
DEZE WEEK

12 november 2014Tel: 0297-581698     WWW.MEERBODE.NL 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

ZIE BIJLAGE:

KORT NIEUWS:

Aanhouding 
overvaller
Mijdrecht - Vorige week, don-
derdagmiddag 6 november, 
hebben omstanders een man 
in de kraag gevat, die kort 
daarvoor een vrouw had over-
vallen bij een pinautomaat. Een 
76-jarige vrouw uit Mijdrecht 
stond omstreeks 14.15 uur bij 
een pinautomaat in de Dorps-
straat om geld op te nemen. 
Op het moment dat de biljetten 
uit de machine kwamen, gris-
te een 34-jarige man uit Am-
sterdam het geld voor haar 
neus weg. De man maakte zich 
uit de voeten. De vrouw sloeg 
alarm, waarop omstanders de 
man wisten te pakken. Zij alar-
meerden de politie, waarna de 
verdachte werd overgedragen 
aan de politie. De man is mee-
genomen naar het politiebu-
reau voor verhoor.
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Dreigt uitstel van 
overdracht N196?
Regio - Het nog altijd overkoepe-
lende probleem van het landbouw-
verkeer dat komend voorjaar niet 
meer vanuit De Ronde Venen via 
de Irenebrug door het dorpscen-
trum van Uithoorn kan en mag rij-
den, dreigt misschien roet in het 
eten te gooien bij de herinrichting 
van de N196 tussen de Irenebrug en 
de kruising met de Laan van Meer-
wijk. Dat werd donderdagavond 6 
november tijdens de begrotingsver-
gadering zijdelings ter sprake ge-
bracht. De afspraak is dat de pro-
vincie Noord-Holland de N196 zou 
overdragen aan de gemeente, drie 
maanden nadat de omgelegde N201 
volledig in gebruik zou zijn. Dat zal 
eind van deze maand zijn want het 
‘onttrekkingsbesluit’ ligt nog tot de 
24e ter inzage. Echter dan zou er te-
gen die tijd voor het landbouwver-
keer ook een oplossing moeten zijn 
dat de instemming heeft van de ge-

meente De Ronde Venen. Zo niet 
dan vreest het CDA bij monde van 
fractievoorzitter Jaap Baak voor uit-
stel van de overdracht (en de afslui-
ting voor doorgaand verkeer) omdat 
elk besluit via de rechter door De 
Ronde Venen kan worden aange-
vochten. Het CDA neemt het college 
kwalijk dat er niet tijdig sluitende af-
spraken zijn gemaakt. Wat het CDA 
betreft zijn er twee opties: het land-
bouwverkeer zou via het aquaduct 
moeten mogen rijden of via de bus-
brug de Amstel oversteken die daar-
voor zou moeten worden aangepast.

Wethouder Marvin Polak (Ruimtelij-
ke Ontwikkeling, Verkeer & Wonen) 
gaf als antwoord dat er veel overleg 
is op dit terrein met het college van 
De Ronde Venen. “De gesprekken 
verlopen in een prima harmonie. De 
gemeente De Ronde Venen is tegen 
het autoluw maken van ons dorps-

centrum en wil het landbouwverkeer 
dus gewoon door ons dorpscentrum 
laten rijden. Dat kan niet want dan 
wordt niet voldaan aan de kaders 
die de raad hier destijds heeft ge-
steld. Dus kan daar niet mee worden 
ingestemd. De provincie Noord-Hol-
land blokkeert de mogelijkheid om 
landbouwverkeer door het aquaduct 
te laten rijden. Voor een aanpassing 
van de busbrug zouden vijf partijen 
bijdragen aan de kosten, waaron-
der De Ronde Venen. Alleen de ge-
meente Uithoorn omarmde dat. On-
danks het tegenstribbelen heb ik er 
alle vertrouwen in om de herinrich-
ting van de dorpskern te kunnen re-
aliseren. Ik wil er met het college van 
De Ronde Venen een op een probe-
ren uit te komen en niet via de rech-
ter. Wat dat laatste betreft geef ik toe 
dat de plannen dan mogelijk vertra-
ging kunnen oplopen.” Aldus wet-
houder Polak.

Gemeenteraad zegt ‘nee’ tegen 
verhoging Onroerend Zaak Belasting
De Ronde Venen - Vorige week 
donderdag keurde een meerderheid 
van de gemeenteraad de program-
mabegroting voor 2015 goed. Dat 
gebeurde overigens pas nadat er 
ingrijpende wijzigingen waren aan-
gebracht in het voorstel van het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Enkele weken geleden maak-
te het college al bekend dat de las-
ten van de inwoners zouden stijgen 
door een verhoging van de onroe-
rende zaken belasting (ozb). Het 
ging om een bedrag van een half 
miljoen euro, dat nodig zou zijn voor 
het opvangen van de stijgende uit-
voeringskosten in de zorg.

Coalitie tegen ozb-verhoging
Tijdens de begrotingsvergadering 
bleek de raad niet overtuigd van de 
noodzaak om al die organisatiekos-

ten af te wentelen op de inwoners. 
Daarom was er geen enkele steun 
voor het plan om tot een ozb-ver-
hoging te besluiten, die boven de 
infl atiecorrectie ligt. Opmerkelijk 
was dat juist de vier coalitiepartij-
en (CDA, RVB, PvdA-GroenLinks 
en CU-SGP) het initiatief namen om 
het ozb-voorstel van het college di-
rect van tafel te vegen. Volgens hen 
had het college verzuimd om over-
tuigend aan te tonen dat de voor-
gestelde lastenverzwaring al in 2015 
moet ingaan. 

De coalitiepartijen legden vooral 
nadruk op soberheid in de uitvoe-
ring. Met een amendement werd 
het college opgedragen de echt 
noodzakelijke kosten te fi nancie-
ren uit de reserves. Volgend jaar 
kan dan opnieuw worden bekeken 

of reële kengetallen een ozb-verho-
ging in 2016 wel rechtvaardigen.

Verrassing 
Deze kritische opstelling van de co-
alitie kon voor het college geen ech-
te verassing zijn, want het college 
waagde zich tijdens de begrotings-
vergadering niet eens aan een fer-
mere onderbouwing van het eigen 
standpunt. Gelaten accepteerde het 
college de duidelijk verwoorde stel-
lingname van de coalitiepartijen. De 
scherpe stellingname van de coali-
tiepartijen verraste de oppositie van 
VVD, D66 en Lijst 8 Kernen volledig. 
Hun kritiek op de voorgestelde pro-
grammabegroting sloot op hoofdlij-
nen aan bij de belangrijkste stand-
punten van de vier coalitiepartijen. 
(Vervolg elders in deze krant)

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor onderhoud

Regio - In het komende weekend, 
van 14 tot en met 16 november, 
wordt de Waterwolftunnel onder 

de Ringvaart tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer twee 
nachten afgesloten voor verkeer. De 

afsluiting is nodig voor het uitvoe-
ren van reguliere onderhoudswerk-
zaamheden. Verkeer op de nieuwe 
N201 wordt deels omgeleid en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. 

Vanwege de geplande onderhouds-
werkzaamheden aan de Waterwolf-
tunnel, is de tunnel afgesloten van 
vrijdag 14 november (21.00 uur) 
tot zaterdag 15 november (06.00 
uur) en van zaterdag 15 november 
(21.00 uur) tot zondag 16 novem-
ber (06.00 uur). Door de afsluiting 
kan het verkeer geen gebruikmaken 
van de N201 tussen de Legmeerdijk 
in Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmermeer. 
Met behulp van borden worden de 
omleidingsroutes aangegeven.

De Ronde Venen - Op zaterdag 15 
november aanstaande is het weer 
zover, Sinterklaas komt aan in Ne-
derland. Zal Sinterklaas het ook dit 
jaar weer redden om diezelfde dag 
nog Mijdrecht te bezoeken? Zorg er 
voor dat je in ieder geval allemaal 
om 13.30 uur aanwezig bent op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Mocht 
Sinterklaas het dan allemaal red-
den, dan zal hij uitgebreid de tijd 
nemen om alle kinderen een hand-
je te geven. De Pieten voorzien ieder 
kind dan tegelijkertijd van lekker 
snoepgoed... toch? Om 15.00 uur 
zal de Sint dan zijn opwachting ma-
ken in Wilnis bij het oude gemeen-
tehuis. De Sint wordt dit jaar inge-
haald met muziek van de Pieten-

band. Ook komt Sinterklaas natuur-
lijk naar Vinkeveen. Om 18.00 uur 
hoopt hij aan te meren bij de zeil-
school aan de Vinkeveense Plassen. 
Na een kort ontvangst zal de Sint 
in optocht met lampionnen, fanfa-
re en in een klassieke auto vertrek-
ken naar Mario-Oord waar de Sint 
de kinderen zal toespreken en te-
vens de winnaars bekend zal ma-
ken van de ‘pimp je mijter’-wed-
strijd. Een week later, vrijdag 21 
november, brengt de Sint een be-
zoek aan de kinderen in de Amstel-
hoek. Omstreeks 19.00 uur zal de 
Sint aanmeren aan de Menno Si-
monszstraat, waarna hij in optocht 
naar het dorpshuis vertrekt waar hij 
alle tijd voor de kinderen heeft.

Sinterklaas komt ook naar 
De Ronde Venen!

Wilnis - Dinsdagavond 4 november 
rukte de brandweer uit met vier wa-
gens. Er kwam rook uit de Veenmo-
len in Wilnis en achter een van de 
ramen fl akkerde rood licht. Het ging 
gelukkig om een oefening. Slangen 
werden uitgerold en brandweerlie-
den gingen de molen binnen, waar-
in behalve rook en ‘vuur’, ook drie 
‘gewonden’ werden aangetroffen. 
Die werden in veiligheid gebracht, 
wat niet meeviel door de krappe 
zolders en steile trappen. Maar de 
oefening kwam tot een goed ein-
de en rond half tien konden de ruim 
twintig brandweerlieden en hun be-
geleiders weer naar huis. Hopelijk 
is de ervaring die ze opdeden niet 
nodig, maar het geeft de molenaar 
een goed gevoel dat de brandweer 
nu meer weet van het blussen van 
molens. De molen staat er nog! Zo-
als elke week zal hij zaterdag weer 
gewoon draaien en open staan voor 
bezoekers. 

Brand bij de Veenmolen?

Geen krant?
0297-581698
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Zeventiende eeuwse 
schilderkunst
De Ronde Venen - Deze cursus 
bij de Stichting ‘Paraplu’ bestaat uit 
3 delen: Ontstaan en omstandig-
heden van de schilderkunst van de 
Gouden Eeuw; Het bijzondere van 
deze kunst; Waardering van deze 
kunst in de loop der eeuwen. 
De 17e-eeuwse Nederlandse schil-
derkunst is uniek in de wereld, 
uniek in aantal, in kwaliteit, in on-
derwerp en in verspreiding over de 
gehele wereld. Vooral Rembrandt 
onderscheidt zich als een genie. 
In deze cursus geven we inzicht in 
het ontstaan van de kunst, waar-

in zij zich onderscheidt tenopzichte 
van de Italiaanse en Franse kunst en 
de waardering van deze kunst door 
kunsthistorici over de gehele we-
reld. Meenemen: pen en papier. De 
cursus vindt plaats op drie dagde-
len op woensdag van 19.30 tot 21.30 
uur, te beginnen op woensdag 26 
november a.s. Kosten slechts 23,00.
Inschrijven Voor aanmelding kan 
een inschrijfformulier worden inge-
leverd dat kan worden gedownload 
op de website www.stichtingpara-
plu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij 
de Stichting “Paraplu”.

Geslaagde workshop tas maken
Wilnis - Woensdagmiddag 29 okto-
ber ging een groep meisjes uit Wil-
nis onder deskundige leiding van 
Annette Hettema aan de slag voor 
de workshop tas maken. Ze kregen 
ieder een eigen naaimachine. Na 
eerst  wat oefenen achter de naai-
machine, en voor sommige was dat 
niet eens nodig want die hadden al 
ervaring met de naaimachine, gin-

gen ze al snel echt aan de slag. De 
meisjes leerden  snel en zo hadden 
ze aan het einde van de middag een 
mooie  kleurrijke tas.

Deze eerste naschoolse activiteit 
van de Stichting ‘Samen Sterk voor 
Kinderen’ werd enthousiast ontvan-
gen op de Beatrixschool in Wilnis en 
het werd een gezellige middag!

Middagvoorstellingen in 
Crown opgetogen ontvangen
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag 
waren er twee voorstellingen in de 
grote zaal van het theater. Pluk van 
de Petteflet, naar het boek van An-
nie M.G. Schmidt, werd gespeeld 
en de kleinste bezoekertjes ston-
den enthousiast mee te klappen 
en stampen. Na afloop van de eer-
ste show, die om twee uur een vol-
le zaal trok, mochten er een aantal 
daarvan hun mening geven. Freddie 
vertelde dat ze nog niet klaar waren 
op het toneel, want wat was het ge-
val; De cast begon als een stel schil-
ders en bouwvakkers en er stond 
een grote bouwsteiger op het podi-
um. Ze draaiden zich om en zagen 
een zaal vol kindertjes. ‘Jullie zijn te 
vroeg! We zijn nog niet klaar met het 
decor van Pluk! Oh, oh, wat nu?’ Dat 
werd vakkundig opgelost. De stei-
ger werd de Petteflet en het beken-
de rode kraanwagentje van Pluk be-
stond uit de bouwradio, de verfbak 
en de gereedschapskist. ‘Wie willen 
er Pluk en Aagje spelen?’ riep één 
van de toneelspelers en uit de zaal 

kwamen de twee jongste acteurs. 
De voorstelling werd gespeeld door 
in totaal zes acteurs, die ieder een 
aantal karakters speelden uit het 
geweldige avontuur van de Tortel-
tuin, inclusief de familie Stamper, de 
Heen-en-weer-wolf, mevrouw Hel-
derder, Dolle de Duif en de overi-
ge bekende personages. Bezoek-
ster Loïs vond de parkmeester grap-
pig en klein en vond het vooral leuk 
dat ze op de foto mocht met Pluk en 
Aagje. Haar broer Jim vond de hele 
voorstelling heel erg leuk en Fred-
die voegde er nog aan toe dat ze 
het meestampen met de Stamper-
tjes en het dansen naast de stoel 
wel het allerleukste vond. Voor de 
Stampertjes werden er zes kindjes 
uit de zaal gekozen die even moch-
ten meespelen. Sam, de coole broer 
van Freddie, vond de hele voorstel-
ling wel goed. Om vier uur werd de 
tweede show gespeeld en weer was 
de zaal flink gevuld. Een bijzonder 
geslaagde kindermiddag dus voor 
het knusse theater in het centrum.

Kunt u de kleine lettertjes 
niet meer lezen?
Uithoorn - Vraag alles over mul-
tifocale lenzen tijdens de specia-
le open dag bij Sijbrants & van Olst 
optiek in Uithoorn op zaterdag 15 
novembera.s. Armen die te kort zijn 
om de krant nog te kunnen lezen. 
Drie leesbrillen thuis en een voor 
in de auto. SMS’jes die niet te le-
zen zijn. Na je veertigste word je er 
een keer mee geconfronteerd dat 
je ogen, als gevolg van een natuur-
lijk proces, slechter worden. “Multi-
focale lenzen zijn ideaal voor men-
sen die nu al lenzen of een bril dra-
gen, maar merken dat lezen lastiger 
wordt”, aldus Muus Sijbrants, con-
tactlensspecialist bij Sijbrants & van 
Olst optiek in Uithoorn. 

Op zaterdag 15 november a.s. houdt 
Sijbrants & van Olst optiek in sa-
menwerking met Bausch+Lomb 
van 09:30 tot 17:00 uur een speciale 
open dag waar u alles kunt vragen 
over multifocale lenzen. En waar u 
vrijblijvend kunt proberen of het iets 
voor u is. 
Muus Sijbrants vertelt: “Veel men-
sen grijpen eerst naar een leesbril-
letje, maar hebben er al snel zes 
of zeven omdat ze ‘m overal nodig 
hebben. Anderen doen niets, om-
dat ze zich met leesbril ‘oud’ voelen. 
Het voordeel van multifocale lenzen 
is dat je er niets van ziet, dus ge-
woon jezelf blijft, terwijl je toch over-
al scherp ziet.”

Mini venstertje
De meeste mensen weten nog 
maar weinig over multifocale len-
zen. “Moet ik dan door een mini-
venstertje kijken? Of mijn hoofd tel-
kens omhooghouden en naar be-
neden kijken om te kunnen lezen?” 
horen opticiens vaak. “Dat zijn fa-
beltjes,” zegt Muus Sijbrants, “zo’n 
lens zit heel ingenieus in elkaar en 
je hoeft helemaal niets te doen, het 
gaat vanzelf. Maar de precieze wer-
king leggen we op de open dag dui-
delijk uit. Ook kunnen mensen de 
multifocale lens van Bausch+Lomb 
dan een maand lang gratis uitpro-
beren.” De lenzen zijn gemaakt van 
super zuurstofdoorlatend materi-
aal en voelen zeer comfortabel aan. 
U hoeft geen afspraak te maken 
voor zaterdag 15 november, maar 
kunt gewoon binnenlopen. Juist 
voor mensen die op kantoor wer-
ken, is het zicht dichtbij en op de zo-
genoemde tussenafstand van groot 
belang. Niet alleen bij het lezen van 
papier, maar ook van smartphones 
of, iets verder weg, de laptop of pc. 
En zeker wanneer je nu een bril of 
lenzen draagt voor veraf, is het ide-
aal als dat allemaal in een keer ge-
corrigeerd kan worden.  Open dag 
multifocale lenzen: zaterdag 15 no-
vember 2014 van 09:30 tot 17:00 uur. 
Sijbrants & van Olst optiek, Dorps-
straat 32, 1421 AT Uithoorn, tel. 
0297-540777. http://designbril.nl/

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Boktorren en
andere kevers

Ik denk dat deze column ik al zo’n 10 jaar bestaat. Al die tijd schrijf ik 
twee keer per jaar een column. Ik krijg weleens de vraag; “hoe ver-
zin je iedere keer weer een onderwerp”. Eigenlijk is dat simpel. Als 
het weer tijd wordt om een column te schrijven gebeurt er wel iets. 
Man komt thuis met een dode bunzing. We ontdekken vleermuizen 
in de dakrand. Er zitten 11 ransuilen in de boom. Boven je computer 
hangt een spinnenweb. Je volgt een bijencursus of je ligt in het gras 
tussen de madeliefjes.Het heeft me nooit moeite gekost. Ook nu niet. 
Er vloog wat door het huis. Geen nachtvlinder. Wat dan wel. Het land-
de op een schilderij; een tor. Een tor? Daar heeft in de afgelopen 10 
jaar nog niemand over geschreven. Maar ja, wat weet ik over torren 
te vertellen. Zes poten, dus een insect. Maar dan. Tijd om de boeken 
eens te raadplegen. Ondertussen toch een stofdoek gepakt om de 
tor alvast buiten te zetten. Ja, dat kan niet met de stofzuiger. In de ge-
bruiksaanwijzing van mijn nieuwe stofzuiger staat, vetgedrukt, dat je 
geen levende dieren met de stofzuiger mag opzuigen. Kevers worden 
ook wel torren genoemd. Dus torren zijn kevers. Kevers hebben, op 
een enkele uitzondering na, twee paar vleugels (dus vier). De voorste 
vleugels zijn in de loop van de evolutie hard geworden. We noemen 
deze vleugels dekschilden. Officieel moet je dus praten over schild-
vleugelige. De vliezige vleugels zitten er onder, die worden gebruikt 
om mee te vliegen. Een bekende kever is het lieveheerbeestje. Zet je 
hem op je hand dan loopt hij naar het hoogste punt van je hand om 
vandaar weg te vliegen. Een lieveheerbeestje is een vleeseter (car-
nivoor). Hij eet luizen. Veel kevers zijn echter vegetariër, ze eten de-
len van planten. De schilden kunnen zwart zijn maar ook prachtig 
gekleurd. De kleuren kunnen op drie manieren ontstaan. Sommi-
ge schilden hebben echte kleuren, ze zijn kleur vast. De metaalkleu-
ren, zoals bij het elzenhaantje, ontstaan anders. Het schild, de chiti-
ne, blijft tot zekere hoogte doorzichtig, maar breekt het licht dat erin 
komt. De structuur van de chitine bepaalt dan hoe het licht breekt en 
daardoor ontstaan de metaalkleuren. Andere soorten hebben klie-
ren die kleurstoffen afgeven. Die kleurstoffen bestaan uit heel klei-
ne gekleurde schubbetjes die op het dekschild blijven zitten. Veel 
snuittorren hebben dekschilden die ze met kleurrijk poeder bedek-
ken. Zonder dit kleurrijk poeder zijn de schilden zwart. Mijn tor bleek 
een boktor. Te herkennen aan zijn lange gebogen antennes. Sommi-
ge boktorren heb je liever niet in huis, ze leven van droog oud hout 
en kunnen houten balken volledig vernietigen. Mijn boktor heb ik in 
de houtstapel gezet, heeft hij ook wat te eten.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithhorn. IVN -meldpunt natuurwaarneming: telefoon 0297-563183.
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Binnenkort  in Uithoorn bij Amstelhof Sport & Healtclub
BeautyBox Injectables met behandelingen 
door drs. Ludlage en dr. Aghina
Uithoorn - Vanaf 21 november 
2014 zullen gerenommeerd cosme-
tisch artsen drs. Arthur Ludlage en 
dr. Jan Aghina behandelingen uit-
voeren bij BeautyBox Injectables 
op hun locatie in Uithoorn bij Am-
stelhof Sport & Health Club. Beau-
tyBox Injeactables is trots om haar 
klanten injectable behandelingen te 
kunnen bieden door één van de be-
kendste cosmetisch artsen van Ne-
derland;  Drs. Arthur Ludlage. Met 
ruim 14 jaar ervaring in de wereld 
van Injectables en door zijn deelna-
me aan internationale congressen 
is Drs. Arthur Ludlage altijd op de 
hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen en behandelmethoden. Daar-
naast leidt hij zowel nationaal als in-
ternationaal andere artsen op. Hier-
door kunt u altijd rekenen op een 
integer, eerlijk en vakkundig advies 
van drs. Arthur Ludlage en bent u 
in goede handen. Dr. Jan Aghina is 
gespecialiseerd in de PDO-draad-
lift behandeling. Bij deze behande-

ling wordt met oplosbare draden 
het gezicht, de hals  of decolleté ge-
lift. Overal waar huidverslapping be-
staat kunnen in principe de draad-
jes worden gebruikt, zoals o.a bij de 
bovenarmen.

De PDO-draad is een al sinds 1992 
in de chirurgie gebruikte draad die 
een gunstig bijeffect heeft dat voor 
cosmetische behandelingen kan 
worden aangewend. Een behande-
ling met PDO-draadjes is aan te be-
velen voordat gedacht wordt aan 
een ingrijpende face-lift of laserbe-
handeling. Dr Jan Aghina is trainer 
op het gebied van de PDO-Draad-
liftmethode in Nederland. Daar-
naast is hij hoofdredacteur van het 
Cosmetische Geneeskunde Maga-
zine, het blad van de Nederlandse 
Vereniging voor Cosmetische Ge-
neeskunde, en lid van de commis-
sie kwaliteit van die vereniging. Jan 
Aghina werkt uitsluitend met tech-
nieken en middelen die zich we-

ducten en garanderen we de hoogst 
mogelijke kwaliteit. Met 2 vestigin-
gen in Den Bosch en Uithoorn kan 
BeautyBox Injectables behandelin-
gen verzorgen voor mensen uit heel 
Nederland. Bent u op zoek naar 
een oplossing voor het verminde-
ren van rimpels en zoekt u een des-
kundig en professionele kliniek die 
bekend staat om de prijs-kwaliteit 
verhouding dan is het aan te raden 
om eens contact op te nemen met 
BeautyBox Injectables. U kunt uw 
vragen stellen en wellicht al direct 
een afspraak inplannen voor een 
behandeling bij BeautyBox Injecta-
bles in Uithoorn vanaf 21 november! 

Voor meer info zie de advertentie 
in het magazine Lijf en Gezond 
in deze krant.

Schuurman Blokhutten, 
een echte speciaalzaak
Mijdrecht - Theo Schuurman, be-
kend als producent en leverancier 
van blokhutten en tuinhuisjes in de 
meest uiteenopende afmetingen en 
uitvoeringen, heeft veel meer te bie-
den. Het is een echte speciaalzaak 
met maatwerk in timmerwerk. “Wat 
ik tegenwoordig ook maak zijn stal-
lingen voor scootmobielen in de 
tuin. Die worden net zo opgebouwd 
als een tuinhuisje of blokhut en he-
lemaal op maat om er een scootmo-
biel in te stallen. Zodanig van con-
structie, dat men er via een deur aan 
een kant kan inrijden en aan de an-
dere kant er weer uit,” aldus Theo 
die niet alleen belangstelling voor 
zijn producten geniet uit de regio, 
maar ook van (ver) daarbuiten. Dat 
is te danken aan het vakmanschap 
wat hij ten toon spreidt en de ‘door-
timmerde kwaliteit’ van zijn produc-
ten. “Omdat het hier gaat om hand-
werk met een productietijd van tus-
sen de acht en de tien weken voor-
dat we een dergelijk bouwsel op lo-

catie kunnen plaatsen, raad ik ge-
interesseerden aan om in de win-
termaanden alvast hun bestelling 
te doen. Dan heeft men er in het 
voorjaar al profijt van. Wat meer 
is, bij bestellen hoeft de klant nog 
niets aan te betalen. Betalen doet 
men pas bij aflevering en veelal is 
dat dan een stuk later dan de du-
re maand december,“ vult Theo aan. 
De houten blokhutten en tuinhuis-
jes worden geheel compleet afge-
leverd en zijn voorzien van een be-
schermend impregneermiddel.

Ervaring
Theo heeft door de jaren heen veel 
ervaring opgedaan in het maken 
van (Lugarde) blokhutten en tuin-
huizen, waarvan hij dealer is. Bij 
hem op de werf wordt alles in ei-
gen beheer gemaakt. Behalve blok-
hutten en tuinhuizen op verzoek ook 
plantenbakken op maat voor balkon 
en terras. Maar de hoofdmoot blijft 
toch wel de productie voor tuinhuis-

jes en blokhutten volgens klantspe-
cificatie met een zadeldak, een les-
senaardak of een plat dak naar keu-
ze. Ideaal voor in elke tuin of op een 
groot terras. Prima om er van al-
les in op te bergen, zoals tuinstoe-
len, parasols, fietsen, plantenbak-
ken of potten, tuingereedschap en-
zovoort. Opgebouwd van goed-
gekeurd en geïmpregneerd hout, 
waarbij voor de bevestiging van de 
planken roestvast stalen spijkers 
worden gebruikt. Theo: “Zo’n huisje 
gaat op die manier wel twintig jaar 
mee zonder dat er houtrot optreedt. 
Maar je kunt het eventueel in een 
bepaalde kleur (laten) schilderen. 
We gebruiken daarvoor meestal een 
kleurbeits van het merk Koopmans 
(bekend van Rob’s Grote Tuinver-
bouwing, zaterdags op SBS6). Dat 
product verkopen we hier ook. Theo 
zegt de enige in de regio te zijn die 
deze verf- en houtveredelingspro-
ducten van Koopmans in huis heeft. 
Men komt zelfs uit Gouda om de 

verf bij Schuurmans te kopen. En als 
er op de plaats waar het tuinhuisje 
moet komen nog een oude schuur 
staat die gesloopt moet worden, kan 
dat ook worden geregeld.

Dealer FelixWood
Maar er is meer. Want Schuurman is 
ook dealer van het brede kwaliteits-
assortiment van FelixWood (Felix-
Clercx). Dat is een leverancier met 
een veelzijdig aanbod dat enerzijds 
bestaat uit een programma con-
structiehout, waarmee de meest 
duurzame buitenconstructies kun-
nen worden opgebouwd, zoals een 
prachtig terras, een overkapping of 
tuinhuisje. Anderzijds biedt het be-
drijf ook een compleet program-
ma kant-en-klare tuinproducten, 
waarmee men met een ruime keu-
ze aan onder andere tuinschermen 
op een esthetische manier een tuin-
afscheiding kan vormgeven. Felix-
wood biedt wat dat betreft een to-
taalconcept. Het bedrijf heeft alles 
in huis op het gebied van tuinhout. 
Daarnaast is er een apart assorti-
ment onverwoestbare terrasplanken 
van het merk Fiberon. Het bestaat 
uit 50 procent hout en 50 procent 
kunststof. Het splintert niet, scheurt 
en vervomt niet, blijft kleurecht en 
gaat een levenlang mee. Het is on-
derhoudsvriendelijk en is niet glad 
bij nat weer. Meer over deze pro-
ducten kunt u zien op de website 
www.felixwood.com of vraag naar 
de sfeercatalogus bij Schuurman. 
Het bedrijf is gevestigd aan de In-
dustrieweg 65 in Mijdrecht. Inrit bij 
het reclamebord op de Industrieweg 
waaraan ook Blom Fietsen en Rij-
kenberg Tuinmeubelen zijn geves-
tigd. Voor Schuurman moet u even 
doorrijden naar achteren. Er is rui-
me parkeergelegenheid. 
Wilt u eerst meer weten? Kijk dan 
op de website www.schuurman-
blokhutten.nl of rij eens langs bij 
Theo als u vragen en/of opdrach-
ten heeft. Openingstijden: dinsdag, 
woensdag en donderdag van 10.00 
tot 14.00 uur, vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 
16.00 uur. Tel. 0297-282436, E-mail: 
info@schuurmanblokhutten.nl

tenschappelijk bewezen hebben. 
In nauwe samenspraak met de pa-
tiënt/cliënt zorgt hij voor een esthe-
tisch optimaal resultaat.
BeautyBox Injectables is een kliniek 
voor moderne cosmetische behan-
delingen, zonder chirurgisch ingrij-
pen.  BeautyBox Injectables onder-
scheidt zich door de filosofie waarin 
een mooie huid en een jeugdige uit-
straling voor iedereen toegankelijk 
moet zijn. Daarom hanteren wij zeer 
gunstige prijzen, met de beste pro-



Gemeenteraad zegt ‘nee’ tegen verhoging 
Onroerend Zaak Belasting

Vervolg van de voorpagina.

Dit jaar werden de zogeheten Al-
gemene Beschouwingen’ voorgele-
zen van achter het spreekgestoel-
te. Hierdoor zou het aanhoren van 
de monologen, minder saai moeten 
worden. Dit doel werd helaas niet 
bereikt, aangezien de voorzitter had 
besloten dat er geen interrupties 
mochten plaatsvinden. Maar zoals 
een bekend voetballer altijd zegt: ‘ 
elk nadeel heeft een voordeel’ want 
de gebruikelijke stortvloed van - in 
het verleden veelal nauwelijks ter 
zake doende - opmerkingen werd 
voorkomen en er daardoor aanzien-
lijke tijdwinst werd geboekt in de 
begrotingsbehandeling. 

Nut, noodzaak en voordeel
Als voorzitter van de grootste frac-
tie kreeg Rein Kroon (CDA) als eer-
ste het woord tijdens de begrotings-
behandeling. Kroon uitte kritiek op 
de nog niet gerealiseerde bezui-
nigingen in de bedrijfsvoering van 
de gemeente. Ook memoreerde hij 
het wanbeleid en wanbestuur bij de 
Utrechtse omgevingsdienst, waar-
door de gemeente geconfronteerd 
werd met extra kosten.

Het CDA liet weten dat de opstelling 
van de buurgemeente Uithoorn over 
de Irenebrug geen pas gaf. Kroon 
riep het college op zich te verzeke-
ren van de steun van het Utrechtse 
provinciebestuur.

Zorgen had Kroon over het gebrek 
aan voortgang bij de bouwplannen 
in Westerheul-Vier en de troostelo-
ze situatie in de Mijdrechtse dorps-
kern. Hij vroeg het college om een 
voortvarende samenwerking met 
de ondernemers in het belang van 
de lokale economie. Verder wil-
de Kroon meer zicht op de school-
uitval en aanscherping van het bo-
menbeleid. In de schriftelijke reactie 
op de begroting had het CDA zich 
al kritisch getoond over de plannen 
tot verregaande samenwerking met 
gemeenten in Noord-Holland. Nut, 
noodzaak en voordeel voor de eigen 
inwoners moesten klip en klaar zijn. 

Flinterdun
De VVD typeerde de programmabe-
groting 2015 als weinig ambitieus. 
De coalitie zou geen keuzes durven 
maken. De VVD hamerde op beken-
de verkiezingsthema’s als de laag-
ste woonlasten en vrijheid voor de 
winkeliers om zelf te bepalen of men 
wel of niet op zondag open wil. Ver-
der sprak de VVD zich uit voor ver-
laging van gemeentelijke subsidies, 
de aanleg van snel internet en her-
invoering van het schoolzwemmen. 
VVD-fractievoorzitter Frans Lugt-

meijer typeerde het collegebeleid 
als schaatsen op flinterdun ijs en 
hekelde het wagenwijd opendraai-
en van de ozb-kraan als makkelijk 
middel om nog meer ambtenaren 
in het gemeentehuis onder te bren-
gen ten behoeve van het sociaal do-
mein. Lugtmeijer benadrukte ver-
der dat de juridische afdeling van 
de gemeente veel beter moet gaan 
functioneren. 

Angstvallig verborgen
Namens Ronde Venen Belang ver-
woordde fractievoorzitter Joppe de 
Ree dat mensen meer waard zijn 
dan geld en riep op om mantelzor-
gers en vrijwilligers te koesteren. 
Ook voor allerlei vormen van veilig-
heid vroeg RVB meer aandacht. De 
Ree uitte stevige kritiek op de voor-
malige wethouder van Financiën, de 
VVD’er Pieter Palm. Die zou tot aan 
de verkiezingen angstvallig gepro-
beerd hebben allerlei financiële te-
genvallers verborgen te houden. De 
Ree werd niet concreet, maar moge-
lijk doelde hij op het “vergeten” van 
doorlopende rentelasten ten bedra-
ge van ongeveer een half miljoen 
euro als gevolg van langer door-
lopende projecten. De Ree liet het 
college weten dat zijn fractie uiterst 
kritisch staat tegenover de voorge-
nomen intensieve samenwerking 
met Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel. “Het is nog lang geen ge-
lopen race. Uiteindelijk moet de in-
woner er beter van worden.” De Ree 
kreeg de lachers op zijn hand toen 
hij zich schijnbaar vergiste bij het 
uitdelen van pluimen op de hoed en 
het steken van veren in een niet bij 
naam genoemde lichaamsopening. 

Geen uitweg zien
Voor D66 voerde Kiki Hagen het 
woord. Ze wilde geen verhoging van 
de ozb en opperde een extra taak-
stelling op de bedrijfsvoering van 
bijna 300.000. Daarnaast bepleit-
te D66 dat het college in totaal een 
bedrag van een miljoen euro uit de 
reserves van de gemeentereiniging 
zou teruggeven aan de burgers. Het 
college zou volgens D66 geen oog 
hebben voor de toekomst. Moed, lef, 
visie en ambitie en beleid zouden 
zelfs totaal ontbreken. Het zou blij-
ven bij veel vergaderen en het inzet-
ten van een extra legertje ambtena-
ren voor het uitvoeren van taken op 
sociaal gebied. Het college zou na-
laten echt te besturen en zelfs geen 
uitweg meer zien. Het moest alle-
maal anders en beter. Over hoe dat 
alternatief er in het echt zou moe-
ten uitzien, bleef D66 buitengewoon 
vaag. 

Snelle boten
Ernst Scheurs sprak namens het 

progressieve samenwerkingsver-
band PvdA-GroenLinks-Lokaal So-
ciaal. Hij was er van overtuigd dat 
de gemeente klaar was om de ver-
anderingen in de zorg aan te kun-
nen. Hij wilde speciale aandacht 
voor beschut werken voor mensen 
met grote afstand tot de arbeids-
markt. Verder vroeg hij het college 
om schonere plassen, het promo-
ten van de recreatie en het weren 
van snelle boten. Ook stelde hij de 
financiële moeilijkheden bij de be-
zuinigingstaakstelling van de bibli-
otheken aan de orde. Er zou meer 
aandacht moeten zijn om sluiting 
van de vestiging in Wilnis te voor-
komen. De samenwerkingsplannen 
met de regio Amsterdam mogen 
van Schreurs geen negatieve uit-
werking hebben op de positie van 
onze gemeente in de regio van het 
Groene Hart.

Eigen inwoners
Namens Lijst 8 Kernen stelde Le-
onie Minnee dat er in de gemeen-
teraad alleen maar ruimte is voor 
het bespreken van details, terwijl 
hoofdlijnen al dichtgetimmerd zijn. 
Lijst 8 Kernen zou juist ruimte willen 
in een systeem zonder ruimte. 

Volgens Minnee is de focus van haar 
fractie daarom gericht op communi-
catie, informatievoorziening, partici-
patie en inspraak van inwoners. De 
politiek zou het gezicht naar de in-
woners moeten richten en echt om-
gevingsgericht moeten werken. 
Minnee pleitte voor een gedegen 
onderzoek naar de toekomst van de 
zwemvoorziening in Abcoude. Ze 
bekritiseerde het gebrek aan over-
leg van de gemeente met het wijk-
comité Twistvlied over de nieuw-
bouwplannen op het terrein van het 
voormalig zwembad Blijdrecht. 

Minnee gaf verder aan dat Lijst 8 
Kernen liever investeert in de eigen 
inwoners dan in samenwerking met 
andere gemeenten. Ze vroeg zich af 
of die samenwerkingsplannen wel 
tot echte voordelen zullen leiden.

Bijbels principe
Fractievoorzitter Wim Stam ver-
woordde namens CU-SGP boos-
heid over de wijze waarop de lan-
delijke overheid de gemeenten op-
zadelde met grote problemen bij de 
wijzigingen in het sociaal domein. 
Trage wetgeving zou samenvallen 
met het beschikbaar stellen van on-
voldoende budgetten. Stam onder-
streepte de noodzaak van heldere 
communicatie, zorgvuldig hande-
len, controle op voorgestelde oplos-
singen en een laagdrempelige toe-
gang bij het krijgen van hulp. Hij ty-
peerde het opkomen voor kwetsba-
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re mensen als een Bijbels principe 
met de opdracht om naar die men-
sen om te zien en hun uitsluiting en 
isolement te voorkomen. 

Amendementen
Tijdens de begrotingsbehandeling 
werd een stortvloed aan wijzigings-
voorstellen en gewenste actievoor-
stellen ingediend: tien amendemen-
ten en twintig moties.
Alleen twee amendementen van de 
coalitie (CDA, RVB, PvdA-GL-LS en 
CU-SGP) haalden bij stemming een 
raadsmeerderheid. Besloten werd 
om af te zien van de voorgestelde 
ozb-verhoging vanwege een veron-
derstelde kostenstijging in de uit-
voering van het sociaal domein. In 
het jaar 2015 worden die kosten ge-
dekt uit de gemeentelijke reserves.
Daarnaast werd vastgesteld dat de 
Stichting Handje Helpen, die vrijwil-
lige thuishulp en mantelzorgonder-
steuning biedt, een extra subsidie 
krijgt van 9.000 euro.

Moties
Het college zegde toe de moties 
over te nemen, die betrekking had-
den op resp. de discussie over de 
kerntaken van de gemeente, het 
ondersteunen van sportverenigin-
gen bij de aanschaf van zonnepa-
nelen en zonneboilers, het praktisch 
invullen van de ondersteuning voor 
mantelzorgers, het verbeteren van 
de kwaliteit van de juridische en fi-
nanciële dienstverlening van de ge-
meente en het analyseren van risi-
co’s van lagere inkomsten of hoge-
re uitgaven. 

Het college ging ook akkoord met 
onderzoek naar meer duurzaam-
heid in de landbouw, de haalbaar-
heid van gedifferentieerde tarieven 
in de afvalstoffenbelasting vooraf-
gaand aan een eventuele vuilcon-
tainerregistratie, nader overleg met 
de bibliotheek over de bezuinigin-
gen en een gesprek met de stich-
ting Vluchtelingen werk over de 
hoogte van de subsidie.
 
Los daarvan steunde een meer-
derheid van de raad de ingedien-
de moties over het benutten van 
de brandweerkazernes voor bijeen-
komsten over veiligheid, een onder-
zoek naar snel internet, een onder-
zoek naar het plaatsen van sanitaire 
voorzieningen op het vrachtwagen-
parkeerterrein op het Mijdrecht-
se bedrijventerrein, waar chauf-
feurs hun behoefte nu vaak in de 
bosjes doen. Ook steunde de raad 
- met uitzondering van de VVD de 
motie voor een eenmalige subsidie 
van 2.500 euro, bestemd voor een 
schoonmaakactie op de Vinkeveen-
se Plassen.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 14 novem-
ber organiseert Supportersvereni-
ging De Lijnkijkers haar maandelijk-
se bingo in de kantine van sportver-
eniging Argon. De bingo van deze 
maand heeft als thema ‘Sinterklaas’, 
de hoofdprijs is een flatscreen-tv 
met ingebouwde DVD speler.
De bingo begint om 20.00 uur en 
natuurlijk is het eerste kopje koffie 
of thee weer gratis. Met het mee-
doen aan deze bingo steunt u de 
jeugd van Argon.

Zonnepanelen op 
gemeentehuis
Mijdrecht - Op het gemeente-
huis van De Ronde Venen wor-
den binnenkort zonnepanelen ge-
plaatst. Dat maakte wethouder Da-
vid Moolenburgh (Duurzaamheid) 
zaterdag jl. bekend tijdens ‘Samen 
voor Duurzaam’. Honderden men-
sen bezochten het evenement op 
het Raadhuisplein en in het ge-
meentehuis om meer te horen over 
onder andere energiebesparing, het 
opwekken van duurzame energie 
en de mogelijkheden van duurzaam 
vervoer. Ook kon worden geproefd 
van fair trade -, biologische- en 
streekproducten. Samen voor Duur-
zaam werd om 11.00 uur geopend 
door acteur Bartho Braat, inwoner 
van Abcoude en vertolker van de 
rol van Jef Alberts in de populaire 
serie Goede tijden, Slechte tijden. 
”Een dag als deze is noodzakelijk’’, 
zei hij in zijn openingswoord. ”Al-
les wat we doen, en niet doen, heeft 
gevolgen voor de generaties na ons. 
Het is daarom goed dat duurzaam-
heid wordt gestimuleerd.’’ Wethou-

der Moolenburgh sloot zich bij die 
woorden aan. Hij kondigde aan dat 
er binnenkort zonnepanelen op het 
gemeentehuis worden geplaatst om 
de energievoorziening te verduur-
zamen. Daarbij wordt gekeken naar 
een constructie om ook inwoners bij 
de plaatsing te betrekken. Moolen-
burgh overhandigde Bartho Braat 
een zogenaamde ‘WakaWaka’ light, 
een combinatie van zaklamp en ac-
cu die met zonnekracht wordt opge-
laden. De accu kan worden gebruikt 
om bijvoorbeeld een smartphone op 
te laden. Daarnaast wordt voor elke 
aangeschafte WakaWaka light een 
exemplaar gratis ter beschikking 
gesteld aan mensen in landen waar 
elektrische energie niet voor ieder-
een voorhanden is en waar veel ge-
bruik wordt gemaakt van ongezon-
de en vervuilende kerosinelampen. 
Op verzoek van de wethouder be-
loofde Bartho Braat een poging te 
doen om het apparaat te laten zien 
in één van de afleveringen van Goe-
de Tijden, Slechte Tijden.

Mooi seizoen majorettes VIOS
Mijdrecht - De majorettes van VI-
OS hebben het afgelopen wedstrijd-
seizoen maar weer eens laten zien 
wat ze waard zijn. Bij de wedstrijden 
zijn mooie punten behaald en vele 
prijzen gewonnen.

Team B
Het jongste team had dit seizoen 
een show op muziek van de film 
‘Verschrikkelijke ikke’. Het team, be-
staat uit 8 dametjes in de leeftijd van 
6 tot en met 10 jaar. De meiden had-
den erg veel plezier in de show en 
dat straalde er van af. Het team werd 
door de jury geprezen om zijn mooie 
outfits, spontaniteit en het duo-werk 
dat in de show is verwerkt. Deze 
meisjes kwamen uit in de categorie 
‘Small team dance peewee’. Dit is de 

jongste leeftijdscategorie op wed-
strijden. Het team heeft flink wat be-
kers mee naar huis genomen! Tot en 
met de laatste wedstrijd werden ze, 
in een immer groter en sterker wor-
dend deelnemersveld, steeds eerste. 
Een hele prestatie!

Team A
Dit team, bestaande uit 7 coole mei-
den in de leeftijd van 11 tot en met 
16 jaar, heeft dit seizoen een show 
op muziek van de film ‘The Matrix’. 
Een thema dat met flink wat power 
wordt uitgebeeld. De meiden be-
waarden het beste voor de laatste 
wedstrijd.
Zaterdag wisten zij zich te plaatsten 
voor de voorrondes van de Neder-
lands Kampioenschappen! Deze zijn 

in het weekend van 6 en 7 decem-
ber in Den Haag. Als de dames de-
ze dag bij de beste 10 teams klasse-
ren, mogen zij een week later in Al-
mere meedoen aan het Runner-up 
Kampioenschap.
En tussen de wedstrijdbedrijven 
door werkten de dames nog even 
mee aan een tv-spotje voor de wer-
ving van orgaandonoren. Een ont-
zettend leuke ervaring.

Duo Sanne en Melissa
Ook het duo Sanne van der Kroef 
en Melissa Blom heeft het afge-
lopen seizoen netjes gepresteerd. 
Deze dames doen dit jaar voor het 
eerst als duo mee aan wedstrijden 
en hebben met hun ‘Samba’ show 
een mooie start gemaakt. De dames 

behaalden een keer plaatsingspun-
ten voor de voorronde van het NK. 
Helaas moet je als duo deze punten 
twee keer halen en dat is net niet 
gelukt. Maar de meiden hebben de 
smaak te pakken en gaan volgend 
seizoen alles op alles zetten om dat 
doel wel te halen.

Soliste Liliane
Soliste Liliane Roosendaal werd dit 
jaar voor de tweede opeenvolgende 
keer Nederlands Kampioene en ver-
tegenwoordigde ze Nederland zeer 
verdienstelijk tijdens de Europese 
Kampioenschappen in Kroatië.

ShowKidz
Op de woensdag zijn zes jonge 
meisjes enthousiast aan het oefe-
nen om in de toekomst misschien 
wel net zo goed te worden.
Zij doen mee aan het project Show-
Kidz. Vijftien gratis lessen waarin de 
meisjes gezellig dansen en al een 
aantal twirls leren. Ben je 5 jaar of 
ouder dan is ShowKidz misschien 
echt iets voor jou? Je kun altijd 
een keertje komen kijken! De les is 
op woensdagmiddag van 16:00 tot 
17:00 in clubgebouw de Notenkra-
ker, Windmolen 77 te Mijdrecht.
Voor meer informatie en beeldma-
teriaal ga je het beste even naar 
de website van VIOS: www.vios-
mijdrecht.nl. Je kunt ook een mail-
tje sturen naar majorettes@vios-
mijdrecht.nl.

Wethouder David Moolenburgh (links) overhandigt de WakaWaka light aan 
Bartho Braat
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De Ronde Venen - Docenten van 
de Stichting Kunst Rond de Venen 
geven sprankelende kennisma-
kingsworkshops op basisscholen.
Bij workshop 1 maken de kinde-
ren kennis met de blaas-, snaar, -en 
slag instrumenten. Bij workshop 2 

gaan de kinderen aan de slag met 
theater, mime en dans. De school 
kiest voor workshop 1 of 2. Daar-
na wordt de schoolklas gesplitst in 
drie kleine groepjes. Iedere groep 
krijgt 3 verschillende lessen waarbij 
de kinderen rouleren. Elke les duurt 

25 minuten. De totale duur inclusief 
de roulatie is 90 minuten. Deze les-
sen worden gegeven door drie vak-
docenten. Met deze workshops ko-
men de kinderen op een inspireren-
de manier in aanraking met de be-
ginselen van muziek, theater, mime 

en dans. Plezier en leren gaan daar-
bij hand in hand. Kinderen werken 
tijdens de workshops samen en ont-
wikkelen hun motoriek en expres-
sieve vaardigheden. Ze luisteren en 
maken klanken, ritme en swing.

Het verhoogt niet alleen de con-
centratie en het leervermogen, het 
is vooral erg leuk om te doen. De 
workshops zijn een groot succes en 
de kinderen zijn erg enthousiast. Het 
project draaide de afgelopen weken 
al op de Jenaplanbasisschool Vlin-
derbos in Wilnis, basisschool CNS 
in Abcoude en de Openbare Basis-
school Willespoort in Wilnis.
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St. Antonius Ziekenhuis gaat de wijk in:

Vrouwen informeren over 
borstkanker
Regio - Veel vrouwen krijgen in hun 
leven te maken met een knobbeltje 
in de borst. Hoewel een knobbeltje 
in de meeste gevallen niet kwaad-
aardig is, krijgt in Nederland toch 
één op de acht vrouwen borstkan-
ker. Het St. Antonius Ziekenhuis 
vindt het belangrijk dat vrouwen 
goed op de hoogte zijn wanneer ze 
hiermee te maken krijgen. 

Daarom gaan we inwoners van 
Utrecht op een nieuwe manier in-
formeren over borstkanker: onze 
eigen borstkankerchirurgen gaan 
samen met diverse zorgorganisaties 
uit de regio met geïnteresseerden 
in gesprek. Borstkankerchirurg Ron 
Koelemij: “Wij trekken de wijk in en 
gaan inwoners informeren over za-
ken als: is zelfonderzoek zinvol, wat 
doe je als je een knobbeltje voelt 
en wat gebeurt er als een knobbel-
tje borstkanker blijkt te zijn, is borst-
kanker erfelijk, wat zijn behandel-
mogelijkheden, wat kun je doen om 
borstkanker te voorkomen en wel-
ke rollen spelen de diverse zorgor-
ganisaties?”

Informatiebijeenkomsten
De eerste informatieavond vindt 
plaats op dinsdag 25 november in 
het Leidsche Rijn Julius Gezond-
heidscentrum Terwijde. Samen met 
de huisartsenpraktijk wordt het pro-
gramma ontwikkeld. Uitgangspunt 
hierbij zijn de vragen die leven bij 
iedereen die geïnteresseerd is in 
het onderwerp. De tweede staat ge-
pland op maandag 1 december in 
Kanaleneiland samen met thuis-
zorgorganisatie Dahlia Zorg (gespe-
cialiseerd in interculturele zorg)en is 
speciaal gericht op allochtone vrou-
wen. Aanmelden voor het bijwo-
nen van informatiebijeenkomsten 
kan via nfo@antoniusziekenhuis.nl. 
Meer informatie over onze borst-
kankerzorg is te vinden op www.an-
toniuskankercentrum.nl/borstkan-
ker  Jaarlijks ziet het St. Antonius 
meer dan 4.000 patiënten met (ver-
denking op) borstkanker en worden 
er 400 borstkankeroperaties uitge-
voerd. Daarmee zijn wij het groot-
ste borstkankercentrum in de regio 
en één van de top-5 centra van Ne-
derland.

Herfstklanken bij 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Op zaterdagavond 22 
november geeft Brassband Concor-
dia een herfstconcert in Sociaal Cul-
tureel Centrum ‘De Boei’, Kerklaan 
32 in Vinkeveen.
Nu de avonden donkerder wor-
den, de bladeren gaan vallen en het 
steeds kouder wordt, is het dé gele-
genheid om een avondje uit te gaan 
en te genieten van de mooie klan-
ken van Brassband Concordia.
De avond wordt geopend door het 
leerlingenorkest en de blokfluit-
groep van Concordia die, onder lei-
ding van Stephan Koppelaar en Ber-
nadette de Bree, vrolijke melodieën 

ten gehore zullen brengen. Daar-
na kunt u luisteren naar Brassband 
Concordia die een gevarieerd pro-
gramma zal verzorgen bestaande uit 
een aantal mooie brassband wer-
ken, gevoelige koralen en natuur-
lijk een aantal swingende nummers. 
Hoogtepunt van deze avond is toch 
wel de unieke samenwerking met 
de top soliste op accordeon Karin 
van Vliet, die op fantastische wijze 
laat horen hoe mooi de combinatie 
kan zijn tussen blaasinstrumenten 
en accordeon!
We zouden het erg fijn vinden om 
u deze avond te mogen begroeten, 

Opregte Amateur bestaat 40 jaar

De Hoef - Het 40 jarig bestaan van 
de toneel vereniging “De Opreg-
te De Hoef - Amateur” uit De Hoef 
werd gevierd met het spektakelstuk 
“Niets is voor altijd” van José Fre-
he en Rob van Vliet. De faam van de 
voorgaande lustrumvoorstellingen 
van deze club zorgde al ruim van te 
voren voor een uitverkocht huis en 
dat terwijl de capaciteit van theater 
De Springbok na de verbouwing be-
hoorlijk was vergroot. De Opregte 
Amateur had voor dit stuk de mede-
werking gekregen van dansschool 
“Nicole”, djembeegroep “Negunya” 
en Charles Rademaker.

Applaus
Gelijk na het opengaan van het 
doek volgde er al een spontaan ap-
plaus bij het aanschouwen van het 
decor. Met een overdaad aan al dan 
niet levend groen was een prachtige 
jungle gecreëerd en in het schemer-
duister liep zelfs een aap rond! Die 
bleek te horen bij een gezelschap 
acteurs, die in de jungle opnames 
maakten voor de soapserie “Niets 
is voor altijd”. Maar voordat ze daar 

aan toe kwamen, verschenen her 
en der in de zaal en op de twee po-
dia nog allerlei andere groepen: zo 
was er een aantal patiënten, die de 
jungle had uitverkoren om daar een 
therapiesessie te gaan houden, ver-
schenen er een stel bejaarden, die 
hun reisgezelschap waren kwijtge-
raakt en al dolende rondjes bleken 
te lopen. Dan was er nog de reis-
leidster, die juist weer op zoek was 
naar die bejaarden en tenslotte leef-
den er ook nog een aantal zoeloes 
in die jungle.
Te pas en (veel meer nog) te onpas 
kwamen deze mensen elkaar tegen 
en zaten elkaar dwars. Van de opna-
mes kwam niets terecht, ook al om-
dat drankproblemen en onderling 
kinnesinne bij de acteurs begon op 
te spelen, en de therapeutische ses-
sies hadden ook niet het gewens-
te effect, mede omdat de therapeu-
te en de begeleidster er volkomen 
verschillende ideeën op na hielden 
over de juiste behandeling. 

Kannibalen
En net als er dan toch wat schot in 

Kunst Rond de Venen
Geeft kennismakingsworkshops

op basisscholen

Kunst-Ateliers op OBS 
Willespoort
Wilnis - Op OBS Willespoort is vo-
rige week het bijzondere project 
“Kunst-Atelier” van start gegaan. 
Het team van OBS Willespoort werkt 
hierin samen met Kunst Centraal uit 
Utrecht en vakdocenten van Kunst 
Rond de Venen. 

Er werden afgelopen donderdag-
middag workshops gegeven in mu-
ziek, dans, handvaardigheid, litera-
tuur, audio-visueel, drama en teke-
nen. De leerkrachten worden speci-
aal hiervoor geschoold door Kunst 
Centraal in Utrecht, zodat ze hun 
passie ontdekken en hun talen-
ten kunnen ontwikkelen. Ook is er 

contact met vakdocenten van Kunst 
Rond de Venen, die tijdens de ate-
liermiddagen de muzieklessen 
voor hun rekening nemen. Lessen 
met muziekinstrumenten zoals gi-
taar, blaasinstrumenten, toetsen en 
djembé, maar ook dans door pro-
fessioneel geschoolde mensen van 
Kunst Rond de Venen.  De kinderen 
waren erg enthousiast en hebben 
met elkaar prachtige kunstwerken 
gecreëerd en zich de hele middag 
expressief kunnen uiten. De eerste 
Kunst-Ateliermiddag was dus zeer 
geslaagd. In de loop van dit school-
jaar staan nog meer ateliermidda-
gen op het programma.

de activiteiten komt, de bejaarden 
terecht zijn en de therapeute en 
de soapregisseur elkaar gevonden 
hebben, komen er een stel kanniba-
len (compleet met een gigantische 
kookketel) onder leiding van de 
schitterend uitgedoste en wel zeer 
fors gebouwde Surinaamse Konin-
gin Coockie het toneel op banjeren. 
De totale ontsporing werd voorko-
men, doordat het gelukkig net op 
tijd pauze was. 
Na de pauze was de warme jungle 
vervangen door het kille en onge-
zellige wit van het gesticht, waar de 
patiënten, maar ook de reisleidster 
en de door drank aangetaste actri-
ce in bleken te zijn opgenomen. Via 
een uitzending van RTL-boulevard 
(als film getoond in de zaal) worden 
we naast een item over het 40-jarig 

bestaan attent gemaakt op de show 
met de uitreiking van de soap-
awards van het jaar; de patiënten 
en de bejaarden besluiten dan die 
uitzending te gaan bijwonen. Na 

weer een decorwisseling bevinden 
we ons in de studio, waar het pu-
bliek van het toneelstuk nu ook het 
publiek van de show is geworden 
(en waar de patiënten nu tussen 
zijn gaan zitten), maar het ruim 520 
(!) man tellende publiek neemt deze 
dubbelrol probleemloos aan.

Show
In die show gaat werkelijk alles 
mis, wat er maar mis kan gaan: 
de presentatrice laat verstek gaan, 
de schoonmaker, die tot presen-
tator wordt gepromoveerd, stuurt 
het nog verder in het honderd en 
de zangeres kan niet zingen. Toch 
ontstaat er ineens een stuk werve-
lende show met live muziek, dans, 
en een zangeres, die de kunsten 
van het vak wel degelijk verstaat. 
Zou het dan toch goed komen, eind 
goed al goed? Nee. Als dan einde-
lijk de awards uitgereikt gaan wor-
den komt Koningin Coockie weer 

ten tonele met lekkere hapjes en 
brengt de aloude klassieker van 
Max Woisky “BB met R (da’s bruine 
bonen met rijst)” op geheel eigen 
wijze tot leven. Zij heeft daar zoveel 
succes mee - de hele zaal brult mee 
– dat ze de hapjes vergeet en die 
verschroeien en verbranden onder-
tussen. Brand en totale paniek mar-
keren het einde van de show en van 
de voorstelling. 
Vanuit de rook komen de acteurs, 
dansers, figuranten en muzikanten 
het applaus in ontvangst nemen en 
samen met de regie, de souffleu-
zes, de mannen van de techniek, de 
vrouwen van de grime, de toneel-
meesters staan er dan bijna vijftig 
man op de podia! De verschillende 
decors, de perfecte belichting, het 
geluid, het spel: eens te meer is ge-
bleken, dat De Opregte Amateur tot 
dit soort hoogstandjes in staat is en 
ook een spektakelstuk als “Niets is 
voor altijd” vrijwel vlekkeloos voor 
het voetlicht kan brengen. Want 
spektakel, dat was het!

VVD: ’Snel internet is een 
basisbehoefte’
De Ronde Venen - De digitale be-
reikbaarheid van de De Ronde Ve-
nen laat te wensen over. De digita-
le snelweg in onze gemeente heeft 
meer weg van een idyllisch land-
weggetje waar je maar slechts lang-
zaam over kunt voortbewegen. Re-
gelmatig wordt gevraagd of het 
breedbandnetwerk of glasvezelnet-
werk uitgebreid kan worden. Dit 
geldt niet allen voor de huishou-
dens in de kernen, maar zeker ook 
het buitengebied en de industrieter-
reinen. De ontwikkeling van breed-
bandnetwerken speelt een grote rol 
in de verdere ontwikkeling van de 
Nederlandse en dus ook de Ronde-
veense economie.
Als een goed breedbandnetwerk er-
gens essentieel is, dan is het wel in 
het bedrijfsleven. ICT-toepassingen 
zijn vaak noodzakelijk om het be-
drijfsproces goed te kunnen run-
nen en competitief te kunnen blij-
ven. De aanwezigheid van een su-
persnel netwerk is een van de be-

langrijkste vestigingscriteria. Ook 
in de begrotingsraad van afgelopen 
week is hiervoor door VVD-fractie-
voorzitter Frans Lugtmeijer de no-
dige aandacht gevraagd. Een mo-
tie, ingediend door de VVD, waar-
bij het college wordt opgedragen 
om via onder andere wijkcomités 
en ondernemersverenigingen de 
behoefte aan snel internet in kaart 
te brengen en vervolgens deze be-
hoefte te koppelen aan het aanbod 
van de aanbieders, is unaniem door 
de raad aangenomen. Marktpartijen 
worden door de gemeente proactief 
uitgenodigd om de mogelijkheden 
van breedbanduitrol te verkennen 
en daarbij tevens te bezien waar re-
gelgeving en procedures eenvou-
diger of sneller kunnen. Dit proces 
moet afgerond zijn voor het derde 
kwartaal van 2015. Snel internet is 
vandaag de dag een basisbehoefte, 
zodat we straks over het idyllische 
landweggetje toch voortgang kun-
nen maken. 

Passage Vrouwen afdeling 
“De Ronde Venen”
De Ronde Venen - 13 november 
a.s. zal in het Dorpscentrum Willis-
stee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis
 een heel interessante lezing wor-
den gehouden met als thema “de-
mentie en dan”.
Spreekster deze avond is Marijke 
Hulsman, zij is werkzaam in de ou-
derenzorg.
Dementie is meer dan vergeten……
Aan de hand van een power point 
zal ze de oorzaken, de verschillende 
soorten en de lichamelijke gevolgen

van dementie uitleggen. Ook vertelt 
ze wat deze ziekte voor de thuissitu-
atie betekent, wat de verschijnselen 
zijn en welke begeleiding nodig is.
Wanneer is een opname nodig, wat 
is het verschil tussen een verpleeg- 
en verzorgingshuis, en nog veel 
meer zaken rondom dementie zul-
len deze avond aan de orde komen.

Leden en gasten van harte welkom, 
de bijeenkomst begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur.

zodat u met ons mee kunt genieten 
van de mooie en swingende muziek 
die Concordia zal spelen.
De entreeprijs voor dit concert is 

voor kinderen t/m 16 jaar en do-
nateurs 5,00 en voor volwassenen 
10,00. Het concert begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 “De Amstel is van
alle tijden”

Vinkeveen - Op dinsdag 18 novem-
ber a.s. volgt na de algemene ver-
gadering van de historische vereni-
ging De Proosdijlanden een lezing 
door dhr. Ton Smit.

Het verhaal van de heer Smit be-
gint in de tijd dat westelijk Neder-
land een moerasgebied was achter 
de duinen. De Zuiderzee was toen 
een binnenmeer. De Amstel, het IJ, 

de Vecht en andere veenrivieren 
ontstonden enkele duizenden jaren 
geleden. Rond het jaar 1200 werden 
dijken aangelegd en bij de monding 
van de Amstel kwam een dam. 
We volgen de Amstel aan de hand 
van de geschiedenis. Vooral in de 
stad Amsterdam is veel veranderd 
doordat Damrak en Rokin zijn ge-
dempt. Buiten de stad is nog veel 
mooi landelijk gebied met plaatsen 

die herinneren aan hoe het vroeger 
was. Turfwinning, prachtige buiten-
huizen enzovoort.
De bijeenkomst wordt gehouden in 

het Hervormd Verenigingsgebouw, 
Herenweg 205, te Vinkeveen en het 
begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

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

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

Vermist:
- Mijdrecht, Lepelaar: Rood-witte Kater.
- Mijdrecht, Energieweg: Zwart-witte kat.
- Mijdrecht, Souverein: Jonge cypers katertje. Niet gecastreerd. 
 Wit aan pootjes en snuitje en lichte streep op zijn buik.
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.

Gevonden:
- Mijdrecht, Smaragd: Blauw-grijze poes met een beetje creme.
- Uithoorn, Fregat: Kat. Zwart met een beetje wit. 
 De kat is blind of zeer slecht ziende.
-  Mijdrecht, Penning op Parkeerplaats: Albino [wit] konijn 
 met groen nummer in oor.
-  Uithoorn Waterzuivering: Oude grijs-witte kat. 
 Is waarschijnlijk blind.
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Mijmeringen
Blauwe Vinkjes
Ineens zag ik iets geks van de week. Ik 
had een berichtje gestuurd via Whatsapp. 
Dat is op zich niet zo vreemd. Whatsapp is 
immers op dit moment een van de groot-
ste social media app’s die mensen gebruiken om berichtjes te sturen. 
Normaliter staat er achter je bericht een grijs vinkje om aan te geven 
dat je bericht is verzonden en 2 grijze vinkjes als het bericht is aange-
komen op de telefoon van de ontvanger. Tot zover niets vreemds, tot-
dat ik ineens 2 helderblauwe vinkjes zag. Ik stuurde nog een bericht-
je en weer veranderde de twee grijze vinkjes in twee blauwe vinkjes.

Wat is dit?
Ik knipperde eens met mijn ogen, controleerde of het licht wel scherp 
genoeg was, maar moest echt concluderen dat het blauw was in plaats 
van grijs. Wat had dit te betekenen? Nieuwsgierig ben ik wel, maar 
ik lig niet zo snel wakker van dit soort zaken. Maar de volgende dag 
bleek dat ik niet de enige was die deze ervaring had. Op de radio hoor-
de ik al snel het geheim van de blauwe Whatsapp vinkjes. Als de vink-
jes blauw worden, betekent dit dat de ontvanger je bericht heeft gele-
zen. Op zich niet zo heel spannend zou ik denken, maar niet alle men-
sen zijn dat met me eens.

Smoesjes
Er zijn mensen die vallen over de zogenaamde inbreuk op hun privacy. 
Men zou zich verplicht voelen om meteen te reageren, terwijl je daar 
geen tijd voor of geen zin in hebt. Het smoesje van dat je het bericht-
je niet hebt gezien, kan nu niet meer gebruikt worden. Zal dat de po-
pulariteit verklaren van Whatsapp tot zover, dat je gemakkelijk berich-
ten kan sturen en ontvangen zonder je verplicht te voelen tot reage-
ren, omdat men toch niet ziet of je het hebt gelezen? Het lijkt mij dat je 
mag aannemen dat mensen hun berichten lezen via de whatsapp, net 
zoals we dat doen (deden) met de email, berichtjes op de voicemail of 
antwoordapparaat en veel vroeger dat een brief gewoon werd bezorgd 
door de postbode en dat je die dan las.

Instant
We leven in een maatschappij die razendsnel gaat qua ontwikkeling. 
We moeten en willen van alles en daarin hoort ook instant reageren 
op alles wat er om je heen gebeurd. Als iedereen het om je heen doet, 
zou je toch mee moeten gaan in het geheel als je erbij wilt horen en 
de ontwikkelingen bij wilt blijven. Dat is een keus die ieder voor zich 
moet maken. Ook ik wil regelmatig snel, snel en door. Soms echter heb 
ik behoefte aan minder prikkels en wil ik informatie en indrukken laten 
bezinken voordat ik een reactie of antwoord geef. Communicatie is al 
een van de ingewikkeldste zaken en het lijkt wel alsof we het met el-
kaar nog lastiger maken. Stilte kan meerdere dingen betekenen, zowel 
positief als negatief. Niet invullen voor de ander is de beste raad die ik 
ooit heb gekregen. Dus ook niet invullen waarom de ander nog niets 
heeft laten horen, ook al zie je het bewijs in de vorm van blauwe vink-
jes staan dat de ander het wel degelijk heeft gelezen. 

Eerste Anbo-Soos in Wilnis
Wilnis - Zoals inmiddels iedereen in 
De Ronde Venen wel weet is Party-
centrum de Meijert onlangs helaas 
failliet gegaan. Een drama voor veel 
verenigingen die jarenlang met veel 
plezier hun clubmiddag of avond 
hier doorbrachten. Voor de ANBO 
(Alg. Ned. Bond voor Ouderen) was 
het een zware opgave om een nieu-
we sooslocatie te vinden.
Er is een lange lijst waar een toe-
komstige thuishaven aan moet vol-
doen: gemakkelijke en veilige toe-
gang; redelijke zaalhuur; gezellige 
sfeer etc.
Meer dan 1350 ANBO leden hebben 
4 weken geleden een enquête for-
mulier ontvangen om hun voorkeur 
voor een soos locatie uit te spreken. 
De Willisstee in Wilnis kreeg van de 
Ronde Venen jury “vingt points” !

Eerste
Op woensdag 5 november jl. vond 
de eerste soos plaats in de Willis-
stee. De ANBO organisatie stond 
een beetje zenuwachtig te wachten 
om iedereen te verwelkomen, maar 
ook om het aantal gasten te tellen. 
Gelukkig stroomden de bridgers, 
biljarters klaverjassers en rummi-
cubbers binnen zodat het meer een 
kwestie was van meer stoelen zoe-
ken dan lege stoelen tellen.

Zo’n nieuwe start moet natuurlijk 
gevierd worden. In dit geval met een 
gratis consumptie van de ANBO zelf 
en een gebakje van het gastpaar 
van de Willisstee: Brigitte en Ron de 
Groot. Met 100% zekerheid kan ge-
steld worden dat deze eerste soos in 
de Willisstee erg geslaagd was!

Stuntverkoop
Intersport DUO

Uithoorn - Van woensdag 12 no-
vember t/m vrijdag 14 novem-
ber a.s. organiseert Intersport 
DUO wederom een stuntverkoop 
bij Amstelhof Health Club in Uit-
hoorn. U kunt profiteren van kor-
tingen tot 60% op restant- en fa-
briekspartijen: Winterjacks, ski-
broeken, pully’s, sweaters, po-
lo’s, bikini’s, running- en fitnes-
skleding, tenniskleding, voetbal-
kleding, sportschoenen, casual-

schoenen  en sportartikelen van 
vele bekende sportmerken.
Locatie stuntverkoop Intersport 
DUO: Amstelhof Health Club, 
Noorddammerweg 30, 1424 NX 
Uithoorn/De Kwakel.

Openingstijden stuntverkoop
Woensdag 12 november: 18.00-
21.00 uur. Donderdag 13 novem-
ber: 10.00-21.00 uur. Vrijdag 14 
november:  10.00-18.00 uur.

15 jaar Kringkoop!
Initiatief PAUW Bedrijven 
werd blijvend
Mijdrecht - 15 Jaar geleden, op 
5 november 1999 vond de oprich-
tingsvergadering van Kringkoop 
plaats op het gemeentehuis in 
Mijdrecht, onder toeziend oog van 
toenmalig wethouders Bakker en 
Dekker, bestuursleden Els Uijting, 
Jan Colly, Ad van der Heijden en be-
drijfsleider Floor Groenendijk. 
PAUW Bedrijven nam het initiatief 
een kringloopbedrijf te starten als 
werkgelegenheidsproject voor men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt. Inmiddels is Kringkoop een 
florerend bedrijf. Bij het kringloop-
bedrijf werken zo’n 65 mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en 
vormt het bedrijf een belangrijke 
schakel in het hergebruik van goe-
deren en het terugdringen van afval. 
Kortom: Kringkoop is niet meer weg 
te denken uit Mijdrecht. In nauwe 
samenwerking met gemeente De 
Ronde Venen richtte PAUW dit be-

drijf op als werkgelegenheidsproject 
voor de regio de Ronde Venen. Teza-
men met de milieudoelstelling waar 
Kringkoop vorm aan geeft, is het be-
drijf een waardevolle schakel in de 
regio. Dat bedrijfsmatig werken en 
maatschappelijk ondernemerschap 
prima samen kunnen gaan, bewees 
Kringkoop begin dit jaar. Het be-
drijf kreeg de MVO-prijs 2014 uit-
gereikt van gemeente De Ronde Ve-
nen. Daarbij behaalde het bedrijf in 
september het felbegeerde “Keur-
merk Kringloopbedrijven”. Kring-
koop ontving dit keurmerk als een 
van de eerste kringloopbedrijven 
in Nederland. Het keurmerk kring-
loopbedrijven is een initiatief van de 
branchevereniging om onderscheid 
te maken tussen bedrijven die op 
de 2e hands goederen markt opere-
ren. Het keurmerk toont aan dat het 
bedrijf zich professioneel inzet voor 
mens en milieu. 

Zakenvrouwen Ronde 
Venen met SV Argon
De Ronde Venen - Donderdag 6 
november was Argon gastheer voor 
de inmiddels bij iedereen bekend 
zijnde vereniging De Zakenvrou-
wen de Ronde Venen. Tientallen en-
thousiaste Rondeveense zakenvrou-
wen werden aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht ontvangen en op het pro-
gramma stonden een aantal spre-
kers die de dames tot aan het ein-
de van de avond wisten te boeien.
De eerste spreker, Francois Car-
stens van het bedrijf MESA fami-
ly business consultants uit Maars-
bergen, is gespecialiseerd in het ad-
viseren van ondernemende fami-
lies en familiebedrijven in hun on-
derlinge wisselwerking. Denk hierbij 
aan opvolging in leiding of eigen-
dom van het bedrijf, samenwerken 
over de generaties heen e/o het be-

geleiden van de inkomende- en uit-
tredende generatie. Een leuke in-
teractie en stof tot nadenken was 
het resultaat van het inspirerende 
betoog. Het programma werd ver-
volgd met een presentatie van Me-
rijn Zaad van Seeds (onderdeel van 
ABN/AMRO) over het steeds va-
ker gehoorde onderwerp “crowd-
funding”. Op zeer verhelderende 
wijze werd uiteengezet hoe crowd-
funding werkt (met hierbij pakken-
de voorbeelden) en op welke wij-
ze het voor alle betrokken partijen 
aantrekkelijk kan zijn om deze wij-
ze bepaalde doelen te bereiken. De 
avond werd afgesloten door Sandor 
Harmens, bestuurslid van Argon en 
tevens voorzitter van de Commissie 
Commerciele Zaken. Dat er niet ge-
sproken werd over voetbal- danwel 

basketbaltechnische zaken kon nie-
mand deren. Integendeel. Wel een 
interesant verhaal en voorbeelden 
op welke wijze Argon, met meer dan 
1200 leden en per weekend 2000 
bezoekers, ondernemers exposure 
kan geven.
Pro-actief en altijd op zoek naar sa-
menwerking met als uitgangspunt 
een win-win situatie. Ook het raak-
vlak tussen beide verenigingen, na-
melijk het dienen van maatschap-
pelijk belang, kwam hierin nog eens 
extra naar voren.

Na afloop was er nog genoeg ruimte 
om onder het genot van een hapje 
en drankje te netwerken en kon er 
terug gekeken worden op een meer 
dan geslaagde avond.
Foto: sportinbeeld.com  

Lampionnen maken bij Gerardus Majella
Mijdrecht - Vrijdag 7 november 
j.l. ging groep 4/5 van de Driehuis-
school op bezoek bij de bewoners 
van Gerardus Majella.
Vol verwachting en met heel veel 
materialen gingen zij op weg. We 
mochten een lampion maken. De 
leerkracht had al een voorbeeld ge-
maakt, zodat de kinderen wisten 
wat zij gingen maken. Eerst wer-
den er kranten neergelegd, waarbij 
de bewoners de kinderen konden 
helpen. Daarna werd papier uitge-
deeld waarop met wasco een spin-
nenweb werd getekend. De vlakken 
van het web moesten worden inge-
kleurd. Dit hebben de kinderen sa-
men met de bewoners gedaan. Toen 
alles ingekleurd was kwam het leu-
ke: het papier insmeren met slaolie! 
Ook hier hielpen de kinderen de da-
mes en heren. Vervolgens kwam er 
een spinnetje op van wol, er werden 

stroken aan het papier geniet en 
klaar was de lampion. De kinderen 

hadden een geweldig resultaat en 
de bewoners ook.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  12 november 2014

VVD: de coalitie doet aan 
hobbybankieren
De Ronde Venen - De VVD is blij 
dat de OZB verhoging voor onze in-
woners niet doorgaat, maar de co-
alitie slaat helaas wel de spaarpot 
van de gemeente stuk 
Op donderdag 7 november is de be-
groting van de gemeente behan-
deld tijdens de Begrotingsraad. De 
VVD vindt dat het college van bur-
gemeester en wethouders een wei-
nig ambitieuze begroting voor 2015 
heeft voorgelegd. De coalitie durft 
geen keuzes te maken. Het colle-
ge wilde voor de makkelijkste ma-
nier kiezen: het opendraaien van de 
OZB-kraan om het tekort op papier 
op voorhand alvast te corrigeren. De 
VVD durft wel keuzes te maken en 
daarom heeft de VVD tijdens de be-
grotingsraad de Tegenbegroting ge-
presenteerd. 
Als de VVD het voor het zeggen zou 
hebben werd er 1 miljoen euro be-
zuinigd. De OZB verhoging zou wor-
den teruggedraaid, er zou worden 
bezuinigd op subsidies en de be-
leidsagenda van de coalitie zou niet 
doorgaan. 
Een half miljoen kan dan anders 
worden besteed. De VVD wil meer 
geld uitgeven aan de invoering van 
schoolzwemmen, snel internet in 
onze gemeente, investeren in de ju-
ridische en fi nanciële afdeling van 
de gemeente en natuurlijk de mo-
gelijkheid voor ondernemers om op 
zondag de winkels te openen. 
Hobbybankieren van de coalitie
Het college stelt in de programma-
begroting dat ze een half miljoen 
euro tekort komt binnen het decen-
tralisatiebudget. Dit is geld dat de 

gemeente van het Rijk krijgt om de 
nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015 
uit te voeren. Het college wil, zonder 
dat duidelijk is of dit tekort er daad-
werkelijk is, meteen de OZB verho-
gen. 
Toen deze plannen naar buiten kwa-
men heeft de VVD zich hier direct 
hevig tegen verzet. De coalitiepartij-
en in de raad hebben naar de VVD 
geluisterd, want op het laatste mo-
ment waren zij ook ineens tegen 
een OZB verhoging. Er was echter 
één groot verschil: de VVD wil het 
tekort binnen het zorgbudget zelf 
oplossen, de coalitie wil het tekort 
uit de algemene reserve halen (lees: 
de spaarpot van de gemeente).
Toen dit amendement (voorstel tot 
wijziging) van de coalitiepartijen 
voor lag durfde het college zelf geen 
keuze te maken, maar liet dit aan de 
raad over. Dit geeft maar weer eens 
aan dat het college zelf geen lef en 
ambitie heeft, zoals ook werd aan-
gegeven door de fractievoorzitter 
van de VVD, Frans Lugtmeijer, in 
zijn algemene beschouwingen. Het 
voorstel van de coalitiepartijen in de 
raad werd aangenomen en hiermee 
ging de OZB verhoging gelukkig 
niet door. CDA raadslid Rein Kroon 
stelde dat de portemonnee van on-
ze inwoners bij het CDA veilig is. 
VVD raadslid Maarten van der Greft 
antwoordde hier op dat de porte-
monnee van onze inwoners bij het 
CDA misschien wel veilig is, maar 
de spaarpot van de gemeente in ie-
der geval niet. De coalitie doet hier-
mee aan hobby bankieren aldus van 
der Greft. 

Inspiratieavond Beauty & 
good food
Mijdrecht - Instituut Périne en Li-
cense To Live & De Culinaire Huis-
kamer Vinkeveen hadden op 16 ok-
tober j.l. hun handen in één gesla-
gen voor een verrassende inspiratie 
kennismakingsavond: Beauty and 
good food georganisserd bij Licen-
se To Live, Herenweg 101-A Vinke-
veen. Wegens groot succes, wordt 
deze inspiratieavond op dinsdag 18 
november nogmaals gegeven.
Puur, eerlijk en terug naar de basis, 
is hetgeen waar Mart Gillis chef-kok 
en eigenaar van License To Live & 
De Culinaire Huiskamer Vinkeveen 
voor staat. License To Live brengt 
het restaurant bij u thuis en verzorgt 
ieder event op locatie. De Culinaire 
Huiskamer te Vinkeveen is een culi-
naire studio voor groepen. Hier wor-
den workshops, proeverijen en the-
ma avonden gegeven, op het gebied 
van de biologische, Italiaanse, Fran-
se, Japanse en moleculaire keu-
ken. Mart Gillis hamert op de Puur-
heid en Basis van het presenteren 
en bereiden van “food”.
Périne, zal u korte informatie geven 
over voeding en supplementen in 
relatie tot de huid. Omdat schoon-
heid deels van binnenuit komt, 
wordt er gekeken naar het belang 
van gezond eten. Mart Gillis gaat sa-
men met u weer terug naar de basis, 
maar wat was dat ook alweer? Door 
de dagelijkse drukte is men gemak-
kelijk en lui geworden als het gaat 
om koken. Veel mensen lijken af-
hankelijk te zijn van het aanbod in 
de supermarkten en letten te weinig 
op echte verse producten. Geluk-
kig zie je dat er een grote verschui-

ving gaande is op het gebied van 
productontwikkeling, waarbij pro-
ducenten steeds meer de aandacht 
leggen op biologische superfoods. 
Eigenlijk zoals men vroeger leefden 
en van het land aten.

Puur & Smaakvol
Tijdens deze bijzondere avond kij-
ken we waarvoor eten ook alweer 
bedoeld is en gaan we dieper in 
op bereidingen en vergeten groen-
ten. Ervaar hoe je zo puur moge-
lijk gerechten kunt bereiden, zon-
der smaakverlies en toevoegingen 
uit een pakje. Heerlijk en gezonde 
smoothies, helemaal zelfgemaakt, 
in plaats van kant-en-klaar uit een 
fl esje. Wat zijn de verhoudingen op 
ons bord en wat is de juiste hoeveel-
heid om te eten? Proef zelf hoe puur 
en smaakvol eten kan zijn! 
Mart Gillis en Instituut Périne nodi-
gen u van harte uit en hopen hier-
mee een inspiratiebron te kunnen 
zijn voor u!

Beauty & good food, 
op 18 november!
Maak kennis met de relatie van voe-
ding en huid en kom naar de inspi-
ratie kennismakingsavond Puur & 
Eerlijk op dinsdag 18 november tus-
sen 19.00 uur en 20.30 uur. Bestel 
tijdig uw toegangskaarten à 15,00 
via info@perine.nl of in het huid-
adviescentrum van Instituut Périne. 
(dagelijks geopend van 9.00–12.00 
uur en zaterdag van 9.00–16.00 uur). 
Deze avond wordt gehouden in: Lin-
cense To Live, Herenweg 101A Vin-
keveen

Dagtocht Kerstfair naar Garderen
Regio - Of er sneeuw zal liggen 
weet niemand. Maar dat de Winter-
fair in Dickensstijl in de Beeldentuin 
in Garderen weer gehuld is in een 
sprookjesachtige sfeer, is wel ze-
ker!” 
Vijftig standhouders gaan gekleed 
in speciaal Dickens tenue, zoals het 
er in de 19e eeuw moet hebben uit-
gezien. Genieten dus van een win-
terse verrassing op de Veluwe! 
Zaterdag 13 december a.s., ver-
trek om 09.00 uit Wilnis. Bij aan-
komst in Garderen kunt u genieten 
van koffi e met apfelstrudel. De rest 
van de dag kunt u invullen naar ei-
gen keuze. Lunchen kunt in een van 
de restaurants die heerlijke winter-
se gerechten op de menukaart heb-

ben staan. Om 15.00 rijden we weer 
richting Wilnis. De kostprijs, 35,00 is 
inclusief koffi e met gebak en entree. 
Men dient zelf zorg te dragen voor 
een reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alle extra uitgaven zijn voor ei-
gen rekening. U wordt om 08.45 uur 
verwacht op de parkeerplaats bij de 
‘Paraplu’. Om 15.00 uur wordt men 
weer bij de bus verwacht voor de te-
rugtocht naar Wilnis. Voor aanmel-
ding kan een inschrijfformulier wor-
den ingeleverd dat kan worden ge-
download op de website www.stich-
tingparaplu.nl, of afgehaald en inge-
leverd bij de “Paraplu”, Pieter Joos-
tenlaan 28 te Wilnis. Via email kan 
men altijd terecht op info@stich-
tingparaplu.nl.

Ambulance centraal
bij Passage

Wilnis - Op woensdag 19 novem-
ber a.s. is Marco Paardenkooper uit 
Kockengen, te gast bij Passage afd. 
Wilnis. Paardenkooper is ambulan-
ceverpleegkundige. Hij komt vertel-
len over zijn werk op de ambulance. 
Hoe is de auto ingericht – wat kan 
men zoal doen voor de patiënt voor-
dat hij/zij in het ziekenhuis is. Ook 

is het mogelijk een kijkje in de am-
bulance te nemen. De avond wordt 
georganiseerd door Passage chris-
telijk-maatschappelijke vrouwen-
beweging afd. Wilnis. Locatie: De 
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. 
Aanvang 20.00uur. Er is koffi e vanaf 
19.45uur. Leden en gasten, zijn van 
harte welkom!

Leerlingen Fontein weer 
goed verlicht
Mijdrecht - Leerlingen van de Fon-
tein deden op 5 november mee met 
de ANWB fi etsverlichtingsactie. 
In dit programma voor basisscho-
len staat een veilige fi etsverlichting 
voor leerlingen centraal. De Fontein 
vindt het belangrijk dat haar leerlin-
gen met een veilig en goed verlichte 
fi ets naar school gaan. 
De groepen 7 en 8 hebben aan de 
hand van een checklist zelf hun fi et-
sen gecontroleerd op verlichting, 
remmen, banden, bel enzovoort. De 
fi etsen van de leerlingen uit groep 
3 t/m 6 werden samen met de vrij-
willigers van de verkeerscommissie 
gecontroleerd. De kinderen leren 
zo meteen wat belangrijk is bij een 

veilige fi ets! De school heeft van de 
ANWB Lichtbrigade een fi etsveilig-
heidspakket ontvangen, waardoor 
er direct kleine reparaties konden 
worden uitgevoerd, een lampje of 
batterij vervangen, een stuur recht-
gezet of de banden weer even goed 
opgepompt konden worden.

Veel kinderen waren speciaal nu 
met de fi ets naar school gekomen 
en de meeste fi etsen waren prima 
in orde. De kinderen en hun ouders 
werden aangeraden ook komende 
maanden zelf regelmatig de fi ets-
verlichting te controleren, zeker nu 
het weer donkerder is als de kinde-
ren ’s morgens naar school gaan.

Vernieuwde ‘De Uithoorn’ 
wijnen bij AH Jos v.d. Berg
Uithoorn - Het is alweer enkele ja-
ren geleden dat Jos van den Berg 
het initiatief nam om wijnen onder 
het label ‘De Uithoorn’ in de markt 
te zetten. Sinds de introductie van 
de Franse Rouge, Rose en Blanc zijn 
er heel wat fl essen door liefhebbers 
in de regio Uithoorn geledigd en 
door mensen weggegeven als een 
‘typisch Uithoorn’ souvenir.
De nieuwe lichting wijnen ‘De Uit-
hoorn’ is niet van Franse, maar van 
Spaanse komaf. De wijnen zijn ge-
produceerd door het bekende wijn-
huis Bodegas Lahoz uit Tomelloso, 
zo’n 200 km ten zuid-zuid-oosten 
van Madrid.
Jos van den Berg over zijn keu-
ze voor Spaanse wijnen van La-
hoz: “De Franse wijnen waren prima 
maar zaten in een wat hoger prijs- 
en smaaksegment. Ik wilde ‘De Uit-
hoorn’ graag toegankelijker maken 
voor een breder publiek. Dus ben 
ik op zoek gegaan naar smaken in 
rood, wit en rosé waarvan ik vind dat 
ze passen in de beleving van de he-
dendaagse wijndrinker.”

Fruitig
‘De Uithoorn Tinto’ is een fruitige ro-
de wijn gemaakt van de Tempranil-
lo druif. De relatief lage zuurgraad 
maakt deze jonge wijn aangenaam 
zacht van smaak. Heerlijk bij zach-
tere kaasjes en bij lichtere maaltij-
den met vlees of gevogelte.
 ‘De Uithoorn Blanco’ is een fris-

se witte wijn gemaakt van de Airén 
druif. De soepele smaak doet den-
ken aan vers wit fruit. De zachte af-
dronk maakt deze wijn heerlijk als 
aperitief, bij salades en bij lichtere 
gerechten met vis of gevogelte.
 ‘De Uithoorn Rosado’ is een frisse 
rosé gemaakt van de blauwe Tem-
pranillo druif. Vol van smaak met 
een vluchtige afdronk. Het lichte 
‘zoetje’ in de smaak is iets wat heel 
veel rosé-drinkers zullen waarderen. 
Lekker koud geserveerd als aperi-
tief, bij salades of bij gegrild vlees 
en gevogelte komt ‘De Uithoorn Ro-
sado’ het beste tot zijn recht. 

Over Bodegas Lahoz
Bodegas Lahoz is een familiebedrijf 
met maar liefst 500 hectaren wijn-
gaarden. De ultramoderne wijnma-
kerij ligt nabij de snelweg A-43 van 
Tomelloso naar Villarrobledo. Het 
imposante wijnhuis van Bodegas 
Lahoz heeft een klassieke uitstraling 
maar herbergt een combinatie van 
zeer moderne faciliteiten en techno-
logie en de wijnmakerstradities. De 
wijnmakerij kan per jaar maar liefst 
7 miljoen kilo druiven verwerken. De 
enorme kelder onder het huis kent 
twee klimaatgeregelde zones. Een 
voor het rijpen van wijnen op eiken-
hout, de andere voor rijping op de 
fl es. De nieuwe Spaanse wijnen met 
het label ‘De Uithoorn’ liggen staat 
vanaf 10 november in de winkel. Ze 
kosten 4.19 per stuk.

www.lijfengezondheid.nl
Vrije artsenkeuze afschaffen?

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelij-
ke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews wor-
den gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omge-
ving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. 
Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie 
een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Vrije winkelopenstelling 
goed idee? JA
Al enkele weken staan er artike-
len over de zondagopenstelling 
van de winkels in de Ronde Venen 
en steeds zie ik onder de artike-
len de namen staan van rasech-
te christelijke namen die tegen de 
openstelling ageren met alle mo-
gelijke argumenten.

Laat iedereen vrij of hij wel of niet 
op zondag wil winkelen en ge-
bruik hier niet de christelijke in-
slag/opvatting voor om dit tegen 
te houden, er worden mooie zin-
nen gebruikt met allemaal als uit-
komst heilig de zondagsrust, ik 

denk dat de burgers zelf wel kun-
nen uitmaken wat ze op zondag 
willen doen . Laat een ieder vrij 
om op zondag te klussen of ge-
woon een pak suiker halen als 
men dit te kort heeft of gewoon 
lekker door de winkels struinen 
, het is van de zotte dat we net 
als bij de zwarte Pieten discussie 
worden geregeerd door een klei-
ne minderheid. Er word geen één 
winkel verplicht om open te zijn 
en ook het personeel is vrij om te 
beslissen.

E. Driehuis Vinkeveen

Gezellige boerenlunch 
voor vrijwilligers
Vinkeveen - Op donderdag 6 no-
vember werden ruim 100 vrijwilli-
gers van Careyn Maria-Oord en Vin-
kenoord getrakteerd op een boe-
renlunch.
De lunch werd georganiseerd om 
alle vrijwilligers te bedanken die 
zich belangeloos inzet voor de be-
woners in Careyn Maria-Oord en 
Vinkenoord. Natuurlijk was dit ook 
een mooie gelegenheid om ande-
re mensen te ontmoeten of elkaar 
weer eens te zien.
De vrijwilligers konden bij binnen-
komst in het restaurant plaats ne-
men aan één van de in sfeer gedek-
te tafels waarop –geschonken- ger-
bera’s stonden van gerberakweke-
rij ‘van der Wilt’ uit Mijdrecht. In de-
zelfde ruimte waren verschillende 

ondernemers uit De Ronde Veen-
se gemeente en omgeving met een 
kraam aanwezig: Firma Ruizendaal 
met appels, peren en sappen, kaas-
makerij van der Arend met kaas, 
melk, eieren en boter, boerderij De 
Meijerij met ‘limoburgers’, biologi-
sche groentetuinderij De Kweek-
tuin met o.a.. versgeperste ‘manda-
rijnensap’. Aagjes lekkernijen met 
jams en pesto’s, imker Leon Loos 
met honing. Iedereen kon langs de 
kraampjes lopen en al het lekkers 
proberen. Na de lunch kreeg ieder-
een de gelegenheid deze streekpro-
ducten te kopen om mee naar huis 
te nemen. Niemand ging met lege 
handen naar huis, want voor iede-
re vrijwilligers was er een gratis pot 
appelmoes van Firma Ruizendaal

Verlies CSW tegen 10-tal 
van Aalsmeer
Wilnis - Het is CSW niet gelukt om 
in de thuiswedstrijd tegen Aalsmeer 
punten te pakken, zelfs niet terwijl 
Aalsmeer de laatste twintig minuten 
met tien man in het veld stond. Mat-
thijs Uytewaal stond in de basis in 
plaats van Vincent Wens. In het be-
gin was CSW feller dan de tegen-
stander, maar op twee kleine moge-
lijkheden van de gebroeders Mike 
en Dave Cornelissen na kon het 
geen echte vuist maken. In de tien-
de minuut verdraaide Nick van As-
selen zijn knie. Hij beet op zijn tan-
den, maar een kwartier later verliet 
hij toch het veld en werd vervangen 
door Dennis Prange. CSW was me-
de daardoor even zoekende naar de 
organisatie op het middenveld, waar 
Aalsmeer steeds meer van profi teer-
de. Keeper Jordy Wens wist echter 
met een paar goede reddingen de 
nul te houden. Ook Sander Kunke-
ler lukte het ternauwernood redding 
te brengen met de punt van zijn 
schoen toen een aanvaller dreigde 
door te breken. Vlak voor rust rond-
de CSW de beste aanval van de eer-
ste helft net niet af; na een goede 
combinatie van Berry Kramer en 
Sander Kunkeler kon Vincent van 
Hellemondt de bal niet voldoen-
de onder controle krijgen. En toen 
sloeg het noodlot alsnog toe. Jordy 
Wens stond buiten zijn strafschop-

gebied en wilde een hoge bal weg-
koppen, maar een Aalsmeer speler 
was hem net te slim af. Daarna was 
het een koud kunstje om de 0-1 in 
te tikken.

Net als bij aanvang van de eerste 
helft startte CSW de tweede helft 
met veel inzet en strijd. De scheids-
rechter wilde het echter kort hou-
den en deelde binnen 10 minu-
ten vier gele kaarten uit, overigens 
keurig verdeeld over beide partij-
en. Het duurde tot aan de 70ste mi-
nuut toen de wedstrijd een plotse-
linge wending leek te krijgen. Dave 
Cornelissen kapte zijn tegenstan-
der fraai uit binnen het strafschop-
gebied, maar werd daarna gevloerd. 
De scheidsrechter wees naar de pe-
naltystip en stuurde de boosdoe-
ner met direct rood van het veld. 
Een moment waarop een wedstrijd 
volledig zou kunnen kantelen. Ech-
ter niet deze keer. De keeper redde 
fraai op de inzet van Marciano Kas-
toredjo. Daarna zette beide coaches 
verse krachten in voor de laatste fa-
se. Terence van der Linden verving 
Matthijs Uytewaal en Justin Blok als 
extra aanvaller voor Marciano. De 
10 hielden knap stand tegen het elf-
tal van CSW, die met een fl inke ka-
ter het veld verlieten. Foto: sportin-
beeld.com



Oefenen met een kano in 
het zwembad

De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen biedt aan de be-
woners van de gemeente en omge-
ving de mogelijkheid om in de don-
kere maanden met een kano het 
water op te gaan. Niet om een tocht 
te varen, maar wel om onder ideale 
omstandigheden kano-ervaring op 
te doen in het warme water van het 
Veenweidebad. 
De kanocursus is geschikt voor ie-

dereen die goed kan zwemmen. Zo-
wel beginners als mensen die wel 
vaker in een kano hebben gezeten 
kunnen zich opgeven. KVDRV leert 
de beginners onder meer op wel-
ke wijze ze het beste kunnen in- en 
uitstappen, wat de juiste zithouding 
is en wat een efficiënte peddelslag. 
Naast de bootgewenning is er voor 
de meer ervaren deelnemers ruim-
te om onder begeleiding technieken 

Hertha meiden MD
steeds beter
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 8 
november stond er weer een com-
petitiewedstrijd op het programma 
voor de dames van Hertha MD1. Dit 
maal kregen zij bezoek van Dios uit 
Nieuw Vennep. Een mooie wedstrijd, 
met een overwinning van 6-4, maar 
Dios bleek een pittige tegenstander 
te zijn, er werd behoorlijk fysiek ge-
speeld en over en weer waren daar 
de resultaten zichtbaar van. Onder 
een lekker zonnetje en met goe-
de moed gingen de dames het veld 
op. Na ongeveer vijf minuten kwam 
Hertha op voorsprong met 1-0, 
de vreugde was groot toen bleek 
dat Fleur haar eerste doelpunt ge-
scoord had! Niet veel later verdub-
belde Fay de score met 2-0. Hertha 

bleef goed spelen en halverwege de 
eerste helft kwamen ze op 3-0 we-
derom door Fay. Hierna verslapte de 
aandacht van de dames enigszins 
en Dios kwam meerdere malen op 
de helft van Hertha. Gevolg hiervan 
was het 3-1 en een (in onze ogen) 
niet geheel terecht gegeven straf-
schop 3-2. Na de rust en een kor-
te peptalk van de coaches gingen 
de dames met frisse moed het veld 
weer op voor de tweede helft. En het 
effect was direct merkbaar, Bridget 
en Donna (met een kopbal) tilden 
de score naar 5-2. Dat Dios zich 
niet gelijk gewonnen gaf bleek wel, 
al snel schoten zij de 5-3 binnen 
en bleef het spannend. De dames 
van Hertha gingen nog één maal 

Vinken komt tekort tegen Viking
Vinkeveen - Het zaalkorfbalsei-
zoen is begonnen. Het door Abn-
amro gesponsorde eerste team van 
de Vinken keert door de promotie 
van vorig seizoen terug in de twee-
de klasse. In de uitwedstrijd tegen 
Viking uit Wijk bij Duurstede delfde 
het Vinkeveense vlaggenschip in de 
slotfase het onderspit met 13-9.

Ten opzicht van de veldcompeti-
tie hebben diverse spelers afscheid 
genomen van De Vinken 1. Ger-
win Hazeleger stopte door werkver-
plichtingen. Peter Koeleman en Me-
lanie Kroon maken allebei hun op-
wachting in De Vinken 2. Hun ja-
renlange inzet zal worden gemist, 
maar hun ervaring maakt De Vinken 
in de breedte sterker. Rutger Woud, 
Mark de Haan en Emese Kroon ko-
men over vanuit de kweekvijver van 
De Vinken 2. 
Met ad-interim coach Frank Dan-
kelman aan de zijlijn zag De Vinken 
de thuisploeg op voorsprong ko-
men. Kersverse aanvoerster Annick 
Stokhof nivelleerde de stand met 
een vrije bal. De geroutineerde aan-
voerder van Viking nam zijn ploeg 
naar iets gunstiger vaarwater mee: 
2-1. Manon Dankelman liet namens 
De Vinken haar afstandsschot gel-
den: 2-2. In de daarop volgende 
aanvallen speelde Viking machtig, 
door herhaaldelijk de verdedigers 
van De Vinken te passeren of op het 

verkeerde been te zetten. Het werd 
6-2. Kelvin Hoogeboom en Rutger 
Woud doorboorden de gele plastic 
korf met afstandsschoten 6-4. Met 
een tweede treffer van Annick Stok-
hof en twee doelpunten van Viking 
was de ruststand van 8-5 een feit.

Rommelig
Het onrustige aanvalsspel van het 
eerste leidde in de eerste helft voor-
al tot onnodig balverlies. Door meer 
te kijken naar medespelers pro-
beerde de ploeg uit Vinkeveen grip 
te krijgen op de wedstrijd. Mark de 
Haan bezorgde De Vinken bijna de 
aansluiting door twee treffers: 9-7. 
Viking bleef spelen in een hoog bal-
tempo en bleef de kansen onder de 
korf zoeken. Eva Hemelaar beloon-
de haar eerder sterke defensieve in-
zet tegen een goede dame van Vi-
king met een omdraaibal in de aan-
val: 9-8. 

Geen doelpunten
De Vinken leek aan te sluiten en 
maakte het Viking moeilijk in de 
tweede helft. Helaas vielen in de 
aanvallen met meerdere schotpo-
gingen geen doelpunten, waardoor 
de echte aansluiting uitbleef. Eme-
se Kroon rondde nog wel een straf-
worp af: 11-9. Viking liet daarna de 
Vinkeveense spelers niet meer te-
rugkomen in de wedstrijd. Met een 
13-9 moest De Vinken capituleren.

voor gevorderden te oefenen, zo-
als steunslagen en het eskimoteren 
(zonder hulp van anderen weer bo-
venkomen als je bent omgeslagen). 
Iedereen welkom  
De training staat ook open voor niet 
leden. Belangstellenden van buiten 
de club kunnen zich aanmelden. 
De kanosport kent veel mogelijk-
heden en wordt vooral in tijdens de 
“zomertijd” uitgeoefend. De sport 

is prima te combineren met ande-
re sporten. Vanaf jeugd van acht 
jaar, maar ook senioren zijn wel-
kom. Voor degene die meer van de 
spanning houdt is het kanopolo. Dit 
is een zeer dynamische en aanspre-
kende sport. Het spel is een spor-
tieve en intensieve uitdaging. Ook 
hier kan de zwembadtraining de 
eerste aanzet zijn. Voor de deelne-
mers die de smaak te pakken heb-
ben gekregen, is er in het voorjaar 
de mogelijkheid om op de wateren 
in en rond Vinkeveen nog meer er-
varing op te doen. Deze activiteiten 
op vlakwater vinden voor volwasse-
nen op de woensdagavond plaats 
en voor jeugd/jongeren op de zater-
dagochtend.

Cursus  
De cursus (10 lessen) wordt gedu-
rende de maanden november t/m 
maart op een zondagmiddag of za-
terdagmiddag gegeven. De eerste 
cursusdag is 26 november en de 
laatste 1 maart. De oefentijd is van 
14.30 uur t/m 15.30 uur.  De vergoe-
ding voor deelname bedraagt 50,- 
euro (bij 1e les te voldoen). Ook kan 
er dit jaar per losse les deelgeno-
men worden voor € 7,50 per les. De 
vereniging kan voor het materiaal 
zorgen.

Mensen van buiten de vereniging 
kunnen voor nadere informatie over 
de cursus kunt u terecht bij Willem 
Goverse tel: 0297 – 287743 of op 
de website van de kanovereniging 
www.kvdrv.nl  

tot op de bodem en Bridget knal-
de op schitterende wijze de 6-3 bin-
nen. Moe gestreden en met aan alle 
kanten pijnlijke ledematen snakten 
de dames naar het eindsignaal. Dios 
kwam nog terug tot 6-4, echter ver-
der lieten de dames het niet komen.
Wederom een overwinning van 
Hertha MD1 en inmiddels aange-
komen op een gedeelde vierde plek, 
kunnen we niet anders dan consta-
teren dat de dames elke week be-
ter worden. Komende week een be-
kerwedstrijd (thuis tegen Sporting 
70), iedereen die een enthousias-
te en getalenteerde groep dames 
wil ondersteunen is van harte wel-
kom! Zaterdag 11:00 uur bij Hertha 
in Vinkeveen.

In het weekend van 14 tot en 
met 16 november 2014 wordt de 
Waterwolftunnel onder de Ringvaart 
tussen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer twee nachten  
afgesloten voor verkeer. De afsluiting 
is nodig voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. Verkeer 
op de nieuwe N201 wordt deels 
omgeleid en moet rekening houden 
met enige vertraging. Vanwege de 
onderhoudswerkzaamheden aan 
de Waterwolftunnel, is de N201 ter 
hoogte van de tunnel afgesloten van 
vrijdag 14 november (21.00 uur) tot 
zaterdag 15 november (06.00 uur) en 
van zaterdag 15 november (21.00 uur) 
tot zondag 16 november (06.00 uur). 

Door de afsluiting kan het verkeer geen 
gebruik maken van het N201-tracé 
tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer 
en de aansluiting met de Fokkerweg 
in Haarlemmermeer. Met behulp van 
borden wordt het verkeer omgeleid.
 
Meer informatie
Bij vragen over werkzaamheden kunnen 
weggebruikers en omwonenden bellen 
naar het provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis).
 

Afsluiting Waterwolftunnel voor onderhoud

Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting

 hebben spreekuur te Aalsmeer, Van Cleeffkade 3/b. 
Gesprek op afspraak.

 Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34

Iedere vrijdag vanaf 09.30 tot 15.00 uur
een GRATIS inloopspreekuur in Aalsmeer

Te koop:
Set 4 winterbanden met velg ms 
plus unioyal 185/65 r14t bieden 
vanaf €50,-. 
Tel. 0294-291249
Gevraagd:
Gebruikte geisoleerde melk-
tank ± 2000 l koeling niet nodig. 
Tel. 0297-264214

Te koop:
Rieten stoel met hoge
rugleuning, met hocker en 
kussens  €40,-. 
Tel: 03297-264729
Te koop:
Zwarte dames omafiets €75,-. 
goede staat. 
Tel. 0297-288732

Te koop:
Lage Viking toernoren
mt. 38 €15,- . 
Tel. 0297-563682
Te koop: 
Lego grote hijskraan, 3 auto’s. 
Nieuw met tekening en doos: 
€50,-. 
Tel: 06-11227782

Te koop:
Voorzitje met scherm en 
dekje en bevestiging €17,50. 
Compleet Tupperware lunch-
doos  €57,00
Tel: 0647551185
Verloren:
Wie heeft mijn tel.  gevonden op 
het fietspad Vinkeveen/Mijd-
recht, Is heel belangrijk, Staan 
schoolgegevens op
Tel: 0297-286346
Te koop:
Rieten kattenmand, bedje, 
toilet, voerbakjes, hangmat 
alles voor €10,-. 
Tel: 0297-283291
Te koop: 
Gr.  tuinmolen €75,-.  Kinderfiets 
24 “,  zwart zilver rood ( nieuw) 
€150,-. Kunstkerstboom. 180 
hoog met steektakken  €75-. 
Tel. 06-313099634
Te koop:
Eiken salontafel , €35,- z.g.a.n. 
Tel. 06-39269733



De Ronde Venen - Donderdag-
avond 6 november speelde het mix-
team van badmintonvereniging 
‘Kwinkslag’ tegen ‘De Krommerijn-
streek’ uit Odijk. Na de nederlaag 
van vorige week tegen de koplo-
pers, waren de spelers nu extra ge-
brand op een overwinning. De dub-
bels werden zowel door de dames 
als de heren gewonnen. Daarna wa-
ren de singles aan de beurt. Na een 
koude start wist Mirjam Verbrug-
ge als eerste dame haar partij bin-
nen te halen. Ton Bunschoten had 
een zware tegenstander en kwam 
in de derde set net wat tekort. Jo-
landa Klinkhamer en invaller Marco 
van Putten wisten ook allebei mooi 
hun partij te winnen. De mix van 
Ton en Jolanda ging mis in de der-
de set. Maar Marco en Mirjam zette 
met hun overwinning de eindstand 
op 6-2.

Wilnis - Op zaterdag 8 november 
kwam een lang gekoesterde wens 

uit voor Nicky Lijnberg. Ze mocht 
pupil zijn bij CSW1. Het is eigenlijk 
voor de jongetjes van de F-pupillen 
maar omdat Nicky iedere week één 
van de vaste supporters is en ook 
altijd bij uit wedstrijden aanwezig is 
mocht zij dit keer de pupil van de 
week zijn. Na eerst ‘s morgens zelf 
gespeeld te hebben met haar eigen 
ongeslagen team de ME1 stond zij 
te trappelen om naar de mannen te 
gaan. Voor de wedstrijd mocht zij 
een balletje trappen met de reser-
ve spelers Terence en Dennis. Na de 
aftrap met spits Vincent scoorde zij 
het (enige doelpunt)  voor CSW. He-
laas deden de mannen dit niet na en 
verloren ze maar ondanks dat heeft 
Nicky een topdag gehad. Mannen 
van CSW1, bedankt! 
Foto: sportinbeeld.com
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Bridgeclub ABC
Regio - Op 6 november speelden 
we een open drive, dat houdt in 
A en B door elkaar het is een leu-
ke wijze om elkaar nog beter te le-
ren kennen. Een ieder wil zijn vaar-
digheid bewijzen waardoor er altijd 
mooie scores uit voort komen. We 
waren met 48 personen en negen 
afmeldingen. Dat houdt in dat we 
een persoon te kort komen. Geluk-
kig is onze invalster Corry, de red-
dende engel, maar zij had wat pro-
blemen met het opstaan, waardoor 
zij wat verlaat binnen kwam. Na wat 
improvisatie starten we met 6 tafels 
in de A en 6 in de B lijn. Er werd 
met vreugde gebridged en zo de zit-
ting uitslag liet zien, hele hoge sco-
res behaald. In de A lijn werden Ad-

die en Jeannet, eerste met een su-
per score van 70,42% tweede wer-
den het gelegenheids koppel Corry 
en Alice met 57,97 % derde werden  
Ria en Joop met 57,08 %. In de B lijn, 
op de eerste plaats Lenny en Jan 
met 65,83% tweede werden Hen-
ny en Lucas met 60,00% heel won-
derlijk vorige week stonden zij on-
der aan in de A en nu boven aan. 
Dat bewijst toch wel dat het spe-
len in de B lijn onder jullie niveau 
is, doe daar wat aan! Derde werden 
Lenny en Phini met 58,33 ook zij be-
wijzen dat het in de B lijn hun mak-
kelijk af gaat.
Volgende week gaan we er weer 
vol tegen aan in de tweede cyclus 
van de paren competitie, in de club 

Argon wint in bizarre 
wedstrijd van VOP
Mijdrecht - De toeschouwers bij 
de wedstrijd tussen VOP en Argon 
in Amersfoort zullen het een en an-
der nabesproken hebben tijdens 
de derde helft, dat is iets wat dui-
delijk is. Want wat zij hadden aan-
schouwd, gaf daar zeker aanleiding 
toe. 

Al heel vroeg in de wedstrijd slaag-
de Epitaece Kraemer er in, om op 
aangeven van Soner Gedik de ope-
ningstreffer op het bord te brengen 
en omdat in de eerste tien minuten 
ook nog open kansen gemist wer-
den door Ian van Otterlo en dezelfde 
Kraemer, leek het uit te draaien op 
een wedstrijd prijsschieten. Vreemd 
genoeg echter zakte het peil van de 
Mijdrechtse ploeg in het verloop 
van de eerste helft af naar het ni-
veau van de thuisploeg, die zeker 
niet tot de sterkste ploegen van de 
tweede klas gerekend mag worden. 
Na een half uur was er een ople-
ving aan Mijdrechtse kant, maar in 
één aanval slaagden Kraemer, van 
Otterlo en Jesse Stange er niet in 
om de bal langs doelman Spoel van 
de thuisploeg te werken. Nadat de 
zeer opvallend aanwezige leidsman 
Smit de aandacht nog iets meer op 
zich vestigde door binnen 2 minu-
ten even zo vele gele kaarten te to-
nen aan spelers van Argon te we-
ten Sobner Gedik en Ian van Otter-
lo kreeg de thuisploeg zelfs zomaar 
een kans op de gelijkmaker, maar 
de zeer attent keepende Rahim 
Gök wist de inzet van linker aanval-
ler Wijsbeek buiten de palen te ran-
selen. Hierdoor werd met de zuinige 
0-1 voorsprong van doel gewisseld.
Het leek er op, dat Argon na rust 
door wilde pakken en de zaak be-
slissen en wederom in de derde mi-
nuut wist Epitaece Kraemer na pri-
ma voorbereidend werk van Jes-
se Stange doel te treffen, 0-2. Er 
volgden meerdere kansen eer Jes-
se Stange na ruim een uur spelen 
zijn tegenstander weer te snel af 

was en met een droge knal via bin-
nenkant paal de stand op 0-3 be-
paalde. Hierna leek het echter, of al-
le teamafspraken op slag door alle 
spelers vergeten werden, want het 
elftal viel in allerlei losse delen uit-
een. En toen aanvalsleider Brouwer 
alle tijd kreeg om de bal op het mid-
denveld te controleren, produceer-
de hij zomaar vanaf ruim 40 meter 
een doeltreffende lob over de voor 
zijn doel staande Gök voor de 1-3. 
Omdat de Mijdrechtse aanvallers 
hierna volhardden in het op allerlei 
manieren missen van de meest ri-
ante mogelijkheden, hield men de 
thuisploeg in de wedstrijd en omdat 
Brouwer in minuut 84 zijn doeltref-
fende lob van nu zelfs nog grotere 
afstand mocht herhalen en de stand 
dus op 2-3 bracht, begon men er in 
Amersfoort zelfs in te geloven, dat 
een stunt mogelijk was. En scheids-
rechter Smit bleek niet te beroerd, 
om daarbij een handje toe te ste-
ken, want twee minuten later legde 
hij de bal tot onbegrip van alles wat 
Mijdrechts was zomaar op de stip. 
De hilariteit bij de thuisploeg bleek 
echter voorbarig, want met een flit-
sende reactie slaagde Rahim Gök er 
in de door Schopping ingeschoten 
strafschop uit zijn doel te weren. In 
de tegenaanval slaagde Kraemer er 
deze keer wel in, om doelman Spoel 
te passeren, waardoor hij er met 
zijn derde treffer van de wedstrijd 
in slaagde om de spanning weer tot 
nul te reduceren, 2-4.
In de ruim toegemeten blessuretijd 
(meer dan 8 minuten werden toege-
voegd) zag Spoel nog enkele malen 
het oogwit van de Mijdrechtse aan-
vallers, maar verdere doelpunten 
bleven uit, zodat Argon uiteindelijk 
de winst met te kleine cijfers bin-
nen wist te halen. Uiteraard bleef de 
ploeg daarmee wel koploper, maar 
omdat ook de directe concurrenten 
tot winst kwamen blijven de onder-
linge verschillen nog klein.
Foto: sportinbeeld.com

Snelle leerling Hertha F3 
boekt verdiende zege!
Vinkeveen - Hertha F3 vertrok rich-
ting Amstelveen/Bovenkerk waar 
de wedstrijd tegen Roda’23 op het 
programma stond. De jongens leg-
den direct druk op de Amstelveners. 
Door goed samenspel en opbouw 
van achteruit werden een aantal 
kleine kansjes gecreëerd. Na 6 mi-
nuten wist Thiago de eerste goal te 
scoren. Dat was een mooi begin! 
Hertha wist het initiatief niet vast te 
houden en de spits van Roda kreeg 
na enkele minuten een kans. He-
laas kon keeper Mats het schot net 
niet uit zijn goal houden, 1-1. Hertha 
herpakte zich snel. Het goed over-
spelen en ruimte kiezen resulteer-
de in een schietkans voor Kick. Dat 
schot wist de keeper van Roda niet 
te keren, 1-2. 

Rust
De tweede helft was nauwelijks 4 

minuten oud of de stand was al-
weer gelijk 2-2. Wederom herpakte 
Hertha zich snel. Roda kwam nau-
welijks meer aan de bal en de Vin-
keveners wisten een aantal keren 
gevaarlijk te worden. Na een goede 
actie van Kick kon Thiago zijn voor-
zet tegen de touwen schieten, 2-3. 
Het spel van Hertha werd steeds be-
ter en na een pass van Kièro maak-
te spits Jack de 2-4. De jongens gin-
gen door met overspelen en elkaar 
zoeken. Bram vond na een mooie 
actie met een prima pass Jack, die 
de bal aannam en de 2-5 binnen-
schoot. Ook daarna kreeg Hert-
ha kansen op meer, maar de over-
winning kwam duidelijk niet meer 
in gevaar. Met een mooie overwin-
ning als beloning keerden de Vinke-
veners huiswaarts. Op naar de vol-
gende trainingsweek en wedstrijd 
van volgende week zaterdag.

Mooie zege Kwinkslag 1

Mooie duels bij Juventus 
F14 en Real Madrid F15
Mijdrecht - Iedere zondagoch-
tend om 10.00 uur is het weer ge-
zellig druk bij Argon in verband met 
de interne competitie van de F-jes. 
In de Champions Leage moet Juve-
ntus het vandaag opnemen tegen 
de nummer 3 Real Madrid. Juven-
tus staat nu 7e en in de voorgaan-
de wedstrijden heeft Juventus elke 
wedstrijd iets bijgeleerd. Samenspe-
len, samen aanvallen maar ook ver-
dedigen, vrijlopen en niet door het 
midden uitverdedigen. Helaas wordt 
nog niet altijd gewonnen maar het 
is wel een gezellig team en ieder-
een doet zijn/haar best. Vandaag 
startend met de nodige aanwijzin-
gen van coach George en de opstel-
ling. Op doel Mark, achterin Loren-
zo, Arien Jan, Silvie. Voorin Milan, 
Tim en Duncan. Jarno eerst even 
5 minuten wissel. Helaas kon Flo-
ris niet voetballen ten gevolge van 
een gebroken pink maar kwam wel 
om zijn team aan te moedigen. De 

eerste helft begonnen we goed met 
een paar goede aanvallen en kan-
sen. Helaas lukte het Juventus niet 
om te scoren en uiteindelijk viel het 
1e doelpunt aan de andere kant 
voor Real Madrid en stond het met 
rust 0-1. In de rust weer enkele aan-
wijzingen en ook de 2e helft begon 
Juventus weer aanvallend. Ballen op 
de paal en lat, maar ook nu wilde de 
bal er niet in. Helaas scoorde Real 
nog 2x en zo ging de wedstrijd ver-
loren met 0-3.
De wedstrijd afgelopen, alle spelers 
bedankten elkaar en de scheids-
rechter voor de leuke wedstrijd. Ter 
afsluiting nog de penalties.  Jarno 
en Duncan wisten te scoren voor 
Juventus maar Real scoorde er 1 
meer en zo verloren we de penal-
ties nipt met 2-3. Iedereen heeft 
vandaag weer hard gewerkt. We 
blijven het proberen en de punten 
gaan echt wel een keer komen. Fo-
to: sportinbeeld.com

Nicky is Pupil van de 
week bij CSW

Hertha E3 verliest van VVJ E1
Vinkeveen - Zaterdag vertrok-
ken de jongens van Hertha E3 
naar ‘voetbal vereniging Jaffa’. Na-
dat de in het officieel zwart gekle-
de scheidsrechter alle betekenissen 
van de lijnen had uitgelegd kon er 
begonnen worden met de wedstrijd. 
Hertha had de toss gewonnen en de 
mannen gingen los. Tikkie breed, 
tikkie terug, het balletje ging lekker 
rond. VVJ kwam er af en toe gevaar-
lijk uit maar bleef tot dan toe onge-
vaarlijk. Echter na 7 minuten was 
het dan toch VVJ dat de score open-
de. Hertha’s toppers wilde wel maar 
konden niet echt een vuist maken 
tegen de leeftijdsgenoten van VVJ.

Daarna volgde de 2-0, 3-0 en 4-0 
van VVJ. In de rust werden de Vin-
keveners vermanend toegespro-
ken. Met uiteraard weer een volle 
bak ouders langs de lijn konden en 
moesten zij beter. Nadat de twee-
de helft was afgetrapt door VVJ, was 

het Hertha wat ver terug moest. VVJ 
zat in een flow en dat was te zien. 
De 5-0, 6-0 werden dan ook vrij rap 
gemaakt. Zo’n 15 minuten voor het 
einde van de tweede helft zagen 
we het Hertha waar al het hele sei-
zoen op getraind wordt. De combi-
naties begonnen echt te lopen en 
soms werd het hele middenveld en 
verdediging van VVJ zoek gespeeld. 
De kansen die er gecreëerd wer-
den verdienden eigenlijk doelpun-
ten, maar helaas wisten de jonge E3 
toppers het net niet te laten bollen. 
Aan de andere kant wist VVJ nog 
wel twee keer te scoren waarmee 
de eindstand op 8-0 kwam te staan. 
Volgende week kunnen de toppers 
wellicht wel de eerste punten bin-
nen halen van het seizoen. Nieuw-
komer in de competitie Magreb 90 
is dan de tegenstander, wederom 
een uitwedstrijd in Utrecht. Zij zijn 
toegevoegd aan de competitie dus 
wellicht kansen voor de E3 toppers.

Volleybalvereniging Atalante start 
met scholenproject
Vinkeveen - In een periode van on-
geveer 3 weken krijgen alle Vinke-
veense scholen, groep 3 tot en met 

groep 8, volleyballes op school. Het 
traject wordt afgesloten met een 
scholen volleybaltoernooi welke 

plaatsvindt op woensdagmiddag 19 
november voor de groepen 3, 7 en 8 
en op woensdagmiddag 26 novem-

ber voor de groepen 4,5 en 6. Net 
als vorig jaar is trainer Frits van der 
Zee uit Kudelstaart bereid gevon-
den om les te geven op de Vinke-
veense scholen. Hij zal de kinderen 
in een gymles proberen de volley-
balkneepjes bij te brengen. Aanvul-
lend de regels bij brengen van het 
spelletje op de toernooidagen. Af-
gelopen vrijdag was de aftrap op de 
gymles van de Jozefschool, groep 3 
van juf Lisette. Deze kinderen deden 
allemaal heel enthousiast mee. De 
meeste lieten al hele mooie serveer 
ballen zien, daarna veel vangen en 
gooien met de bal. Zij spelen op het 
toernooi een soort lijnbal. Deze och-
tend kwamen nog 3 groepen van de 
St Jozef, waarmee de start van het 
volleybalproject weer is gemaakt. 

In de komende twee weken zullen 
nog 18 klassen van Pijlstaart, Scha-
kel en St Jozef les krijgen van Frits, 
die ondersteund wordt door een lid 
van Atalante. We hopen dat de kin-
deren net zo enthousiast zijn als de-
ze groep 3.

VLTV jongens 1 team 
kampioen!
Vinkeveen - Het VLTV jon-
gens1 team in de categorie geel 11 
tm 14 jaar is in de najaarscompetitie 
op geweldige wijze in een spannen-
de laatste strijd wederom kampi-
oen geworden. Hoewel Geert Dub-
beldam, Max Bierman, Per van der 

Hulst en Boris Janssen voor de eer-
ste keer in deze hogere categorie 
speelden, zijn zij in een spannen-
de competitie toch weer kampioen 
geworden. Een geweldige prestatie 
waar deze jongens zeker heel trots 
op mogen zijn!



Eindejaarsactiviteiten Aishinkai Aikido
Mijdrecht - Aishinkai Aikido heeft 
weer een mooi vol programma de 
komende periode. Van 11 t/m 14 
december komt Léo Tamaki sensei 
weer uit Frankrijk om een Aikidost-
age te verzorgen. Op vrijdag 12 de-
cember geeft hij een training bij 
Aishinkai Mijdrecht en op de ande-
re dagen bij Sho Shin Aikido Dojo in 

Amsterdam. De lessen van Léo Ta-
maki zijn zeer toegankelijk voor be-
ginnende en gevorderde Aikidoka’s, 
maar óók voor beoefenaars van an-
dere krijgskunsten. Bezoek voor 
meer informatie over tijden en loca-
ties van deze vierdaagse training de 
website www.aishinkai-aikido.nl.
In het weekend van 15 en 16 no-

Argon F1 behoudt 1ste 
plaats in de competitie
Mijdrecht - Zaterdag 8 novem-
ber stond er een spannende wed-
strijd voor de F1 op het program-
ma, ze moesten het opnemen te-
gen Abcoude F2, beide koplopers in 
de competitie. De jongens van Ar-
gon F1 hadden er duidelijk zin in en 
dat was goed te merken toen we om 
kwart voor 8 al moesten verzamelen 
op de parkeerplaats. Wat een ener-

gie hadden ze en waren ze zeker 
van plan om hun nr. 1 positie te be-
houden. Nou dat is ze dus mooi ge-
lukt en konden de ouders van een 
mooi, leuk en spannend potje voet-
bal genieten, in het begin ging het 
redelijk gelijk op maar Argon F1 liep 
de 2e helft al snel uit en namen ze 
de 3 punten mooi mee naar huis 
met een 3-8 overwinning.

Atalante heren 1 blijft 
verrassen: koploper!
Vinkeveen - Atalante heren 1 be-
leeft een uitstekende start van de 
competitie. Daar waar de concur-
rentie regelmatig punten laat liggen, 
geeft Atalante heel weinig weg. Dit-
maal moest Unicornus met een 4-0 
nederlaag terug naar Bunschoten-
Spakenburg. En daarmee zijn de 
Vinkeveense heren zomaar koplo-
per in de promotieklasse!. De ope-
ning van de eerste set was weer 
spectaculair. Erik kon na een perfect 
uitgevoerde staffel de eerste bal vol-
komen vrij inhakken. Maar daarmee 
leek het heilige vuur gelijk een beet-
je gedoofd. Puntje voor puntje liep 
Atalante nog wel uit, maar bij een 
19-12 voorsprong stokte de aanval. 
Unicornus kon nog wat terugkrab-
belen maar de setwinst kwam niet 
echt in gevaar, 25-21.
Er lag een soort matheid over de 
ploeg die ook in het begin van de 
tweede set bleef hangen. Er ging te 
veel fout in passing, aanval en ver-
dediging en Unicornus werd niet 
echt onder druk gezet. De gasten 
profiteerden dankbaar en liepen uit 
naar 12-16. Een time-out schud-
de de thuisploeg wakker. Als het 
dan niet echt lekker loopt, dan maar 
hard werken. En dat deden de Vin-
keveners. Het leverde twee fraaie 
ralleys op die door Atalante werden 
gewonnen. Toen Bas in een ultieme 
poging een bal met één hand kon 
blokken werd het vuurtje nog wat 
verder opgestookt en kwam Atalan-
te terug in de set, 17-18. Een sterke 
servicebeurt van Yorick en twee kill-
blocks van Bas en Erik waren Uni-
cornus te machtig en Atalante pak-
te op fraaie wijze alsnog de tweede 
set, 25-22.

Weerstand
Daarmee was de weerstand van 
Unicornus wel gebroken. In de der-
de set konden ze het nog even bij-
benen, maar door goed serveren 
werd een gat geslagen, 17-11. Je-
roen kon naar hartenlust het mid-
den bedienen waar Yorick vrijwel el-
ke bal raak sloeg. Het was Iwan die 
met een geweldig blok op hun bes-
te aanvaller de set resoluut afmaak-
te, 25-14.
Ook in de vierde set stuitte Unicor-
nus op een ijzersterk blok. En werd 
dat blok dan een keer gepasseerd 
dan stond de verdediging als een 
huis. Via 6-3 liep Atalante uit naar 
16-8. Met Frans voor Jeroen was 
het weer even wennen in de aan-
val. Unicornus had nog een laatste 
stuiptrekking, 20-16, maar de ze-
ge kwam voor Atalante geen mo-
ment echt in gevaar. Het was de uit-
stekende spelende Yorick die de set 
mocht uitserveren, 25-19. Daarmee 
boekte Atalante op karakter een 
fraaie 4-0 overwinning en daarmee 
de volle vijf punten.
Omdat Unicornus vorige week VTC 
Woerden versloeg, staat Atalante na 
deze 4-0 zege nu alleen aan kop. 
Vrijdag 14 november gaat Atalan-
te naar Woerden. Omdat ook heren 
2 (overigens ook aan kop in de 2e 
klasse!) op vrijdagavond speelt, gaat 
er een jonge speler uit Heren 5 mee. 
De week daarop (donderdag 20 no-
vember) speelt Atalante in Amster-
dam tegen KVA.

Twee zware tegenstanders voor de 
boeg dus. Maar voorlopig nog maar 
even genieten van deze heerlijke 
positie

Gymnastiek jezelf de 
winter door!
Mijdrecht - Uit recent onderzoek 
komt naar voren dat 95% van de 
Nederlandse kinderen de norm voor 
gezond bewegen niet haalt (oktober 
2014 J/M). Dit betekent dat kinde-
ren minder dan 1 uur matig inten-
sief bewegen per dag. Nu de da-
gen korter worden en het buiten 
natter en kouder is, merkt u mis-
schien ook dat uw kind minder bui-
ten komt en daardoor minder be-
weegt. GVM’79 is een gymnastiek-
vereniging die zich op gezond be-
wegen wil richten en kinderen ple-
zier in bewegen wil bijbrengen. Een 
brede motorische ontwikkeling is 
belangrijk voor kinderen van 2-12 
jaar! Door jong te beginnen met be-
wegen, houden kinderen sportacti-

viteiten op latere leeftijd langer vol 
en wordt overgewicht teruggedron-
gen. Om deze winter meer te blijven 
bewegen en om meer kinderen ken-
nis te laten maken met gymnastiek 
biedt GVM’79 een éénmalig winter-
abonnement aan! In de maanden 
december t/m maart kunnen kinde-
ren meetrainen in een aantal groe-
pen van GVM’79! Voor alle leeftij-
den zijn er gymgroepen. Zo kunnen 
de allerjongsten op woensdag peu-
ter- en kleutergymmen óf op maan-
dag hun beweegdiploma halen! Let 
op het winter-beweegdiploma be-
gint pas in januari! Op woensdag 
kunnen de meiden van 6 en 7 jaar 
lekker meedoen in gymzaal de Een-
dracht. Voor de 8-jarigen is er acro-
gym op donderdag. Wie het heer-
lijk vindt om zich uit te leven op 
de trampolines en al 9 jaar is (jon-
gens én meisjes!!) kan op maan-
dag naar gymzaal de Brug komen! 
Voor de jongens van elke leeftijd is 
er op zaterdagochtend les van 8.30-
9.30. Het abonnement loopt auto-
matisch af op 31 maart. Meer infor-
matie over het winterabonnement is 
te vinden op de website van GVM’79  
(www.gvm79.nl). Dus kom van die 
bank af en meldt je aan voor het 
GVM’79 winterabonnement!

En weer een overwinning 
van de ME1 CSW
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
de CSW ME1 tegen Overbos ME3. 
De meiden hadden van de coach 
de opdracht gekregen om er niet zo 
makkelijk over te denken.
Na de warming-up gingen de mei-
den van start. CSW kreeg wel kan-
sen maar maakte ze niet af. Na nog 
een paar aanwijzingen lukte het In-
dy Luinenburg 1-0 te maken. De 
kop was er af en de meiden speel-
den goed over zodat Indy al snel 
het tweede doelpunt wist te maken. 
Overbos wist het doel van CSW te 

bereiken maar Jamie Spraakman, 
Demi Antonioli, Bodine Verheul en 
Guusje de Knecht die op dat mo-
ment afwisselend in de verdediging 
stonden zorgden er voor dat het 
doel waar Seda Steenbergen stond 
niet bereikt werd. Het samenspel 
tussen de meiden gaat steeds beter. 
Zo ook op het middenveld waren 
Eline van Dijk, Isabella Koedam, Li-
anne de Jong en Nicky Lijnberg wis-
selend aanwezig. Het was een leuke 
wedstrijd. En werd gewonnen met 
3-0 voor CSW.

Algemene ledenvergadering
van de Bridgeboei
Vinkeveen - Vorige week donder-
dag vond de ALV plaats van de brid-
gevereniging de Bridgeboei, die 
in de Boei te Vinkeveen speelt. De 
vergadering verliep in een prettige 
sfeer. Het hoogtepunt van de verga-
dering is ieder jaar weer de bekend-
making van de kampioenen van 
het afgelopen seizoen. Ook dit jaar 
weer werden Bep Schumacher en 
Dirk Klinkhamer clubkampioen. Zij 
speelden het hele jaar in de A-lijn 
en kregen uit handen van Ans Goe-
zinne de wisselbeker, een prachtige 
bos bloemen en een attentie. Op de 
tweede plaats in de A-lijn eindigden 
Sef Hermans en Martin Mains en op 
de derde plaats Els en John van der 
Voort.

De beste B-spelers van het afgelo-
pen seizoen waren Trees Bosland en 
Truus de Koning.
Ook zij kregen alle twee een prach-
tige bos bloemen. Verder werden de 
vrijwilligers van de club, die helpen 
met opruimen, met een fles wijn be-
dankt. De Bridgeboei is een recre-
atieve vereniging, die in twee lijnen 
speelt, een A- en een B-lijn.
Na zes speelrondes wordt bekend-
gemaakt wie promoveert en wie de-
gradeert. Ieder jaar is er een kerst-
bridgedrive met diner. Wilt u kennis-
maken met deze gezellige club dan 
kunt u contact op nemen met onze 
secretaresse Bep Schumacher, tel: 
0297-241562. U mag dan een paar 
keer meespelen.

Felle strijd in driebanden-
competitie drv
Regio - Medio september is be-
gonnen met de vierde jaargang van 
de individuele driebandencompe-
titie DRV in dorpshuis De Spring-
bok te De Hoef. De reservisten van 
vorig seizoen Hans Bak en Jan van 
Veen zijn toegetreden tot het twaalf-
tal vaste deelnemers en hebben de 
plaatsen ingenomen van Jim van 
Zwieten en Pim de Jager, die om 
voor hen moverende redenen zijn 
afgehaakt. Theo Valentijn en Bart 
Hoffmans hebben het viertal reser-
ves weer gecompleteerd.
Nu de competitie tot een derde is 
gevorderd, begint er enige tekening 
te komen in de onderlinge krachts-
verhoudingen. Robert Daalhuizen, 
vorig seizoen ontevreden over zijn 
7e positie en daardoor gezakt in 
moyenne en te maken carambo-
les, heeft van meet af aan aange-
toond dat er dit seizoen met hem 
niet valt te spotten. Gedurende de 
vier speelavonden en acht partijen 
wist hij liefst in zeven partijen zijn 
13 te maken caramboles succesvol 
te voltooien. Met 20 wedstrijdpun-
ten voert hij derhalve fier de rang-
lijst aan en heeft daarmee een be-
hoorlijk gat geslagen met de con-
currentie. 
Jos Lugtigheid weet hem tot nog toe 
nog het dichtst te benaderen met 15 
wedstrijdpunten. Vooral de laatste 
speelavond was Jos bijzonder op 
dreef met moyennes van 0.536 en 
0.556.
Ook Paul Huzemeier is bepaald niet 
te onderschatten en neemt met 14 
wedstrijdpunten momenteel de der-

de plaats in. In vergelijking met vo-
rig seizoen is hij weliswaar gezakt in 
moyenne tot onder de 0.500, doch in 
al zijn tot nu toe gespeelde partijen 
weet hij dit verlies weer ruimschoots 
te compenseren. Hij scoort hiermee 
in totaal met 129,957% het hoogste 
moyennepercentage.

Henk Doornekamp, Jan van Veen 
en Hans van Eijk mogen tot de run-
ners-up worden gerekend. Dit trio 
kwam af en toe tot opmerkelijke 
resultaten. Vooral Jan van Veen zit 
met een moyennepercentage van 
110,465 behoorlijk in de lift. De re-
serves John Vrielink en Theo Valen-
tijn maken in hun invalbeurten ook 
regelmatig hun reputatie waar met 
moyennes, die er niet om liegen en 
passen bij hun status. Al met al een 
levendige strijd om de ereplaatsen 
en kwalitatief doorgaans uitstekend 
spel. Opvallend is dat de matadors 
van vorig seizoen (Hero Janzing, Mi-
chel Bak en Nick van de Veerdonk) 
tot op heden genoegen moeten ne-
men met een wat bescheidener po-
sitie op de ranglijst. Wellicht dat de 
aanmerkelijke verhoging in moy-
enne en caramboles bij deze spe-
lers een gewenningsproces teweeg 
heeft gebracht en zij ongetwijfeld 
alles in het werk zullen stellen hun 
positie te verbeteren. Klassespe-
ler Bert Loogman kan eveneens de 
verhoging van 23 naar 25 caram-
boles in het nieuwe seizoen slechts 
ten dele waarmaken. Hem kennen-
de komt daar zeker verandering in 
ten goede.

IvN Winterwandeling
Regio - De tweede IVN winterwan-
deling van dit seizoen vindt plaats 
op zaterdag 15 november 2014.
Zoals altijd verzamelen we bij de 
parkeerplaats van de begraafplaats 
in Wilnis aan de Ir Enschedeweg om 
9.30 uur. Deze keer voert de wan-
deling ons vanuit Kamerik richting 
Woerden en lopen we over het jaag-
pad langs de oever van de Oude 
Rijn en door het weidelandschap bij 
de Houtdijk tussen Kamerik en Har-
melen. De meanderende rivier met 
mooie uitzichten, herfstige tafere-
len en het open landschap zorgen 

voor een mooie afwisselende wan-
deling. De geschiedenis van dit ge-
bied vormt de achtergrond van de-
ze wandeling. De afstand is onge-
veer 8 à 9 km. 
Tips voor onderweg: Kleedt u warm 
genoeg aan. Neem iets warms te 
drinken mee. Draag stevig wandel-
schoeisel. De route voert o.a. over 
dijken en door weilanden. Verza-
melpunt: 9.30 uur, parkeerkplaats 
Begraafplaats Wilnis langs de Ir En-
schedeweg. Aanmelden is niet no-
dig, Voor informatie belt u met Hans 
Tuinenburg: 06-13999814

vember zal een groep Aikidoka’s 
uit Mijdrecht naar Amsterdam gaan 
voor een weekendtraining onder 
leiding van Domenico Zucco sensei 
uit Italië. Dennis Vorster volgt de 
trainingen van deze zeer ervaren 
leraar al langer en hij vindt het erg 
leuk dat er nu ook een aantal leer-
lingen met hem meegaat.

Examentrainingen 
Op 1, 8 en 30 november worden 
examentrainingen verzorgd door 
Dennis Vorster, in samenwerking 
met de Aikidoka’s van Sho Shin Ai-
kido Dojo uit Amsterdam. Op 1 en 
8 november gaan de leerlingen uit 
Mijdrecht naar Amsterdam en op 30 
november sluiten de leerlingen uit 
Amsterdam aan in Mijdrecht. Een 
mooie samenwerking tussen twee 
Aikiddojo’s.

Aikido
Aikido is een Japanse krijgskunst 
waarin men leert om op soepe-
le en ontspannen wijze de kracht 
en energie van de aanvaller te ge-
bruiken om een techniek uit te voe-
ren. Aikido bestaat uit veel verschil-
lende technieken, worpen en klem-
men, gewapend en ongewapend. Er 
wordt afwisselend met één of meer 
aanvallers geoefend. Rol- en val- 
oefeningen en ademhalingsoefe-
ningen zijn een vast onderdeel van 
iedere training. Regelmatige trai-
ning draagt eraan bij dat men zich 
fit en weerbaar voelt en bovenal: Ai-
kido is fun!

Hertha d1 pakt 3 punten
Vinkeveen - Hertha begon dit keer 
wél scherp aan de wedstrijd. Bij-
na alle duels werden gewonnen. En 
onder aanvoering van Jim Hartsink 
werd er door Vince, Jay, Max en Ro-
wan ijzersterk verdedigd en boven-
dien sloot de verdediging ook goed 
aan bij het middenveld. Daar was 
Niels Maas de grote gangmaker en 
was overal waar de bal ook was. Al-
le Vinkeveners hadden de smaak 
trouwens flink te pakken want vol-
gens de door Gerard Roling langs 
het veld geïnstalleerde meetinstru-
menten was Hertha tijdens de eer-
ste helft voor 70% in balbezit tegen-
over Breukelen met 30%. Een leuke 
sportieve tegenstander trouwens. 
De counters maar dit keer ook de 
corners vanuit Breukelen werden 
vandaag prima gepareerd door kee-
per Kaj te Beest. Grote klasse. Na de 
nodige vuurpijlen van Jim Balte, Vi-
go, Ciaran en Rens op het doel van 
Breukelen was het uiteindelijk Vigo 
die de bal van grote afstand in de 
kruising joeg. 1-0 bij rust.
Het voetbal was af en toe wel hoog 
(door de lucht) en ver maar nog niet 
hoogstaand. Maar er werd vandaag 
wel hard gewerkt. Tien minuten voor 

tijd werd het spannend. Eerst schoot 
Jim Balte nog net over maar vlak 
voor tijd schoot opnieuw Vigo de bal 
onhoudbaar in de touwen na prima 
aangeven door Jim Balte.
Eindstand: 2-0. En dubbel feest 
want voor het eerst dit seizoen ook 
geen tegengoal uit een corner!
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