere vrij-

stelling geldt tijdelijk van 1 oktober 
2013 tot 1 januari 2015.

Steeds meer eigen geld nodig
Vanaf 1 januari 2014 kunnen de bij-
komende kosten (voor onder ande-
re notaris, taxatie en makelaar) tot 
maximaal 104% van de waarde van 
de woning mee geleend worden. Nu 
is dat nog 105%. En dat percentage 
wordt de komende jaren verder ver-
laagd met 1% per jaar, tot 100% in 
2018. Als de woningmarkt het toe-
laat zal waarschijnlijk na 2018 een 
verdere verlaging gaan plaatsvin-
den.

Startersrenteregeling
Soms is de maximale hypotheek die 
de bank wil verstrekken net niet ge-
noeg om een eerste huis te kopen. 
In dat geval kan de startersrentere-
geling uitkomst bieden. Groenwest 
betaalt 20 % van de maandelijk-
se hypotheekrente 10 jaar lang. De 
maandelijkse hypotheeklasten zijn 
zo dus een stuk lager. Pas wanneer 
de woning verkocht wordt, of na 30 
jaar, moet de koper de voorgescho-
ten hypotheekrente terugbetalen. 
De hypotheekshop-adviseur helpt 
starters aan de meest voordelige 
oplossing in hun situatie. Het onge-
kleurde advies geeft hen de zeker-
heid dat er geen belangen van geld-
verstrekkers verpakt zijn in het ad-
vies. En het eerste kennismakings-
gesprek is altijd gratis! Bovendien 
is er een speciale startersdag bij De 
Hypotheekshop aanstaande zater-
dag 16 november tussen 10.00 en 
13.00 uur. Je kunt vrijblijvend bin-
nenlopen om advies in te winnen of 
een afspraak te maken. De Hypo-
theekshop, Hofland 19 in Mijdrecht.

CDA heeft grote zorgen over centrum van Wilnis
Wilnis - Het CDA heeft grote zor-
gen over de toekomst van het cen-
trum van Wilnis. De nieuwe lijsttrek-
ker, raadslid Rein Kroon, begrijpt dat 
het vertrek van de apotheek door 
veel inwoners wordt beschouwd als 
een aderlating: “Het CDA wil van de 
burgemeester en wethouders weten 
op welke manier binnen het kernen-
beleid proactief kan worden mee-
gewerkt aan de positieve ontwik-
kelingen in de kern van Wilnis. Het 
is goed te begrijpen dat veel men-
sen verbaasd zijn en hun bedenkin-
gen uiten. Maar het moet duidelijk 
zijn dat het vertrek van de apotheek 
een beslissing is van een particu-
lier ondernemer. Het gaat natuur-
lijk om bedrijfseconomische belan-
gen. In Nederland mag elke eige-
naar van een eigen zaak besluiten 
de deuren definitief dicht te doen. 
Dat geldt ook voor een apotheker. 
In het maken van de afweging heeft 
het handhaven van de verscheiden-
heid in winkelaanbod en de leef-
baarheid van Wilnis helaas het on-
derspit moeten delven”, aldus Rein 
Kroon.
“Het CDA is zich er van bewust dat 
de leegstand in de Dorpsstraat ern-
stige vormen aanneemt. Dat tast de 
leefbaarheid van de kern aan. Het 
wordt nog nijpender als andere de-
taillisten ook besluiten hun deuren 
definitief dicht te doen. Het gaat het 
CDA er om dat de winkeliers in Wil-

nis een goede boterham kunnen 
verdienen en ook om de inwoners, 
die geconfronteerd worden met een 
dalend voorzieningenniveau. Het 
CDA wil graag meedenken over 
een gemeentelijk beleid dat kansen 
biedt voor ondernemers, zegt Kroon. 
Maar het is de eigen beslissing van 
een apotheker om als ondernemer 
te stoppen. Daarbij weegt de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
duidelijk niet het zwaarst. Voor veel 
inwoners is dat erg vervelend. Het is 
duidelijk en te begrijpen dat veel in-
woners van Wilnis twijfels hebben 
over de praktijk van de toegezegde 
dienstverlening van de vertrekken-
de apotheek-ondernemer. Als CDA 
hebben we al politieke actie onder-
nomen. In de raadscommissie Inwo-
nerzaken en Samenleving heeft het 
CDA namelijk aan wethouder Erica 
Spil gevraagd om zich in te zetten 
voor de leefbaarheid van de kern 
Wilnis. Het CDA wil namelijk dat het 
gemeentebestuur op korte termijn 
actie onderneemt. Want misschien 
kan een andere apotheek zich vesti-
gen in de dorpskern van Wilnis. Het 
CDA is daarom heel blij met de re-
actie van de wethouder. Ze heeft 
ons afgelopen maandagavond ge-
meld dat er sprake is van contac-
ten met een andere apotheker. We 
hopen dat die besprekingen tot een 
goed resultaat leiden”, aldus Rein 
Kroon.





Uithoorn - Een mooi woord dat 
‘toekomstbestendig’. Je vindt het 
bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven, 
maar ook in beleidsstukken van de 
gemeente en bij de woningbouw. 
Inmiddels ook in datgene wat de 
R.K. Scholengemeenschap Thamen 
in Uithoorn voor ogen staat. In het 
onderwijs?... “Ja,” zegt directeur Ger 
Jägers volmondig. “Want wij zijn 
binnen het voorbereidend middel-
baar beroepsonderwijs (vmbo) be-
zig om een nieuw onderwijsconcept 
op te zetten voor leerlingen in de 
leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar die 
onze school bezoeken.
Komend schooljaar zullen de nieu-
we programma’s voor loopbaan-
oriëntatie en diverse beroepsori-
enterende projectvormen bij Tha-
men al van start gaan. Landelijk ge-
beurt dat in 2015. Scholengemeen-
schap Thamen staat namelijk aan 
de vooravond van een aantal be-
langrijke ontwikkelingen, verande-
ringen en vernieuwingen op onder-
wijsgebied. Je kunt dat in een drie-
tal factoren uiteenzetten. Ten eerste 
gaan we een andere onderwijsorga-
nisatie tegemoet, voornamelijk voor 
wat er in het derde en vierde leer-
jaar gaat plaatsvinden. In de twee-
de plaats gaan wij ons toespitsen 
op een andere manier van lesgeven 
met andere leer- en werkvormen die 
wij daarbij willen hanteren. Ten der-
de willen wij de beroepskeuze van 
de leerlingen, die tot nu toe aan het 
einde van de tweede klas werd en 
wordt gemaakt, uitstellen naar een 
wat later moment in hun schoolcar-
rière. Daarmee wordt de aansluiting 
op het middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo) een duidelijke verbete-
ring. Al met al is het een heel pakket 
aan zaken waaraan hier intern de 
verzamelnaam ‘Thamen Toekomst-
bestendig’ is gegeven,” legt Jägers 
uit. “Daarmee willen we de school 
de komende jaren met een geheel 
vernieuwd onderwijsconcept op de 
kaart zetten.”

Oriënteren
Het nieuwe onderwijsconcept wil 
beter aansluiten op het vervolgon-

derwijs. Dat is iets anders dan te-
gemoet te komen aan de wens van 
het bedrijfsleven om in te spelen 
op vraag en aanbod. Daar is het ty-
pe vmbo onderwijs in eerste aanleg 
niet voor bedoeld. “Waar het vroe-
ger een beroepsvormend onder-
wijs was waarmee je later een be-
roep kon uitoefenen, zijn wij van-
daag de dag een school geworden 
die ervoor moet zorgen dat de leer-
lingen zich een weg moeten weten 
te vinden in alles wat er na het mid-
delbaar beroepsonderwijs voor hen 
uitstrekt; wat ze daarin moeten kie-
zen wat bij hen past en welke weg 
zij daarin hebben te gaan. Dan zijn 
ze ook al weer 18 jaar. Onze taak is 
leerlingen zich goed te laten oriën-
teren op de mogelijkheden. Daar 
komt wel enige beroepsvorming 
bij kijken trouwens, want wij blij-
ven een vorm van beroepsonderwijs 
bieden waarin hen geleerd wordt 
zich in de sfeer van beroepsvaardig-
heden te ontwikkelen. Maar het is 
niet meer wat de nadruk heeft ten 
opzichte van de technische scholen 
die er vroeger waren. Bijvoorbeeld 
taal en rekenen moeten sterk ver-
beterd worden omdat veel scholie-
ren dat na afloop onvoldoende be-
heersen. Dus daar focussen wij ons 
ook op om dat op een hoger plan te 
krijgen,” benadrukt Jägers.

Nieuwe leerweg
Het belangrijkste van het hele ver-
haal volgens Jägers is dat Scholen-
gemeenschap Thamen de leerlin-
gen een dusdanig leerconcept gaat 
aanbieden dat het interessant voor 
hem of haar is om naar deze school 
te gaan, dat ze actief mee kunnen 
doen, dat ze zelf hun keuzes le-
ren maken en dat ze leren samen-
werken. Een aanbod van vaardig-
heden dat bijna meer op het soci-
ale vlak ligt dan op het handvaardi-
ge. Anders gezegd: van een vrij smal 
beeld van beroepsgerichte opleidin-
gen biedt Thamen op termijn een 
veel breder aanbod in de beleving 
van ‘beroepenvelden’. Op die ma-
nier gaat het middelbaar beroeps-
onderwijs zichzelf namelijk ook re-

organiseren. Die gaat beroepen-
velden als elektrotechniek, houtbe-
werking, fietstechniek, bouwtech-
niek en dergelijke clusteren. “Om-
dat wij ‘aanleveren’ aan dit middel-
baar beroepsonderwijs moeten we 
dezelfde weg op gaan,” vervolgt Jä-
gers. “Over twee jaar gaan alle vm-
bo scholen in Nederland hun les-
aanbod verbreden onder de naam 
‘nieuwe beroepsgerichte program-
ma’s’. Dat is in de wet al voorbereid. 
Het belangrijkste verschil wat wij 
maken met de andere vmbo scho-
len in de regio is, dat behalve de in-
voering van nieuwe beroepsgerichte 
programma’s wij er nog een nieuwe 
vorm van onderwijs aan gaan toe-
voegen: het zogenoemde ‘Intersec-
torale Onderwijs’. Dat is een nieu-
we leerweg van alle mogelijkheden 
die de school biedt, maar dan ge-
bundeld. Ook dit is op Thamen over 
twee jaar een feit.”

Projectonderwijs
Thamen heeft een forse groep leer-
lingen die geïnteresseerd is in tech-
nische afdelingen. Zij zullen straks 
in de nieuwe situatie ook wel hun 
plaats vinden. “Bij de invoering van 
de nieuwe lesprogramma’s kan het 
merendeel van de bestaande leer-
stof worden gebruikt. Wat we wil-
len toevoegen is de vorm waar-
in we de leerlingen willen laten le-
ren. Projectonderwijs zal daarvan 
deel uitmaken; dus meer een ‘clus-
ter’ van vakken die een leergebied 
betreffen waarbij een paar vakken 
bij elkaar gebracht worden. Bijvoor-
beeld aardrijkskunde, geschiede-
nis en maatschappijleer niet meer 
apart, maar onder de noemer ‘mens 
en maatschappij’. Daar wordt een 
projectvorm omheen gebouwd. Do-
centen zullen hierop moeten inspe-
len door naast de bestaande vorm 
van kennisoverdracht de leerling 
ook een stukje eigen verantwoor-
delijkheid te geven bij het leren. Die 
wordt aan het werk gezet in een 
groepje waarbij hij of zij bij het wer-
ken aan een opdracht of project zelf 
moet laten zien wat men waard is. 
Eigen keuzes maken en in samen-
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e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Wie jarig is, trakteert 
op een taart!
Vinkeveen - Bij een verjaardag 
hoort een taart, zeker bij een hon-
derdste verjaardag. Bayer viert dit 
jaar zijn 100-jarig bestaan in Ne-
derland met verschillende activi-
teiten waarbij ook relaties en klan-
ten in het zonnetje worden gezet. 
Zo heeft het bedrijf via een vakblad 
drogisterijen in het hele land kans 

laten maken op een jubileumtaart. 
In totaal werden 100 drogisterijen 
blij gemaakt. Eén van de overheer-
lijke slagroomtaarten is gewonnen 
door Drogisterij De Bree, Herenweg 
12-14 in Vinkeveen. De taart werd 
overhandigd aan Karin de Bree door 
Bayer-medewerker Jolanda Verhof-
stad.

Vinkeveense Nathalie doneert 
vlechten aan goed doel
Vinkeveen - Woensdag was het 
zover! Na maanden sparen liet de 
10-jarige Nathalie uit Vinkeveen 
haar lange haren afknippen. 

Een jaar geleden hoorde Nathalie 
dat Stichting Haarwensen pruiken 
van echt haar maakt voor kinderen 
die door de behandeling tegen kan-
ker hun eigen haren zijn verloren. 
Bij de stichting komen wekelijks ge-
middeld drie tot vier aanvragen voor 
pruiken binnen en om aan de aan-
vragen te voldoen, is veel haar no-
dig. Voor één pruik zijn zes tot ze-
ven vlechten nodig. Nathalie ging 

daarom trots met twee lange vlech-
ten naar Stichting Haarwensen in 
Mijdrecht om deze in te leveren. 
Meer weten over het goede werk 
van Stichting Haarwensen, kijk dan 
op info@haarwensen.nl.

Vorstelijke 
klanken

Mijdrecht - Bovenstaande titel 
geeft Sander van Marion mee 
aan zijn concert op zaterdag 
16 november op het Bätz orgel 
in de Janskerk te Mijdrecht. Hij 
neemt ons mee naar vorstenhui-
zen in o.a. Nederland, Oosten-
rijk, Frankrijk, Duitsland en En-
geland. Alle te spelen werken 
hebben een relatie met een vor-
stenhuis. Het wordt een indruk-
wekkend en afwisselend con-
cert, waarbij iedereen kan ge-
nieten van de mooie melodie-
en en klanken van het Bätz or-
gel. Het concert begint om 20.00 
uur en is gratis toegankelijk. Wel 
is er ter bestrijding van de on-
kosten een collecte aan de uit-
gang.

Scholengemeenschap Thamen binnen 
afzienbare tijd toekomstbestendig

hang met anderen de opdracht tot 
een goed einde brengen. Leren in 
een samenwerkingsverband. Het is 
dus niet alleen maar klassikaal les-
geven, maar ook zelfstandig binnen 
en buiten de school (tijdens stages) 
leren de zaken op te pakken. Zie het 
als een stukje zelfontdekking. Bij de 
nieuwe programma’s gaan de leer-
lingen bij de beroepsuren in de helft 
van de tijd iets doen wat hun wordt 
opgedragen volgens het kernpro-
gramma, de andere helft van de tijd 
mogen zij zelf invullen.”

Eigen verantwoordelijkheid
“De begeleiding door docenten blijft 
echter essentieel aanwezig. We zoe-
ken naar vormen waarin de vrijheid 
van leerlingen en de eigen verant-
woordelijkheid wat groter wordt. 
Ook dat er wat meer geleerd kan 
worden vanuit hun eigen bevindin-
gen dan alleen datgene wat in het 
boek staat. Dat zijn aspecten die wij 
heel belangrijk vinden bij de nieu-
we ontwikkelingen. Zie het als een 
vleugje inbreng van wat het Mon-
tessori onderwijs als kern heeft: 
‘leer mij het zelf te doen’. Het draagt 
tevens bij aan een stukje persoon-
lijkheidsontwikkeling. Daarnaast is 
het gebruik van digitale systemen 
tegenwoordig onontbeerlijk om-
dat daar veel gebruik van wordt ge-
maakt, zoals het opzoeken van ge-
gevens op internet en het zelf pre-
senteren van informatie. Het gaat 
wat te ver om meteen maar te zeg-
gen dat we tegen de ‘Steve Jobs 
school’ aanleunen. Wij hebben ech-
ter wel hele goede ICT-voorzienin-
gen en daar gaan we steeds meer 
mee werken. Er zijn ICT-lokalen en 
we hebben laptop-karren. De exa-
minering gaat ook meer en meer 
langs digitale weg. Leerlingen zul-
len bij alle digitale mogelijkheden 
moeten leren informatie te vinden 
die uiteindelijk ook wat oplevert. 
Met het samenbrengen van al de-
ze factoren in een nieuw onderwijs-
systeem willen wij de Scholenge-
meenschap Thamen dus toekomst-
bestendig maken. Deze school staat 
niet meer in de wereld van der-
tig jaar geleden, maar in de wereld 
van nu met een sterke oriëntering 
op de toekomst. Er worden vandaag 
de dag andere zaken van leerlingen 
gevraagd dan vroeger. Dat geldt 
ook voor de beroepen die mee eva-
lueren en waaruit zij straks een keu-
ze gaan maken.” Aldus Ger Jägers.

Meisjes
Er zijn bij Thamen ook leerlingen 
die de theoretische leerweg volgen 
(in de volksmond nog de mavo ge-
noemd). Leerlingen daarvan kiezen 
voor een overgroot deel voor een 
vervolg in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Er wordt gezocht naar 
mogelijkheden om deze leerweg te 
verbreden door er een ‘gemengde 
leerweg’ van te maken. Er wordt een 
extra beroepsgericht vak aan toe-
gevoegd. Daarbij blijft de leerling 
op een bepaald niveau een diplo-
ma houden, maar doet dat in com-
binatie met een variant in de vorm 
van een beroepsgericht vak. Dat is 
voor de doorstroming naar het mbo 
weer interessant voor veel leerlin-
gen. Maar ook voor de meisjes die 
hier op school zijn en nog zullen ko-
men gaan we het aanbod verster-
ken door verbreding van de moge-
lijkheden.
“Kortom, Thamen geeft je wortels 
en vleugels. Om een goed en bruik-
baar mens te worden in de samen-
leving heb je een aantal dingen no-
dig, zoals vaardigheden. Wortels 
waarmee je stevig in de grond kan 
staan in de samenleving. Daar is de 
school ook mee bezig. En die vleu-
gels gaan meer over ‘sla ze maar uit 
en zorg dat je worden kan wat er in 
je zit,” besluit Jägers zijn uitleg in 
karakteristieke bewoordingen.

MC Meubelen opent vierde winkel! 
Deleukstemeubels.nl

Amstelhoek - Het familiebedrijf 
MC Meubelen, dat al weer zo’n 
39 jaar bestaat, heeft naast de fy-
sieke CBW-erkende ‘stenen’ win-
kels in Amsterdam, Amstelhoek 
en Maarssen onlangs een vierde 
winkel geopend; Deleukstemeu-
bels.nl.  Het is de online vertaling 
van jarenlange meubelervaring en 
winkelen bij MC Meubelen.  In 
deze hippe webwinkel met Web-
shop Keurmerk vind je de collectie 
van MC meubelen die snel lever-
baar is, en goed online te kopen 
is.  Deleukstemeubels.nl brengt 

alle wooncollecties (kasten, tafels, 
wanddtafels, (tv-)dressoirs etc.) 
van het merk Henders & Hazel, de 
beste (slaap)banken van het merk 
Innovation,  meubels van het ei-
gen merk MC Label. Ook voor zit-
meubelen, wanddecoratie, karpet-
ten, verlichting en woonaccessoi-
res kun je  op deleukstemeubels.
nl terecht. De collectie wordt nog 
verder uitgebreid.
We zijn trots op de lancering van 
onze vierde ‘online’ winkel vertelt 
Kevin de Jong, mede eigenaar van 
MC meubelen. We zijn nog maar 

kort online en het slaat boven ver-
wachting aan. We leveren in heel 
Nederland. Het is qua tijd, passie 
en energie met recht een vierde 
winkel, maar wat is het leuk. Ja-
ren geleden hebben we de online 
markt al eens voorzichtig uitge-
probeerd maar ik denk dat we nog 
wat te vroeg waren. De keuze voor 
een andere naam is bewust. Niet 
alles wat je in de winkels ziet kun 
je online bestellen. Wij denken dat 
banken met talloze opstelmoge-
lijkheden en vele stof- of leder-
soorten nog niet snel online wor-

den besteld.  Deskundig persoon-
lijk advies is dan belangrijk. 
Neem eens een kijkje online bij 
deleukstemeubels.nl. Je bent dan 
o.a. verzekerd van een snelle leve-
ring, verschillende veilige betaal-
methoden, webshop keurmerk, 
CBW-garantie, en geen verzend-
kosten in Nederland! Gewoon ge-
zellig in de winkel shoppen kan 
natuurlijk ook, een vers kopje kof-
fie is zo gezet, van te voren vast 
een beetje inspiratie opdoen op 
deleukstemeubels.nl is misschien 
dan wel leuk.

Zaterdag 
verzamelaars-

markt
Mijdrecht - Komende zaterdag, 
16 november, is weer de verza-
melaarsmarkt van Verzame-
laarsvereniging De Ronde Ve-
nen in Partycentrum De Meijert 
aan de Doctor J. v.d. Haarlaan 6 
in Mijdrecht. Van 9.30 tot 13.00 
uur bent u van harte welkom 
om te komen snuffelen in de 
stuiverboeken met postzegels. 
Ook zijn er munten, ansicht-
kaarten, winkelwagenmuntjes, 
markclips en boekjes over De 
Ronde Venen en omstreken. De 
toegang voor leden is 50 euro-
cent, niet-leden betalen 1 eu-
ro. Kom gezellig even langs, de 
koffie staat klaar!





Wilnis - Zaterdag 23 november 
wordt er in de Ned. Herv. Kerk aan 
de Kon. Julianastraat 23 in Wilnis 
weer een kinderkorenavond ge-
houden. Tijdens deze avond zullen 
3 kinderkoren zingen, namelijk de 
kinderkoren Jorai uit Kockengen, de 

Lenteklokjes uit Kamerik en Ismaël 
uit Wilnis. De drie koren staan on-
der leiding van Angela Strubbe. Al-
le kinderen hebben hard geoefend, 
dus het belooft een mooie avond te 
worden. Naast de koorzang is er ook 
ruimte voor samenzang. De avond 
begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur 
is de kerk open. Iedereen is van har-
te welkom!
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De Twistvliedschool 
beweegt in de natuur
Mijdrecht - De afgelopen weken 
hebben de groepen 1 tot en met 
6 van de Twistvliedschool aan de 
Kwikstaart deelgenomen aan Na-
tuursprong, een speel- en beweeg-
programma voor kinderen van 4-12 
jaar in de natuur. 
De kinderen maakten hierbij spe-
lenderwijs kennis met de natuur on-
der begeleiding van Natuursprong 
trainer Chantal Timmer. In de natuur 
was van alles te zien, doen en be-
leven. De kinderen genoten zicht-
baar van natuurspelen als ‘boom-
pje voelen’ , ‘mijnenveld’ en de ‘ma-
gische knoop’. En ze gingen he-
lemaal los ze toen ze vrij mochten 

spelen en hutten mochten bouwen. 
Het waren onvergetelijke dagen 
waarin er volop ruimte was om (sa-
men) de natuur te ontdekken en te 
bewegen. De groepen 7 en 8 hou-
den nog wat tegoed, die volgen ko-
mend voorjaar. Natuursprong is een 
initiatief van Staatsbosbeheer, Jan-
tje Beton, het Nederlandse Instituut 
voor Sport en Bewegen (NISB) en 
de Gemeenten voor Duurzame Ont-
wikkeling (GDO). Bent u ook geïn-
teresseerd in dit programma voor 
uw school, kinderopvangorganisa-
tie of privé doeleinden? Neem dan 
contact op met Chantal Timmer 
(info@hartentaal.nl).

Antoniusschool genoot 
van heerlijk schoolontbijt 
De Hoef - De leerlingen van de An-
toniusschool hebben woensdag-
ochtend 6 november genoten van 
Het Nationaal Schoolontbijt. 

Net als ruim 400.000 basisscholie-
ren op zo’n 2.000 scholen in het he-
le land ontbeten de 103 leerlingen 
gezamenlijk met vers brood, aller-
hande beleg, melk en sinaasappel-
sap. De Antoniusschool deed mee 
aan Het Nationaal Schoolontbijt om 
het plezier en belang van een goed 
ontbijt te onderstrepen. Het Natio-

naal Schoolontbijt wil vooral dat kin-
deren en ouders van ontbijten een 
gewoonte maken. Tijdens Het Nati-
onaal Schoolontbijt van 4 tot en met 
8 november ontbijten ruim 400.000 
kinderen gezamenlijk op zo’n 2.000 
scholen in het hele land. Bakke-
rij De Kruyff leverde op de Antoni-
usschool de ontbijtpakketten af en 
zorgde voor vers brood en brood-
jes. Met speciaal lesmateriaal leer-
den de kinderen meer over het be-
lang van een goed ontbijt als start 
van de dag.

Handwerkverkoop Rode 
Kruis in Gerardus Majella
Mijdrecht - Twee keer per jaar 
houdt het Rode Kruis in Verzor-
gingstehus Gerardus Majella een 
verkoopochtend van handwerken. 
Ook op braderieën en tijdens de 
maandelijkse bloedafname-avon-
den worden deze producten ver-
kocht. Er is een grote vraag naar al 
het prachtigs dat door de deelne-
mers van het Rode Kruis wordt ge-
maakt. De ‘ouderwetse’ handge-
breide sokken zijn zeer gevraagd. 
Maar ook de prachtige babykleer-
tjes, geborduurde dekservetten en 
de comfortabele gebreide (kinder-)
dekentjes. Er is van alles. Ook ca-
deautjes voor de feestdagen.
In De Kom en Gerardus Majel-
la wordt wekelijks hard gewerkt. 
De deelnemers ondervinden veel 
gezelligheid met elkaar en de op-

brengst van alles komt voor de vol-
le 100% ten goede aan activiteiten 
van het Rode Kruis in De Ronde Ve-
nen. De najaarsverkoop vindt plaats 
op woensdag 20 november van 9.30 
tot 11.30 uur in Gerardus Majella, 
Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Ie-
dereen is van harte welkom en de 
sjoelbak, de knikkerbak en de kof-
fi e staan klaar!
Vanwege de groeiende vraag zoekt 
het Rode Kruis De Ronde Venen 
voortdurend vrijwilligers. Bijvoor-
beeld voor huisbezoek of als chauf-
feur. Ook de telefooncirkel kan vrij-
willigers goed gebruiken! Iets voor 
u? Neem dan contact op met het 
Rode Kruis De Ronde Venen. Tele-
foon 0297-254231. Adres: Kerkvaart 
2, 3641 EP Mijdrecht (Gebouw Tym-
paan-De Baat).

Geslaagd weekend voor 
O.K.K. met ‘Operatie 65 plus’ 
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag-
avond 8 november en zaterdag-
avond 9 november stond toneelver-
eniging O.K.K. op de planken met 
haar najaarsstuk ‘Operatie 65 plus’, 
een ouderwets gezellig blijspel over 
opa van Someren die bij zijn klein-
dochter Willeke en haar man Ka-
rel in huis woont. Karel verdenkt 
opa van de inbraken die de laat-
ste tijd bij het ministerie zijn ge-
pleegd. Maar is opa ook echt ‘Het 
luipaard’ die de inbraken gepleegd 
heeft? Aan het einde van het stuk 
werd duidelijk dat ‘Het luipaard’ in-

derdaad opa van Someren is en dat 
hij de inbraken heeft gepleegd voor 
het oprichten van een nieuwe be-
jaardensoos. Het was een geslaagd 
weekend, zowel het publiek als de 
acteurs hebben deze twee avonden 
genoten van het toneelstuk en niet 
te vergeten hebben zij genoten van 
de reacties uit het publiek. Bent u 
geïnteresseerd om zelf ook eens op 
de planken te staan? Toneeluitvoe-
ring O.K.K. zoekt nog nieuwe spe-
lers! Dus kom eens een kijkje ne-
men op een maandagavond, vanaf 
19.30 uur in De Meijert te Mijdrecht.

Ledenvergadering Passage
Wilnis - Woensdagavond 20 no-
vember houdt Christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging 
Passage een ledenvergadering 
waarvoor is uitgenodigd de heer 
H.W.M. Butink uit Wilnis. De heer 
Butink zal een audiovisuele pre-

sentatie geven van de Gouden 
Ring, St. Petersburg en Moskou.
De avond is in gebouw De Scha-
kel aan Dorpsstraat 20 in Wilnis 
en begint om 20.00 uur. De koffi e 
staat klaar vanaf 19.45 uur en ook 
gasten zijn van harte welkom.

Plannen Molenhof krijgen steeds meer tegenstand omwonenden

Hoogvlietplan lijkt niet meer op 
Masterplan gemeente
Vervolg van de voorpagina

De heer Bon sprak namens 109 be-
woners van Hofl and en omgeving. 
Hij had ook 109 handtekeningen bij 
zich van de bewoners die tegen dit 
plan zijn: “Mijdrecht heeft reeds 5 
supermarkten. Wie zit er te wach-
ten op een zesde? Zeer grote kans 
dat deze het alleen overleeft als een 
andere supermarkt, noodgedwon-
gen, zijn deuren sluit. En het meest 
logisch dat de Boni hiervan de du-
pe is. Met als gevolg opnieuw een 
locatie die gaat vervallen. Een grote 
supermarkt met 1800 m2 oppervlak 
heeft als eigenschap dat mensen er 
met de auto naar toe gaan (racen). 
Vervolgens hun tassen volladen en 

weer vertrekken. Een aantrekkende 
werking voor overige ondernemers 
is een utopie. De straat Hofl and is 
een 30 km-zone. Gedacht wordt aan 
5000 voertuigen per etmaal. Dit kan 
Hofl and niet aan. Ook de rotonde 
kan dit niet aan. Die loopt nu al elke 
ochtend en middag vol. Ook wij vin-
den het vervelend om ergens tegen 
te zijn. En we zien ook de staat van 
het huidige Molenhof. Maar een he-
le buurt deze overlast geven omwil-
le van een commercieel belang van 
Hoogvliet is wat ons betreft ondenk-
baar”, aldus Bon.

Zorgen
De fracties waren alle niet echt blij 
met wat ze zagen en hoorden. “Een 

samenwerkingsovereenkomst met 
daaraan gekoppeld de voorlopige 
ontwerpplannen gaat wel erg ver. 
Daar zeggen we dan in feite ook ja 
tegen en daar voelen we niet veel 
voor”, aldus Lijst 8.
Ook CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/
Sociaal Lokaal en CU/SGP waren 
bezorgd en zagen toch nog wel veel 
problemen rond dit plan. Alleen de 
VVD begreep niet waar nu al deze 
onrust vandaan kwam: “Nog geen 
anderhalf jaar geleden lag er een 
breed gedragen plan met een goed 
samenwerkingscontract bij de raad. 
Waarom nu dan zoveel tegengas?
Wethouder Palm trachtte de raad en 
de aanwezige bewoners uit te leg-
gen hoe het plan in elkaar zit en dat 

het best een goed plan was. Bijna 
drie kwartier was hij aan het woord. 
Hij eindigde zijn betoog met: “Mor-
gen presenteert de gemeente Uit-
hoorn haar Masterplan rond het 
Oude Dorp en Amstelplein. Hoofd-
dorp heeft een prachtig winkelge-
bied. Mijdrecht moet mee gaan in 
de vaart der volkeren. Dit plan moet 
het worden, anders houdt het op”, 
aldus Palm.

Of de raad om is? De aanwezige be-
woners in ieder geval niet. Toen zij 
omstreeks middernacht de raad-
zaal verlieten was het commentaar: 
en wat hebben we nu voor nieuws 
gehoord? Niets”... Volgende maand 
komt het in de raad.

Kinderkorenavond

Gratis kinderdisco!
De Ronde Venen - Dans- en Mu-
ziekschool De Ronde Venen organi-
seert volgende week woensdagmid-
dag 20 november een kinderdisco!
Het feestje is bedoeld voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en vindt plaats in 
de voormalige Veenzijdeschool, Wa-
genmaker 99 in Wilnis. “Van 14.30 
uur tot 15.30 uur doen we dans-
spelletjes en gaan we lekker swin-
gen zonder de ouders! Jullie mogen 

verkleed komen. Wij zorgen voor 
wat te drinken en wat lekkers. Ook 
vriendjes en vriendinnetjes die niet 
op dansles zitten zijn welkom!” al-
dus een van de medewerkers van de 
dansstudio, Alle kinderen van 4 t/m 
12 jaar zijn van 14.30 uur tot 15.30 
uur welkom op woensdag 20 no-
vember in de dansstudio (voormali-
ge Veenzijdeschool) aan Wagenma-
ker 99 in Wilnis. De entree is gratis!

Ep’ers krijgen meubels 
van bedrijven
De Ronde Venen - De afgelopen 
paar weken zijn de entrepreneurs 
van het VeenLanden College in Vin-
keveen en Mijdrecht druk bezig ge-
weest om spullen in te slaan voor hun 
eigen ruimte/kantoor. Zij hebben van 
enkele bedrijven in Mijdrecht o.a. 
Kringkoop, Karwei, Aardeko en Dirk 
Stam. o.a. een bureau, verf, rollers, 

kwasten, stoelen en nog veel meer 
mooie dingen gekregen. Vanwge de 
hulp van deze bedrijven is daarom de 
(kantoor)ruimte supermooi en strak 
ingericht en bijna klaar. De ‘onder-
nemers’ van het VeenLanden Colle-
ge zijn deze bedrijven dan ook zeer 
dankbaar voor het beschikbaar stel-
len van de materialen.

Najaarscursusprogramma 
van Cursusproject DRV
De Ronde Venen – Cursusproject 
De Ronde Venen heeft nog plaats 
op de volgende cursussen:
-  Kralenbloemen (mini-roos) 

maken-3 op maandag 18 en 
25 november. Uit dun ijzerdraad 
en met kleine kraaltjes leert u 
in twee avonden een prachtig 
roosje maken. Thuis kunt u meer 
roosjes maken, zodat u altijd een 
boeketje in huis heeft! 

–  Varen in Frankrijk op maandag 
25 november. Een audio-visueel 
verslag van een boottocht o.a. 
door Parijs (een belevenis!) en 
de Bourgogne. Ook wordt geva-
ren door het beroemde Canal du 
Midi, dit kanaal is Unesco We-
relderfgoed. 

– Workshop Lachyoga-2 op 
maandag 2 december. Vorig sei-
zoen was deze cursus een groot 
succes. Er zijn nu nog een paar 
plaatsen vrij. De workshop is ac-
tief en vrolijk. De ‘lach-oefenin-
gen’ worden afgewisseld met 
eenvoudige ademhalings-, rek- 
en strekoefeningen. Ook een 
speciaal handklapritme is een 

belangrijk terugkerend onder-
deel. 

–  Workshop Sushi op donder-
dag 12 december. Wilt u met de 
feestdagen uw gasten eens iets 
anders voorschotelen dan is de-
ze workshop misschien een idee. 
U leert 4 verschillende soorten 
sushi bereiden. U krijgt een uit-
gebreide werkbeschrijving, met 
rolmatje en stokjes, en een aar-
digheidje mee naar huis. 

– Kerstarrangement op dins-
dag 17 december. Een terug-
kerend item in het programma 
van Cursusproject De Ronde Ve-
nen, vanwege de mooie stukken 
die in deze workshop gemaakt 
worden. Ook dit keer kunt u er-
van verzekerd zijn dat u met een 
prachtig tafelstuk naar huis gaat.

Kijk op de website www.cursuspro-
ject.nl/rondevenen.htm voor volle-
dige informatie over de cursussen.  
Men kan daar inschrijven door het 
inschrijfformulier in te vullen en op 
de verzendknop te klikken. Ook bij 
de Rabobank is inschrijven moge-
lijk. 
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ccREACTIE VAN EEN LEZER

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

Jacht in Marickenland
Wij wonen aan een klein stuk-
je natuur in Marickenland Vin-
keveen. Aan de Molmweg met 
prachtige oude knotwilgen en 
weiland. Wij genieten van de 
vogels en enkele hazen en fa-
zanten die daar lopen. In mei 
komen de koeien en in najaar 
gaan ze naar binnen. Maar nu 
komt het. Begin november dan 
komen de jagers. Vijf stuks en 
hun honden om de enkele Ha-
zen en fazanten af te schie-
ten. Is dat nodig in dit mooie 

kleine stukje natuur (stilte ge-
bied). Wij zien de aangescho-
ten en vluchtende hazen. De-
ze dieren zijn helemaal in pa-
niek. Het groene hart is aange-
legd ter bescherming en ont-
wikkeling van de fl ora en fau-
na. De wandelaars moeten hun 
honden aan de lijn houden. De 
jagers kunnen hun gang gaan. 
Dit barbaarse gedrag past toch 
niet meer in deze tijd.

L Boumeester Smit

Sport- of uitlaatvelden?
Toen mijn dochter met vrien-
dinnen ging hockeyen op on-
ze club zag zij dat er een fl inke 
hondendrol op het oefenveld 
lag. Helaas is dit al de twee-
de keer dat er hondenpoep op 
één van de velden van Hockey 
Vereniging Mijdrecht is aange-
troffen... Deze keer lag het op 
het oefenveld, vorige keer was 
het raak op veld 2. Het is toch 
schandalig dat mensen hun 
hond niet aan de lijn houden 

en overal laten poepen!! Helaas 
zijn de hekken rondom de vel-
den niet voldoende om de hon-
den buiten de poorten te hou-
den. Daarom doe ik een drin-
gend beroep op de omwo-
nenden van de velden om hun 
hond in de gaten te houden en 
ervoor te zorgen dat dit niet 
meer gebeurt.

Voorzitter HVM,
Aletta Snijders

Dank je wel, Jumbo!
Mijn zoon Teun werd 19 okto-
ber 6 jaar. Hij had maar 1 wens 
en dat was zijn partijtje vieren 
bij de Jumbo Vinkeveen. Hij wil-
de graag achter de schermen 
kijken, want wat zat er nou toch 
achter al die deuren. Hoe leuk 
zou het zijn als hij eens achter 
de kassa zou zitten en een ech-
te klant kon helpen. Dus ach, 
wie niet waagt die niet wint 
en dus gevraagd bij de Jum-
bo en jawel hoor, het mocht. 
Onze Monique die tevens ook 
om de woensdag een kinder-
middag organiseert vond het 
ook geweldig. En 6 november 
was het dan zover. Wat hebben 
Teun en zijn vriendjes genoten, 
ze weten nu wat er achter die 

deuren zitten, waar de vracht-
wagens aankomen en waarom 
de chocolette cocolettes heten. 
Als klap op de vuurpijl mocht 
Teun achter de kassa en “ech-
te” klanten helpen... scannen, 
vragen voor zegels en afreke-
nen. Na afl oop nog in de kanti-
ne cakejes versieren (die ze zelf 
gekocht hadden bij Teun) en 
wat drinken. Moe maar voldaan 
namen ze afscheid van Moni-
que want wat had ze het leuk 
gedaan. O ja, niet te vergeten 
kregen ze na afl oop een goody-
bag mee naar huis. Ik zeg daar-
om hulde voor de Jumbo Vin-
keveen en een diepe buiging 
voor Monique.

Sacha van der Tol
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Centrum van Uithoorn blijft ook 
toegankelijk via Irenebrug

Overzichtsschets van het toekomstige nieuwe centrum van Uithoorn.

Amstelplein en Oude Dorp worden met elkaar verbonden

Uithoorn - Als het aan de gemeen-
te ligt en de financiering geregeld 
is, gaat begin 2015 de schop in de 
grond voor het aan elkaar bou-
wen van de bestaande dorpshelf-
ten Schansgebied (waarin winkel-
centrum Amstelplein) en het Oude 
Dorp. Het nu nog bestaande stukje 
N196 vanaf de brug tot aan de krui-
sing Amstelplein is dan voorgoed 
weg. Dat wordt bebouwd. De ge-
meente gaf afgelopen week voor de 
pers tekst en uitleg over haar plan-
nen met als doel de vele vragen die 
er dit moment de ronde doen, zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
Overigens staat de uitwerking van 
de plannen nog in de kinderschoe-
nen, het gaat hier louter om de ba-
sis voor verdere invulling. Maar de 
contouren liggen vast. Nu er kenne-
lijk investeerders en beleggers zijn 
die de plannen financieel willen on-
derbouwen, is er voor de gemeen-
te alle reden om het ‘aaneensme-
den’ van beide dorpshelften te gaan 
realiseren. Daarmee gaat een lang 
gekoesterde wens in vervulling. De 
omlegging van de N201 heeft daar 
alles mee te maken en die wordt 
binnenkort helemaal voor het ver-
keer opengesteld (aquaduct in ja-
nuari). Het doorgaande verkeer rijdt 
dan om Uithoorn heen. Het verzoek 
om te mogen doorpakken met het 
plan beide dorpshelften aan elkaar 
te bouwen, gaat het college binnen 
enkele weken nog wel voorleggen 
aan de gemeenteraad. Die zal er ko-
mende maand over gaan beslissen. 
Ook over de financiële consequen-
ties die de voorbereidingen met zich 
meebrengen. Ingewijden geven nu 
al aan dat het plan met een ruime 
meerderheid van stemmen zal wor-
den aangenomen. Alleen de poli-
tieke partij Ons Uithoorn is er niet 
blij mee net zoals het bestuur van 
de gemeente De Ronde Venen. Ons 
Uithoorn wil liever een kleinschali-
ger opzet; de gemeente De Ronde 
Venen wil dat bestemmingsverkeer 
door Uithoorn mogelijk blijft, anders 
dan gebruikmakend van de par-
keervoorzieningen. Als de gemeen-
te Uithoorn de plannen gaat reali-
seren is het zowieso over en slui-
ten voor het (doorgaande) bestem-
mingsverkeer in Uithoorn langs de-
ze weg. Bestemmingsverkeer van 
(en naar) De Ronde Venen over de 
Irenebrug vindt zijn einde en oor-
sprong in een bovengrondse par-
keergarage. De irenebrug blijft dus 
hoe dan ook toegang geven tot het 
centrum van Uithoorn. Dat geldt 

eveneens voor fietsers en voetgan-
gers. Ook het betaald parkeren is 
van de baan. Parkeren is en blijft 
dus gratis! De vraag blijft echter hoe 
het landbouwverkeer dan de rivier 
over moet komen.

Raadslid Klaas Bijlsma van Ge-
meentebelangen Uithoorn begrijpt 
alle commotie van de buurgemeen-
te niet. “Wij hebben er als gemeen-
teraad van Uithoorn al in 2010 mee 
ingestemd dat er een Garagevariant 
gaat komen en dat de beide dorps-
helften aan elkaar zouden worden 
gebouwd. Het is onderdeel van het 
Masterplan dat al vijf jaar bekend is. 
Er is de afgelopen jaren ook door de 
media veel aandacht aan besteed. 
Die plannen waren ook bij het toen-
malige college van B&W en de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
bekend. Destijds lieten wethouder 
Bram Rosendaal en Jacques Dekker 
zich in uiterst positieve bewoordin-
gen uit over deze optie. Want dan 
kon De Ronde Venen plannen uit-
werken om in Amstelhoek wonin-
gen te bouwen en op hun beurt de 
Amsteloever daar te gaan herinrich-
ten. Bovendien bleef Uithoorn voor 
inwoners uit De Ronde Venen be-
reikbaar via de Irenebrug. Er is zelfs 
een werkgroep in het leven geroe-
pen met vertegenwoordigers van 
beide gemeenten om hierover met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Waarschijnlijk omdat de geplande 
veranderingen nu wel heel dichtbij 
komen ziet men ineens allerlei be-
ren op de weg. Het is bovendien 
nog lang niet zover dat het centrum 
van Uithoorn wordt dichtgebouwd. 
Opgemerkt zij hierbij dat Uithoorn 
als zelfstandige gemeente de-
ze plannen naar buiten mag bren-
gen en uitvoeren. Formeel is men 
daar al vijftig jaar mee bezig en nu 
is er de kans om wat moois van Uit-
hoorn te maken. Dat daarbij niet al-
les van een leien dakje kan gaan bij 
zo’n project zal duidelijk zijn. Maar 
om er nu zoveel ophef over te ma-
ken, snap ik niet. Uithoorn blijft via 
de Irenebrug nu en in de toekomst 
gewoon bereikbaar. Ook via de Am-
sterdamseweg en de Zijdelweg kan 
men volgend jaar gewoon naar het 
centrum van Uithoorn komen, ook al 
is het even verder rijden. Een kwes-
tie van wennen. Zelfs als de N201 in 
gebruik is zouden er altijd nog tus-
sen de 10.000 en 14.000 voertuigen 
als bestemmingsverkeer én door-
gaand verkeer, door Uithoorn rij-
den als de gemeente deze plannen 

niet zou uitvoeren. En dat willen wij 
niet. Daarom is die N201 ook omge-
legd. Anders hadden ze dat ook niet 
hoeven doen,” aldus een vastbera-
den Bijlsma.

Samenbouw dorpshelften
Bij dit artikel ziet u een ‘functioneel 
ontwerp’ hoe de gemeente zich de 
samenbouw van het centrum voor-
stelt. De grijze delen betreffen de 
bestaande bebouwing. Ter oriënta-
tie in het midden het winkelcentrum 
Amstelplein (twee grote grijze vlak-
ken met ertussen de passage). Bo-
ven links het gemeentehuis, in het 
midden de bestaande N196 (in de 
nieuwe situatie een T-kruising met 
de Laan van Meerwijk), rechts de 
Prinses Irenelaan met op de hoek 
van de Dorpsstraat de C1000 en be-
neden de toe- en afrit vanaf/naar 
de Irenebrug. Het geel getekende 
is het voetgangersgebied, dat ge-
heel of gedeeltelijk als een passage 
wordt uitgevoerd. Maar dat is nog 
niet zeker. Het gele vlak in het mid-
den met de drie pleintjes wordt het 
nieuwe ‘Amstelplein’. Het bestaan-
de wordt bebouwd (blauw vlak bij 
de Laan van Meerwijk links). Het 
blauw ingekleurde geeft trouwens 
de uitbreiding van de bebouwing 
weer. Te zien is dat het winkelcen-
trum fors wordt uitgebreid over de 
N196 – die daarmee ophoudt te be-
staan - en het tijdelijke parkeerter-
rein heen tot aan de Prinses Irenel-
aan. Het zal opvallen dat daarbij ook 
de voormalige burgemeesterswo-
ning, die nu nog op de hoek van de 
Raadhuisstraat staat, daarbij wordt 
opgeslokt. De rode pijlen geven de 
drie toegangen bij de verschillen-
de kanten aan naar de parkeerga-
rage (Schoolstraat, N196/Thamer-
lint en de Prinses Irenebrug). De 
parkeergarage zal bestaan uit twee 
parkeerdekken, zoals dat nu ook 
het geval is boven het winkelcen-
trum. Belangrijk voor de opzet van 
dit functionele ontwerp zijn eerder 
vastgestelde kaders als het Master-
plan Dorpscentrum en de Garage-
variant (uit 2009) waarin de Prinses 
Irenebrug toegang verleent tot de 
parkeervoorziening in het centrum 
van Uithoorn.

Winkelruimte en woningen
De nieuwbouw zal naadloos aan-
sluiten bij de bestaande bouw, dus 
ook de parkeerdekken. Er komt 
ruimte bij voor zo’n 300 auto’s. Ie-
dereen die per auto naar het cen-
trum van Uithoorn komt, kan straks 

houd aan de Prinses Irenebrug in 
het vierde kwartaal van 2014. Dan 
komt het moment waarop er geen 
auto’s meer over de Irenebrug heen 
kunnen. Zelfs tijdelijk geen voet-
gangers en fietsers. Dat is name-
lijk het tijdsbestek waarop de Pro-
vincie groot onderhoud aan de brug 
laat uitvoeren. Iets wat ongeveer 
zes tot acht weken in beslag zal 
nemen. Dan moet al het gemotori-
seerd verkeer via het aquaduct en 
de Amsterdamseweg naar het cen-
trum en verder naar Uithoorn rijden. 
Voor voetgangers en fietsers zal nog 
een manier worden bedacht om de 
Amstel te kunnen oversteken na-
bij het dorpscentrum. Dat is de ver-
antwoordelijkheid van de Provincie. 
Wanneer de brug in onderhoud is 
geweest kan het langzaam verkeer 
er wel weer over van en naar het 
centrum. Als alles volgens plan ver-
loopt, zal het centrum van Uithoorn 
daarna veranderen in een bouw-
put en vanaf dat moment is er über-
haupt geen autoverkeer meer via de 
Irenebrug mogelijk, ook niet naar 
een parkeergarage want die moet 
nog worden gebouwd! Dat betekent 
dat men via de N201, het aquaduct, 
de Amsterdamseweg en het Tha-
merlint naar het centrum kan rij-
den. Er kan geparkeerd worden op 
het tijdelijke parkeerterrein aan de 
Prinses Irenelaan. Later, als de be-
bouwing er eenmaal staat en in ge-
bruik is genomen kan men parke-
ren in de parkeergarage. Bestem-
mingsverkeer blijft mogelijk, maar 
in principe uitsluitend voor de par-
keergarage en het winkelcentrum. 
Bestemmingsverkeer dat daar niet 
gebruik van wil maken maar een 
andere locatie in Uithoorn tot doel 
heeft, kan gewoon beter via de om-
gelegde N201 rijden en daarop de 
afslag Amsterdamseweg of de Zij-
delweg nemen. Fietsers en voet-
gangers kunnen via hun eigen rou-
te gewoon van en naar het centrum 
komen. In geval van calamiteiten 
kan uitsluitend door hulpdiensten 
gebruik worden gemaakt van de 
busbaan en de busbrug,” vult Le-
venbach met een uitgebreide toe-
lichting aan.

Discussie blijft
Hoewel de gemeente Uithoorn hier-
mee brede uitleg geeft en daar-
mee bij bewoners heersende vra-
gen op die manier beantwoordt, 
kan in dit stadium nog niet op al-
les een antwoord worden gegeven. 
Enige vorm van discussie zal er dus 
wel blijven. Feit is wel dat het au-
toverkeer in 2014 nog geruime tijd 
gebruik kan maken van de ‘ou-
de route’ door en vanuit het cen-
trum van Uithoorn. Bewoners van 
het Oude Dorp, de Meerwijk-Oost 
en het Schansgebied hebben daar 
nu nog profijt van als men richting 
Mijdrecht en de A2 vice versa wil via 
de Irenebrug. Echter in het laatste 
kwartaal van 2014 is dit voorbij en 
moet men ‘omrijden’ door het aqua-
duct bij Amstelhoek. Bovendien is 
er ook geen landbouwverkeer over 
de Irenebrug en door het centrum 
meer mogelijk! Wethouder Leven-

bach: “Wij hebben met de Provin-
cie overlegd of het niet mogelijk is 
om voor die paar keer dat het nodig 
is het landbouwverkeer toch toe-
stemming te geven om vice versa 
door het aquaduct naar de overkant 
te rijden. Daar krijgen we nog ant-
woord op. Maar als de Provincie er 
het ‘nee’ oplegt, kunnen wij niet an-
ders dan het landbouwverkeer advi-
seren om te rijden via Vrouwenak-
ker en De Kwakel. Een ommeland-
se reis, dat begrijp ik, maar daaraan 
kunnen wij als gemeente weinig 
veranderen,” aldus de wethouder.
De vraag is ook in wiens eigendom 
de Irenebrug blijft. Is dat de provin-
cie of wordt dat de gemeente? Wie 
betaalt na 2014 het onderhoud voor 
de volgende jaren voor deze toe-
gang naar en van uitsluitend een 
parkeergarage? Kunnen bewoners 
van het Oude Dorp hun auto daar 
ook (lang) parkeren? Want de par-
keervoorzieningen verdwijnen im-
mers langs de Amsteloever. Als er 
tientallen woningen worden ge-
bouwd krijgen de bewoners daar-
van dan eveneens een parkeer-
plaats in de nieuwe garage? Dan 
zal er al snel een tekort zijn aan par-
keervoorzieningen. Gaan de par-
keervlakken na een bepaalde tijd ’s 
avonds ook dicht zoals nu het ge-
val is op het Amstelplein, of blijven 
die 24/7 open? Als ze dicht gaan is 
dat slecht voor het uitgaansleven en 
de horeca! Kunnen alleen de bewo-
ners er dan in en uit met een pas-
jessysteem? Zijn er genoeg win-
keliers die willen investeren in het 
nieuwe winkelcentrum? Winkeliers 
hebben het momenteel zwaar gelet 
op de huidige economische situa-
tie. Zij kunnen nauwelijks het hoofd 
boven water houden. Maar dat kan 
over enkele jaren natuurlijk anders 
zijn. En waar gaat de weekmarkt 
naartoe als het tijdelijke parkeerter-
rein verdwenen is? Misschien wordt 
met deze vraagstelling teveel voor-
uitgelopen op de toekomstige situa-
tie, maar die vragen zijn er nu al wel. 
Zo zullen er nog vele komen waar 
evenzoveel antwoorden op moet 
worden gegeven. De discussie is 
dus bij lange na nog niet gesloten.
Nadrukkelijk wordt dezerzijds opge-
merkt dat het hele project allemaal 
nog in gang gezet moet worden. Het 
huidige is een aanzet. De financie-
ring moet nog rond komen ook al 
geeft wethouder Verheijen aan dat 
er marktpartijen zijn benaderd (in-
vesteerders en beleggers) – en er 
ook al zijn volgens ingewijden - om 
de nieuwe plannen te financieren. 
Hij kon daar verder nog niets over 
zeggen, net zo min als wat de ge-
meente aan voorbereidingskosten 
voor het opstarten van dit plan kwijt 
zal zijn. Voordat een en ander daad-
werkelijk zijn beslag gaat krijgen 
en de bebouwing er staat, zijn we 
een aantal jaren verder. Dan doemt 
er na de verkiezingen volgend jaar 
misschien al weer een volgende ge-
meenteraad met een nieuw college 
op aan de horizon...
In die tijd kan veel gebeuren en 
krijgt het project gaandeweg een 
vervolg in deze krant.

De nieuwbouw van het winkelcentrum Amstelplein op de achtergrond strekt zich uit tot aan de Prinses Irenelaan op 
de voorgrond. Uiterst rechts de voormalige burgemeesterswoning Het centrum van Uithoorn blijft toegankelijk via de Irenebrug, maar dan anders…

op drie plaatsen de parkeergarage 
in en uit. Het is nog niet bekend op 
welke wijze zich dat in de uitwer-
king van de bouwplannen zal verta-
len. Maar het idee is wel dat dit van-
af de Irenebrug met een oprit zal ge-
beuren. Op dezelfde manier als men 
nu ook naar de parkeerdekken rijdt 
boven het winkelcentrum. Fietsers 
en voetgangers blijven als vanouds 
aan een kant over de Irenebrug toe-
gang krijgen tot het centrum. Bouw-
technisch ligt daar in de nieuwe si-
tuatie wel een verandering aan ten 
grondslag hoe men de Irenebrug 
op en af gaat. “Details zijn nu nog 
niet te geven. Zie het als een basis-
patroon voor de verdere uitwerking 
van de bouwplannen. Maar daar 
kunnen we als college pas definitief 
mee doorgaan als de gemeenteraad 
zich daarover positief uitspreekt en 
dat is in december,” geeft wethou-
der Verheijen (VVD) aan.
In totaal wordt het winkeloppervlak 
uitgebreid met maximaal 6.000 vier-
kante meter winkelruimte. In het 
nieuwe centrum is tevens ruim-
te voor ongeveer 100 woningen, 
die voor een groot deel boven de 
tweede parkeerlaag zullen worden 
gesitueerd. Volgens de wethou-
der zal de uitbreiding van de win-
kelruimte goeddeels worden be-
nut door bestaande supermark-
ten en winkels. “Ondernemers wil-
len al lang investeren en hun win-
kelruimte uitbreiden. Ze zitten nu al 
veel te krap,” licht Verheijen toe die 
verwacht dat driekwart van de bij 
te bouwen ruimte tegen die tijd al 
opgesoupeerd is. Ter completering 
van de schets heeft de gemeente 
ook de fietsroutes door het nieuwe 
centrum al ingetekend. Het belang-
rijkste aspect in dit geheel is dat er 
geen doorgaande weg meer is door 
het centrum van Uithoorn. Dege-
nen die vanuit de parkeergarage 
naar een andere bestemming willen 
in Uithoorn, kunnen via een ‘slalom 
constructie’ langs een van de an-
dere toegangen er weer uit. Er zal 
namelijk voor worden gezorgd dat 
dit niet op een ‘doorgaande’ ma-
nier kan.
De bevoorrading van het winkelge-
bied wordt bij voorkeur uitgevoerd 
via de omgelegde N201 en de afslag 
Zijdelweg. Vervolgens over de N196 
(tussen Park Krayenhoff en het Am-
stelplein) die dan Koningin Máxi-
malaan zal heten. Dat tracé blijft 
bestaan voor het verkeer als een 
wijkontsluitingsweg. Een tweede 
mogelijkheid is komende vanuit de 
richting Vrouwenakker via de Am-
steldijk Zuid, Aan de Molenvliet en 
de Laan van Meerwijk naar de win-
kels. De kleinere bestelwagens kun-
nen ook via de Amsterdamseweg en 
het Thamerlint naar het winkelcen-
trum. Verschillende bevoorradings-
wegen dus.

‘Knip’ eind 2014
Er komt voorlopig geen ‘knip’ in de 
brug! “Dat kan ook niet,” legt wet-
houder Levenbach op zijn beurt uit. 
“De N201 wordt begin volgend jaar 
helemaal in gebruik genomen. Voor 
de op- en afritten bij de Zijdelweg 
geldt dat pas op 1 april (geen grap). 
Vanaf die datum beginnen de pro-
cedures voor de overdracht van de 
N196 door de Provincie aan de ge-
meente. Dat is contractueel vastge-
legd en dat kost zomaar drie maan-
den. Om de weg vervolgens te kun-
nen afsluiten is onder meer een zo-
geheten ‘onttrekkingsbesluit’ nood-
zakelijk. De gemeenteraad moet dat 
besluit nemen en hierop is te zijner 
tijd inspraak mogelijk. Deze proce-
dure duurt eveneens ongeveer drie 
maanden. Daarna kan de gemeen-
te de weg afsluiten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Dit moment 
valt samen met de start van de 
werkzaamheden voor groot onder-

Impressie van een ‘rustiek nieuw Amstelplein’
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Hertha E1 verslaat VVZ 49
Vinkeveen - Na het debacle van 
vorige week tegen Nederhorst, deze 
week tegen VVZ-49 uit Soest. 
Het was de aanvoerder van van-
daag: Tibor Bregman die reeds na 
5 minuten met een knappe goal de 
1-0 liet aantekenen. Kort daarna een 
prima combinatie en Vince beloon-
de zijn goede spel van de afgelopen 
weken met een goal. 2-0. Daan (ver-
re ingooi maakte het verschil al voor 
rust nog groter: 3-0. Kort daarna 
kon VVZ-49 zo doorlopen en scoor-
de een knappe goal. 
Ruststand: 3-1 en tijd voor een bak-

kie. Kokkie Rens had in de rust even 
gekeken hoe de wind stond en bij 
de eerste de beste corner in de 
tweede helft greep hij zijn kans en 
zorgde hij met een ouderwetse in-
swinger voor de 4-1. Aan de ande-
re kant was het topscorer Yanick die 
met een fraaie doorkopbal de in-
stormende Messi bediende en die 
scoorde fraai in de verste hoek. 5-1. 
Niels Maas had zijn mooiste dribbel 
voor het eind van de wedstrijd be-
waard. Tegen zijn voorzet die volg-
de waren geen kruiden gewassen 
eindstand 6-1.

Enerverend verloop drie-
bandencompetitie drV 
De Ronde Venen - De driebanden-
specialisten van De Ronde Venen 
(DRV) hebben er momenteel ruim 
een derde van de competitie opzit-
ten en deze competitie kent tot nog 
toe een enerverend verloop met hier 
en daar zeer eclatante uitschieters. 
Vooral de laatste speelavond toonde 
kwalitatief hoog spel, waarbij ach-
tereenvolgens Bert Loogman, Pim 
de Jager, Paul Huzemeier en Hans 
van Eijk in beide partijen rond of bo-
ven een moyenne van 0.5 scoorden.
Hero Janzing weet tot nu toe ech-
ter niet van wijken om zijn koppo-
sitie af te staan. Op beide laatste-
lijk afgewerkte speelavonden boek-
te hij de volle winst in al zijn partij-
en, waardoor hij met 21 wedstrijd-
punten en een zeer positief moyen-
nepercentage ruimschoots aan de 

leiding gaat. Michel Bak is de naas-
te belager met 16 wedstrijdpunten, 
waarbij hij eveneens liet zien uit het 
goede hout gesneden te zijn.
Hans van Eijk blijft goed in het spoor 
en volgt op 14 wedstrijdpunten. In 
zijn partijen tegen Henk Doorne-
kamp was hij weer eens ongenaak-
baar, al was in de laatste partij spra-
ke van een narrow escape. Beide 
spelers reikten hierbij tot een prach-
tig partijgemiddelde van respectie-
velijk 0.581 en 0.548. Spanning ten 
top dus.
Jos Lugtigheid klimt zo langzamer-
hand uit het dal en boekte tegen 
clubgenoot Nick van de Veerdonk 
de maximale score, waardoor bei-
de spelers nu met 13 matchpunten 
de 4e en 5e positie op de ranglijst 
bezetten.

Gunstige dag voor Argon
Mijdrecht - Na het geflatteerde 
verlies tegen Benschop lag er de-
ze week de mogelijkheid om uit bij 
laagvlieger UVV via een positief re-
sultaat de draad weer op te pakken. 
Het resultaat kwam er, maar het 
voetbal waarmee dat gebeurde was 
lange tijd als het najaarsweer: niet 
erg prettig om mee te maken.
De start was hoopgevend, want in 
de eerste tien minuten moest de 
Utrechtse defensie toezien, dat Ar-
gon een aantal mogelijkheden wist 
te scheppen. Al in minuut 2 brak 
Vincent van Hellemondt over de 
rechtervleugel door, maar zijn voor-
zet werd weggewerkt, terwijl Erik 
Mulder in de daaropvolgende mi-
nuut vanuit vrijwel dezelfde posi-
tie de bal in het zijnet plaatste. Na-
dat doelman Bouma een doelpo-
ging van Stefan Tichelaar onscha-
delijk had weten te maken en een 
scherp indraaiende hoekschop van 
de voet van Jasper Werkhoven net 
voor het kopgrage hoofd van Mul-
der weg wist te tikken, kwam de ge-
routineerde thuisploeg wat meer in 
het spel en zakte het overwicht van 
Argon weg. In het verdere verloop 
van deel een waren er eigenlijk wei-
nig gevaarlijke momenten voor de 
doelen te zien en als ze er waren, 
waren ze van Utrechtse makelij. Na 
20 minuten werd doelman Romero 
Antonioli, die de plaats in de basis 
in had genomen na een handbles-
sure voor Rahim Gök, bijna verrast 
door een zeer effectvolle inzet van 
Graafland, maar net voor de doellijn 
wist hij het leer toch klemvast te rij-
gen. Graafland dwong de doelman 
even later nogmaals tot een red-
ding, terwijl een actie van de op-
gekomen centrale verdediger Toxo-
peus een gevaarlijk schot voorlangs 
het Mijdrechtse doel opleverde.

Ontevreden 
Ontevreden gezichten derhalve bij 
de Mijdrechtse supporters tijdens 
de koffiepauze, maar gelukkig werd 
hen een betere tweede helft ge-
boden. Al na 2 minuten dook Ste-
fan Tichelaar in kansrijke positie op 
voor doelman Bouma, maar de doel-
man stopte de inzet op het lichaam. 
Daarna werd een voorzet van links 
nog wel over het doel van Antonioli 
gekopt ten teken, dat UVV de pun-
ten zeker nog niet cadeau wenste te 
geven, maar mede door het inbren-
gen van twee verse aanvallers in de 
personen van Lesley Groenen en 

Jesse Stange slaagde trainer Patrick 
Loenen er in, om de wedstrijd in het 
voordeel van Argon te doen kante-
len. Twintig minuten na rust bereik-
te doelman Antonioli met een verre 
uittrap op de rechtervleugel de snel-
le Groenen, die zijn tegenstander 
passeerde en de bal panklaar terug 
legde op de vrijstaande Jesse Stan-
ge, die met een droge schuiver in de 
verste hoek de score opende, 0-1. 
Slechts vier minuten later bereikte 
Groenen met een steekpass de diep 
gaande middenvelder Erik Mulder, 
die voor de doelman opdook en de 
uitkomende sluitpost met een be-
heerste boogbal kansloos liet, 0-2. 
Weer drie minuten later vergat Jes-
se Stange de wedstrijd op slot te 
gooien, toen hij na een loepzuive-
re voorzet van Jesse van Nieuwkerk 
de bal op 6 meter van het Utrechtse 
doel niet goed wist te raken. Hier-
door bleef UVV hoop houden en die 
hoop werd na 79 minuten voetbal 
bewaarheid, toen balverlies van Ar-
gon in de omschakeling zorgde voor 
een voorzet, waaruit spits Schut in 
kon koppen en via de vingertoppen 
van Romero Antonioli verdween de 
bal met een boogje net voor de lat 
in het net voor de 1-2 tussenstand.

Spannend
Deze stand zorgde nog voor een 
spannende slotfase, waarin de 
thuisploeg echter niet meer voor ge-
vaar wist te zorgen. Integendeel, het 
was Argon dat in minuut 89 nog-
maals tot een treffer kwam, toen 
Lesley Groenen een vrije trap mocht 
nemen, waaruit Vincent van Helle-
mondt voorbij de tweede paal de 
bal keurig weer voor het doel kopte 
waarna het voor de vrijstaande Jes-
se van Nieuwkerk een eenvoudige 
opgave was om de bal tegen het net 
te koppen, waarmee de eindstand 
op 1-3 werd bepaald.

De overige uitslagen van deze 
speelronde zorgden er voor, dat de 
spanning bovenin weer flink is toe-
genomen, want Argon bleek de eni-
ge ploeg uit het linkerrijtje, die tot 
winst wist te komen.
Hierdoor werd de achterstand 
op koploper JSV Nieuwegein 
(a.s. zaterdag de tegenstander in 
Mijdrecht) teruggebracht naar 5 
punten, waarmee de ontmoeting 
van komend weekeinde van extra 
lading is voorzien. Wordt het aan-
haken of…..? Foto:sportinbeeld.com

Geweldige overwinning van 
de meiden van CSW FM5
Wilnis - Na een periode van heel 
veel leerpunten hebben de meiden 
van CSW FM5 hun eerste overwin-
ning behaald. De eerste helft moes-
ten de meiden nog warmdraaien 
maar dat had een prachtig resul-
taat in de tweede helft. Aiko stond 
op keep en Inez , Renske en Gwen 
verdedigden erg goed, de jongens 

van DOB maakten geen schijn van 
kans. Roos, Iris en Tara hebben kei-
hard gewerkt op het middenveld. 
Tess scoorde een prachtig doelpunt 
en Amy maakte ook 2 super goals.
De dames hebben geweldig ge-
speeld en wonnen terecht met 3-0! 
Dit is een goeie opsteker voor de 
rest van het seizoen.

de Vinken slaan toe in 
tweede helft
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
begon ook voor De Vinken de nieu-
we zaalcompetitie. De eerste tegen-
stander was Tiel’72, dat net als De 
Vinken aspiraties heeft voor de titel. 
Na een moeizame eerste helft, trok 
de Vinkeveense korfbalhoofdmacht 
in de tweede helft het initiatief naar 
zich toe. Een 6-9 achterstand bij rust 
werd omgebogen in een fraaie 15-
11 overwinning.

Basisacht
Trainer-coach Johan Kroon kon zijn 
basisselectie op laten lopen met het 
team van de week, de Vinkenpu-
pillen D2. In de Vinkenaanval be-
gon aanvoerder Kelvin Hoogeboom 
met zijn vakmaatjes Rudy Oussoren, 
Annick Stokhof en Melanie Kroon. 
In de Vinkendefensie startten Ger-
win Hazeleger en Peter Koeleman, 
samen met Masha Hoogeboom en 
Emese Kroon.
“Ik heb in de eerste helft maar een 
ploeg gezien die kampioen wil wor-
den”, hield Johan Kroon zijn pupil-
len voor in de rust. Het stond inmid-
dels 6-9 voor de bezoekers, die via 
0-3 en 3-6 naar een 4-9 tussenstand 
uitliepen. De Vinken speelde bij vla-
gen slordig, had niet voldoende af-
vang en was verdedigend niet attent 
genoeg. Tiel speelde kordaat, fel en 
trefzeker. De Vinken was wat laco-
nieker. Pas in de laatste minuut voor 
rust kwam de Abn-amroploeg ietsje 

terug: 6-9. Vinkenscores in de eer-
ste helft: Peter Koeleman (2x), Kelvin 
Hoogeboom (2x), Gerwin Hazeleger 
en Annick Stokhof ieder 1x).

Geloof
Al snel na de pauze maakte Ma-
sha Hoogeboom 7-9. Vervolgens 
benutte Ruud Oussoren een vrije 
bal en Annick Stokhof was van af-
stand trefzeker. De strijd was weer 
helemaal open. Bij de tussenstand 
9-10 kwam Jasper van Peursem in 
het veld voor de nog altijd gekwets-
te Peter Koeleman. Emese Kroon 
knalde 10-10 door het gele plastic 
en Annick Stokhof legde haar derde 
afstandstreffer in de mand. 
Nog een maal kon Tiel tegen scoren. 
Op het moment dat Emese Kroon op 
de grond lag was haar tegenstand-
ster van afstand trefzeker. De ultie-
me revanche volgde daarna. Emese 
zorgde eigenhandig voor 12-11 en 
na de wissel van Eva Hemelaar voor 
Masha Hoogeboom knalde Emese 
Kroon ook 13-11 door de korf. Het 
was de nekslag voor de bezoekers. 
Met een keurig benutte doorloopbal 
van Melanie Kroon en nog een laat-
ste treffer van Rudy Oussoren kwam 
de eindstand op 15-11, waardoor de 
praeses broederstrijd in Vinkeveens 
voordeel uitpakte (saillant detail: de 
voorzitter van Tiel ’72 Bert de Rooij 
is de broer van Vinken’s voorzitter 
Frans Karel de Rooij).

Atlantis A1 geeft visitekaartje af
Mijdrecht - Atlantis A1, dat net als 
op het veld ook in de zaal uitkomt in 
de landelijke eerste klasse, trof af-
gelopen zaterdag direct in de eer-
ste wedstrijd een van de sterkere te-
genstanders uit de poule: Velocitas.
Het begin van de wedstrijd liet zien 
dat Velocitas maar een doel voor 
ogen heeft en dat is kampioen wor-
den. Het team schoot met scherp en 
was op alle fronten de Mijdrecht-
se leeftijdgenoten de baas. Binnen 
tien minuten stond het 7-2 en At-
lantis vreesde een grote nederlaag. 
Nadat Atlantis een beetje van de 
schrik was bekomen, kon het zich 
wat optrekken aan de tegenstander 

en ging het de rust in met een 11-
7 achterstand. Ook na rust was Ve-
locitas de betere ploeg en met tus-
senstanden van 12-7, 13-8 en 14-10 
kon Atlantis alleen maar toekijken. 
Toch liepen de Leiderdorpers niet 
verder uit en Atlantis schoot zich 
puntje voor puntje dichterbij. Met 
nog vijf minuten op de klok bij 16-14 
begonnen de Velocitas-supporters 
zich wat minder sportief gedragen, 
maar Atlantis liet zich niet kennen. 
Toen de Mijdrechtenaren de 16-15 
scoorden ging een hectische laatste 
minuut in waarin het team zelfs nog 
kansen had op de gelijkmaker, maar 
dat mocht helaas niet zo zijn.

Atlantis F2 boekt gelijk-
spel tegen Meervogels F3
Mijdrecht - Het nieuwe F-team van 
atlantis mocht afgelopen zaterdag 
aantreden voor haar eerste compe-
titiewedstrijd. De 5 meiden, Fabien-
ne, Mariska, vera, Amber en Lodi, 
hadden slechts 2 keer getraind en 
samen 1 oefenwedstrijd gespeeld. 
Een beetje nerveus waren de mei-
den dus wel. Al snel wisten ze el-
kaar te vinden waren ze veel in de 
aanval. Een prachtig schot van fabi-
enne ketste af op de korf. In de eer-
ste helft was atlantis het merendeel 
van de tijd in de aanval. De enkele 
keer dat Meervogels de bal wisten 

te bemachtigen, wisten de meiden 
goed te verdedigen en al snel de bal 
weer te onderscheppen. Bij rust was 
het nog 0-0. Na de rust wisten de 
meiden nog een paar goede aanval-
len op te zetten. Een schot van ma-
riska werd helaas verdedigd. Meerv 
ogels wisten nog een paar keer ge-
vaarlijk te worden, maar zonder suc-
ces. Beide ploegen wisten niet te 
scoren tijdens de wedstrijd. Alles bij 
elkaar was dit een hele goede voor 
dit team dat pas sinds 2 weken be-
staat. Het eerste punt is in elk ge-
val binnen.

Opmars van Hertha C1 in 
de competitie naar plaats 3
Vinkeveen - Er moest een uitwed-
strijd gespeeld worden tegen NVC 
C2, de club uit Naarden. Hertha ging 
gelijk in het offensief en zette druk 
op de linies van NVC. Deze ploeg 
had in de openingsfase werkelijk 
het nakijken. Hertha was vanaf het 
begin van de wedstrijd de meerde-
re maar wist dit overwicht niet om te 
zetten in doelpunten. Dit was eigen-
lijk het beeld van de eerste helft. Een 
veel sterker Hertha dat voldoende 
kansen kreeg, maar niet wist te sco-
ren. Het duurde tot ver in die eerste 
helft tot het moment kwam dat Gi-
no de bal op het middenveld onder-
schepte en snel passte naar Mai-
kel. Die kapte en kapte en wist met 
een strak laag schot Hertha op die 
welverdiende voorsprong te bren-
gen. In de 33e minuut mocht Hert-
ha een hoekschop nemen. Maikel 
schoot de bal hoog voor de pot en 
Rene wist met een prachtige kop-
stoot te scoren. Vlak voor de rust 
trapte de laatste man Thom, na 
een buitenspel van NVC, een lange 
bal naar Rene. Rene passte direct 
naar Maikel. Maikel schoot laag in 
en scoorde de 0-3, tevens de rust-
stand. Na een verkwikkende beker 
limonade was de ploeg van Hertha 
klaar voor de 2e helft. Al heel snel 
werd het spelbeeld van de eerste 
helft weer opgepakt door het team 
van Hertha. De ploeg wist onmid-
dellijk weer de druk op de verdedi-
ging van NVC op te voeren. Na een 
slechte trap van de keeper van NVC 
kon Sten de bal onderscheppen. Hij 
plaatste de bal op Rene die met een 
strak schot op doel de vierde treffer 
aantekende. Ondanks dat de wind 
dwars over het veld blies, ging het 
Hertha nu echt voor de wind. NVC 
kwam eigenlijk niet meer over de ei-
gen speelhelft heen. Het leek wel of 
dit team het had opgegeven. Hert-
ha ging door met goed positiespel.
Paal

Jay werd aangespeeld en schoot op 
de paal. Een volgend doelpunt kon 
bijna niet uitblijven. In de 18e minuut 
viel Hertha over de rechterflank aan. 

Damian liep door tot de achterlijn 
en plaatste de bal voor het doel. Re-
ne nam aan en schoot, maar de kee-
per van NVC stopte de bal prima. In 
de rebound wist Jeffrey alsnog koel 
te scoren en bracht de stand op 0-5. 
Inmiddels waren er in het achterveld 
bij Hertha bij de spaarzame aanval-
len van NVC wat irritaties ontstaan 
tussen de spits van NVC en de laat-
ste man van Hertha, Thom. Deze 
spits had ook kort hiervoor keeper 
Bas al een elleboog tegen zijn hoofd 
gestoten. De spits kon niet goed 
overweg met het aanstaande ver-
lies van zijn team. Nog voordat deze 
spits van NVC een directe confron-
tatie, zonder dat de bal ook maar in 
de buurt was, met Thom wilde aan-
gaan, kwam Gino tussenbeide. Een 
prima actie, want voetbal is hoe dan 
ook, respect voor elkaar. Maar de 
trein Hertha C1 ging door. Een pass 
op Damian die zich vrijspeelde en 
Rene bereikte. Rene tikte door naar 
Joost die met prima treffer de 0-6 
aantekende. Bij NVC was de geest 
totaal uit de fles. Hertha wilde meer 
en bleef aanvallen en druk uitoe-
fenen op de verdediging van NVC. 
Met nog 8 minuten te spelen zette 
Rene de bal op de linkerflank voor 
naar een vrij staande Damian die 
prachtig scoorde.
En het was diezelfde Rene die on-
geveer in de blessuretijd, want die 
want die was er ook nog, doorbrak 
door het midden en heel subtiel en 
vrijgevig de bal passte naar Joost, 
die als laatste de touwen van het 
doel van NVC wist te raken. Eind-
stand 0-8. Met een compliment voor 
de verdediging van Hertha, keeper 
Bas, Willem, Thom, Martijn, Gino en 
Dennis. Met al die doelpunten wor-
den zij niet altijd genoemd, maar zij 
vormen wel een prima en solide ba-
sis in dit team.
Door deze mooie overwinning is 
Hertha C1 op de ranglijst geklom-
men naar de 3e plaats, met een 
wedstrijd minder gespeeld dan de 
concurentie is dit een prima uit-
gangspositie voor de aankomende 
winterstop.
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Regio - Afgelopen vrijdagavond 
was er een ingelast afzwemmen 
voor het Amsteldiploma en de 
zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 
3. Dit omdat een klein groepje bij 
de vorige sessie niet aanwezig kon 
zijn. De opleiding Zwemvaardigheid 
wordt door de Amstel gegeven en 
de diploma’s namens het NPZ|NRZ 
uitgereikt. Elk diploma bestaat uit 
een dertigtal verrichtingen die met 
goed gevolg uitgevoerd moeten 
worden. De volgende leden hebben 
met succes afgezwommen: Rory 
Butterworth voor het Amsteldiplo-
ma. Duncan Butterworth, Sienna Al-
bers, Coosje Huijssoon, Ivo Driehuis, 
Iris Pappot, Ryan Kup en Marta Ci-
choca voor Zwemvaardigheid-1. El-
ke Sannes en Madelon Klaver voor 
Zwemvaardigheid-2. En tot slot Lina 
Kruijswijk voor het diploma Zwem-
vaardigheid-3.

Afzwemmen zwem-
vaardigheid bij de Amstel

Biljarten: goed voorbeeld 
doet goed volgen
De Ronde Venen - Deze week op-
nieuw 5 partijen onder de twintig 
beurten. Hans van Eijk (Springbok 
1) was deze week de allersnelste 
door in 14 beurten van Bert Fokker 
te winnen. Alex Driehuis (de Schans 
& Lutis ventilatie) was goede twee-
de met 16 beurten, Cor van Wijk (de 
Merel Heerenlux 3) en Sander Pater 
(Cens 1) waren in 17 beurten uit en 
Desmond Driehuis (Cens 1) was in 
18 beurten weer “thuis”! 
Adrie van Yperen verloor welis-
waar zijn partij maar perste er, met 
34,48%, wel de hoogste serie van de 
week uit.

Uitslagen 1e divisie
De Paddestoel 2 had een gelijk op-
gaande strijd tegen Onze Vrijheid/
De Biljartmakers. Uiteindelijk werd 
het 5-4 voor Paddenstoel 2. De Kuij-
per van Wijk kon het niet bolwerken 
tegen Bar Adelhof 1, thuis werd met 
2-7 verloren. De Springbok 1 won, 
mede door de sterk spelende Hans 
van Eijk, met 
6-3 van De Merel/Heerenlux 1. De 
Schans & Lutis ventilatie won, met 
hier een snelle partij van Alex Drie-

huis, met 7-2 van De Merel/Hee-
renlux 2. DIO, de kampioen van 
vorig jaar, kwam niet tot de vol-
le winst maar won wel met 5-4 van 
De Merel/Heerenlux 3. In de 2e divi-
sie deed Cens 1 goede zaken door, 
met twee snelle partijen van Alex en 
Desmond, met 7-2 van De Merel/
Heerenlux 4 te winnen. De Krom-
me Mijdrecht-Stieva/Aalsmeer was 
een gelijk opgaande strijd waarbij 
De Kromme Mijdrecht aan het eind 
aan het langste eind trok 4-5. ASM 
2 en de Springbok 2 hebben beide 
hard gewerkt voor de punten maar 
ook hier won de uitspelende partij 
de wedstrijd, 4-5. ASM 1 en ASM 3 
hoefden niet ver weg, zij speelden 
allebei thuis (of uit) maar de winst 
ging hier ruim naar de “uitspelen-
de partij”, 2-7. De dames van Pad-
destoel 3 deden hard hun best maar 
moesten het extra punt aan de te-
genstander laten. Bar Adelhof 2 
won met 4 tegen 5. Voor de beker 
werd een wedstrijd, Cens 2 tegen 
Paddenstoel 2 gespeeld. Alleen de 
sterk spelde Gert Vis winst zijn partij 
te winnen, de andere partijen waren 
voor de Paddestoel 1, 2-7. 

Zaterdag Kangoeroe Klup 
spelochtend bij Atlantis

Mijdrecht - Aankomende zater-
dag 16 november organiseert korf-
balvereniging Atlantis een Kan-
goeroe Klup spelochtend voor de 
jeugd van 3 tot en met 6 jaar. Deze 
ochtend begint om 10.00 uur en zal 
om ongeveer 11.00 uur zijn afgelo-
pen. Met veel verschillende spel-
onderdelen krijgen de kinderen 

een indruk hoe het er bij deze ver-
eniging aan toegaat. Voor de jong-
ste jeugd staan plezier en bewe-
ging voorop. De spelochtend vindt 
plaats in sporthal de Phoenix, aan 
de Hoofdweg 85-1 in Mijdrecht. 
Geef je op per e-mail bij aanmel-
den@kvatlantis.nl. Tot zaterdag 10 
uur in sporthal de Phoenix!

Pijlstaartschool geeft aftrap 
voor eerste volleyballes
Vinkeveen - De start was moei-
zaam. Zowel Nevobo als Atalan-
te zaten even met de handen in 
het haar om een professionele vol-
leybaltrainer te vinden die overdag 
volleyballes kon geven op de Vin-
keveense basisscholen. Gelukkig 
werd op het laatste moment en in 
een zeer kort tijdsbestek toch nog 
Frits van der Zee bereid gevonden 
om les te geven! Hij heeft vele jaren 
districtstrainingen verzorgd namens 
de Nevobo voor talentvolle jeugdle-
den in ons district. En geeft nog lan-
ger de jeugd van Kudelstaart vol-
leybaltrainingen. Omdat het wat la-
ter rond gekomen is kan Atalan-
te dit keer maar 1 les verzorgen 
per groep. Dus moet er vooral ge-
focust worden op het spelletje dat 
gespeeld wordt op het Aparts scho-
lentoernooi. Dit toernooi zal plaats 
vinden op de woensdagmiddagen 
20 en 27 november.
De Pijlstaartschool trapte afgelopen 
maandag 4 november af met de eer-
ste lessen. Doordat Volleybalvereni-
ging Atalante dit traject al jaren doet 
zie je dat zeker de oudere groepen 

bekend zijn met het volleybalspelle-
tje. Wel schuiven ze door van van-
gen gooien (soort lijnbal), groep 
3-4 – naar passen vangen en gooi-
en, groep 5-6 – naar pass, vangen/
opgooien en spelen gr 7-8! Maar 
pittig blijft het wel voor de kinde-
ren. Atalante hoopt volgend jaar 
toch weer naar 2 lessen per groep 
te gaan! Vrijdagochtend heeft de St 
Jozef de eerste volleyballessen ge-
volgd, waarna dinsdag 12 november 
de andere groepen van de St Jozef-
school langs zullen komen.
13 en 18 november is Atalante bij de 
gymlessen van De Schakel en op 14 
november de andere groepen van 
de Pijlstaartschool.
Dan hebben alle kinderen van 
groep 3 tot en met 8 in Vinkeveen 
een keer volleyballes gehad alvo-
rens het APARTS Scholentoernooi 
gaat beginnen. Op 20 november 
zullen de groepen 3–7-8 tegen el-
kaar strijden voor de volleybalbeker. 
OP 27 november zullen de groepen 
4-5-6 hun kunsten tonen. Het toer-
nooi vindt beide middagen plaats in 
sporthal De Boei.

Prijsklaverjassen in De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag 
16 november is er weer prijskla-
verjassen bij de Biljartclub ‘De 
Hoef’ in Dorpshuis De Springbok 
in De Hoef. De kaartavonden zijn 
dit jaar nog op 16 november en 14 
december. En in 2014 op 11 janu-
ari, 8 februari, 8 maart en 12 april. 
Kampioen is degene die over vijf 
avonden de meeste punten ver-

zamelt. Iedereen is van harte wel-
kom op deze gezellige avonden. 
Breng uw partner, vriend of vrien-
din mee om het nog gezelliger te 
maken, de organisatie zal voor de 
rest zorgen.

De organisatie ziet u graag vanaf 
20.00 uur in de Springbok aan de 
oostzijde 61 a in De Hoef.

Weer winst voor Hertha
Vinkeveen - Om kwart voor tien 
trapte Hertha af voor de wedstrijd 
tegen Altius. Een rommelig begin 
van Hertha want Altius kwam met-
een tweemaal alleen voor de keeper 
maar profiteerde niet.
Na een minuut of tien kwam de 
eerste mooie aanval van Hertha en 
dat was meteen raak. 1-0 Vincent. 
Een paar minuten later een cor-
ner van Daan die Sebastiaan in een 
keer op z’n pantoffel nam. 2-0. Al-
tius werd weer wat sterker en een 
vrije trap ging maar net over en 
even later werd de paal geraakt. 
Aan de andere kant raakte Vincent 

de paal en de terug stuiterende bal 
werd door Niels keihard in de tou-
wen gejaagd. 3-0. Niels schoot net 
naast,Sebastiaan raakte de lat maar 
scoorde nog twee keer,Daan nam 
drie doelpunten voor z’n rekening 
Vincent maakte er nog twee , Zen-
no en Ryan ieder nog eentje. Tus-
sen die doelpuntenregen van Hert-
ha maakte Altius nog een tegentref-
fer. Benjamin,Geert en Teis hadden 
het middenveld in handen en Enzo 
hield op die ene goal na alles tegen 
wat in zijn buurt kwam. Alweer een 
teamprestatie van formaat en coach 
Mark was zeer tevreden.

Hockeymeiden van HVM 
M8E1 vechtend ten onder
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond de 2e wedstrijd van het nieu-
we seizoen Bij de meiden van HVM 
M8E1 op het programma. Na ver-
leden week in de laatste minuut 
de 3-3 tegen gekregen te hebben 
wilden de meiden er weer een top 
wedstrijd van maken. De reigers 
waren naar Mijdrecht afgereisd en 
vanaf de eerste minuut bleek al dat 
ze er zin in hadden. Onze goalie Ab-
by maakte de ene na de andere red-
ding. Wat een keepster! We gaven 
mooi tegenwicht maar na 15 mi-
nuten wind tegen konden de Rei-
gers zowel de 0-1 als de 0-2 maken. 
Bijna werd het 0-3 maar Maartje 
maakte een fantastische redding. 
Uiteindelijk gingen we toch met 0-3 
de rust in. Eindelijk wind mee! No-
ra dolt een meisje van de Reigers, 
helaas weten we niet naar voren te 
vliegen en krijgen de 0-4 tegen. Ab-
bi in de spagaat. De regen en de 
wind maakte het ineens heel koud. 

Een geweldige periode voor HVM 
brak aan. Met het hele team naar 
voren, vol in de aanval. Een super 
voorzet van Marieke kon helaas niet 
afgemaakt worden door Nova. 3 of 4 
strafcorners volgden maar zowel Il-
ja en Chantal kregen hem er niet in. 
Wel iedere keer goed voorgegeven 
door Ella. De Reigers verdedigden 
sterk en kwamen razendsnel weer 
op onze helft. Natascha die een pui-
ke wedstrijd stond te spelen en ook 
Elise konden de meiden niet stop-
pen. Een poeier op ons doel bete-
kende de 0-5. Zoals een echt HVM 
team betaamd gaven we niet op. We 
wilden er minimaal 1 maken. Voor-
in bleven we proberen. Alle spitsen 
gaven vol gas en ook een voorzet 
van Yuna die Nora kon afmaken luk-
te niet. Uiteindelijk bleef het bij 0-5. 
Een terechte uitslag maar gelukkig 
gevochten als echte HVM leeuwin-
nen. Volgende week weer een nieu-
we kans op succes. 

Hertha F5 verslaat Breukelen
Vinkeveen - In de VSV competitie 
speelden de jongens van Hertha F5 
afgelopen zaterdag alweer hun 6e 
wedstrijd. Voor de tweede keer dit 
seizoen was Breukelen de tegen-
stander, en dit keer werd de wed-
strijd gespeeld op het eigen kunst-
grasveld in Vinkeveen. Omdat de 
auto met de teamkleding van Breu-
kelen verdwaalde, bleef het lange 
tijd onduidelijk of de tegenstander 
überhaupt de kleedkamer zou ver-
laten, maar met een stevige vertra-
ging kon de wedstrijd uiteindelijk 
toch beginnen. Hertha creëerde al 
snel een duidelijk veldoverwicht in 
de eerste helft, maar wist dit niet om 
te zetten naar veel kansen dankzij 
de taaie verdediging van Breukelen. 
Hertha coaches Jeroen en Matthijs 
schreeuwden zich de longen uit het 
lijf om de jongens te motiveren meer 
de flanken op te zoeken, of pittiger 
het duel in te gaan, maar het leid-
de al met al tot niet veel meer dan 
een loeihard afstandschot van De-
an Hoogland dat tot ieders ontzett-
ting afketste op de lat. Toch gaf dit 
lichtpuntje het vertrouwen dat Hert-

ha nodig had voor een succesvolle 
afloop.
Na een donderspeech in de rust 
kwam Hertha F5 in de tweede helft 
wat scherper uit de startblokken. 
Wederom werd Breukelen ver naar 
achteren gedrongen, maar dit keer 
was het samenspel beter en werd 
de zijkant beter benut. Uiteindelijk 
was het Jasper Mons die met een 
schot vanaf een meter of 10 de hal-
ve verdediging én de keeper van 
Breukelen wist te verschalken: 1-0! 
Na deze openingstreffer bleef Hert-
ha druk zetten, en Breukelen loer-
de op de counter. Mede dankzij uit-
stekend verdedigend werk van aan-
voerder Wes Twaalhoven en Dean 
Hoogland wist keeper Skye Pertijs 
zijn goal echter helemaal schoon te 
houden. Uiteindelijk viel vlak voor 
tijd nog een tweede treffer na een 
fraaie solo van pingelkoning Samu-
el Mekerttsjan. Hertha F5 pakte zo 
de 3e overwinning van het seizoen 
en wist bovendien de penaltyserie 
na afloop bijzonder succesvol af te 
ronden: 8 van de 9 penalties wer-
den benut!

Hertha’s F2 wint bij 
buurman CSW
De Ronde Venen - Zaterdag stond 
er voor Hertha F2 een heuse streek-
derby op het programma.
De belangrijke wedstrijd tegen 
buurman CSW moest gespeeld wor-
den. Kijkend naar de ranglijst stond 
CSW stijf onderaan met 0 punten. 
Hertha, dat leuk mee doet in de 
middenmoot stond op een mooie 

stabiele 6e plaats. Alle telramen ten 
spijt, maar dat dit nu niet de mak-
kelijkste wedstrijden zijn bleek wel.
Bij rust keken de “blondies” tegen 
een 3-1 achterstand aan.

Uiteindelijk stapten de jonge Hert-
hanen met winst van het veld. Een 
echt verdiende overwinning.

Dennis Sluijk: Het roer 
gaat om bij CSW 1
Wilnis - Het afgelopen seizoen is hij 
er met zijn spelers in geslaagd om 
CSW te behouden voor de 1e klas-
se en ook dit jaar staat hoofdtrai-
ner Dennis Sluijk weer voor dezelf-
de uitdaging. Het zal nog een he-
le krachtinspanning gaan worden, 
want na afsluiting van de eerste sei-
zoensperiode neemt de ploeg uit 
Wilnis met een 12e plek en 6 pun-
ten uit 9 wedstrijden, een nacompe-
titie positie in. Maar alles is de 42 
jarige Sluijk er aan gelegen om de 
momenteel meest vooraanstaan-
de voetbalploeg uit de Ronde Ve-
nen op koers te houden. De gebo-
ren Utrechter kan bij deze klus te-
rugvallen op ruime voetbal ervaring. 
Als talentvolle jeugdspeler door-
liep hij de selectie elftallen van vv 
Utrecht en Elinkwijk om uiteinde-
lijk contractspeler te worden bij FC 
Utrecht. Daar heeft hij in de perio-
de met oa. Eric Willaarts en Robbie 
Alflen Eredivisie en UEFA Cup erva-
ring opgedaan. Sluijk typeert zich-
zelf in die periode als een hard-
werkende voetballer met een goe-
de pass. Hij kon daar inzet en een 
zekere meedogenloosheid aan toe-
voegen en paste met deze kwali-
teiten precies in het Utrecht profiel. 
Maar als verdediger en middenvel-
der kwam hij met zijn 1,78 meter uit-
eindelijk net wat lengte tekort. Een 
verlenging van zijn 3 jarige voetbal-
loopbaan bij FC Utrecht zat er daar-
om niet in en na het afketsen van 
een transfer naar Haarlem beland-
de hij in 1994 bij Argon. Centraal in 
de verdediging en op het midden-
veld beleefde hij daar 11 fraaie sei-
zoenen en maakte hij tegelijker-
tijd een start als trainer. Hoogtepunt 
voor hem werd de dubbelslag in 
1996 met als speler het kampioen-
schap in de zondag Hoofdklasse en 
als trainer het kampioenschap in de 
zaterdag 2e klasse. 

Trainer
Uiteindelijk besloot Sluijk in 2003 
zijn actieve loopbaan als voetbal-
ler te beëindigen en zich volledig 
te richten op de voortzetting van 
zijn trainerscarrière. Bij opnieuw FC 
Utrecht trainde hij daar de C1, B1 
en A1. Maar door de omstandig-
heden geremd in het kunnen uiten 
en volgen van zijn eigen visie, be-
sloot hij zijn loopbaan voort te zet-
ten in het amateur voetbal. Na ach-
tereenvolgens Zevenhoven, Hercu-
les en OSM kwam hij 2 jaar geleden 
op voorspraak van de spelersgroep 
bij CSW terecht. “Het is een club 
waar ik me thuis voel” geeft Sluijk 
aan “prestatie voetbal en een pretti-
ge verenigingssfeer gaan hier goed 
samen, de wedstrijden en de kan-
tine worden druk bezocht en veel 
mensen voelen zich hier betrokken 
bij de club”. De trainer Sluijk is am-
bitieus maar het tekent hem dat hij 
zich nergens te groot voor voelt. Hij 
conformeert zich aan de realistische 
blik van de clubleiding, “om econo-
mische redenen worden de doel-

stellingen hier bijgesteld en dat be-
tekent dat CSW zich voor de be-
zetting van het eerste elftal meer 
zal moeten gaan richten op spelers 
uit de regio en op de doorstroming 
vanuit de eigen jeugd”. Het is een 
gegeven waar Sluijk een uitdaging 
in ziet en enkele A1 junioren wor-
den door hem dan ook al geleide-
lijk ingepast. 

Tevreden
Sluijk heeft een selectie van 17 spe-
lers en 3 eerste klaswaardige kee-
pers (Jordy Wens, Raymond Dirven 
en Freek in ’t Veld) tot zijn beschik-
king. Aanvallend heeft hij met Eli-
as Mselmi een individuele actie, met 
Sven van Vuuren een vrije trapspe-
cialist en met het koppel Mike Cor-
nelissen en Wesley Suister scorend 
vermogen. Zijn middenveld kwalifi-
ceert hij als gedegen, maar met wei-
nig onderling verschil in speltype. 
Graag ziet hij in deze linie wat meer 
snelheid en actie. Over zijn verde-
diging is hij content. Naast bal af-
pakkers zoals Jelle van den Bosch 
en Vincent Wens zijn Marciano Kas-
torredjo en Clayton Karsari de man-
nen die voetballend de meerwaarde 
moeten toevoegen. “Hier zullen we 
het mee moeten doen” zegt Sluijk, 
die over het vertoonde spel tot dus-
ver eigenlijk best tevreden is. Over 
de ranglijst uiteraard niet, maar klei-
ne details zijn er de oorzaak van dat 
zijn ploeg een aantal keren net aan 
de verkeerde kant van de score is 
gebleven. 10 minuten concentratie-
verlies bij VVZ resulteerde in een 4-2 
verlies en door onbenutte scorings-
kansen tegen SVL kwam CSW niet 
verder dan een 0-0 gelijkspel. “En 
dat moeten we de komende tijd zien 
om te buigen”meent Sluijk. De situ-
atie vraagt er zijn inziens nadrukke-
lijk om het strijdplan van wedstrijd 
tot wedstrijd aan de kwetsbaarheid 
van de tegenstanders aan te pas-
sen. Deze benadering vraagt dis-
cipline en meer inzet van zijn spe-
lers. “Wat dat betreft gaat het roer 
nu echt om, want een instelling zo-
als bij Breukelen wil ik beslist niet 
meer zien” zegt hij gedecideerd. “Ik 
verlang beleving en taakuitvoering, 
ga je daar niet in mee dan houdt 
het op”. Als trainer beseft hij dat de 
mentale instelling van zijn ploeg be-
slissend gaat worden. “Ze laten ’t 
soms te makkelijk gebeuren, in mijn 
tijd ging er wel eens één over het re-
clamebord” zegt hij knipogend. Voor 
afhakers zoals recent Richard Dir-
ven en Nathan Cathalina kan Sluijk 
dan ook weinig begrip opbrengen 
en veel tijd heeft hij daarom niet aan 
hen verspild. 
De focus is nu volledig gericht op de 
eerstkomende wedstrijd tegen di-
recte concurrent Almkerk. Winst is 
hard nodig voor CSW en deze trai-
ner. Maar hoe dan ook zal het voor 
de voetballiefhebbers uit Wilnis op-
nieuw een spannend competitiever-
volg worden. 
Foto: sportinbeeld.com



Mijdrecht - OBS De Eendracht 
heeft met alle groepen gewerkt 
aan het vak techniek en heeft daar-

bij heel verschillende interessan-
te proefjes, kunstige bouwwerken 
en meer technisch vernuft de revue 
laten passeren. Een selectie: bij de 
kleuters deden de leerlingen proef-
jes met ingrediënten uit de keuken, 
bekeken diverse keukenapparaten 
zoals onder meer een waterkoker, 
een broodrooster en een mixer en 
zij maakten samen taart naar aan-
leiding van een echt recept. Hierbij 
moest de weegschaal gebruikt wor-
den en telden de kleuters alle be-
nodigde schepjes suiker en cacao 
af. In groep 3 werden suikerhuis-
jes gemetseld onder toezicht van 
een echte bouwkundige en in groep 
8 werden de mooiste dingen ge-
maakt met lijmpistolen en naaima-
chines. Ook in alle andere groepen 
werd van alles ontdekt, zoals de fo-
to’s laten zien! Dankzij de helpende 
hand van vele ouders is het gelukt 
er weer een heel leerzame week van 
te maken! 

EHBO Lucas bestaat 65 jaar
Vinkeveen -Donderdag 17 okto-
ber en dinsdag 12 november was er 
een grote oefening op de Pijlstaart-
school in Vinkeveen. Dit naar aan-
leiding van het 65 jarig bestaan van 
EHBO vereniging Lucas. De leden 
kwamen nietsvermoedend naar het 
verenigingsgebouw om te komen 
luisteren naar een lezing. Zij wis-
ten niet dat er twee groepen op de-
ze avond waren uitgenodigd.
Een groep kon naar binnen om 
te luisteren en de andere groep 
werd meegenomen naar de Pijl-
staartschool. De groepen werden 
na een uur gewisseld. Op de Pijl-
staartschool aangekomen kregen 
ze te maken met 5 slachtoffers. Een 
slachtoffer had brandwonden door-
dat ze gebruik had gemaakt van 
twee schoonmaakmiddelen door el-
kaar. Een slachtoffer was dronken 
maar had een hartinfarct erbij ge-
kregen. Twee andere slachtoffers 
waren aan het klussen en er ging 
duidelijk wat mis met de elektriciteit. 
Het slachtoffer lag stuiptrekkend op 

de grond. De elektriciteit werd er 
direct afgehaald en het slachtof-
fer moest met de AED behandeld 
worden. Ondertussen moest ook 
zijn maatje behandeld worden. Hij 
liep rond met een stanleymes en 
had zichzelf in zijn duim gesneden. 
Het laatste slachtoffer had een ge-
kneusde enkel. Ze was gevallen en 
ook zij moest behandeld worden.
De bedoeling was dat er bij een paar 
slachtoffers eerst goed gekeken 
moest worden. Wat is er gebeurd, 
wat zie je? Bij de andere slachtof-
fers werd er direct gehandeld.

Het waren leerzame avonden, waar-
bij opgemerkt werd dat het nu wel 
heel erg dicht bij de werkelijkheid 
kwam. EHBO Lucas bedankt de 
Pijlstaartschool voor het open stel-
len van de school voor twee avon-
den. Ook worden de lotussen be-
dankt voor het spelen op deze avon-
den. De heer Lamers wordt bedankt 
voor het geven van de lezingen op 
de twee avonden.

Basisschool de Eendracht 
volop actief in techniekweek

Heeft u diabetes zonder 
het te weten?
De Ronde Venen - Op dit moment 
zijn er 250.000 mensen in Neder-
land die diabetes hebben zonder 
dat ze dit 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. Kom 
15 november langs bij uw apotheek 
voor een risicotest en informatie.
Tijdens deze week kunnen mensen 
met een verhoogd risico op diabetes 
type 2 gratis bloedsuiker laten tes-
ten. De risicotest van ‘Kijk op Dia-
betes’ 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. U hoeft geen af-
spraak te maken voor het testen van 
uw bloedsuikerwaarde. Het is ook 
niet noodzakelijk dat u nuchter bent 
voor de test. Voor de gratis bloed-
suikertest kunt u terecht bij: Apo-
theek De Ronde Venen, Hoofdweg 
6A in Mijdrecht. 

Weer punten voor HVM
Mijdrecht - Na twee verloren wed-
strijden heeft HVM zondag de weg 
terug gevonden. Met enige moeite 
weliswaar, maar thuis tegen Soest 
konden de Mijdrechtse hockeyers 
hun zevende zege bijschrijven: 4-3. 
Het team kwam twee keer terug 
van een achterstand. Tom Gunther 
maakte alle doelpunten van de 
thuisploeg. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd 
was voor Soest. HVM kreeg één 
klein kansje in de 5e minuut, maar 
verder was het Soest wat de klok 
sloeg. Niemand begreep waarom dit 
team op de één na onderste plaats 
staat. Na vijf minuten moest kee-
per Redmar Stienstra buiten de cir-
kel een doorbraak onschadelijk ma-
ken, en even later verhinderde hij in 
een persoonlijk duel dat een Soest-
se aanvaller kon scoren. Na ne-
gen minuten kreeg Soest de eerste 
strafcorner, die door Stienstra werd 
gestopt. Ook de tweede strafcorner, 
vier minuten later, leverde niets op 
voor de bezoekers, de bal ging naast 
het doel. Tussen de twee corners in 
kreeg Soest nog enkele kansen, 
voordat na een kwartier de HVM-
defensie eindelijk capituleerde, 0-1.
Hierna kwam HVM wat beter in het 
spel, toch speelden de Mijdrechters 
nog te traag en leden te vaak bal-
verlies. Maar er kwamen kansen, in 
de 17e minuut voor Midas van der 
Zande, en in de 20e minuut voor 
Casper Wilmink. Zijn tegenstan-
der beging een opzettelijke overtre-
ding in de cirkel, door met de bolle 
kant van de stick de bal af te pak-
ken. De scheidsrechter gaf daarvoor 

een strafbal. Tom Gunther verzilver-
de die, voor de nauwelijks verdien-
de gelijkmaker. 

Feller
In de rust zette coach Nousch-
ka Capel de neuzen van de spelers 
de goede kant op, daarna speelden 
de Mijdrechters feller. Desondanks 
begon de tweede helft onfortuin-
lijk, vrijwel meteen na de afslag ver-
dween de bal achter de HVM-doel-
man, 1-2. Slechts enkele minuten 
later was het weer gelijk. Midas van 
der Zande maakte een sterke actie 
op links, waarna Tom Gunther kon 
scoren. 
Daarna kreeg Soest twee kan-
sen, maar het betere spel van HVM 
bracht de thuisploeg na een kwar-
tier op voorsprong. De Soestse kee-
per schopte de bal gevaarlijk weg, 
Tom Gunther sleepte de toegekende 
strafcorner in het doel, 3-2. Hierna 
waren er meer kansen voor HVM, 
maar Soest zette de thuisploeg on-
der druk. Stienstra verrichtte in de 
20e minuut een spectaculaire red-
ding. Een minuut later kwam toch 
de 3-3 op het bord, uit een Soest-
se strafcorner.
In het resterende kwartier kreeg 
Soest bijna geen kansen meer. Aan 
de andere kant kreeg de keeper 
het druk, maar wist de Mijdrech-
ters steeds van scoren af te houden. 
Behalve tien minuten voor tijd, toen 
Gunther weer succesvol was bij een 
strafcorner, 4-3. Dat werd de eind-
uitslag. HVM blijft meedoen in de 
top, waarin ook de concurrenten 
hun wedstrijden wonnen. 

Verdiende winst voor 
Argons jongste basketballers
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
speelde U12-2 (de jongste leden 
van Argon Basketball) uit tegen BC 
Utrecht in de Galgenwaard. Onder 
de tribune van FC Utrecht speelde 
deze Argonauten geen voetbal wed-
strijd zoals de meeste denken als ze 
de naam Argon horen, maar een 
heuse Basketball wedstrijd. Wessel, 
Luc, Marijn, Geert Jan en Michael 
spelen al 3 seizoenen samen en vor-
men de vaste kern van dit team. De-
ze jongens zijn dan ook goed op el-
kaar ingespeeld. Nieuwe leden ko-
men er bij en stromen - afhankelijk 
van hun leeftijd - door naar andere
teams. Elk jaar spelen deze jon-
gens dan ook met andere teamge-
noten samen. Dit jaar zijn Domingo, 
Erik en Adne nieuw aan dit team ge-
voegd. Soms op basis van leeftijd en 
soms op basis van ervaring. De eer-
ste wedstrijden van dit seizoen was 

dan ook wennen aan deze nieuwe 
samenstelling en zagen ze de winst 
vaak net aan hun neus voorbij gaan. 
Vorige week hebben ze voor het 
eerst gewonnen tegen Archipel. De 
uitwedstrijd in de Galgenwaard was 
dus best spannend voor dit team, 
zeker in deze indrukwekkende hal. 
Mooi om te zien dat de jongens 
goed op elkaar ingespeeld raken en 
dat iedereen nu ook punten begin-
nen te maken. Met een overtuigen-
de zege van 35-49 konden deze jon-
ge Argonauten de tweede overwin-
ning van het seizoen bijschrijven! 
Mooi gedaan hoor. Aanstaande za-
terdag spelen deze jongens thuis de
returnwedstrijd tegen de Woodpec-
kers uit Houten en hopelijk kun-
nen ze revanche nemen op de eer-
ste wedstrijd van het seizoen die ze 
toen met een groot verschil verloren 
hadden.

Succes in Abcoude voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Op zondag 10 november 
jl. heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoernooi 
in Abcoude.
In Abcoude werd het eerste Fuyiama 
toernooi van het seizoen 2013/2014 
gehouden. Gedurende het seizoen 
zijn er vier wedstrijddagen waaraan 
meegedaan kan worden. De eerste 
wedstrijddag werd gehouden in de 
Kees Bon zaal in Abcoude. Voor dit 
gezellige toernooi hadden zich ruim 
400 judoka’s ingeschreven waarvan 
de oudste 14 jaar was en de jong-
ste vier jaar. Judoschool Blaauw was 
met 49 deelnemers zeer goed ver-
tegenwoordigd op deze wedstrijd-
dag. De bedoeling van dit toernooi 
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. 
Het werd een succesvolle dag voor 
Judoschool Blaauw want aan het 

einde van de dag waren er 11 eer-
ste plaatsen en 5 tweede plaatsen 
gewonnen. De volgende deelne-
mers van Judoschool Blaauw wer-
den eerste: Daan Koot, Florian Has-
se, Jelle van Scheppingen, Jouke 
van Westrenen, Justin Geerts, Kevin 
Schonhage, Luuk Haarman, Reinier 
Ruizendaal, Ruben Duijn, Sven Kas, 
Thijmen Hooijman. De volgende 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
werden tweede: Bartho Postma, Ca-
sper de Groot, Dylan Koeleman, Si-
mon Duijn, Tijn Haarman. Alle ove-
rige deelnemers hebben zeer goed 
hun best gedaan en mochten bij de 
prijsuitreiking hun prijs voor de der-
de plaats in ontvangst nemen. Al 
met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw. 
Voor meer Informatie over jeugdju-
do, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt 
u contact opnemen met Judoschool 
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65, 
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of 
via www.judoschoolblaauw.nl.

Leerzame proefgerichte 
clinic bij LR&PC Willis
Regio - Afgelopen zondag 10 no-
vember organiseerde LR&PC Wil-
lis in samenwerking met stal Pan-
ta Rhei in Waverveen een proefge-
richte clinic. Onder leiding van na-
tionaal lichte tour jurylid Marlon 
van Wissen werden er door leden 
van LR&PC Willis en stal Panta Rhei 
proeven gereden in de klassen B 
t/m ZZ-zwaar welke werden beoor-
deeld door de jury. Sommige deel-
nemers reden een proef op hun ei-
gen niveau en anderen probeerden 
eens een niveau hoger. Na de proef 
te hebben gereden werd elke com-
binatie nog 20 minuten individueel 
begeleid door de jury om direct aan 
de verbeterpunten te werken. 

De fijne samenwerking tussen 
LR&PC Willis en stal Panta Rhei 
zorgde zowel voor de deelnemers 
als de toeschouwers voor een ge-
zellig en leerzame dag welke zeker 
voor herhaling vatbaar is. Er zijn al-
weer plannen gemaakt om met el-
kaar een volgende clinic te organi-
seren voor de leden welke op 26 ja-
nuari 2014 moet gaan plaatsvinden. 
Zaterdag 20 september 2014 orga-
niseert Willis haar 40 jarige reünie. 

Hiervoor zijn we nog opzoek naar 
de adressen van enkele oud-leden. 
Ken je iemand of wil je helpen met 
de organisatie, mail dan naar reu-
nie@lrpcwillis.nl

Eerste punten zaalseizoen 
binnen voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag speelde Atlantis 1 haar eer-
ste competitiewedstrijd in de zaal. 
Na een goede oefenperiode waar-
in de ploeg steeds beter ging spe-
len, was nu Arena uit Rhenen de 
eerste tegenstander. Veel informa-
tie over Arena was er niet bekend, 
maar dit zorgden er ook voor dat de 
tegenstander niet kon worden over-
schat of onderschat. De ploeg uit 
Mijdrecht, gesponsord door Rabo-
bank, begon sterk en stond na 18 
minuten op een 4 – 10 voorsprong. 
Er werden goede kansen gecre-
eerd en er was genoeg scherpte 
bij de spelers waardoor deze kan-
sen ook werden afgemaakt. In het 

tweede deel van de eerste helft zak-
te de ploeg helaas terug en gaf het 
Arena de kans om op 9 – 10 te ko-
men. Atlantis deed pas in de laatste 
minuut van de eerste helft wat te-
rug en scoorde een mooi afstands-
schot wat de stand op 9 – 11 bracht 
bij rust. De tweede helft ging ge-
lijk op tussen de ploegen wat resul-
teerde in een 17 – 17 stand één mi-
nuut voor tijd. Ook nu was Atlantis 
het scherpst in de laatste minuut en 
scoorde de verlossende 17 – 18.
De eerste punten van het zaal-
seizoen zijn dus binnen. Volgen-
de week speelt Atlantis tegen ZKC 
’31 om 17:40 in sporthal de Phoenix. 
Kom allemaal kijken!

Atalante stijgt vier 
plaatsen in de ranglijst
Vinkeveen - Donderdag 7 novem-
ber speelde Atalante D2een uit-
wedstrijd tegen Keizer Otto Tri-
voli in Naarden. Na een wat slo-
me warming-up starten de dames 
toch aardig de eerste set.. Niet ge-
heel op maat door het rommelige 
spel en daardoor was de aanvals-
kracht, die deze geroutineerde da-
mes toch zeker in zich hebben, wat 
aan de matige kant. Keizer Otto Tri-
voli kon goed bijblijven in de eerste 
set en de stand ging gelijk op tot 15-
16. Toen trokken de dames uit Vin-
keveen het gas open en maakten de 
set met 18-25 af. 
In de tweede set begon dezelf-
de formatie in het veld, met An-
nemarieke Wijnands nog even op 
de bank. In deze set werden voor-
al verdedigend heel wat ballen van 
de grond gehaald. Niet met zeer 
mooi volleybal, maar het goede re-
actievermogen zorgde ervoor dat de 
bal de grond niet raakte en telkens 
weer over het net werd gebracht. 
Verder was het bijna een kopie van 
de eerste set met dien verstande dat 
Atalante direct een punt of 5 voorlag 
op de ploeg uit Naarden en dit niet 
meer uit handen heeft gegeven. We-
derom een 18-25.
In de derde set kwam Annemarieke 
binnen de lijnen, schoof Loes Kuij-
per door naar de middenpositie en 
nam Daniëlle van der Horst plaats 

op de reservebank. Maar door veel 
eigen fouten, met name in de ser-
vice, maakte de Rabobank formatie 
het zichzelf erg lastig. Vertrouwen in 
het eigen kunnen zakte even weg, 
waardoor ook aanvallend niet di-
rect gescoord kon worden. De da-
mes uit Naarden roken hun kansen 
en werden steeds enthousiaster. Bij 
20-18 werd Loes gewisseld voor Da-
niëlle om de pass vanuit het achter-
veld beter te brengen. Dit had di-
rect resultaat. Beide teams kwamen 
gelijk te staan en uiteindelijk met 
een mooie aanval van Annemarieke 
rechtdoor in het achterveld werd de 
setwinst met 25-27 binnengehaald. 
Nu was het spelevaren voor de Vin-
keveense dames toch wel klaar. En 
0-4 overwinning zat erin en dat wil-
den ze dan ook heel graag bereiken. 
Geconcentreerd en enthousiast be-
gonnen ze aan de 4e set. Een mooie 
service reeks van Inge Bakker en 
daarna nog Saskia van Sligtenhorst 
zette de dames stevig in het zadel 
om ook de 4e set te winnen. Bij 10 
punten wist het team uit Naarden 
geen enkele punt meer te halen. De 
vierde set was met 10-25 voor Ata-
lante en daarmee pakten de dames 
voor het eerst dit seizoen de volle 5 
punten. Atalante stijgt hiermee di-
rect van een 8e naar een 4e plek in 
de ranglijst en als debutant in de 1e 
klasse is dat helemaal niet slecht.
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