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De Ronde Venen – Tijdens een 
ruim zes uur durende vergadering 
bleek duidelijk dat het (nog steeds) 
niet echt goed gaat met de ge-
meente De Ronde Venen. De be-
groting mag dan ‘sluitend’ zijn, maar 
erg rooskleurig ziet het er zeker niet 
uit. Dat blijkt ook wel uit het feit dat 
burgemeester en wethouders be-
zuinigingen zochten in 7000 euro 
van een hertenkamp, 2000 euro van 
het afschaffen van de boomfeest-
dag en tegen alle beloftes van de 
coalitiepartijen (CDA, RVB, CU-SGP 
en PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal) in het verhogen van de Onroe-
rend Zaak Belasting met 6,75 pro-
cent. Na vele discussies, amende-
menten en moties bleek dat de co-
alitie en oppositie niet op een lijn te 
krijgen waren. 

De coalitie (de meerderheid) stem-
de voor de begroting, maar de ge-
hele oppositie (VVD, D66 en Lijst 8) 
tegen. Het college kan verder, maar 
met weinig steun.

Faillissement
De fractie van de VVD was heel dui-
delijk hoe zij over deze begroting 
dacht en over de toekomst: Frac-
tievoorzitter Frans Lugtmeijer: “De 
economie trekt aan, het gaat beter 
in Nederland. Toch slaagt dit colle-
ge er - zo stelt de VVD vast - niet 
in om een dreigend faillissement af 
te wenden. Het college durft geen 
keuzes te maken en is niet in staat 
een sluitende meerjarenbegroting 
aan de raad te presenteren. Met 
veel kunst en vliegwerk is een een-
jarige vooruitblik gemaakt die, ge-

VVD: “Dit college durft geen keuzes te maken”

Gehele oppositie stemt 
tegen begroting 2016

Mijdrecht - Tijdens een erg lange 
begrotingsvergadering , waarbij de 
diverse fracties het regelmatig erg 
oneens waren met elkaar, waren ze 
het over een paar dingen roerend 
eens: het hertenkamp moest blijven 
en ook de boomplantdag mocht niet 
worden wegbezuinigd. Het CDA en 
ook Lijst 8 hadden voor het herten-
kamp een voorstel (amendement) 
om het college op te dragen deze 
bezuiniging niet op deze wijze door 
te voeren. Het CDA was heel duide-
lijk: het hertenkamp moest blijven: 
“We vinden het bijzonder dat dit col-
lege juist in dezen het hertenkamp 
nu al heeft gekozen om tot bezui-
nigingen te komen. Er is geen en-
kele onderbouwing dan alleen dat 
de beëindiging op korte termijn 
zal plaatsvinden. Uit de vele reac-
ties van inwoners is duidelijk dat er 
wel degelijk een maatschappelijk 
draagvlak is voor het voortbestaan 
van het hertenkamp. Het gaat om 

8000 euro per jaar op een begroting 
van bijna 100 miljoen. Waar hebben 
we het hier over. We stellen dan ook 
voor om deze bezuiniging niet door 
te voeren in 2017 en er met elkaar 
in de takendiscussie eens goed over 
te gaan praten en geeft het college 
nu de opdracht om deze 8000 euro 
vanaf 2017 te vinden in de algeme-
ne middelen”, aldus het CDA. 

Jammer
Ook Lijst 8 Kernen vond dat het her-
tenkamp in Mijdrecht moest blijven: 
“Wij vinden het bijzonder jammer 
dat het college juist voor dit punt 
niet zijn best heeft gedaan om om-
wonenden te betrekken bij deze be-
slissing. Het hertenkamp in Mijd-
recht is iets wat ons betreft echt in 
deze gemeente thuishoort, maar wij 
vinden het ook echt iets wat van de 
inwoners is. Een ander idee over de 
fi nanciering is wat ons betreft een 
juiste gedachte. Er is zoveel inzet 

en betrokkenheid dat dit een mo-
gelijkheid moet zijn. Om een alter-
natieve fi nanciering vanuit de ge-
meenschap mogelijk te maken en 
de tijd te geven om tot ontwikkeling 
te komen zien wij graag dat de ge-
meentelijke bijdrage op termijn te-
ruggeschroefd wordt. Daarom is 
ons voorstel om de bijdrage niet per 
2017 te stoppen, maar gefaseerd, 
over een langere tijd af te bouwen”, 
aldus Lijst 8 Kernen.
De VVD was het eens met het voor-
stel van het CDA: “Het blijft hobby-
bankieren wat dit college doet. Be-
zuinigen? Dit college lost de pro-
blemen op met een bezuiniging van 
7000 euro op een hertenkamp, zon-
der raad of bewoners te informe-
ren”, aldus de VVD. Ook de overige 
fractie vonden dat het hertenkamp 
moest blijven. Het voorstel van het 
CDA vond de meerderheid (behalve 
Lijst 8 Kernen) het beste en dit werd 
aangenomen.

Hertenkamp in Mijdrecht 
(voorlopig) gered

zien de uitdagingen waar we nog 
voor komen te staan, volgens de 
VVD slechts houdbaar is tot be-
gin 2016. Hoe heeft het dan zover 
kunnen komen? Heeft de raad niet 
opgelet? Integendeel, zo meent de 
VVD! Al tijdens de voorjaarsnota is 
door de raad aangegeven dat het zo 
echt niet door kan gaan. Het colle-
ge werd met huiswerk het zomer-
reces in gestuurd, met als resultaat 
de nu voorliggende programmabe-
groting 2016. Het college - zo blijkt 
daaruit - durft geen echte keuzes te 
maken en daarom wordt over de ja-
ren na 2016 met geen enkel woord 
gerept. Een gemeentebegroting van 
bijna 100 miljoen euro, die sluitend 
wordt gemaakt zonder visie.” 

Vervolg elders in deze krant.

Vinkeveen - Bij een politieactie 
zijn afgelopen week drie verdach-
ten aangehouden in een woning in 
Vinkeveen. Ze worden verdacht van 
betrokkenheid bij een schietpartij in 
Hilversum begin september. In de 
nacht van 4 op 5 september vond 
een schietpartij plaats in Hilversum. 
De politie kon toen twee verdach-
ten aanhouden en startte een on-

derzoek. Naar aanleiding van dat 
onderzoek konden nu drie mannen 
van 22, 24 en 29 jaar oud aangehou-
den worden in een woning in Vin-
keveen., Bij het doorzoeken van de 
woning werden grote hoeveelheden 
drugs, contant geld en wapens aan-
getroffen. De politie nam deze spul-
len in beslag en zet het onderzoek 
voort.

Nog drie aanhoudingen 
naar aanleiding schietpartij

De Ronde Venen – Met algeme-
ne stemmen vóór heeft de gemeen-
teraad besloten dat de door het col-
lege voorgestelde bezuiniging op de 
boomplantdag niet doorgaat. Het 
CDA diende hiervoor samen met 
Ronde Venen Belang een amende-
ment is, dat door de gehele raad 
werd ondersteund. Het college stel-
de voor om vanaf 2016 geen geld 
meer beschikbaar te stellen voor de 
jaarlijkse boomfeestdag. “Ook hier 
geen enkele onderbouwing”, aldus 
CDA en RVB “maar alleen een me-
dedeling: “in 2016 nemen wij niet 
deel aan de landelijk boomfeestda-
gen”. “Onbegrijpelijk als je weet dat 
er alleen al dit jaar 600 Rondeveen-
se kinderen deze Nationale Boom-
feestdag hebben gevierd en dat de-
den door het groen in de gemeente 
onder handen te nemen. Dat ook le-

den van het college toen de handen 
uit de mouwen staken. Op de ge-
meentelijke website staat over deze 
boomfeestdag te lezen: ‘Op die ma-
nier worden kinderen bewust ge-
maakt van de noodzaak van groen-
onderhoud. Door kinderen daar-
bij te betrekken, is de verwachting 
dat ze ook in de toekomst zorgvul-
dig met groen omgaan’. “De kwali-
teit van het groenbeheer in onze ge-
meente is niet dusdanig dat de hulp 
van de schoolkinderen tijdens de 
boomfeestdag als echt overbodig 
en onwenselijk kan worden gezien. 
Er is ook geen enkele aanwijzing 
dat de deelnemende scholen graag 
afzien van de deelname aan deze 
dag. Het gaat om een besparing van 
2000 euro op een begroting van bij-
na 100 miljoen. De complete raad 
ging mee met dit voorstel.

Boomplantdag wordt niet 
wegbezuinigd!

Vinkeveen - Henny en Kitty van 
Beek-Huijbrechts uit Vinkeveen heb-
ben zaterdagavond 7 november, 
voorafgaand aan het jubileumcon-
cert van accordeonvereniging Con 
Amore een koninklijke onderschei-
ding ontvangen. Zij zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De versierselen die horen bij de 
onderscheiding werden bij hen op-
gespeld door burgemeester Maar-
ten Divendal. Het echtpaar is al ja-
ren onlosmakelijk verbonden aan ac-
cordeonvereniging Con Amore. Hen-
ny van Beek (1943) vormt sinds 1984 
de ‘stille motor’ van Con Amore. Van-
af de oprichting als tweede voorzit-
ter en vanaf 2002 tot op de dag van 
vandaag als voorzitter. Naast deze 
bestuursfunctie regelt hij ook tal van 

zaken voor de vereniging. Dat vari-
eert van het klaarzetten, en nader-
hand weer opruimen, van alle spullen 
voor de repetitie, de logistiek rondom 
uitvoeringen, het bezoeken van zieke 
leden tot het vervoeren van materi-
aal in zijn auto. Samen met zijn vrouw 
vormt hij mr. and mrs. Con Amore. 
Henny van Beek is daarnaast ook ve-
le tientallen jaren actief geweest bij 
de Vinkeveense EHBO-vereniging St. 
Lucas. Bij vrijwel alle activiteiten die 
georganiseerd werden in Vinkeveen 
was hij aanwezig als EHBO-vrijwilli-
ger. Ook heeft hij een grote bijdra-
ge geleverd aan de verbouw van het 
EHBO-gebouw. Vorig jaar is hij door 
Hertha benaderd voor de rol van 
hoofdopzichter bij de bouw van de 
nieuwe kantine en de uitbreiding van 

de kleedaccommodatie. Ondanks dat 
hij geen banden heeft met de club, 
voert hij deze werkzaamheden be-
langeloos en met veel enthousias-
me uit. Kitty van Beek-Huijbrechts 
(1946) heeft een nog langere ge-
schiedenis met accordeonmuziek in 
Vinkeveen dan haar man. Zij speelt al 
vanaf haar jeugd accordeon en was 
lid en later secretaris van de Vinke-
veense vereniging Tempo. In 1985 is 
deze vereniging gefuseerd met de 
andere Vinkeveense accordeonver-
eniging, Accordando, tot Con Amore. 
Zij verzorgt al meer dan 30 jaar het 
clubblad, dat 4x per jaar verschijnt, 
en onderhoudt contacten met leden 
en oud-leden. Daarnaast verricht ze, 
net als haar man, allerlei hand- en 
spandiensten bij de vereniging. 

Koninklijke onderscheiding voor 
echtpaar Van Beek-Huijbrechts

De Ronde Venen – Zaterdag is het 
weer de grote dag voor de kinde-
ren van Nederland, dus ook voor 
de kids van De Ronde Venen: Sin-
terklaas komt in het land. Natuurlijk 
komt de Sint ook naar De Ronde Ve-
nen. Hier even op een rijtje waar en 
wanneer hij komt: 

Mijdrecht
Hij begint zaterdag 14 november in 
Mijdrecht. Omstreeks 13.30 uur is er 
van alles te doen op het Raadhuis-
plein en zo rond de klok van 14.00 
uur wordt hij verwacht.

Wilnis 
Op zaterdag 14 november a.s. 
brengt Sinterklaas met zijn pieten 
weer een bezoek aan Wilnis. Alle 
kinderen en natuurlijk hun papa’s 
en mama’s of misschien zelfs opa’s 
en oma’s zijn van harte welkom om 
na 15.00 uur mee te zingen met Tri-
viant en de Pietenband die ook nu 
weer sinterklaasliedjes spelen. Sin-
terklaas stuurde bericht dat hij de 
spelletjespiet vooruit stuurt om te 
spelen met de kinderen, wat hij daar 
nou mee bedoelt? Natuurlijk is de 
Burgemeester aanwezig om de Sint 
welkom te heten in Wilnis en mo-
gen alle kinderen Sinterklaas weer 
een hand geven.

Vinkeveen
Hij heeft het maar druk onze Sint. 
Aan het eind van de middag, 17.00 
uur, zal de Sint zijn opwachting ma-
ken in Vinkeveen. Hij komt aan bij 
de school aan de Herenweg. 

Amstelhoek 
Hierna is hij duidelijk moe en staat 
in zijn agenda dat hij de kinderen 
in de Amstelhoek een weekje la-
ter bezoekt en wel vrijdagavond 20 
november. Vanaf 18.15 uur kunnen 
de kinderen een lampioen afhalen 
in het buurthuis in de Amstelhoek 
en rond 19.00 uur gaat men dan in 
optocht richting Mennonietenbuurt. 
Sinterklaas komt aan bij de aanleg-
steiger van de familie Busker waar 
zal instappen in een koets en dan 
weer richting het buurthuis gaat 
waar haar feestelijk zal worden ont-
haald en hij alle tijd heeft voor de 
kinderen.

De Hoef
Een dag later, zaterdag de 21ste 
komt hij naar de Hoef. Rond 15.00 
uur meert hij aan bij de Strooppot 
aan het Kerkplein in De Hoef. Aan-
sluitend gaat de Sint en zijn gevolg 
naar de Springbok waar het feestje 
van zijn aankomst met de kinderen 
wordt gevierd.

Sinterklaasprogramma

De kapsalon & schoonheidssalon 
zijn donderdagavond
geopend tot 20.00 uur

Dorpsstraat 63 • 0297-285815

BLACK ANGUS 
BIEFSTUK

€10,-
reserveren:
0294-291381

De hele maand November van zo. t\m wo.

met friet en sla!

voor kinderen t/m 10 jaar gratis kinderplates

Nu bij de plashoeve :



Nieuwe Voorzitter Gilde DRV
De Ronde Venen - Sinds 1 no-
vember heeft Gilde De Ronde Ve-
nen een nieuwe voorzitter. De huidi-
ge voorzitter en mede grondlegger 
van Gilde De Ronde Venen, André 
de Graaf, ambieert geen nieuwe ter-
mijn als bestuurslid meer en heeft 
zijn functie overgedragen. André 
wordt opgevolgd Leen Mulckhuy-
se, 35 jaar oud, inwoner van Vinke-
veen. Leen solliciteerde in februari 
van dit jaar als bestuurslid en maakt 
vanaf april deel uit van het bestuur: 
“We hebben een geweldig team van 
enthousiaste en competente vrijwil-
ligers die echt het verschil maken.”, 
aldus Leen. 
Sinds de oprichting in 2009 is Gil-
de De Ronde Venen gegroeid tot 
een organisatie met bijna 70 (uit-
sluitend) vrijwilligers die een nog 
steeds groeiend aantal activitei-
ten uitvoert. Bekend zijn natuur-
lijk de begeleiding van brugklas-
sers met Coach4you en het taal-
coachen van anderstaligen via Sa-
menspraak. Maar ook het steuntje-
in-de-rug voor jongeren van tussen 
13 en 25 jaar “De Jongeren Coach”, 
wordt steeds bekender. Ondertus-
sen worden twee nieuwe activitei-
ten opgestart. De ene is wandelen 
met gids: begin volgend jaar wordt 
een eerste wandeltocht georgani-
seerd. De andere is POWER, een se-
rie workshops die senioren de mo-
gelijkheid biedt te ontdekken wat 
voor hen van belang is. Deze work-
shops, die in het voorjaar van 2016 
van start gaan, zijn bedoeld voor se-
nioren die willen investeren in per-
soonlijke groei, sociale netwerken 
en zinvolle activiteiten.

Partner
Leen verwacht dat de groei er met 
de nieuwe initiatieven ‘wandelen’ en 
‘POWER’ nog niet uit is: “Onder de 
noemer ‘participatiesamenleving’ 
laat de overheid de hulp die tussen 
professionele zorg en zelfredzaam-
heid valt bewust steeds vaker over 
aan families, vrienden en de buurt. 
Het probleem is echter dat het ‘naar 
elkaar omkijken’ niet meer zo in ons 
systeem zit. Dat is meestal geen on-
wil, maar veel meer ongemakke-
lijkheid. We zien de hulpvraag niet, 

voelen ons niet capabel om te hel-
pen of we hebben het idee te veel 
in te breken in iemands privéleven. 
Kortom, we zijn te veel geïndividu-
aliseerd om zomaar, spontaan, on-
ze hulp aan te bieden. Organisa-
ties zoals het Gilde, maar ook bij-
voorbeeld onze partner, Tympaan-
De Baat, bieden hier slimme oplos-
singen voor. Dat doen we door op 
een georganiseerde manier en met 
aandacht voor veiligheid en kwali-
teit, maar ook voor de ambities en 
wensen van onze vrijwilligers. Dit 
zien we bijvoorbeeld bij onze coa-
ches van Coach4You en de Jonge-
rencoach. De vrijwilligers worden 
geselecteerd op hun coachings-
kwaliteiten, toegerust met een trai-
ning en begeleid tijdens intervisie-
bijeenkomsten met een professio-
nele coach. Dat levert uiteindelijk 
een kwalitatief hoogwaardige maat-
schappelijke dienst op, geleverd 
door vrijwilligers. Die vrijwilligers 
zijn mensen die met een deel van 
hun vrijetijd een ander willen hel-
pen en daar ook zelf iets voor terug-
krijgen. Ze ontwikkelen hun compe-
tenties, raken geïnspireerd en halen 
meer voldoening uit het leven. Voor 
dergelijke initiatieven zie ik steeds 
meer animo in de samenleving ont-
staan en dat is dan ook waar het 
Gilde DRV zich de komende jaren 
voor in zal zetten.” Heeft u belang-
stellen mee te gaan doen als vrij-
williger bij Gilde De Ronde Venen, 
meldt u dan aan met een email naar: 
info@gildedrv.nl of bel met 0297-
230280 (Tympaan – De Baat)

De Ronde Venen - Vanaf 5 no-
vember 2015 hangen er in het ge-
zondheidscentrum aan de Croon-
stadtlaan 1 te Mijdrecht diverse fo-
to’s van leden van Fotoworkshop De 
Ronde Venen. De leden kregen als 
opdracht om een foto te maken ge-
inspireerd op een van de 5 onder-
staande muzieknummers, te weten:
Lucy in the sky with diamonds, ‘The 
Beatles’ When I’m 64, ‘The Beatles’ 
Bridge over troubled water, ‘Simon 
and Garfunkel’ Stairway to heaven, 
‘Led Zeppelin’ Comfortably numb, 
‘Pink Floyd’. De invulling van de foto 
kon gebaseerd worden op de tekst 
van de nummers of op het gevoel 

dat de muziek bij de fotograaf op-
roept. De inzendingen waren ver-
rassend en divers. Ook zijn alle 5 
bovenstaande nummers vertegen-
woordigd in de foto’s. Wellicht dat 
als u langs de foto’s loopt ook uw 
kijk op een bepaald nummer iets bij 
u losmaakt wat u niet had verwacht. 

In elk geval is de tentoonstelling en 
de diversiteit in de foto’s wederom 
de moeite waard om even bij stil te 
staan of even weg te dromen naar 
de jaren ’60 of ’70 en je te laten 
meevoeren in ‘The fl ow’ van die tijd. 
Voor meer informatie en foto’s: 
www.fotoworkshopdrv.nl
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VVD: “Dit college durft geen keuzes te maken”

Gehele oppositie stemt 
tegen begroting 2016
Vervolg van de voorpagina

“Vele moties en amendementen zijn 
de afgelopen periode in deze raad-
zaal behandeld, maar vele daarvan 
heeft het college naast zich neer-
gelegd of bij de uitvoering zoda-
nig ‘aangepast’ dat ze beter in het 
straatje van het college pasten. Het 
meest pregnante voorbeeld hier-
van is de motie betreffende de ta-
kendiscussie. Een lang gekoester-
de wens van een groot deel van 
de Raad. De raad, en met name de 
VVD, voelt een urgente behoefte om 
deze discussie te kunnen voeren om 
zo het visieloze beleid van het colle-
ge richting te kunnen gaan geven. 
Het voeren van die takendiscus-
sie lijkt - naast een eventueel for-
se OZB-verhoging - nog de enige 
mogelijkheid om de begroting voor 
de komende jaren op orde te krij-
gen. Deze discussie zou vóór déze 
raadsbijeenkomst gevoerd moeten 
worden, maar werd door het college 
ook nu weer verder vooruitgescho-
ven. Het college durft - zo meent 
de VVD - geen beslissingen te ne-
men omtrent welke taken anders, 
of zelfs wellicht in het geheel niet 
meer, door de gemeente behoren te 
worden uitgevoerd. Een ander voor-
beeld is het door het CDA verzochte 
onderzoek naar de werkprocessen 
binnen het sociaal domein. Het op 
grond daarvan uitgebrachte rapport 
belicht inderdaad iets van  ‘Het soci-
aal domein’, maar de inhoud sluit op 
geen enkele manier aan bij hetgeen 
in de motie van het CDA werd ver-
zocht te onderzoeken! Het blijft hob-
bybankieren met dit college.

Problemen
Gebeurt er dan helemaal niets? Na-
tuurlijk wel, dit college lost de pro-
blemen op met een bezuiniging van 
7000 euro op een hertenkamp, het 
introduceren van een relatiebox en 
het, zonder de raad hierover te in-
formeren, verlengen van contrac-
ten binnen het sociaal domein. De 
overige problemen worden opgelost 
door een greep uit de portemonnee 
van onze inwoners door middel van 
een fl inke verhoging van de OZB, 
dit terwijl – zo werd overeengeko-
men en beloofd - de OZB slechts 
verhoogd zou worden indien nood-
zakelijk in verband met - aantoon-
baar – hogere gemeentelijke uitga-
ven binnen dat domein. Die nood-
zaak is wat de VVD betreft met het 
nu voorliggende rapport nog op 
geen enkele wijze aangetoond. De 
VVD gaat er dan ook vanuit dat de 
coalitiepartijen tegen deze begro-
ting gaan stemmen, gezien hun be-
lofte aan de inwoners vorig jaar de 
OZB alleen te verhogen wanneer 

dit noodzakelijk zou blijken voor dit 
domein. De VVD wil de coalitiepar-
tijen graag aan deze belofte hou-
den. De VVD is voorts van mening 
dat het anders kan en moet. De 
door het college in haar begroting 
voorgestelde verhoging van de OZB 
met 6% levert ongeveer 420.000 
euro op. Dit bedrag kan wat de 
VVD betreft prima gevonden wor-
den binnen de huidige begroting. 
De VVD heeft hiertoe een amen-
dement opgesteld, waarbij 331.000 
euro gevonden moet worden bin-
nen het budget van het sociaal do-
mein en de overige 116.000 euro el-
ders zoals weergegeven in de Sep-
tembercirculaire.
Om de begroting voor komend jaar 
en de daaropvolgende jaren ook 
sluitend te kunnen maken, inclusief 
de uitdagingen die nog bestaan op 
het gebied van bruggen, kunstwer-
ken etcetera, is het urgent en nood-
zakelijk de takendiscussie nog dit 
jaar af te ronden! De VVD durft de-
ze uitdagingen aan en is bereid om 
keuzes te maken, hoe moeilijk de-
ze ook zullen zijn. Wij verwachten dit 
ook van de overige fracties en zeker 
van het college”, aldus de VVD. 

Duidelijk
Duidelijke taal, maar de fracties van 
de coalitie hadden er duidelijk geen 
boodschap aan. Niet dat die niet 
ook kritisch waren over de begro-
ting, maar de verhoging van de OZB 
‘dat kon niet anders’. Ronde Venen 
Belang had in eerste instantie wel 
een amendement ingediend tegen 
de verhoging van de OZB, maar trok 
die op het laatste moment weer in. 
Wel vonden zij de begroting ‘uiter-
mate onleesbaar’ en niet alleen van-
wege het taalgebruik, maar vooral 
door de presentatie. 
De CU-SGP gaf ook duidelijk aan 
dat de fi nanciële positie van de ge-
meente ‘kwetsbaar was’: “De alge-
mene reserve blijft ook voor 2016 
en 2017 onder het gewenste niveau 
met het oog op de risico’s, de kosten 
van het sociaal domein zijn nog on-
voldoende zichtbaar en we hebben 
achterstanden in het onderhoud van 
de infrastructuur. 
We zien ook een paar lichtpunten. 
De woningmarkt trekt aan, de pro-
jecten lijken nu echt te gaan lopen 
en de prognoses van de projecten 
zijn minder somber dan in het verle-
den. Ook zien we dat de verwacht-
te leencapaciteit in de komende ja-
ren afneemt, wat gunstig is met be-
trekking tot de rentelasten. Maar we 
zijn er nog niet. En dus blijft het ver-
standig om voorzichtig te begroten.
De transformatie van het sociaal do-
mein moet nog haar beslag krijgen, 
maar moet wel doorgezet worden 

willen we de vermindering van de 
rijksbijdragen in de komende jaren 
kunnen opvangen. 
Het college stelt voor om de additio-
nele uitvoeringskosten met het oog 
op die transformatie te bekostigen 
uit een extra verhoging van de OZB. 
Daarmee wordt voorkomen, dat de 
budgetten voor zorgkosten worden 
aangetast door uitvoeringskosten. 
De ChristenUnie-SGP steunt die 
lijn.”

OZB
“Onze fractie heeft met het voorstel 
van de VVD inzake de OZB, daar 
dan direct of indirect de dekking uit 
de algemene reserve gehaald wordt. 
Wij hebben al aangegeven dat de fi -
nanciële positie van de gemeente 
kwetsbaar is. Onze huidige reserve 
is niet eens afdoende om de risico-
buffer af te dekken. Daarom zijn die 
inkomsten uit projecten en grond-
verkopen ook dringend nodig om 
vet op de botten te krijgen. In die af-
weging kiest de ChristenUnie-SGP 
ervoor om nu een klein offer van 
de inwoners te vragen in de we-
tenschap dat in de komende jaren 
de rijksbijdrage voor de zorgkosten 
nog fors dalen en het niet zeker is of 
we de kosten zelf ook kunnen be-
perken onder andere door de de-
mografi sche ontwikkeling. In die af-
weging kiezen wij ervoor dit amen-
dement van de VVD niet te steu-
nen, en in te stemmen met het col-
legevoorstel”, aldus de fractie CU-
SGP. De fractie van het CDA hield 
zich aan de gemaakte afspraak, om 
geen lange algemene beschouwin-
gen te houden: “De begroting gaat 
om 100 miljoen euro. Een van onze 
ambities is een duurzame fi nancië-
le huishouding. Er wordt voor 2016 
een positief resultaat verwacht. Dat 
is een prestatie, maar het kasboekje 
van de gemeente geeft geen aanlei-
ding om pas op de plaats te maken.” 
Het CDA kwam met de voorstellen 
om het hertenkamp en de boom-
feestdag te behouden die het beide 
haalden en ook een motie om iets te 
gaan doen met de duplexwoningen 
aan de Raadhuislaan werd in meer-
derheid overgenomen. (Daarover 
leest u elders in deze krant, red.) 
Ook de overige fracties
 kwamen met ideeën, voorstellen, 
kritiek, lichte kritiek, teveel om al-
les te benoemen. De begroting is 
door de meerderheid aangenomen, 
het werk in 2016 kan verder. Er wor-
den wat wijzigingen aangebracht 
in de begroting, er wordt ‘gekeken’ 
naar de 4 moties die zijn aangeno-
men en daar horen we in de toe-
komst ‘misschien’ nog iets over en 
verder draait alles weer door en zal 
er zichtbaar weinig veranderen.

Frans Lugtmeijer VVD

Wim Stam CU-SGP

Rein Kroon CDA

Rene Bultena RVB

Fotoworkshop DRV

Kent u Liek’s Loods al?
Mijdrecht - Sinds April van dit jaar 
heeft Mijdrecht er een mooie aan-
vulling bij in het winkelaanbod. In 
het pand tussen Karwei en de Vak-
garage is Liek’s Loods gevestigd. 
Bij Liek’s Loods wordt een voor de 
Ronde Venen uniek concept ge-
hanteerd: U levert uw tweedehands 
spullen in en ontvangt na de ver-
koopperiode 25% van de opbrengst! 
Omdat er beperkt ruimte is (ruim 
250m2) en Liek’s Loods geen kring-
loop winkel is wordt echter niet al-
les ingenomen voor de verkoop. U 
kunt voor meer informatie terecht 
op de website: www.lieksloods.nl of 
loop gewoon eens binnen en laat u 
dan gelijk verbazen door het gewel-
dige aanbod aan mooie en bijzon-
dere spullen! De winkel is geopend 
tussen 10.00 en 16.00 uur (woens-
dag en zondag gesloten) Sinds deze 
maand is het ook mogelijk uw deel 
van de opbrengst te doneren aan 
een goed doel. Er is gekozen voor 
3 lokale doelen en 3 landelijke doe-
len. Deze doelen kunt u terugvinden 

op de website. Inleveren van spul-
len kan gewoon tijdens openings-
tijden van de winkel. Voor grote 
meubels is het handig van te voren 
even te informeren of er ruimte is 
om uw meubels te plaatsen. U kunt 
de winkel bereiken via telefoon-
nummer 06-46796204 of via mail: 
lieksloods@gmail.com (contact-
voorkeur is via mail, omdat het soms 
wegens drukte in de winkel niet mo-
gelijk is de telefoon op te nemen). In 
de week van 16 november wordt be-
gonnen de winkel in kerstsferen te 
brengen. Er zijn al veel kerstspullen 
ingeleverd voor de verkoop, maar 
uiteraard is nog meer welkom. In-
leveren van kerst gerelateerde spul-
len kan t/m 15 december. Bij voor-
keur in dozen of vuilniszakken voor-
zien van uw naam. Uiteraard kunt u 
in de winkel ook terecht voor een 
origineel (kerst)cadeau of een ca-
deaubon. Omdat Liek’s Loods uit-
sluitend nette tweedehands spullen 
verkoopt zijn de artikelen zeer ge-
schikt om cadeau te geven.

Afgelopen week is door het 
Mijdrechtse bedrijf Homan het 
centrum weer voorzien van de  
feestverlichting. Het begin van de 
feestelijke  fi nale van het jaar. De 
dagen worden weer kortere en 
dan is het de tijd dat we het ook 
thuis gezellig maken. De winkels 
zien er ook vaak feestelijk uit.
We beginnen deze mooiste tijd 
van het jaar met de sinterklaasin-
tocht a.s. zaterdag 14 november, 
nadat de Sint is aangekomen in  
Zwolle komt hij direct door naar 
Mijdrecht. Dit jaar hebben we 
voor Sinterklaas iets heel speci-
aals in petto. In de nu nog leeg-
staande winkel aan de dorps-
straat richten we een Bed & 
Breakfast in, zodat als de Sint on-
derweg is en te moe is om direct 
door te reizen naar het Grote Pie-
tenhuis hij heerlijk in Mijdrecht 
kan overnachten.
Kom gerust af en toe even kijken 
of je een glimp van de Sint kan 
opvangen. Op koopzondag 19 
november zijn de kinderen wel-
kom om een kijkje te nemen en 
deel te nemen aan de ‘chocola-
deletter, etalage speurtocht’. In 
de Lindeboom kunnen de kin-
deren die dag knutselen. Sinter-
klaas zal op zaterdagmiddag 5 
december prijzen uitreiken van 
de Spaar en Win actie. De jaar-
lijkse spaar en win actie start a.s. 
zaterdag 14 november en loopt 
tot zondagmiddag 20 december 
15.00 uur. Bij ieder 10,00 die u 
besteed bij de winkels en horeca 
van Shopping Mijdrecht ontvangt 
u een M! plakmuntje, 10 munt-
jes op de spaarkaart en de spaar-
kaart wordt een lot. Dit jaar zijn er 
21 fi etsen te winnen. De Speciale 
Shopping Mijdrecht fi etsen zie u 
de komende tijd wel verschijnen 
in het centrum. Maar we verlo-
ten ook ieder week vier Shopping 
Mijdrecht pakketten. 
Het is dus extra leuk de komen-
de tijd u aankopen te doen bij de 
winkels van Shopping Mijdrecht.
Shop Lokaal! wordt er tegen-
woordig vaak geroepen en daar 
zijn wij, hoe kan het ook anders, 

mee eens. Mijdrecht heeft veel te 
beiden, fi liaalbedrijven maar ook 
veel zelfstandige winkeliers. Na-
tuurlijk is er het gemak van be-
stellen via internet en is een ritje 
naar een grote stad zo gemaakt, 
maar kijk een wat dichterbij huis 
voor de decemberaankopen, net 
iets meer persoonlijke aandacht 
en service en dan houden we 
ook met elkaar ons dorp gezond. 
De Gemeente De Ronde Venen 
dacht dit ook en heeft ons ge-
vraagd een cadeaubon te maken 
die zij deze week aan de mantel-
zorgers uitreiken, een bon die te 
besteden is bij de lokale onder-
nemers. Een prachtig initiatief.
Als op 6 december Sinterklaas 
het land weer heeft verlaten ma-
ken we ons op voor de kerst. Op 
zaterdag 12 december laten de 
versspecialisten van De Passage 
u inspiratie opdoen voor u kerst-
ontbijt en kerstdiner. Op koop-
zondag 13 december is er op het 
Raadhuisplein een Kerstmarkt en 
brengt de kerstman met zijn slee 
een bezoek. Op zaterdag 19 de-
cember wordt het centrum van 
Mijdrecht overspoeld door kerst-
mannen. Dan vindt voor de twee-
de keer de Santarun plaats. Op 
koopzondag 20 december is het 
“Kerst in het dorp”met vele acti-
viteiten in samenwerking met de 
kerken. Kortom volop activiteiten 
in Shopping Mijdrecht de komen-
de periode. Wij wensen u veel 
plezier! En blijf ons volgen op Fa-
cebook voor de meest up to date 
informatie

Graag stel ik me even aan u voor 
ik ben Mister M! Het ‘manne-
tje’ van Shopping Mijdrecht, zeg 
maar de centrum manager. Op de-
ze plek ga ik u de komende tijd in-
formeren over het reilen en zeilen 
in ons centrum. Heeft u vragen of 
opmerkingen, problemen of goe-
de ideeën laat het mij maar weten.
Dat kan via de facebookpagina 
van shopping Mijdrecht maar ook 
naar het mailadres
misterm@shoppingmijdrecht.nl.

OBS De Eendracht geeft een 
‘podium’ aan groot en klein!
Mijdrecht - Hoe belangrijk het is om 
talenten te ontwikkelen en ook met 
elkaar te delen weten alle leerlingen 
van de Eendracht als het weer ‘Po-
diumfeest’ is. De tribune zit vol met 
trotse ouders, opa’s en oma’s en de 
kinderen staan vol spanning achter 
de coulissen met hun leerkrachten 
tot het grote moment op het podium 
is aangebroken. Een kleurrijk scala 

aan muzikale acts, toneel en dans 
komen in ruim anderhalf uur voor-
bij en zorgen voor veel plezier bij de 
toeschouwers. Alle leerlingen die dit 
keer zelf niet optreden mogen al-
vast dromen van hun moment op 
het podium over ongeveer een half 
jaar. Daar gaan vast weer heel wat 
woensdagmiddagen oefenen in zit-
ten, maar dat is het meer dan waard!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Toneelvereniging WIK:
De Geflipte Flierefluiter
Mijdrecht - De cast van de toneel-
vereniging WIK is weer enthousi-
ast bezig met repeteren voor de na-
jaarsuitvoering van 14 en 21 novem-
ber a.s. Deze klucht is geschreven 
door Hub Fober. Het zit ‘m niet lek-
ker, die ouwe Teun Brandsma, dat 
zijn kinderen en kleinkinderen zo 
weinig respect voor hem hebben.
Om daar verandering in te brengen, 
maakt de nog altijd vol streken zit-
tende opa Brandsma de familie wijs, 
dat hij een groot bedrag in de Lotto 
gewonnen heeft. Op slag is hij nu de 
belangrijkste man in huis geworden. 
Zelfs de nieuwe achterbuurvrouw 

laat haar oog op hem vallen. Zou de 
ouwe Brandsma hier mee wegko-
men? Zeker de moeite waard om dit 
te komen bekijken. WIK nodigt u uit 
om één van de twee voorstellingen 
te komen kijken in Zalenverhuur ‘T 
Oude Parochiehuis aan de Bozen-
hoven 152 te Mijdrecht. De voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Na af-
loop is er muziek. Kaarten voor de 
uitvoering zijn aan de deur te koop á 
10,- (als u donateur wordt is het 6,25 
p.p. per avond) of (om zeker te zijn 
van kaarten) te bestellen; telefoon-
nummer: 0297-283979.

Mindfulness voor 
kinderen nu ook in DRV
De Ronde Venen - Zaterdag 7 no-
vember was de laatste les van de 
8-weekse methodische Mindfulness 
training speciaal voor kinderen, ge-
geven door Eline Snel-Laan. Het 
was een eerste training (pilot) waar 
vijf kinderen tussen de 8 en 10 jaar 
met succes aan deelnamen. De kin-
deren kwamen uit Wilnis, Mijdrecht, 
Waverveen en Amstelhoek en de 
training werd gegeven in De Hoef.

Wat is Mindfulness?
Mindfulness is een aandachtstrai-
ning. Via onder andere meditatieoe-
feningen leren kinderen zich te ont-
spannen en mild en vriendelijk, zon-
der oordeel, naar eigen gedachten 
en gevoelens te kijken. Bewust le-
ren aanwezig te zijn bij de zon op 
je huid, de wind in je haar, de ver-
moeidheid of onrust in je lijf en al-
le andere dingen die je maar kunt 
opmerken in de binnen –en buiten-
wereld.

Waarom Mindfulness 
voor kinderen?
Kinderen hebben het vaak te druk, 
net als volwassenen. Ze kunnen niet 

slapen, zijn snel afgeleid, vaak on-
rustig en oordelen vaak over eigen 
gevoelens en gedrag. Ze hebben 
een hoofd vol piekergedachten. De 
‘aanknop’ doet het wel, maar waar 
zit de ‘stopknop’?
Kinderen leren via de training 
‘Mindfulness voor kinderen’ niet te 
oordelen over gevoelens, gedachten 
en gedrag, maar ze met een vrien-
delijke blik op te merken. Kinderen 
leren beter te observeren en zich te 
concentreren, in contact met hun lijf 
te zijn en zichzelf tot rust te bren-
gen. Door meer rust in hoofd en lijf 
neemt de concentratie en het zelf-
vertrouwen van het kind toe. 

Mindfulness voor kinderen 
in De Ronde Venen
Eind november 2015 zal Eline Snel-
Laan met succes de opleiding als 
kindertrainer aan de internationa-
le Academie voor Mindful Teaching 
afronden. Vervolgens zal zij vanaf ja-
nuari 2016 verschillende kindertrai-
ningen in de leeftijd van 6 t/m 14 
jaar aanbieden vanuit haar eigen 
praktijk aan de Kromme Mijdrecht 
in De Hoef.

Traditionele veiling in de 
Ontmoetingskerk
Wilnis - Op zaterdag 14 novem-
ber is het weer zover: De traditi-
onele jaarlijkse veiling bij de Ont-
moetingskerk in Wilnis! Vanaf 15:00 
uur zijn er verkooptafels aanwe-
zig. Hier worden o.a. nieuwe en 
tweedehandsspullen, bloemstukjes 
voor binnen en buiten en prachtige 
Kerst-en Nieuwjaars(foto)kaarten 
verkocht. U kunt ’s middags ook de 
kavels van de veiling, die om 20:00 
uur begint, bekijken.
’s Avonds vanaf 19:30 uur bent u 
van harte welkom voor een kop kof-
fie waarna om 20:00 uur de avond 
begint met de eerste trekking van 
de verloting onder notarieel toe-
zicht.Hierna starten we met de grote 
veiling en afgewisseld met een aan-
tal ronden van het Rad van Avon-

tuur. De kinderen kunnen naar de 
kinderbioscoop. Zo is de veiling een 
uitje voor het hele gezin en voor een 
goed doel. Naast de gebruikelijke 
spullen die op een veiling worden 
ingebracht, komen er ook dit jaar 
weer een aantal taarten, worsten, 
kaas en paling onder de hamer. 
Daarnaast worden er weer allerlei 
diensten aangeboden, waarop men 
kan bieden. Eveneens zal op deze 
avond de trekking van de Najaarslo-
terij plaatsvinden. De gehele avond 
zijn er uiteraard hapjes en drank-
jes te verkrijgen en we nodigen dan 
ook iedereen van harte uit om bij dit 
festijn aanwezig te zijn! Alle festivi-
teiten vinden plaats in de Schakel, 
achter de PKN Ontmoetingskerk in 
Wilnis, Dorpsstraat 20

Eerste Blaas Maar Raak project 
afgerond Viribus Unitis
Wilnis - Woensdagavond 4 novem-
ber was het een gezellige drukte in 
het clubgebouw van muziekvereni-
ging Viribus Unitis.
Een cursusperiode van 6 weken 
werd door de leerlingen van het 
Blaas Maar Raak project afgeslo-
ten met een optreden. Er werden ra-

ken noten gespeeld op een trombo-
ne, en tijdens een gezellig lied kwa-
men er mooie noten uit een bugel 
en trompet. 
In de 6 weken hebben leerlingen 
kennis gemaakt met alle instrumen-
ten die gebruikt worden in een fan-
fare. Leerlingen die door het Blaas 

Maar Raak project enthousiast zijn 
geworden en een instrument wil-
len leren spelen, kunnen deelne-
men aan de vervolglessen die op 1 
december van start gaan. Het Blaas 
Maar Raak project is een groot suc-
ces geweest en wordt zeker her-
haald.

Proostdijschool krijgt 
voetverzorgingsles
Mijdrecht - De kinderen uit groep 4 en 5 van de 
Proostdijschool krijgen bij natuur lessen over het li-
chaam. Daarbij hoort ook hoe je jezelf goed kunt ver-
zorgen. Deze week was er daarom een gastdocent. 
Carla Kenbeek is pedicure en heeft de kinderen een 
gastles gegeven waarin zij vertelde hoe je je voeten 
het beste kunt verzorgen. De kinderen werkten aan 
de opdrachten uit het boekje Kapitein ProVoet. Daarin 
leerden zij onder andere allerlei kwaaltjes herkennen 
die je aan je voeten kunt hebben. Met uitleg van Car-
la Kenbeek weten zij nu hoe ze het verschil tussen een 
wratje en een likdoorn kunnen herkennen en wat je 
eraan kunt doen. Ook werd er van ieder kind een voet-
afdruk gemaakt om te kijken welk type voet zij heb-
ben. Natuurlijk leverde dat veel hilariteit op. ‘Juf, het 
kriebelt’ was de meest gehoorde opmerking tijdens 
het ‘verven’ van de voetzool om de afdruk te kunnen 
maken. Dankzij Sonja, onze hulp vanuit Zideris , kon-
den de voeten weer schoongemaakt in de schoenen.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - Afgelopen weekend was 
het toneel van de Hoefse toneelver-
eniging “De Opregte Amateur” om-
getoverd in een strand voor het door 
Frouwke Doornbos geschreven stuk 
“Bikini’s en Bratwurst”. Dat begon 
luguber met een moord, maar in het 
verdere verloop bleef het voor het 
publiek onduidelijk wie de moorde-
naar was. Als in een detectivever-
haal werden er tal van clou’s aan-
gereikt en na het slotakkoord barst-
te de discussie dan ook los. 
In het uitzonderlijk fraaie decor van 
De Hoef-aan-Zee volgden we de 
belevenissen van het Duitse stel 
Helga (Monica Boone) en Rex (Har-
ry Bakker) en het Groningse echt-
paar Bertus (Ronald Wieman) en 
Gezina (Annet van der Meer). We 
zien de onbeantwoorde liefde van 
strandwacht Ken (Joey Bakker) 
voor de serveerster Mellanie (Belin-
da Wahlen), van de Duitse Dochter 
Steffanie (Patricia Spruijt) voor Ken 
en van de Groningse zoon Berend 
(Peter van Kempen) voor Steffanie. 
Om het nog ingewikkelder te ma-
ken arrangeert Rex amoureuze af-
spraakjes met onbekenden, wordt 
bij het kuilen graven de hond van 
de luid rochelende kapitein-visver-
koper (Winfried Achterberg) gevon-
den en proberen commissaris Cack 
(Anneke Hogenboom) en haar as-
sistent Floortje (Suzan Duivenvoor-
de) de oplossing van de geheimzin-

nige moord te vinden. Zouden de 
verdwaalde nudist (Patrick van de 
Graaf), de louche verkoopster (Ida 
Sietsma) of de bestolen kok (Bep 
Kandelaar) er wellicht iets mee te 
maken hebben? Er waren verschei-
dene aanwijzingen in de loop van 
het stuk te vinden, zoals de laar-
zen en de gele handschoenen, die 
de dader droeg. Maar toen in de al-
lerlaatste scene de commissaris de 
moordenaar ontmaskerde, bleef dat 
voor het publiek toch nog verbor-
gen, waarmee meteen het belang-
rijkste onderwerp van de gezelli-
ge naborrel was geschapen. Allerlei 
suggesties deden de ronde, de op-
gemerkte aanwijzingen werden be-
discussieerd en ook het postuur van 
de acteurs werd meebeoordeeld. De 
belangrijkste aanwijzing was echter 
het feit dat de manke kapitein toen 
deze in bikini(!!) Rex een poets wilde 
pakken absoluut geen last meer had 
van enige lichamelijke beperking. 
Daarmee onthullen wij het voor alle 
amateur-rechercheurs: de kapitein 
was de moordenaar. De techniek 
was weer in de vertrouwde handen 
Van Jerry Koeleman, voor de grime 
tekenden Nel Spruijt en Annie Bak-
ker, het decor kwam uit de bekwa-
me handen van Jan Pieterse en Hen 
Kandelaar, souffleuzes waren Linda 
Bloemer en Corrie van der Meer en 
de algehele regie was in handen van 
Tiny Pieterse.
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Anthony Fokker op 
tournee in theaters
Regio - Na een succesvol tournee 
vorig jaar is de Film- en Muziekthe-
atervoorstelling van Theater Noma-
de over het leven van Anthony Fok-
ker op herhaling. De voorstellingen 
op vijf Nederlandse vliegvelden wa-
ren erg sfeervol en goed bezocht. 
Op woensdag 18 november is de-
ze voorstelling nu te zien in Crown 
Theater Aalsmeer.
Een unieke en niet te missen voor-
stelling voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de luchtvaart en Fokker 
in het bijzonder. Ab Gietelink maakt 
al ruim dertig jaar toneelvoorstellin-
gen en locatieprojecten over Neder-
landse geschiedenis zoals Hamlet 
en Max Havelaar. Zijn laatste project 
was King’s Speech. De wervelen-
de muziek- en filmtheatervoorstel-
ling “Anthony Fokker” vertelt het le-
vensverhaal van zijn onvoorstelbaar 
dramatische leven. Hoge stijgingen, 
diep vallen. Met humor, live muziek, 
originele filmbeelden, licht- en ge-
luidseffecten. Het muziekduo ‘De 
Wilde Eendt’ verzorgt op eigenzinni-
ge wijze levende muziek uit de jaren 
10, 20 en 30. Er gebeurt ontzettend 
veel op het podium. Het wordt een 
spektakel! Je wordt meegezogen in 
de vooroorlogse luchtvaartgeschie-
denis. Fokker speelde een cruciale 
rol in de mondiale ontwikkelingen 
van de vroege luchtvaart.
Op 1 september 1911 maakte hij in 
zijn eigengebouwde ‘Spin’ het be-
kende rondje om de Haarlemse St. 
Bavo kerk. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog werd hij in korte tijd een 
toonaangevend vliegtuigbouwer in 
Duitsland.
De bekende Duitse gevechtspiloot 
Manfred van Richthoven, beter be-
kend als de Rode Baron, behaalde 
zijn overwinningen in een rood ge-
verfde Fokker driedekker. Bij zijn te-

rugkeer in Nederland (1919) werd 
Anthony Fokker tijdens de Eerste 
Luchtvaart Tentoonstelling Amster-
dam (ELTA) de held van pers en pu-
bliek. Zijn fabriek in Amsterdam-
Noord werd al gauw de belang-
rijkste vliegtuigenfabriek in Neder-
land. Anthony Fokker zelf spreidde 
zijn vleugels internationaal uit naar 
Amerika. Hij werd eind jaren 20 de 
grootste vliegtuigbouwer ter we-
reld, totdat in de jaren na de beurs-
crisis van 1929 zijn bedrijven wer-
den overgenomen. In de jaren 30 is 
hij de belangrijkste importeur van 
Amerikaanse vliegtuigen in Euro-
pa. Hij sterft aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog in december 
1939. 

Twee voorstellingen
Op woensdag 18 november zijn er 
twee voorstellingen; de voorstel-
ling om 15.00 uur is een verkor-
te ‘school’ versie van 65 minuten 
over de jonge jaren, de pioniersja-
ren en de eerste Wereldoorlog tot en 
met 1918. De voorstelling om 19.00 
uur is de ‘standaard’ voorstelling en 
gaat daarnaast ook over de jaren 
20 en 30. Voor meer informatie en 
het kopen van kaarten kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl

Rondleiding VTOC “Fokker”
’s Middags opent VTOC “Fokker” 
van 13.30 - 14.45 uur haar deuren 
en wordt er een rondleiding ver-
zorgd. Tijdens de rondleiding bij 
VTOC “Fokker” krijgt u een kijkje in 
het vliegtuigonderhoud van nu en 
morgen. Voor deze rondleiding kunt 
u zich aanmelden via anthonyfok-
ker@vtoc.nl. De rondleiding is al-
leen mogelijk op vertoon van een 
toegangskaartje voor de Anthony 
Fokker voorstelling in Aalsmeer.

Lique’s Creations & More 
gebruiker van’ de Broedplaats’
Vinkeveen - Er is weer een nieu-
we gebruiker van de Broedplaats 
(Herenweg 63E) in Vinkeveen bij-
gekomen. Op donderdag 22 ok-
tober jl. heeft Angelique Streef-
kerk van Lique’s Creations & More 
(www.liquescreationsandmore.nl) in 
de broedplaats namelijk haar eerste 
cursus gegeven. De Broedplaats is 
gevestigd in de benedenverdieping 
van het vroegere zusterhuis Maria-
Oord aan de Herenweg 63 E te Vin-
keveen (zie ook www. druktevan-
belang.org). De Broedplaats wordt 
momenteel beheerd door de kern-
groep WOEV die nu druk bezig is 
met het maken voor plannen voor 
de inrichting van de gehele bene-
denverdieping. Lique’s Creations & 
More geeft creatieve workshops in 
Vinkeveen, Amstelveen en Utrecht 
en op locatie. ‘s Avonds en overdag. 
Hier kunnen schilderijen, kunstob-
jecten, beelden, ornamenten, de-
coratiestukken etc. gecreëerd kun-
nen worden. In deze creatieve work-
shops wordt o.a. gebruik gemaakt 
van Powertex. Powertex is een ver-
harder en verf ineen, milieuvriende-
lijk en op waterbasis. Door toevoe-
ging van powertex producten kun-
nen de meest fantastische structu-
ren en reliëfs gemaakt worden maar 
ook pasta en klei waarmee geboet-
seerd kan worden. Mixed Media wil 
zeggen dat gewerkt wordt met ver-
schillende technieken in meerdere 
lagen en toevoegingen van diverse 
materialen zoals de powertex pro-
ducten en zeker ook oneindig veel 
andere dingen zoals stofjes, kant, 
papier, karton, knopen en schelpen, 
ook verwerken van stempels en sja-

bloneren hoort hierbij. Iedereen 
kan met powertex een mooie crea-
tie maken, of je nu werkt naar een 
voorbeeld of je eigen creativiteit laat 
gaan; een ieder gaat met een eigen 
mooie creatie naar huis. 
Powertex workshops zijn ideaal 
voor een vriendinnenuitje, moeders 
& dochters, vrijgezellengroepen, 
teambuilding, familie uitje, dagje uit; 
maar natuurlijk ook voor iedereen 
die het eens wil proberen. Op don-
derdag 12 november as van 14.00 
– 20.30 uur houdt Angelique een 
OPEN DAG Kerst Decoraties ma-
ken. Locatie: de Broedplaats, He-
renweg 63E te Vinkeveen. Kom een 
kijkje nemen naar de voorbeelden 
welke in de kerst workshops ge-
maakt kunnen worden. Onder ande-
re een engel op een bal, maar ook 
een krans, vaasje, kerst medaillon, 
abstracte engel, schilderijtjes etc. 
alle werkstukken zijn blijvend.
Natuurlijk staan er ook de voorbeel-
den van de gewone workshops en 
kunnen we kennis maken bij een 
kopje koffie, drankje en iets lekkers. 
Vanaf maandag 16 november 2015 
starten de kerst workshops. 
Inschrijven kan op de open dag of 
door een email te sturen naar www.
liquescreationsandmore.nl of bel 06 
30 46 78 30 reserveer tijdig voor een 
groep, vol is vol. Tijdelijk is nu de 
Broedplaats te gebruiken voor bij-
eenkomsten, cursussen, workshops 
en vele andere activiteiten. Verde-
re informatie over gebruik van de 
Broedplaats is te verkrijgen via de 
kerngroep WOEV, email: woev@
outlook.com of telefonisch via 06-
10433592.

Regio - Vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 november is het weer 
zover, Duoplant op de legmeerdijk 
wordt getransformeerd in Winterse 
sferen. Na het grote succes van vo-
rig jaar organiseert Duoplant ook dit 
jaar weer de Winterfair. Alles op het 
gebied van het thema Winter ziet u 
dan ook terug tijdens de winterfair, 
o.a. de mooiste kerstarrangemen-
ten, kerstboeketten en kerststuk-
ken. Diverse trends voor in uw huis 
op het gebied van decoratie, tafel-
schikkingen, kerstbomen en natuur-
lijk mag ook de winterse korst niet 
ontbreken. Deze dagen is er zelfs 
horeca geregeld, restaurant 8cht 
van de pontweg uit Aalsmeer ver-
zorgt o.a. overheerlijk erwtensoep 
en gluhwein. Bovendien zijn er ook 
tweeëntwintig bedrijven uit de om-
geving die zichzelf graag willen pro-
fileren en met u willen kennisma-
ken. Zij presenteren u diverse leu-
ke Sinterklaas en kerstcadeaus, zo-
als sierraden, woonaccessoires, ze-
pen, oliën, kransen en potten, maar 
ook voor kleding en alles op het ge-
bied van beauty kunt u die dag bij 
ons terecht. Natuurlijk mag het the-
ma Oud en Nieuw niet ontbreken 
bij deze winterse dagen, daar ho-
ren overheerlijke oliebollen bij en 
voortreffelijke champagne. U hoort 
het al, er is van alles te beleven tij-
dens deze gezellige winterse dagen. 
Duoplant verzorgt, zoals u van ons 
gewend bent, ook weer een knal-
lend muziekprogramma voor de-
ze dagen, met o.a. optredens van 
Edo Botterman, Niels Bode, Mar-

leen Palmer, Popkoor Soundsation, 
Vincent Collet, Koor Sonority, Nan-
cy Beerens, Danilo Kuiters en zelfs 
Yves Berendse zal op zaterdag om 
14.00 uur bij ons komen optreden. 
Ook aan de kleinste is gedacht, kom 
lekker schaatsen op onze schaats-
baan, laat je schminken, kom ken-
nismaken met onze zwarte pieten, 
en nog vele meer. Tevens is er op 
deze drukke dagen speciaal vervoer 
geregeld, de winterse huifkar ver-
voert u vanaf de parkeerplaats, zo-
dat u zelfs niet meer ver hoeft te lo-
pen in geval van drukte met parke-
ren. Steun met uw komst Stichting 
Ambulance wens. Stichting Ambu-
lance Wens Nederland is een groep 
van 200 medisch geschoolde vrij-
willigers die zich dagelijks inzet-
ten om een wens van een niet mo-
biele terminale patiënt in vervul-
ling te laten gaan in daarvoor spe-
ciaal ontwikkelde ambulances. Met 
uw entree (1,00 euro voor een vol-
wassenen en 0,50 per kind), steunt 
u stichting Ambulance wens, waar 
wij vorig jaar tijdens de winterfair 
meer dan 2.100,00 euro voor opge-
haald hebben. Tevens maakt u dan 
kans op een diner voor vier perso-
nen of plaatsjes voor de kerstwork-
shop van Duoplant.
Kortom, een event dat u niet mag 
missen, kijk voor meer informa-
tie over het muziekprogramma op 
www.duoplant.nl
Wij zien u graag op vrijdag tussen 
15.00 uur en 21.00 uur, zaterdag van 
09.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Winterfair bij Duoplant

‘Kunt u de kleine lettertjes 
niet meer lezen?’
Regio - 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 lezen zijn. 
Na je veertigste word je er een keer 
mee geconfronteerd dat je ogen, als 
gevolg van een natuurlijk proces, 
slechter worden. “Multifocale len-
zen zijn ideaal voor mensen die nu 
al lenzen of een bril dragen, maar 
merken dat lezen lastiger wordt”, al-
dus Muus Sijbrants, contactlens-
specialist bij Sijbrants en van Olst in 
Uithoorn.
Op zaterdag 21 november a.s. houdt 
Sijbrants en van Olst in samenwer-
king met Bausch+Lomb van 09:30 
tot 17:00 uur een speciale open dag 
waar u alles kunt vragen over multi-
focale 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.”
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. Tevens kunnen mensen de 
multifocale lens van Bausch+Lomb 
dan een maand lang gratis uitpro-
beren.” De lenzen zijn gemaakt van 
super zuurstofdoorlatend materiaal 
en voelen zeer comfortabel aan.
Wilt u de lenzen uitproberen, dan is 
het raadzaam een afspraak te ma-
ken; voor informatie kunt u gewoon 
binnenlopen zaterdag 21 november.
Juist voor mensen die op kantoor 
werken, is het zicht dichtbij en op 
de zogenoemde tussenafstand van 
groot belang. Niet alleen bij het le-
zen van papier, maar ook van smart-
phones of, iets verder weg, de lap-
top 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 21 no-
vember 2015 van 09:30 tot 17:00 
uur bij Sijbrants en Van Olst, Dorps-
straat 32 in Uithoorn

Mijdrecht - Met ingang van de 
laatste vrijdag van deze maand wil 
Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging 
voortaan elke maand op die dag 
vanaf 10 tot 12 uur een ‘inloopoch-
tend’ organiseren voor mensen die 
hun dierbare(n) hebben verloren en 
daar met anderen over willen pra-
ten die in dezelfde situatie verkeren. 
Maar ook vrienden of vriendinnen 
die een gewillig oor hebben, zijn van 
harte welkom. Samen met hen hun 
verhaal doen en herinneringen op-
halen mits anderen datzelfde willen 
en ervoor open staan.
Anders gezegd: elkaars klankbord 
vormen tijdens een inloopochtend 
waarvoor het gebouw van Uitvaart-
centrum De Venen aan de Energie-
weg 136 (achter de Bos Houtloods) 
haar locatie gratis beschikbaar stelt. 
Binnen kan men in een rustige en 
besloten omgeving met elkaar ken-
nismaken, praten en steun zoeken. 
Een stukje rouwverwerking met en 
onder elkaar voor zover daar be-
hoefte aan is, want het is aan een 
ieder die het aangaat vrij om al dan 
niet te komen en/of van de facili-
teit gebruik te maken. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd en de toegang 
is gratis.

Vertel je verhaal aan elkaar
“Aanleiding is geweest dat ik op ze-
ker moment flarden van een ge-
sprek opving van twee dames die 
ik kende en waarvan ik de uitvaart 
en begrafenis heb verzorgd van bei-
der hun echtgenoten,” vertelt Jolan-
da. “Ze zaten samen op een bank-
je bij het gemeentehuis te praten. Ik 
kon merken dat ze aan elkaars ver-
haal veel steun ondervonden.
‘Lotgenoten’ dus, als je ze zo zou 
mogen noemen. ’s Avonds bedacht 
ik mij dat er voor dit soort situaties 
helemaal geen voorzieningen zijn 
voor die mensen. Want waar kun-
nen die straks naartoe in het najaar 
en winter als het slecht weer is? Dan 
kom je elkaar nauwelijks meer te-
gen, laat staan dat je samen op een 
bankje gaat zitten. Dat bracht mij 
ertoe om iedereen in die omstan-
digheid een dak boven het hoofd 
te bieden en in een warme en be-

sloten ambiance toch met elkaar in 
contact te kunnen komen. Dat kan 
dus elke laatste vrijdagochtend in 
de maand van 10 tot 12 uur In een 
ongedwongen sfeer binnen het ge-
bouw wat daar juist voor geschikt 
is. Ga met elkaar praten, je bent van 
harte welkom, er wordt geen thema 
aan verbonden, er zijn geen spre-
kers of wat dan ook, maar je kunt 
vrijuit met elkaar praten als dat op-
lucht. Iedereen die iemand kwijt is 
geraakt weet hoe dat voelt. Een an-
der die het (nog) niet heeft meege-
maakt kent dat gevoel niet. Lotge-
noten hebben dat wel en die kun-
nen steun aan elkaar ondervinden 
als ze elkaars verhaal (willen) aan-
horen. Soms klikt het. Mocht la-
ter bekijken dat een inspreker toch 
wel gewaardeerd wordt, kan dat al-
tijd nog.
Ik wil echter eerst eens kijken of er 
behoefte aan zo’n inloopochtend is,” 
aldus Jolanda. Een goed overdacht 
initiatief dat bovendien kan bijdra-
gen aan het leggen van onderlinge 
contacten tussen de bezoekers om 
op die manier het sociale leven weer 
beter op te pakken. In de nabijheid 
is voldoende parkeerruimte en er is 
een bushalte om de hoek op de In-
dustrieweg.
Wilt u eerst meer informatie, belt u 
dan met Jolanda Dirksen, tel. 0297-
594345 of 06-26242126.

Klankbord bij Jolanda 
Dirksen Uitvaartverzorging

Wintersport-occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-
ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voor-
komen dient uw ski- of snowboard-
uitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor u klaar om 
de technische staat van uw materi-
aal vrijblijvend te beoordelen. 
Van donderdag 19 november t/m 
zaterdag 28 november a.s. organi-
seert Intersport DUO wederom de 
jaarlijkse ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-
rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-

nen te koop aangeboden. 

Particulieren
Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening.
Naast het occasion-materiaal vindt 
u tijdens de beurs vele aantrekke-
lijke wintersportaanbiedingen. Zo 
kunt u tijdens de occasionbeurs 
nog gebruik maken van laagseizoen 
voordeel op ski- en snowboard on-
derhoud. Intersport DUO op de Zij-
delrij 7 in Uithoorn. (0297-560329) . 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

O.K.K. presenteert 
“Bruintjes bier bruist beter”
Mijdrecht - Op vrijdag 20 en zater-
dag 21 November opend toneelver-
eniging O.K.K de deuren voor een 
nieuwe voorstelling “Bruintjes bier 
bruist beter” Dit toneelstuk gaat 
over Een kunstschilder die er niets 
van terecht brengt en daardoor zijn 
verloofde tot wanhoop drijft en een 
bierbrouwer die het wel eens als 
schilder wil proberen zorgen voor 
een bruisend stuk toneel. Want bier-
koning Bruintjes doet het als schil-
der niet zo slecht en de kunstschil-
der voelt zich beter thuis in de bier-
business. Daar tussendoor bruisen 
enkele krengetjes van damesrol-
len. Een journaliste die de bierbrou-

wer voor de schilder aanziet en hem 
als een talent naar voren schrijft. De 
dochter van Bruintjes die zich stie-
kem als model aandient, niet we-
tend dat pa de rol van schilder heeft 
overgenomen. En dan een heerlij-
ke vuurspuwende tante die als klant 
van de brouwer alsmaar scheldt op 
de kwaliteit van zijn bier doch ten-
slotte toch wel in zijn armen be-
landt. Een hip geval vol absur-
de, kluchteffectvolle vergissingen... 
Dat word genieten! De voorstellin-
gen zullen gehouden worden in De 
Boei,Kerklaan 32 Vinkeveen.
De deur is open vanaf 19.30 
uur,aanvang 20.00 uur.

Leger des Heils centraal 
bij Passage
De Ronde Venen - U kent het Le-
ger des Heils vast van majoor Bos-
shardt, de Kerstpotten, de unifor-
men en de muziek. Ook weet u ze-
ker wel dat ze zich bezighouden 
met opvang van dak- en thuislo-
zen. Klopt allemaal. Maar wist u ook 
dat het Leger des Heils in Amster-
dam jonge moeders opvangt ? Dat 
ze proberen uit huis geplaatste tie-
ners een beschermende plek te bie-
den ? Dat er in de Jordaan een Kin-
derhospice is?

Op 18 november a.s. is Koos Koele-
wijn uit Aalsmeer, te gast bij Passa-
ge afd. Wilnis. In woord en beeld zal 
Koos Koelewijn u nader kennis laten 
maken met het werk van het Leger 
des Heils. Het staat vrijwel vast dat 
u een bredere blik en andere kijk op 
dit werk zal krijgen. Wij nodigen le-
den en gasten heel hartelijk uit om 
deze interessante avond bij te wo-
nen, aanvang 20.00uur in
De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wil-
nis.

Vereniging De Christenvrouw
De Ronde Venen - De heer Al-
bert Jan Treur uit Waverveen, stu-
deert theologie en verricht pasto-
raal werk in “Ons Tweede Thuis”. Hij 
vertelt deze avond over zijn werk. De 
avond is vrij toegankelijk, er wordt 
echter wel een collecte gehouden 
voor een goed doel: “Het onder-
geschoven kindje”. Informatie hier-
over wordt tijdens de avond gege-
ven. Gasten zijn van harte welkom. 
Aanvang 20.00 uur, de koffie staat 

klaar om 19.45 uur. Plaats van sa-
menkomst: gebouw ‘t Kruispunt, 
Kon. Julianastraat 22 in Mijdrecht. 
Voor meer informatie: Ineke Aper-
loo, tel. 0297-281378
Op donderdagavond 19 november 
organiseert Vereniging De Chris-
tenvrouw afdeling De Ronde Venen 
een avond met als onderwerp: pas-
toraal werk in “Ons Tweede Thuis”. 
De spreker van deze avond, de heer 
Albert Jan Treur 
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Schiphol: de balans vinden tussen 
werken, wonen en veiligheid
Regio – Het reilen en zeilen op 
Schiphol Amsterdam Airport blijft 
indrukwekkend. De internationa-
le sfeer die de energieke luchtha-
ven uitademt is imponerend te noe-
men. Volgend jaar viert de luchtha-
ven haar 100-jarig bestaan. Beju-
beld of bekritiseerd: wat maakt 

Schiphol nu zo uniek?
Schiphol Amsterdam Airport heeft 
zich in de loop der tijd ontwikkeld 
als belangrijk knooppunt voor het 
internationale luchtverkeer en de 
handel en staat op de vijfde plaats 
in het lijstje Europese luchthavens 
als het om passagiersvervoer gaat. 
In 2014 behaalde Schiphol een re-
cord van 55 miljoen reizigers. Het 

vrachtvervoer bedroeg in 2014 1,6 
miljoen ton, een toename van 6,7 
procent ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dat legt de Nederlandse 
economie geen windeieren. Schip-
hol is een essentiële banenmo-
tor voor Nederland, samen met de 
Rotterdamse haven. Alleen het ter-
rein van de luchthaven zelf biedt al 
plaats aan 65.000 arbeidsplaatsen 
door onder meer luchtvaartmaat-
schappijen, afhandelaars, retail- en 
beveiligingsbedrijven. Tel daarbij 
de banen buiten de luchthaven op 
die afhankelijk zijn van de luchtha-
ven, dan komt het aantal zelfs uit op 
300.000 banen. In de zogenaamde 
mainportfunctie van Schiphol, heeft 
de 96-jarige KLM heeft een onmis-

bare sleutelfunctie. Zij is vanaf het 
ontstaan onlosmakelijk verbonden 
met Schiphol. De KLM lanceerde 
ooit als eerste het idee om Schip-
hol als overstapplaats te laten fun-
geren en vanuit daar verder te vlie-
gen naar de uiteindelijke bestem-
mingen. 

Netwerk
Dit netwerk is alleen maar groter 
geworden sinds de toetreding van 
KLM na de fusie met Air France 
tot de luchtvaartalliantie SkyTeam, 
waarin verschillende luchtvaart-
maatschappijen opereren. En met 
succes, hierdoor is Schiphol de op-
stapplaats tot een groot wereldnet-
werk: 319 bestemmingen zijn direct 

aan te vliegen. Dit past ook in de 
missie van de Schiphol Groep: Ne-
derland optimaal blijven verbinden 
met de rest van de wereld en zo een 
bijdrage leveren aan de welvaart en 
het welzijn in Nederland en daar-
buiten; ‘Connecting to compete en 
to complete’. Het beleid van Schip-
hol Groep om het komende jaar de 
havengelden te verlagen trekt te-
vens andere luchtvaartmaatschap-
pijen aan. Maar Schiphol is meer 
dan vliegen en aantrekkelijk op di-
verse fronten.

De goede verbindings- en uitvals-
wegen, samen met het gunstige 
fi scale vestigingsklimaat in Neder-
land, maken het aantrekkelijk voor 
internationale bedrijven om hun 
kantoor op Schiphol te vestigen. 
Deze gebouwen op de luchthaven 
zijn grotendeels eigendom van de 
Schiphol Groep (Restate). Een lu-
cratieve inkomstenbron voor de 
Schiphol Groep die werkgelegen-
heid voor nu en de toekomst cre-
eert. Werkgelegenheid leidt tot de 

behoefte van een prettige en veilige 
woonomgeving rond de luchthaven. 
Dat is misschien wat Schiphol echt 
uniek maakt. 
De nog immer groeiende luchtha-
ven zoekt de balans tussen werken, 
wonen en veiligheid in de regio. De 
toenemende vliegbewegingen heb-
ben weerslag op de geluidsoverlast 
en het milieu. En dat blijft voortdu-
rend koorddansen. Een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid die te-
gen een afweging van verschillende 
belangen en partijen niet altijd een-
voudig is, maar waar de luchthaven 
zich echt hard voor maakt. Verschil-

lende initiatieven worden ontplooid, 
waarbij de bewoners, regiogemeen-
ten, milieuorganisaties en het be-
drijfsleven intensief betrokken wor-
den. Zo worden bijvoorbeeld be-
wonersplatformen georganiseerd. 
Nieuwe vliegtuigen worden door 
de technische vooruitgang stiller en 
wordt er biobrandstof ingezet waar 
dit mogelijk is. Inzet van duurza-
me LED-verlichting. En meer groen 
om het woongenot en leefbaarheid 
te waarborgen. Daarin zijn en wor-
den succesvolle verbeteringssla-
gen gemaakt. Meer informatie op 
www.schiphol.nl. 

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Met velen vernam ik van plan-
nen om de max snelheid op de 
A2 te normaliseren. De gebrui-
kelijke max snelheid op een au-
tosnelweg is nu 130 km per uur 
in Nederland. Om bepaalde re-
denen is er de laatste jaren be-
houdend mee omgegaan. 100 
km. Maar ik denk dat de regering 
gelijk heeft dat daar nu een ein-
de aan kan komen. Er zijn tal van 
redenen voor. Geluidsschermen, 
stillere wegdekken, betere ban-
den en nog meer argumenten 
pleiten er voor om die beperking 
niet langer staande te houden. 
Als ik zie hoe de weggebruikers 
zich bezig houden bij 100 km dan 
is dat vaak vreemd. Men scheert 
zich nog even. Men kamt de ha-
ren. Men eet snel een ontbijtje. 
Men checkt via de smartphone 
de mail. Men verstuurt digitale 
berichten via de app. En zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Je ziet 
de meest vreemde bezigheden 

achter het stuur! Als de norma-
le snelheid ook op de A2 wordt 
toegestaan wordt meer concen-
tratie gevraagd. Maar de wegge-
bruikers mogen nog  altijd wel 
zelf hun maximum snelheid blij-
ven bepalen !
Hoe vreemd het misschien ook 
klinkt, maar de ongevallen op de 
NL autosnelwegen zijn gelukkig 
maar een relatief laag percenta-
ge van het totaal aan verkeers-
ongevallen. En als de wetgever 
en ook handhaver daar redenen 
voor heeft dan kan hij ingrijpen.
Via de Matrixborden kunnen de 
automobilisten VERPLICHT wor-
den direct snelheid te verla-
gen. Tenslotte is het gelukkig zo 
dat we in een land leven waarin 
meerderheden besluiten nemen.
Maar daar vooruit wil ik aange-
ven voorstander te zijn van een 
normalisatie op de A2.
 
Dik Brouwer, Wilnis

A2 snelheid

Feestelijke pakketten bij De 
Zwart Dranken & delicatessen
Wilnis - Na de succesvolle wijn-
proeverij van zaterdag 31 oktober 
richten Edwin en Raquel de Zwart 
zich met hun team volop op de ko-
mende feestmaand met het aan-

bieden van kerstpakketten en rela-
tiegeschenken. Als vanouds is De 
Zwart Dranken & delicatessen op de 
Herenweg 35 wijd en zijd bekend om 
de grote variëteit hierin. Zo is er een 

surplus aan mogelijkheden op het 
gebied van kerstpakketten, relatie-
geschenken en het organiseren van 
een kerst- of Nieuwjaarsborrel. “We 
bieden standaardpakketten, pakket-

ten die we zelf hebben samenge-
steld en die welke men zelf kan (la-
ten) samenstellen. Onder meer met 
traditionele kerstproducten maar 
ook met alles uit de slijterij en ar-
tikelen uit onze eigen delicatessen-
winkel. Daarmee worden hele leuke 
combinaties gemaakt. Mensen die 
bij ons bestellingen opgeven blijken 
steeds meer voor kwaliteit dan voor 
kwantiteit te kiezen. Toen het eco-
nomisch wat minder fl orissant ging 
voor iedereen hebben wij dat logi-
scherwijze ook gemerkt. Maar de 
vraag trekt nu duidelijk weer aan,” 
vertelt een tevreden ogende Edwin. 
“De delicatessenwinkel pakt hier-
van dus ook een graantje mee. Net 
als in de drankenwinkel kunnen on-
ze klanten ook daar kerstpakketten 
bestellen. Boven hebben wij op de 
eerste verdieping weer een show-
room ingericht waar iedereen vrij-
blijvend een kijkje kan nemen welke 
mogelijkheden wij aanbieden. Er is 
een heel breed assortiment voor elk 
wat wils in alle prijsklassen.” Raquel: 
“Wij zorgen op verzoek ook voor een 
eigen etikettering van wijnfl essen 
en bonbondozen voor het bedrijfs-
leven. Daarnaast zijn wij ook in de 
markt voor het verhuren van alle be-
nodigde attributen en dranken voor 
particulieren en bedrijven als die 
een kerst- of Nieuwjaarsborrel wil-
len organiseren thuis of binnen het 
bedrijf. Onder dezelfde voorwaar-
den zoals dat vroeger altijd door De 
Zwart werd gedaan.” Stap de winkel 
eens binnen om u te laten adviseren. 
U wordt klantvriendelijk onthaald!

Bezoek Gerardus Majella door 
groep 4/5 van de Driehuisschool
Mijdrecht - Vrijdag 6 november was 
groep 4/5 van de Driehuisschool uit-
genodigd om te komen knutselen 
met de bewoners van Gerardus Ma-
jella. Omdat woensdag 11 novem-
ber Sint Maarten is, was het the-
ma dit keer lampion maken. Bepakt 
en bezakt is de groep naar de over-
kant van de school gelopen waar we 

warm onthaald werden door de be-
woners van Gerardus Majella. Met 
papier, prikpen en gekleurd papier 
werden de mooiste lampionnen ont-
worpen en gemaakt. Bewoners en de 
kinderen knutselden en kletsten ge-
zellig met elkaar. Tijdens het harde 
werken, werd iedereen ook nog ver-
wend met een glaasje limonade. Na-

dat de prachtige creaties klaar waren 
en geshowd werden, kon het zingen 
van de bekende Sint Maarten lied-
jes niet uitblijven. Met een snoep-
je (alvast een voorproefje voor Sint 
Maarten) en een groot applaus lie-
pen de kinderen luid zingend weer 
terug naar school. Dank je wel Ge-
rardus Majella voor de fi jne ochtend.

Expo rond eeuwenoude landkaart reist door De Ronde Venen

Venen op de Kaart bij Veenhartkerk Mijdrecht
De Ronde Venen – Venen op de 
Kaart reist langs dorpen in de ge-
meente. De nieuwe expositie van 
de erfgoedportal, die in het teken 
staat van de eeuwenoude manus-
criptkaart van De Ronde Venen, is 
de komende weken te zien bij de 
Veenhartkerk in Mijdrecht. Vorig 
jaar dook de unieke handgeteken-
de manuscriptkaart uit 1782 ineens 
op. Rond de kaart is een informatie-
expositie gemaakt met teksten en 
foto’s die veel vertellen over de ge-
schiedenis van De Ronde Venen. De 
originele kaart wordt bewaard in het 
Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen in Breukelen. De ‘Nieuwe 
Kaart van de Groote Rondeveense 
Polders’ is gemaakt door Gerbrand 
Praalder, landmeter van het Hof van 
Utrecht. 
Geïnteresseerden kunnen in de 
Veenhartkerk historische foto’s en 
informatie bekijken. De aanwezi-
ge informatiezuil biedt toegang tot 
www.venenopdekaart.nl. Op de 
website staan lokale monumenten 
en bezoekers kunnen zelf informa-
tie online plaatsen. Ook staan er op 
de site wandel- en fi etsroutes die 
langs bijzondere plekken leiden, zo-

als langs forten en historische boer-
derijen. 

Inspiratie
De Veenhartkerk is gevestigd aan 
de Grutto 2a in Mijdrecht. Kijk voor 
meer informatie op www.veenhart-
kerk.nl. Tot maandag 14 december 
zijn hier banners met teksten en fo-
to’s te bekijken. De expositie is op 
de zondagen tussen 9.00 en 13.00 
uur te bekijken, behalve tijdens de 
dienst van 10.30 tot 12.00 uur. En in 
november van 19.30 tot 20.30 uur, 
voorafgaand aan de vrijdagse Veen-
hartfi lmavond. De kerkdienst van 
zondag 29 november zal geïnspi-
reerd zijn op de expositie en heeft 
als thema ‘Op de Kaart’, over de kerk 
als onderdeel van de ontwikkelende 
kaart van de omgeving. De expositie 
zal nog het hele jaar langs dorpen in 
de gemeente reizen.
Erfgoedportal Venenopdekaart.nl is 
een initiatief van Museum De Ronde 
Venen, Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen en de Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen. His-
torische Vereniging De Proosdijlan-
den en de Historische Kring Abcou-
de Baambrugge hebben het histo-

risch onderzoek verricht. De website 
is mede mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuur Fonds, Ra-

bobank Rijn en Veenstromen, Pro-
vincie Utrecht en grafi sch ontwerp-
bureau Tweed.

Graag zou ik jullie vragen om in 
de krant aandacht te besteden 
aan de berichtgeving omtrent 
het ongeval zondagavond in Vin-
keveen waarbij mijn man betrok-
ken was. Naar aanleiding van 
een Tweet van een agent is er 
door Peter’s Hotnews een fi lmpje 
geplaatst waarin gezegd wordt 
dat er een dronken automobilist 
over de kop is geslagen. Onder-
tussen is dit gerectifi ceerd met 
behulp van de politie, de adem-
analyse was in orde.In een dorp 
ben je niet anoniem. De omstan-
ders waren ouders van school, 
er is niemand die niet weet dat 
het ons betreft. Waar het ons om 
gaat is dat de impact hiervan 
enorm is voor het gezin. Onze 
dochters hebben tientallen apps 
ontvangen mbt hun dronken va-

der. Ze gaan op dit moment niet 
naar school, ze durven niet zijn 
teveel aangeslagen. Het feit dat 
er gerectifi ceerd is maakt dit niet 
goed. De impact van het eerste 
bericht is vele malen groter dan 
dat van een tweede bericht, de 
rectifi catie.
Wat wij aan de orde willen stel-
len is de vraag of het wenselijk is 
dat een agent over zulke zaken 
Twittered, ongeacht het feit of 
het waar is of niet. Want ook als 
het wel zo was geweest dan zijn 
kinderen echt gebrandmerkt in 
een dorp. Tegen de politie agent 
wordt door ons een offi ciële aan-
klacht ingediend. De jurist be-
kijkt nog in hoeverre Peter’s Hot-
news aansprakelijk is.

Hanna ter Welle uit Vinkeveen

Foute berichtgeving auto 
ongeluk zondagavond
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GVM79 wederom present 
bij BONI Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag (6 
november) was het weer feest bij 
het BONI filiaal in de Lindeboom te 
Mijdrecht. Voor de tweede en laat-
ste keer mocht GVM zichzelf pro-
moten bij en in de BONI van Jan de 
Jong. Vanaf 15:00 tot 18:00 stonden 
Jessica, Emma, Hatice, Merel, Ju-
lie en Nellianne hun uiterste best te 
doen om de sponsormunten van de 
BONI in de rode koker te krijgen. Dit 
deden zij met volle overgave en on-
der andere door verschillende tur-
nelementen aan het winkelende pu-
bliek te showen. Vanaf 18:00 wa-
ren de acrogymnasten aan de beurt 
om hun kunsten te vertonen. Shel-

ly, Pibbe, Caitlin en Laura liepen op 
handen door de winkel en haalden 
op spectaculaire wijze producten uit 
de schappen voor klanten. Dit alles 
resulteerde in een hele volle rode 
koker. GVM79 dankt iedereen die 
zijn of haar muntjes in de rode koker 
hebben heeft gedaan en hoopt dat 
iedereen dat de komende 2 weken 
ook blijft doen! De actie loopt nog 
tot 24 november en dan is het span-
nende moment daar. Welke vereni-
ging van Mijdrecht wint de eerste 
plaats? De winnaar krijgt een geld-
bedrag voor de club en daar kunnen 
wij weer materialen van kopen voor 
de turnsters en acrogymnasten!

De Vinken schiet tekort
Vinkeveen - Het zat de Vinkeveen-
se korfbalhoofdmacht nog niet erg 
mee afgelopen zaterdag. Tegen het 
bezoekende Corvers ging het maar 
een helft goed. Na de rust zakte het 
spel van de Abn-Amro formatie naar 
een bedenkelijk niveau, waardoor de 
Hilversummers uiteindelijk met de 
volle buit terug naar het gooi kon-
den: 14-17.

Opstelling
In de Vinkenaanval begonnen An-
nick Stokhof (aanvoerster), Maris-
ka Meulstee, Rutger Woud en Kelvin 
Hoogeboom. In de verdediging was 
het de taak van Emese Kroon, Ma-
sha Hoogeboom, Jelle Mul en Mark 
de Haan om de boel dicht te houden. 
Dat zou niet zo best lukken. Al in de 
eerste aanval leed De Vinken balver-
lies zonder ok maar een doelpoging 
gedaan te hebben. En aan de andere 
kant kregen de bezoekers een straf-
worp mee. Naast de misverstandjes 
was ook de rebound van de thuis-
ploeg onvoldoende en binnen vijf 
minuten stond De Corvers op 0-2. 
Dat was even schrikken. Gelukkig 
herpakten de volgelingen van West-
dorp en Straatman zich prima. Nog 
voor rust ging men erop en erover 
en doelpunten van Mark de Haan, 

kelvin Hoogeboom (3x), Annick 
Stokhof, Masha Hoogeboom, Rutger 
Woud en Emese Kroon (2x) was het 
halverwege de wedstrijd 9-6.

Stil
Er leek derhalve geen vuiltje aan de 
lucht. Zeker niet nadat Jelle Mul kort 
na rust 10-6 liet aantekenen. Maar 
daarna ging het toch fout. Scheids-
rechter Van der Leeden schroomde 
niet om regelmatig een strafworp te 
geven. Halverwege de tweede helft 
had De Corvers de zaak weer recht 
getrokken. Masha Hoogeboom te-
kende voor 12-12, maar daarna viel 
de doelpuntenmachine van de thuis-
ploeg net als het opnieuw door de 
supportersvereniging getrakteer-
de publiek en het team van de week 
(de aspiranten C1) stil. De Corvers 
rook de kansen en benutte deze 
eveneens. Via 12-15 en 13-16 (staf-
worp Emese Kroon) werd het uitein-
delijk 14-17 voor de Hilversummers. 
Het laatste Vinkendoelpunt kwam 
uit handen van de ingebrachte Eva 
Hemelaar. Bepaald geen sterke start 
dus van de zaalcompetitie. Volgende 
week treft De Vinken opnieuw een 
Gooise korfbalploeg. Dan is het zaak 
om in en tegen Huizen wel de pun-
ten te pakken.

Gratis voorlichting 
studiekeuzeadvies
Uithoorn - Het is best lastig om 
op jeugdige leeftijd te kiezen voor 
een studie en te bedenken wat voor 
werk je later wilt gaan doen. Een 
studiekeuze maken is iets heel per-
soonlijks en een belangrijke beslis-
sing. Er is veel aanbod en alles lijkt 
even boeiend te zijn. Maar hoe weet 
je of een studie bij je past? Ga je uit-
zoeken welke studie er het beste bij 
jou past? Hoe kies je? En wat kan je 
als ouder doen om je kind te helpen 
bij het studiekeuzeproces? 
Speciaal hiervoor organiseert Am-
stelhof Sport & Health op donder-
dag 19 november, in samenwer-
king met Rooskleurig Coaching, een 
GRATIS voorlichtingsavond ‘Studie-
keuze advies’. Noloc erkend Studie-
keuzecoach Rose-Marie Lucas van 
Rooskleurig Coaching geeft studie-

keuzeadvies bedoeld voor scholie-
ren die een MBO, HBO en WO stu-
die gaan kiezen en hun ouders. Tij-
dens de voorlichtingsavond kom je 
meer te weten over het maken van 
een studiekeuze en is er volop ruim-
te voor het stellen van vragen. Na 
afloop krijg je nog eens tips en ad-
viezen mee naar huis. 

De voorlichtingsavond is donderdag 
19 november van 19:45-21.00 uur 
bij Amstelhof Sport & Health Club, 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn. 
Aanmelden doe je door je naam + 
aantal deelnemers in een e-mail te 
sturen aan info@rooskleurigcoa-
ching.nl of bel 06 5313 5015. Meer 
informatie vind je op de website van 
Rooskleurig Coaching www.roos-
kleurigcoaching.nl

Hertha laat punten liggen
Vinkeveen - Hertha is er in de 
thuiswedstrijd tegen BZC ‘13 niet in 
geslaagd om te winnen. De thuis-
ploeg was sterker maar was niet 
goed genoeg en speelden met te 
weinig overtuiging om de belangrij-
ke 3 punten te pakken. In een rom-
melige wedstrijd bleven de Vinkeve-
ners steken op 1-1. 
Hertha wist dat de wedstrijd te-
gen BZC ‘13 een belangrijke was. 
Na een teleurstellende 1e periode 
waaruit slechts 5 punten uit 8 wed-
strijden werd gehaald, had het team 
van Trainer Ton van Burik zich voor-
genomen om de 2e periode te be-
ginnen met een overwinnig. Dit 
goede voornemen was niet terug te 
zien in de openingsfase van de wed-
strijd. Hertha had de overhand maar 
had moeite om echt goede kansen 
te creëren. Toch kwamen de Hert-
hanen 5 minuten voor rust op voor-
sprong. Spits Dave Ruijzenaars 
werd aangespeeld, kapte zich knap 
vrij en schoot de bal diagonaal in de 

bovenhoek. Na de thee kwam Hert-
ha goed uit de kleedkamer. De Hert-
hanen probeerden met meer druk 
naar voren te spelen en kregen een 
aantal mogelijkheden om de score 
te verdubbelen. Aan de andere kant 
had keeper Wouter Moen het rus-
tig, want de verdediging, onder lei-
ding van aanvoeder Thom van Rijn, 
kwam nauwelijks in de problemen 
tegen de Hilversumse spitsen. Toch 
kwamen de gasten in de 64e minuut 
op gelijke hoogte. De bal viel voor 
de voeten van de ingevallen links-
buiten die onberispelijk raak schoot, 
1-1.
Hertha joeg op de winst, kreeg ook 
een paar grote kansen, maar faal-
de oog in oog met de keeper. Hier-
door bleven de Herthanen steken 
op 1-1, voor de ploeg een belang-
rijke les voor de volgende wedstrijd 
waarin het belang om 3 punten te 
halen alleen maar groter word. Za-
terdag speelt Hertha uit tegen SC ’t 
Gooi, de aftrap is om 15 uur.

HVM MB1 pakt toch 
winstpunten
Mijdrecht - Zaterdag 7 november 
reisden de meiden van HVM B1 af 
naar Haarlem om tegen de MB1 van 
Haarlem te strijden. Deze wedstrijd 
verliep moeizaam . Mede door het 
zandveld liep het spel traag en daar-
bij wisten de meiden van HVM elkaar 
niet goed te vinden. Toch werd het 
eerste doelpunt gemaakt door HVM 
door een mooie voorzet van Jamie 
Lee Boersma waardoor Micheline 
Zwager de bal in het doel kon tikken. 
Toen kwam ook Haarlem terug en 

het werd 1-1 .Vlak voor rust scoorde 
Haarlem ook nog de 2-1. In de twee-
de helft maakten Joy van Weldam al 
snel een gelijke stand waardoor er 
weer vertrouwen in het team ont-
stond en in de 10e minuut wist Va-
lerie Koelman HVM op voorsprong te 
brengen met 2-3. De laatste 20 mi-
nuten kreeg HVM nog 10 strafcor-
ners tegen maar keeper Tessa Kragt-
wijk hield de stand op 2-3 voor HVM. 
Met 3 punten winst keerden de mei-
den B1 weer terug naar Mijdrecht.

Hardloop-clinics PK Sport 
Bosdijkloop 2016
Vinkeveen - Voor diegenen die zich 
optimaal willen voorbereiden op de 
PK Sport Bosdijkloop van februa-
ri 2016 organiseert de hoofdspon-
sor PK Sport enige hardloop-clinics 
voor zowel beginnende hardlopers 
5 en 10 km als voor de beter ge-
trainde hardlopers de 10 km en hal-
ve marathon. Trainen in de winter-
maanden als groep geeft dat extra 
stukje motivatie om goed voorbe-
reid aan de start te verschijnen. De 
trainingen bij PK Sport kenmerken 
zich door de afwisselende gebieden 
waar door heen wordt gelopen met 
de daarbij behorende opdrachten 
en een goede warming –up en tech-
niek trainingen om volop te kunnen 
profiteren van een goede hardloop-
houding om zonder blessures jouw 
favoriete afstand te kunnen volbren-

gen. Vanwege de grote interesse 
zijn er op zaterdags al 2 loopgroe-
pen actief. Een groep beginners en 
gevorderde lopers 5 en 10 km star-
ten om 9.00 uur vanaf de PK Sport.. 
de meer gevorderde lopers vertrek-
ken om 9.45 uur voor heuvel en bos-
trainingen naar het Amsterdamse 
Bos. Daarnaast is er voor de lopers 
die voor het eerst of een betere hal-
ve marathon willen lopen een spe-
cifieke training op zondag morgen 
in Abcoude waarbij vervoer vanuit  
Wilnis-Mijdrecht en Vinkeveen ge-
regeld kan worden. Voor de trainin-
gen op zaterdag bij PK Sport kunt 
u zich opgeven via info@pksport.nl

Voor de trainingen in Abcoude kunt 
u zich opgeven  via info@hardloop-
begeleiding.nl

Glaucoomdag bij Sijbrants 
& van Olst Optiek
Regio – Zaterdag 7 November was 
er bij Sijbrants & van Olst Optiek de 
jaarlijkse glaucoomdag in samen-
werking met Ziekenhuis Amstel-
land Eyescan. De oogartsen dr.Eijpe 
en dr. Van de Geijn onderzochten 
weer vele ogen op de aanwezigheid 
van glaucoom. Glaucoom, of groe-
ne staar, is een aandoening, waar-
bij een verhoging van de druk in de 
oogbol onbehandeld tot gezichts-
velduitval (blinde vlekken) leidt en 
uiteindelijk zelfs tot blindheid kan 
leiden. 
De aandoeningen kunnen grofweg 
worden onderverdeeld in twee gro-
te categorieën, ‘open-hoek’ en ‘ge-
sloten-hoek’ glaucoom. Glaucoom 

is een oogziekte, waarbij de oog-
zenuw geleidelijk aangetast raakt, 
waardoor er blinde vlekken in het 
beeld (gezichtsvelddefecten) ont-
staan. Glaucoom komt bij 2 tot 
4 procent van de mensen ouder dan 
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is 
veruit de belangrijkste oorzaak van 
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel 
je niet, waardoor toenemende scha-
de aan het gezichtsvermogen daar-
door lang onopgemerkt kan blijven. 
Naar schatting is bijna de helft van 
de patiënten nog niet opgespoord. 
Vooral bij glaucoom in de naaste fa-
milie, hogere leeftijd, sterke bij- of 
verziendheid en hart- en vaatziekten 
is het risico op glaucoom verhoogd.

Mijdrecht - Maandagavond 9 no-
vember werd op uitnodiging van de 
Historische Vereniging De Proos-
dijlanden in de Janskerk het boek 
met als titel ‘De Ronde Venen 700 
jaar bestuurd door Proosten’ gepre-
senteerd. Het is een uitgave van de 
stichting Proosdijer Publicaties en 
is mede tot stand gekomen dankzij 
een aantal sponsors die met naam 
en toenaam achter in het boek wor-
den genoemd. Auteur is Fred de Wit 
(89) uit Mijdrecht die zelf al gerui-
me tijd allerlei historische bijdragen 
levert aan de Vereniging. Vanwege 
de boekpresentatie werd de avond 
met een feestelijk tintje opgeluid. 
Talloze leden van de Vereniging, ge-
nodigden en andere belangstellen-
den woonden de presentatie bij die 
werd omlijst door enkele prachti-
ge zangvoordrachten van opera- 
en jazz zangeres Greetje de Haan 
uit Mijdrecht. Zij werd muziektech-
nisch begeleid door haar zoon Bram 
Nijhoff. Na een welkomstwoord van 
voorzitter Jaap Meulstee werd het 
woord gegeven aan Fred de Wit. In 
korte bewoordingen vertelde hij iets 
over de inhoud van het boek en hoe 
het tot stand is gekomen. Ook dat 
de proosten toentertijd woonden in 
‘Het Proostenhuis’. Dat stond vol-
gens geschiedkundige overleverin-
gen in Mijdrecht, op de plek waar 
nu de Rondweg met het parkeer-
terrein is, tussen de Janskerk en de 
bedrijven van Walraven. Het wordt 
in het boek met kaarten uit die tijd 
aangegeven.
De Proosten van toen zou je kun-
nen vergelijken met wat tegenwoor-
dig een burgemeester is. Wie de 
Proosten waren, wat ze deden, hoe 
ze leefden en het stuk ontstaansge-
schiedenis van wat nu de regio De 
Ronde Venen is, eigenlijk het he-
le noordwestelijke deel van Utrecht 
en zelfs Uithoorn, is door de au-
teur uitgebreid onderzocht. Tijdens 
zijn onderzoek voor dit onderwerp 
heeft De Wit talloze uren doorge-
bracht bij diverse archieven die his-
torisch bronnenmateriaal over on-
ze regio hebben. Dit aangevuld met 
talloze prachtige en op de tekst toe-
gepaste illustraties is hij er in ge-
slaagd een lezenswaardige uitga-
ve te produceren die elke geinteres-
seerde lezer ongetwijfeld zal boeien 
en met plezier zal lezen. Dat is heel 
knap gedaan en verdient een groot 
compliment. De Wit zei bij het sa-
menstellen van het boek veel hulp 
te hebben gehad van onder andere 
zijn dochter Martine, zijn vrouw Rik-

ie, Jan Rouwenhorst en Henk Butink 
als fotograaf en illustrator.

De mens achter de Proosten
Het boek omvat een rijk geïllu-
streerd geschiedkundig verhaal 
over de mens achter de Proosten 
van Sint Jan. In voor hem zo ken-
merkende en voor de lezer begrij-
pelijke bewoordingen vertelt Fred 
de Wit over de ontstaansgeschie-
denis van onze regio. Het is gericht 
op de Proosten, die vanuit Mijdrecht 
gedurende 700 jaar in de Proosdij-
landen de bestuurlijke leiding uit-
oefenden. In die geschiedenis wordt 
de mens achter de Proosten belicht 
in de periode van 1085 tot 1795. Het 
waren voornamelijk de katholie-
ke Proosten die vanuit hun geloof 
en met oog voor de problemen van 
de bevolking, maar wel vaak op af-
stand, het gebied bestuurden. La-
ter kwamen de protestantse Proos-
ten aan de leiding die een meer re-
genteske manier van besturen had-
den. Deze bestuurders waren onder 
meer verantwoordelijk voor de ont-
ginningen van het gebied rond wat 
nu Mijdrecht en Wilnis is. De Wit be-
schrijft in het boekje talloze herken-
bare plekken en gaat bijvoorbeeld 
in op de verschillende en soms ook 
eigenlijk foutieve, straatnamen die 
met name in Mijdrecht herinneren 
aan de Proosten. Na zijn voordracht 
overhandigde de auteur het eerste 
exemplaar aan burgemeester Maar-
ten Divendal. In zijn dankwoord uit-
te die onder meer zijn bewonde-
ring voor het vele werk dat Fred 
heeft verricht bij de totstandkoming 
van het boek. In zijn slotwoord be-
dankte voorzitter Jaap Meulstee al-
le aanwezigen voor hun komst en 
stelde hen voor in het aangrenzen-
de Irenegebouw gezamenlijk met 
een drankje te ‘proosten’ op de ver-
schijning van het boek. Leden van 
de Historische Vereniging ontvan-
gen het boek als extra bijlage bij het 
decembernummer van het kwar-
taalblad de Proosdijkoerier. Niet-
leden kunnen het boekje kopen 
bij de bekende boekverkopers in 
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude. 
Leuk cadeautje met Sinterklaas of 
kerst voor degenen die belangstel-
ling hebben voor de geschiedenis 
van onze regio. ‘De Ronde Venen 
700 jaar bestuurd door Proosten’, is 
een paperback uitvoering en meet 
240 x 170 mm, telt 104 pagina’s en is 
zeer rijk geïllustreerd met foto’s, te-
keningen en prenten. ISBN-nr 978-
90-805536-4-4, Het kost 9,95 euro.

Bestuursgeschiedenis van de 
Proosdijlanden in boekvorm

Zaterdag 14 november onthulling
Nieuw logo W.C. Zuiderwaard
Vinkeveen - Zaterdag 14 novem-
ber onthult wethouder Anco Gold-
hoorn om 10:00 uur bij de ingang 
van het Kruidvat in winkelcentrum 
Zuiderwaard het nieuwe logo voor 
het winkelcentrum. In de afgelopen 
maanden zijn er veranderingen in 
het winkelcentrum aangebracht en 
volgend voorjaar wordt ook de tota-
le buitenschil van het centrum door 
de eigenaar Syntrus Achmea gere-
noveerd. Ab Smit, voorzitter van de 
winkeliersvereniging Zuiderwaard 
is blij met de aanpassingen. Zuider-
waard is binnen al enorm opgefrist 
en dat merken we aan de toeloop 
van de consumenten, die ook posi-
tief reageren op de veranderingen. 
Bij een opknapbeurt hoort ook een 
nieuwe identiteit vindt de eigenaar. 
Ze heeft besloten om samen met 
Buro Toob uit Alphen aan den Rijn 
de identiteit van Zuiderwaard vol-
ledig te herzien. Wethouder Gold-
hoorn is blij, Zuiderwaard hoort bij 
Vinkeveen en voorziet in de dage-
lijkse boodschappenbehoefte van 
veel inwoners uit Vinkeveen, een 
opfrisbeurt is altijd goed. “Deze ont-
wikkeling geeft het voorzieningen-
niveau en de leefbaarheid van Vin-
keveen een flinke impuls en geeft 
vertrouwen voor de toekomst”

Leuke feestmaandspaaractie
De winkeliers starten zaterdag 14 

november direct een mooie feest-
maandspaaractie. “Alle winke-
liers doen mee” zegt Ab enthousi-
ast. Consumenten sparen stickers 
op een leuke actiekaart. Volle kaar-
ten kunnen 4 en 5 december bij 
de zwarte pieten in winkelcentrum 
Zuiderwaard ingeleverd worden. In 
ruil daarvoor krijgt de consument 
een fraaie Bigshopper boodschap-
pentas voorzien van het nieuwe lo-
go van Zuiderwaard. Van maandag 
7 tot en met zaterdag 19 decem-
ber trekken we elke dag ook nog 
eens 2 winnaars die een goed ge-
vulde Bigshopper boodschappen-
tas op kunnen halen bij de Jumbo, 
alle winkeliers stoppen iets in deze 
Bigshopper. Zaterdag 19 december, 
de drukke zaterdag voor de kerst is 
er om 14:00 uur een trekking van 
3 mooie prijzen uit alle ingeleverde 
kaarten. Een fiets, een diner bij Chi-
nees restaurant Royal Ocean voor 2 
personen en een volle winkelwagen 
van de Jumbo gaan dan naar de op 
dat moment aanwezige winnaars. 
Ab Smit raadt dus iedereen aan die 
veel volle kaarten heeft ingeleverd 
die zaterdag om 14:00 uur aanwe-
zig te zijn bij de trekking. Ben je er 
en wordt je kaart getrokken dan pak 
je deze leuke prijzen toch mooi mee. 
De winkeliers zorgen, die zaterdag 
ook voor diverse kerstproeverijen in 
winkelcentrum Zuiderwaard.





Vinkeveen -Na een zwaar veldsei-
zoen begint de A1 van de Vinken 
aan het zaalseizoen, spelend in de 
derde klasse. Het team dat bestaat 
uit jonge spelers kan zich nu in de-
ze klasse gaan ontwikkelen en ver-
beteren.
Vandaag mocht de A1 de korfbal-
kwaliteiten tonen aan het thuis-
spelende Pernix in Leiden. Met een 
eindstand van 11-15 kan De Vinken 
op deze wedstrijd terug kijken als 
een goed begin en zelfvertrouwen 
opbouwen voor de wedstrijden die 
komen gaan.

Op schot
Het door Jumbo gesponsorde team 
begon de aanval met onze aanvoer-
der Dylan, Daan, Fenne en de inval-
lende Lisette. In de verdediging wa-
ren Menno, Timo, Lilian en de inval-
lende Rosa van de partij. Pernix be-
gon goed en door een afstandsschot 
openden zij de wedstrijd. Maar De 
Vinken liet ook van zich horen. Door 
mooi afgemaakte doorloopballen en 
strafworpen stond het na enkele mi-
nuten al 3-4 voor De Vinken. 
Hierna liet De Vinken zien waar het 
hard voor heeft getraind. Goed sa-
menspel en het afmaken van kan-
sen. Door vijf maal achter elkaar de 
mand te vinden (met afstandsscho-
ten) was de stand op het bord bij de 
rust 3-9.

Doorzetten
In de rust werd de ploeg door coach 
Joyce van Wijk toegesproken. De 
complimenten waren er voor het 
spel en het afmaken van de verkre-
gen kansen, maar nu was het wel 
een kwestie van het koppie erbij 
houden en deze scorende lijn pro-
beren vol te houden. 
Door toch de eerste minuten niet 
helemaal het koppie erbij te hebben 
liet de A1 Pernix toch nog tweemaal 
de korf vinden. Hierna ging De Vin-
ken weer doen waarvoor het geko-
men was, punten halen en meene-
men naar Vinkeveen. De trainingen 
beginnen hun vruchten af te werpen 

en de korf wordt door de A1-ers ge-
vonden. 

Toch was de strijd nog niet gestre-
den. Ook het thuisspelende Pernix 
bleef van zich laten horen en kwam 
dichterbij. Voor het publiek en de 
bank was het een leuke wedstrijd 
om te zien. Beide partijen lieten 
goed en leuk korfbalspel zien. In de 
tweede helft kwamen Lisa, Lotte en 
Bart ook hun korfbalkracht verto-
nen. Door een mandloos afstands-
schot van Lotte kwam de stand voor 
De Vinken op 8-14. Met nog enke-
le minuten op de klok kon deze par-
tij niet meer weggegeven worden. 
Pernix scoorde nog wel, maar door 
een strafworp werd de wedstrijd be-
slist en kon onze A1, met een eind-
stand van 11-15, de punten meene-
men naar Vinkeveen.
De scores deze wedstrijd zijn af-
komstig van Dylan (4x), Menno (3x), 
Rosa (2x), Lilian (2x), Lisette (1x), 
Fenne (1x), Timo (1x), Lotte (1x),
De eerstvolgende wedstrijd is op 21 
november om 13:00 uur in Delft te-
gen Excelsior A2. De eerste thuis-
wedstrijd voor de A1 is op 28 no-
vember om 13:10 uur tegen uit Lei-
derdorp komende Velocitas A2
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De Springbok 2 sleept
16 punten binnen
Regio - Is de ban gebroken, komt 
de vorm eraan? De Springbok 2 had 
in ieder geval een lekkere week. 
Voor de competitie moesten zij twee 
keer spelen. Op maandag, de re-
guliere wedstrijd, tegen de Krom-
me Mijdrecht 3 en op woensdag 
een nog in te halen wedstrijd, die 
van 21 oktober, tegen The Peanut-
bar. De eerste wedstrijd werd met 
liefst 0-9 gewonnen en woensdag 
werd dat nog eens dunnetjes over 
gedaan door met 2-7 bij de Peanut-
bar te winnen. Zo maak je een forse 
stop naar boven in de tussenstand 
en dat geeft vertrouwen voor het 
vervolg. Bij de Springbok 1 was ook 
nog wat moois te zien. Zij speelden 
tegen Bar Adelhof 1, dat helaas een 
speler tekort kwam en daardoor ex-
tra caramboles moest maken. In de 
partijen tegen Michel en Hans Bak 
was dat misschien in het nadeel van 
Bar Adelhof 1 maar in de partij Kees 
de Bruijn tegen Richard Schreurs 
maakte dat helemaal niets uit. Kees 
de Bruijn ging er vol in en maakte 
in zijn 2e beurt een serie van 82 ca-
ramboles, in de 3e beurt een serie 
van 63 en legde daarmee ook een 
stevige basis voor de overwinning in 
slechts 9 beurten! DIO staat op de 
1e plaats maar doet het de laatste 
weken wat minder.
De tegenstander van afgelopen 
week, de Merel/Heerenlux 1, de 
nummer 2, probeerde daar van te 
profiteren. Helaas voor de Merel/
Heerenlux lukte dat niet voor de vol-
le 100% maar 4-5 blijft een overwin-
ning. Kees de Zwart van de Kuiper 
Stee/Inn is al weken in vorm. Ook 
deze week tegen de Merel/Heeren-
lux 2 won hij zijn partij weer. Dat wa-
ren dan ook de enige punten voor 
de Kuiper/Stee Inn want zijn team-
genoten moesten hun partijen aan 
hun tegenstander laten, 2-7. De Me-
rel/Heerenlux 3 liet ook weer eens 

zien dat zij het biljarten nog niet ver-
leerd zijn.

Gedecideerd
Het goed in vorm zijn Lutis/de 
Springbok werd gedecideerd met 
7-2 aan de kant geschoven. Bar 
Adelhof 2 ontving Stieva/Aalsmeer. 
In drie partijen zat het dicht bij el-
kaar maar daar trok toch Stieva aan 
het langste eind. Petra Slimmers 
(Bar Adelhof 2) maakte dat in zover-
re goed door ruim van haar tegen-
standster Aria ten Cate te winnen 
en daarmee een extra punt in de tas 
kon stoppen, 3-6. ASM 1 mocht het 
tegen de Kromme Mijdrecht 2 laten 
zien Alleen Henny Versluis bleek in 
staat tegenstander Teus Dam van 
zich af te schudden maar daar-
mee was het over en uit voor ASM 
1, 2-7. ASM 2 had nog iets min-
der in te brengen tegen de Krom-
me Mijdrecht 1. Er was slechts een 
spannende partij, Anthonie Schuur-
man tegen Bertus Oostveen. Deze 
gaven elkaar tot in de nabeurt niets 
toe en daarmee eindigde de partij 
dan ook in 1-1. Dat was voor ASM 
2 het enige punt dat hen op deze 
avond gegund was, 1-8. Ook in de 
2e divisie was er een wedstrijd tus-
sen de nummer 1 en 2. De Biljart-
makers en CenS mochten uitmaken 
wie de sterkste was en wie er op kop 
bleef, of zou komen. Bert Loogman 
(de Biljartmakers) won zijn partij en 
Bart Dirks (de Biljartmakers) sleepte 
in de nabeurt een gelijkspel uit het 
vuur maar dat lieten de mannen van 
CenS niet op zich zitten en met twee 
overwinningen van Sander Pater en 
Edwin van de Schaft werden de res-
terende 6 punten mee naar huis ge-
nomen, 3-6.
Helaas is dat niet genoeg om de kop 
over te nemen maar er komen nog 
genoeg kansen in de rest van het 
seizoen.

Regio - Atletiekvereniging AKU or-
ganiseert voor de 32e keer de jaar-
lijkse loop op de laatste zondag in 
januari. De loop die AKU jarenlang 
organiseerde onder de naam ’10 EM 
van Uithoorn’ gaat sinds vorig jaar 
verder onder de naam ‘Uithoorns 
Mooiste- de loop’. De organisatie 
was heel blij dat, met de mogelijk-
heid om de oude N201 (nu Konin-
gin Maximalaan) over te steken, alle 
afstanden door de mooiste plekjes 
van Uithoorn en de Kwakel afgelegd 
konden worden. Lopers waren vorig 
jaar heel enthousiast over het nieu-
we parcours en dit jaar zijn er zelfs 
nog een paar verbeteringen aange-
bracht. Als voorbereiding op deze 
loop, die dit jaar op zondag 31 janu-
ari zal worden georganiseerd, start 
volgende week een clinic op de at-
letiekbaan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan 
geleerd. Bij AKU leren we jou hard-
lopen. Op dinsdag 10 november 
starten wij op de atletiekbaan van 
AKU een clinic voor beginnende lo-
pers. Iedereen is welkom, ongeacht 
je leeftijd of ervaring. Gediplomeer-
de trainers zullen je helpen om ster-
ker te worden en een betere condi-
tie te krijgen. Na een periode van 12 
weken ben je zeker in staat om tij-
dens Uithoorns Mooiste de afstand 
van 5 kilometer te overbruggen en 
voor een aantal is de afstand van 10 
kilometer haalbaar. Gevorderde en 
meer ervaren lopers zijn uiteraard 
ook van harte welkom, zij kunnen 
direct aansluiten bij de reeds be-
staande groepen. Naast de training 
op dinsdag kun je in overleg met de 
trainers de mogelijkheid bespreken 
om op donderdagavond bij AKU 
te trainen. Daarnaast krijg je ‘huis-
werk’ mee voor een tweede training 
in het weekend. 

Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stuk-
je hollen. Wij vinden het belang-
rijk dat jouw hele bewegingsappa-
raat een goede onderhoudsbeurt 
krijgt. Een uitgebreide warming-up, 
a-specifieke oefeningen en een ge-
varieerde looptraining zijn vaste be-
standdelen van de trainingen. Maar 
je krijgt ook voorlichting over lenig-
heid, spierkrachtontwikkeling, loop-
techniek, coördinatie, gezonde voe-
ding en goed schoeisel. Een goede 
geïnformeerde hardloper blijft het 
blessurespook de baas. Dat is ons 
uitgangspunt. Sportfysiotherapeu-
ten van Plexus staan klaar om be-
ginnende blessures te behandelen 
en om voorlichting te geven over 
blessurepreventie. Op een presta-
tie volgt een beloning. Dat is naast 
de voldoening, het aandenken dat je 
krijgt aan de finish van de loop die 
plaatsvindt op zondag 31 januari op. 
Naar deze loop werken we met zijn 
allen toe. Maar de allergrootste be-
loning krijg je in de vorm van een 
gezond en sterk lijf, meer energie 
en zelfvertrouwen. En samen hard-
lopen is ook nog eens supergezel-
lig! Informatie over Uithoorns Mooi-
ste is te vinden op www.uithoorns-
mooiste.nl

Waar: Atletiekbaan AKU op Sport-
park Randhoorn. Wanneer: van 
dinsdag 10 november tot en met 
dinsdag 26 januari Hoe laat: van 
19.30 tot 21.00 uur op dinsdag- en 
eventueel donderdagavond. Kosten: 
50,- en dat is inclusief het startbe-
wijs voor Uithoorns Mooiste. 

Voor meer informatie kunt u de trai-
ners die de clinic verzorgen, bena-
deren: Peter Klooster: cloitre@live.
nl. Rene Noorbergen: rene.noorber-
gen@gmail.com. Jaap Bouwmees-
ter: bouwmeester.j@live.nl

Goede voorbereiding op 
Uithoorns Mooiste loop

Jan van veen verrassende 
kampioen
Regio - In de C-klasse werd Evert 
Driehuis van Cens kampioen in de 
spelsoort driebanden. Afgelopen 
weekend was de finale van de B-
klasse die héél verrassend eindigde.
Zaterdag om 11.00 uur begonnen 
de wedstrijden onder de vertrouwde 
leiding van Lucia en Aria. De 6 fina-
listen Hero Janzing, Gijs Rijneveld, 
Joop Luthart, Jos Lugtigheid, Jan 
van Veen en Ton Bocxe gingen de 
onderlinge strijd aan in deze moei-
lijke discipline. De eerste dag wer-
den 3 wedstrijden per speler afge-
werkt waar Hero Janzing het bes-
te mee weg kwam. Hero won al-
le drie de partijen, Jan, Joop en Jos 
waren het leidend voorwerp. Alleen 
Gijs wist een extra partij te winnen, 
kwam daardoor na de eerste dag op 
4 wedstrijdpunten uit. Ton, Joop, Jan 
en Jos kwamen op 2 wedstrijdpun-
ten. Voor zondag nieuwe kansen, er 
werd weer om 11.00 uur gestart en 
de spanning werd alleen maar gro-
ter toen Ton van Hero won. Jan was 
die dag volop in de winning mood, 
won achtereenvolgens van Ton en 
Joop. De finalepartij was om 14.00 
uur een feit, Hero en Gijs kwamen 
aan de tafel en kregen mee dat bij 

gelijkspel Hero de nieuwe kampi-
oen werd, bij winst van Gijs is hij 
de nieuwe kampioen. De wedstrijd 
bleef tot de laatste punt open, Gijs 
sloot winnend af maar Hero kon met 
2 caramboles in de nabeurt remise 
bereiken én kampioen worden. De 
nabeurt ging helaas net mis zodat 
Gijs gefeliciteerd werd en op de fo-
to ging. De wedstrijdleiding Aria en 
Lucia gingen naar de computer om 
alles in te voeren en kwamen tot een 
bizarre slotsom. Gijs werd als eerste 
verwittigd, hij werd een illusie armer 
omdat Jan van Veen die op de bar-
kruk naar de finalepartij zat te kij-
ken op procenten de nieuwe kam-
pioen werd. Gastheer Dorus en de 
aanwezige tellers en schrijvers wor-
den hartelijk bedankt voor het ge-
slaagde driebandenkampioenschap 
door middel van een prachtige bos 
Rijdes–bloemen.

De uitslag was als volgt:
1 Jan van Veen 6 pnt
2 Gijs Rijneveld  6 pnt
3 Hero Janzing  6 pnt
Kortste partij 18 brt. Ton
Hoogste serie 4 car.
Gijs, Jan, Hero, Ton

Kajakken in het zwembad
De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen geeft u de kans 
om kennis te maken met de kano-
sport. U kunt tijdens een “clinic” er-
varing opdoen met het kajakken. 
Niet in het koude water buiten, maar 
in een verwarmd zwembad. Een in-
structeur helpt u daarbij. Het oefe-
nen vindt plaats onder ideale om-
standigheden. 
De trainingen staan ook open voor 
niet leden. Belangstellenden van 
buiten de club kunnen zich aanmel-
den. De jeugd vanaf acht jaar, maar 
ook leerlingen van de middelbare 
school en senioren zijn welkom. De 
clinic is geschikt voor iedereen die 
goed kan zwemmen. 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 
voor gevorderden te oefenen, zo-
als steunslagen en het eskimoteren 
(zonder hulp van anderen weer bo-
venkomen als je bent omgeslagen). 
De kanosport is prima te combine-
ren met andere sporten. 

Schooljeugd – Kies je Sport
Dit jaar wordt er samen met Sport-
service De Ronde Venen speciaal 
voor de basisscholen lessen aange-
boden in het zwembad. Als de kin-
deren het leuk vinden dan kunnen 
ze in het voorjaar buiten meedoen. 
Dit in het kader van “Kies je Sport”. 
Als ouder kan je ook samen met je 
kind meedoen. Dus vader of moe-
der: snel opgeven! 

De kanosport kent veel mogelijkhe-
den en wordt vooral tijdens de “zo-
mertijd” uitgeoefend. Naast het rus-
tig varen op de plassen en genieten 
van de natuur zijn er vele alterna-
tieven zoals kajakken op groot wa-
ter en wildwatervaren. Voor ieder-
een die van spanning houdt is er 
het kanopolo. Dit is een zeer dyna-
mische en aansprekende sport. Het 
spel is een sportieve en intensieve 
uitdaging. Ook hier kan de zwemba-
dtraining de eerste aanzet zijn. Voor 
de deelnemers die de smaak te pak-
ken hebben gekregen, is er in het 
voorjaar de mogelijkheid om op de 
wateren in en rond Vinkeveen nog 
meer ervaring op te doen. Deze ac-
tiviteiten op vlakwater vinden voor 
volwassenen op de woensdagavond 
plaats en voor jeugd/jongeren op de 
zaterdagochtend.
De clinic (7 lessen) wordt geduren-
de de maanden november t/m fe-
bruari op een zondagmiddag of za-
terdagmiddag gegeven. De eer-
ste cursusdag is 14 november en 
de laatste 27 februari. De oefentijd 
is van 14.00 uur t/m 15.00 uur. De 
vergoeding voor deelname bedraagt 
50,- euro (bij 1e les te voldoen). Ook 
kan er een losse les deelgenomen 
worden voor 7,50 per les. Voor kin-
deren van de basisscholen gaat de 
inschrijving via Sportservice Neder-
land en zijn de kosten 2,50 per les. 
De vereniging kan voor het materi-
aal zorgen. Mensen van buiten de 
vereniging kunnen voor nadere in-
formatie over de clinic kunt u te-
recht bij Willem Goverse tel: 0297 – 
287743 of op de website van de ka-
novereniging www.kvdrv.nl 

F3M speelster Maaike is 
pupil van de week
Mijdrecht - Maaike is een sportieve 
meid van 9 jaar. Al tijden wilde ze op 
voetbal en afgelopen april kon het 
dan ook eindelijk. Dat er toen geen 
meisjes F-team was, viel haar tegen. 
Gelukkig mocht ze met de ME1 mee 
trainen en mee doen met de toer-
nooien aan het einde van het sei-
zoen. Dat ze toen het Noppen en 
Naaldhakken toernooi wonnen, was 
natuurlijk heel erg leuk! Nu zit Maai-
ke in F3M, ze is de aanvoerder. F3M 
is een team met vrolijke meisjes tus-
sen de 7 en 9 jaar. Het team raakt 
steeds beter op elkaar ingespeeld, 
winnen en verliezen wisselen elkaar 

af. Maaike kan hard rennen en dat is 
haar kracht bij het voetballen. Naast 
trainen op dinsdag en donderdag 
en de wedstrijd op zaterdag, speelt 
Maaike piano en voetbalt ze graag 
op het voetbalveld in de wijk. Ook 
gaat ze graag met haar skateboard 
op pad. Ze vindt het heel stoer om 
pupil van de week te zijn en in de 
pauze van de spannende wedstrijd 
tegen koploper Zwaluwen, trapte zij 
zelfbewust met de spelers een bal-
letje mee op het veld en poseerde 
zij voor de foto met 1e eltal spelers 
Fernando Pique en Randy Hondius.
Foto: sportinbeeld.com

Competitie Veenshuttle
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag-
ochtend heeft het een waar spekta-
kel van competitie badmintonwed-
strijden in De Phoenix plaats gehad. 
Vier competitieteams van Badmin-
ton Vereniging Veenshuttle zijn in 
de weer geweest om de winst trach-
ten te behalen. Drie jeugdteams en 
één senioren herenteam hebben de 
wedstrijden gespeeld. De wedstrij-
den werden gespeeld tegen teams 
uit Amstelveen, Velsen, Kudelstaart 
en Ouderkerk. De jeugdwedstrijden 
tegen Velsen en Kudelstaart werden 
door de 2 jeugdteams winnend af-
gesloten. Het derde jeugdteam, dat 
tegen de vereniging uit Amstelveen 
speelde, heeft de winst aan de te-
genpartij over moeten laten. Het se-
nioren herenteam heeft een prima 

5-3 overwinning geboekt tegen de 
vereniging uit Ouderkerk. Badmin-
ton Vereniging Veenshuttle ziet nog 
steeds een groeiend aantal leden. 
Met name bij de jeugd blijkt een 
groeiend aantal kinderen het bad-
mintonspel erg leuk te vinden.
Hierdoor lukt het Badminton Ver-
eniging Veenshuttle dit seizoen in 
totaal 3 jeugdcompetitie teams op 
de been te brengen. Één van deze 
teams doet mee aan de opstapcom-
petitie. Hierdoor is het voor deze 
spelers mogelijk om alvast aan het 
competitiegevoel te wennen. Zater-
dag is gebleken, dat ze daarin goed 
op weg zijn! Vind je het leuk om een 
keert te kijken naar de wedstrijden? 
Zie de kalender op www.veenshut-
tle.nl.

Goede start voor Vinken A1
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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 november orga-
niseert de Lijnkijkers weer de maan-
delijkse BINGO in de kantine van 
sportvereniging ARGON. De BIN-
GO van deze maand staat in het te-
ken van Sinterklaas, de tafel ligt vol 

met surprises en u kunt dus aan 
de buitenkant niet zien wat er in-
zit, de hoofdprijs is een tablet en is 
niet als surprise ingepakt. Zaal open 
19.00 uur, en natuurlijk is het eerste 
kopje koffie weer gratis.

Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Zaterdag 14 november 
weer een gezellige kaartavond in de 
Springbok in De Hoef. De Biljartclub 
“De Hoef” in Dorpshuis De Spring-
bok organiseert deze avonden. Ie-
dereen die van een gezellige kaart-
avond houdt is van harte welkom.
De avonden dit seizoen zijn nog op 

14 november en 12 december en 
volgend jaar op 9 januari, 13 febru-
ari, 12 maart en 16 april. Het kaar-
ten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur. Wij zien u graag 
voor een gezellige kaartavond in de 
Springbok aan de oostzijde 61 a in 
De Hoef.

Alles behalve een saaie 
0-0 voor Atlantis E4
Mijdrecht - Op zaterdag 7 novem-
ber moest Atlantis E4 het opnemen 
tegen Blauw-Wit E3. Al voor 8 uur 
reisde het team, bestaande uit Bram 
van der Tang, Amber van Es, Sofie 
Verwer en Tessa Schuurman, af rich-
ting Amsterdam. Atlantis wist dat ze 
meteen scherp moesten beginnen 
aan de wedstrijd. Dat deden ze dan 
ook. De bal werd vrij makkelijk on-
derschept en ze konden beginnen 
met het opzetten van een aanval. 
De bal werd in hoog tempo rond-
gespeeld en al snel werd de eer-
ste kans gecreëerd. Blauw-Wit rea-
geerde hier vrijwel direct op met een 
goede tegenaanval. Onder de korf 
was Bram erg sterk en wist vaak de 
bal bij het afvangen te onderschep-
pen. Hierdoor kon er snel weer een 
aanval opgezet worden door Atlan-
tis. Blauw-Wit wist het Atlantis be-
hoorlijk moeilijk te maken wanneer 

ze probeerden een doorlopbal te ne-
men, maar door snel rondspelen wist 
Atlantis veel schot kansen te cree-
ren. Verdedigend was Atlantis erg 
sterk. Blauw-Wit kreeg steeds meer 
moeite om zich vrij te spelen onder 
de korf. Hierdoor werd het zelfver-
trouwen van Atlantis steeds groter. 
Grote delen van de wedstrijd was 
Atlantis dan ook sterker. Het har-
de werken werd helaas niet beloond 
met een doelpunt, ondanks dat ie-
dereen meerder keren een goede 
kans heeft gehad. Beide teams wa-
ren behoorlijk aan elkaar gewaagd. 
Hierdoor bleef de wedstrijd tot de 
laatste minuut spannend om naar 
te kijken. Op zaterdag 14 novem-
ber speelt Atlantis E1 om 10:00 uur 
in sporthal de Phoenix tegen Thor 
E1. Natuurlijk zullen ze er alles aan 
doen om de eerste overwinning van 
dit zaalseizoen te behalen.

Restaurant Corfu organiseert 
open inloopuur Ajax Vrouwen
Mijdrecht - Op 17 november orga-
niseert Grieks Specialiteiten Res-
taurant Corfu te Mijdrecht een open 
inloopuur voor al de fans van de 
Ajax Vrouwen. Tussen 18.00 uur en 
19.00 zijn vijf Ajaxieden (en interna-
tionals) uit de selectie aanwezig in 
het restaurant om vragen te beant-
woorden, handtekeningen uit te de-
len en op de foto te gaan met al de 
jonge en oude fans uit de Ronde Ve-
nen en de omliggende regio. De vijf 
dames (en tevens vaste klanten van 
het restaurant) die aanwezig zullen 
zijn, zijn; Anouk Hoogendijk, Petra 
Hogewoning, Chantal de Ridder, Eli 
Sarasola en Marlous Pieëte. 
Marlous Pieëte: Marlous Pieëte is na 
zeven jaar te hebben gespeeld bij 
FC Twente, vanaf dit seizoen opge-
nomen in de selectie van Ajax. De-
ze topscorer kan op al de aanvallen-
de posities uit de voeten en heeft 
53 interlands op haar naam staan. 
Bij haar vorige club is ze bovendien 
drie keer landskampioen geworden, 
én heeft ze de KNVB beker gewon-
nen.
Chantal de Ridder: In de zomer van 
2007 verruilde De Ridder haar club 
Ter Leede voor AZ om mee te gaan 
doen aan de nieuwe Eredivisie. In 
haar eerste jaar bij de club werd di-
rect het landskampioenschap be-
haald. Ook maakte ze haar debuut 
voor het Nederlands elftal. Na een 
jaar bij het Duitse Potsdam (lands-
kampioen) te hebben gespeeld, 
keerde ze in 2013 terug naar Neder-
land om te gaan spelen bij Ajax. De-
ze aanvalster is bovendien twee sei-
zoenen topscorer geweest van de 
Eredivisie en heeft al vijf keer het 
landskampioenschap op haar naam 
geschreven.
Eli Sarasola: De Ajax Vrouwen heb-
ben zich vanaf dit jaar versterkt met 
een keepster Eli Sarasola. De speel-

ster uit Spanje heeft eerder ge-
speeld in de eerste divisie van FC 
Barcelona en in Amerika. Ook is ze 
uitgekomen voor het Spaanse nati-
onale team Onder 17 en Onder 19. 
Petra Hogewoning: Verdedigster 
Petra Hogewoning is voordat zij bij 
Ajax ging spelen een aantal keer op 
buitenlands avontuur gegaan. Zo 
heeft ze gespeeld in Rusland, Ame-
rika én bij Duisburg in Duitsland. In 
2004 maakte ze haar debuut in het 
Nederlands elftal op haar linksach-
ter positie, waar ze inmiddels al 100 
interlands op heeft gespeeld! Op dit 
moment is ze bezig met haar vierde 
seizoen bij Ajax.
Anouk Hogendijk: Na lange tijd een 
vaste waarde te zijn geweest in het 
team van FC Utrecht, vertrok Anouk 
Hoogendijk in 2010 naar Engeland 
om voor Bristol te gaan spelen. Hier-
na keerde ze terug bij Utrecht, om 
een jaar later te gaan spelen voor 
Ajax. In 2013 koos ze nogmaals voor 
een avontuur in Engeland, ditmaal 
bij Arsenal. Ondertussen speelt 
Hoogendijk weer bij Ajax, en is de 
100 interlands bij het Nederlands 
elftal gepasseerd. Onlangs bracht 
Anouk het boek ‘Balverliefd’, met 
tips en trucs over hoe je de voetbal-
top kan bereiken.

Wil jij weten hoe je net zo succesvol 
wordt als Anouk? Wil je aan Petra 
vragen hoe zij haar 100 interlands 
heeft ervaren? Ben je benieuwd hoe 
Eli haar tijd bij Barcelona heeft erva-
ren? Wil je van Marloes weten hoe 
zij het heeft geschopt tot landskam-
pioen of hoe Chantal het is gelukt 
twee keer op rij topscorer te wor-
den? Kom op 17 november tussen 
18:00 uur en 19:00 uur naar Grieks 
Specialiteiten Restaurant Corfu om 
het ze zelf te vragen! Iedere fan is 
welkom om binnen te stappen.

CSW blijft winnen
Wilnis - CSW heeft duidelijk de 
smaak te pakken want het won za-
terdag wederom. Ditmaal was Val-
ken ’68 de tegenstander en na een 
ruime 3-0 voorsprong bij rust werd 
het uiteindelijk toch nog een be-
nauwde 3-2 overwinning. CSW be-
gon zeer scherp aan de wedstrijd 
want in het eerste kwartier creëerde 
het zichzelf al drie opgelegde kan-
sen. Bij een prima combinatie tus-
sen Nick van Asselen en Vincent 
van Hellemondt kwam van Asselen 
alleen voor de doelman maar zijn 
schuiver ging net voorlangs. Bij de 
tweede kans kreeg van Hellemondt 
de bal zomaar in de voeten gescho-
ven van een verdediger van Valken 
maar bij het passeren van de doel-
man schoot de bal net iets te ver van 
zijn voeten.
De derde opgelegde kans was voor 
Dave Cornelissen maar deze werd 
door de doelman prima onschade-
lijk gemaakt. Voorlopig weinig ge-
vaar van de kant van Valken. De 
ploeg kreeg wel een paar hoek-
schoppen maar echter zonder ge-
vaar. Na twintig minuten spelen 
sloeg CSW in een tijdsbestek van 
acht minuten driemaal toe. Da-
ve Cornelissen speelde zijn man 
uit op links en gaf een prima voor-
zet die vallend werd binnenge-
kopt door van Hellemondt. Even la-
ter een schitterende dieptebal van 
Mike Cornelissen op de diepgaan-
de Bram Bode. Bode schudde zijn 
tegenstander af en schoot keihard 
binnen. De koek was nog niet op 
want de mooiste van de middag was 
voor Mike Cornelissen. Robert Mul-
der veroverde de bal op het mid-
denveld en gaf de voorzet op Mike 
Cornelissen die de bal met de borst 
controleerde en vervolgens met een 

prachtige omhaal de doelman ver-
schalkte. Valken was behoorlijk van 
slag en eigenlijk vergat CSW om 
nog voor rust de score uit te bou-
wen. Nog een kleine mogelijkheid 
voor Valken toen de snelle rechts-
buiten werd bediend maar door Jor-
dy Wens prima naar de buitenkant 
werd gedreven. Na rust gooide Val-
ken alle schroom van zich af en be-
gon meer aan te dringen mede ook 
door het feit dat CSW steeds laco-
nieker begon te spelen. Het werd al 
vrij snel 3-1 toen uit een hoekschop 
de bal zomaar voor de voeten kwam 
van een speler van Valken die de bal 
in de uiterste hoek deponeerde. Val-
ken begon meer risico te nemen en 
liet daarbij achterin heel veel ruim-
te achter. CSW kreeg nog wel de-
gelijk kansen op 4-1 maar verzuim-
de het karwei af te maken. Zo werd 
een bal van Dave Cornelissen van 
de lijn gered en nadat Mike Corne-
lissen twee man in de luren had ge-
legd eindigde zijn schot op de vuis-
ten van de doelman en een kop-
bal van Dave Cornelissen verdween 
maar net naast. Tien minuten voor 
tijd werd het zelfs nog 3-2. Bij een 
lage voorzet kon zomaar vrij worden 
binnengeschoten door een speler 
van Valken en de spanning was op-
eens weer helemaal terug.
Valken bestookte de verdediging 
van CSW met hoge ballen en en-
kele benauwde momenten volgden 
elkaar op maar de verdediging van 
CSW wenste niet te bezwijken. In de 
allerlaatste minuut kroop CSW echt 
door het oog van de naald toen een 
kopbal keihard op de bal werd ge-
kopt. Het eindsignaal van de prima 
leidende scheidsrechter klonk dan 
ook als een oprechte bevrijding.
Foto: sportinbeeld.com

Overtuigende winst voor 
Atalante dames 2
Vinkeveen - Zaterdag 7 novem-
ber speelde Atalante dames 2 (10e) 
haar vijfde wedstrijd in Amsterdam 
met een incomplete equipe. Jessi-
ca en Saskia waren druk elders, An-
nemarie herstellende van een klei-
ne zweepslag blessure was mee als 
coach. Twee dames van team 3 wa-
ren staande bij om tegen directe 
concurent nr 11 verweer te bieden.
Van meet af aan liep het gesmeerd 
bij de Atalante dames, passes kwa-
men goed bij verdeler Jet die de 
aanvallers naar hartelust kon aan-
spelen. Op de buitenaanvalsposi-
tie waren Astrid en Annemarieke 
heerlijk op dreef, middens Joke en 
Loeps pakten lekker door en ook 
invaller Denise vulde het team pri-
ma aan op de voor haar nieuwe dia-
gonaal positie. Snelle buitenaanval-
len, een paar verrassende aanvallen 
vanuit het achterveld, maar bovenal 
blokkerend, en dat is echt ongekend 
voor dames 2, maakte de ploeg gro-
te indruk. Met 16-25 werd het eerste 
bedrijf voortvarend afgesloten.
In set twee kwamen de Amsterdam-
se dames meer in hun spel, hun ver-
dediging werd taaier, rally’s werden 
langer. Twee sterke service beurten 
deden de aanvankelijke voorsprong 

van 9-3 slinken, een time-out volg-
de, de servicebeurt kwam terug en 
punt werd gescoord door een on-
houdbare harde aanval van Anne-
marieke. Het was hard werken, een 
zeer leuke strijd om te zien. Bij een 
stand van 13-12 werd routinier Mir-
jam voor Denise gewisseld. Met na-
me in de verdediging werden de 
puntjes beter op de i gezet en po-
sities sneller aangepast om service-
reeksen van de thuisploeg te door-
breken. Samen met de nog altijd flo-
risant lopende aanval ging de winst 
wederom naar de groengele ploeg 
met 21-25. De derde episode liep 
als een trein. Invalster Mirjam is een 
heerlijke alround speelster en zoals 
ook in eerdere invalbeurten paste 
ze naadloos in het team met lekker 
slagwerk en fanatieke en alerte ver-
dediging. Een 12-25 overmacht. Ook 
in het laatste deel bleef deze forma-
tie staan, succesvol op weg naar de 
0-4 en broodnodige punten. En zo 
gebeurde: 15-25. Met deze 5 pun-
ten stijgt het team naar de achste 
plek. De punten, daar gaat het om 
maar ook de zeer mooie partij is een 
fijne opsteker voor de Atalante da-
mes. Op naar de volgende wedstrijd 
komende dinsdag in De Boei.

Fel Argon wint van de 
periodekampioen
Mijdrecht - Een fel strijdend Argon 
heeft de koploper Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn in een spannende wedstrijd 
in de slotfase op de knieën gekre-
gen. Na een kwartier kwam Argon 
op voorsprong en hield dat vervol-
gens tot de tachtigste minuut vast. 
Middels een diagonaal schot kwam 
Zwaluwen op gelijke hoogte. Echter 
drie minuten later zorgde Jesse van 
Nieuwkerk voor de 2-1. Het verdedi-
gingsblok werd deze wedstrijd ver-
sterkt met Christiaan Winkel die een 
goede indruk maakte.

Snelle goal
Coach Patrick Loenen had niet voor 
een aanvallende tactiek gekozen, 
hij wilde tegen deze goed spelen-
de ploeg niet met snelle counters 
weggespeeld worden. En die tac-
tiek lukte goed, mede omdat Ar-
gon fel en geconcentreerd speel-
de, en ook de beleving was weer te-
rug en dat was de laatste wedstrij-
den allemaal een beetje minder. Het 
spel golfde de gehele wedstrijd op 
en neer, eerst zagen een omhaal van 
Morrison op aangeven van Mar-
lin Bot die naast ging. Vervolgens 
twee inzetten van Zwaluwen, Niels 
Joren schoot in handen van Anto-
nioli en een kopbal ging naast. Na 
een kwartier onderschepte Cyrano 
Morrison de bal, hij profiteerde van 
de ruimte en zijn snelheid en liet de 
Zwaluwenkeeper kansloos. 1-0. De 
gasten bleven gevaarlijk, een schot 
van Gilermo Pengel werd door An-
tonioli gestopt en een vrije trap Ivo 
Rottine kon door Romero Antonioli 
tot hoekschop verwerkt worden. Ar-
gon kreeg ook een paar mogelijkhe-
den maar Jesse van Nieuwkerk was 
niet erg gelukkig in de afwerking. 
Op aangeven van Morrison gleed hij 
uit op de kunstmat en na een hoek-
schop van Jasper Werkhoven kopte 
hij over. Na ruim een half uur moest 
Soner Gedik hinkend het veld verla-
ten, Ian van Otterlo verving hem. Vijf 
minuten voor rust kende scheids-
rechter Duarte Zwaluwen een straf-
schop toe. Bij een poging te koppen 
kreeg Pengel een duwtje in de rug, 

Rottine schoot van elf meter hard 
in maar Romero Antonioli koos de 
goede hoek. Bijna ging Argon met 
een grotere voorsprong de rust in 
maar de inzet van Cyrano Morrison 
werd door de sluitpost van Zwalu-
wen met de voet gestopt.

Spannend vervolg
Eigenlijk had Argon de tweede helft 
de beste mogelijkheden om de zege 
veilig te stellen, we zagen een vrije 
trap van Jasper Werkhoven door 
de keeper gepakt en ook haalde 
de sluitpost de bal van schoen van 
Morrison. Na een kwartier moest 
ook Chris Daal vervangen worden, 
Randy Hondius verving hem. Zwalu-
wen werden af en toe wel even ge-
vaarlijk maar in verdedigend opzicht 
bleef Argon goed overeind. Weer 
waren er een paar pogingen van Ar-
gon te noteren, een schot van Jesse 
van Nieuwkerk werd geblokt en bij 
een voorzet van Hondius mikte hij te 
hoog. Een hoekschop van Marlin Bot 
werd door de meegekomen Christi-
aan Winkel naast gekopt. Daar tus-
sendoor weer een vrije trap van Jas-
per Werkhoven maar nu ging de bal 
via de lat over en bij een solo van 
Jesse van Nieuwkerk kwam de bal 
op de knie van keeper. Met nog acht 
minuten te gaan kreeg Zwaluwen 
dan toch de gelijkmaker, een dia-
gonaal schot vanaf rechts van Grent 
verdween in de verre hoek 1-1. 
Maar Argon bleef doorgaan en drie 
minuten na de gelijkmaker kreeg 
Argon dan toch loon naar werken. 
De bal was in het stafschopgebied 
en bij de achterlijn produceerde Lo-
renzo Zorn en prachtige omhaal die 
even later ook middels een fraaie 
omhaal van Jesse van Nieuwkerk 
doel trof. 2-1 Met nog vijf minuten 
op de klok en een hand vol blessu-
re tijd kwam de overwinning van Ar-
gon niet in gevaar, de voor Morri-
son ingevallen Fernando Piqué pe-
gelde nog op doel maar de doelman 
greep nu wel goed in. Zaterdag gaat 
Argon op bezoek bij ARC in Alphen 
aan den Rijn. 
Foto: sportinbeeld.com 

Hertha F2 heeft de smaak 
te pakken
Vinkeveen - Zaterdag 7 november 
speelde Hertha F2 tegen CSW F2. 
Een echte derby op het kunstgras-
veld van Hertha. Om 9.00 uur klonk 
het fluitsignaal, de wedstrijd was 
begonnen. CSW trapte af en begon 
met goed overspel. Het doel van 
keeper Dani lag in hun vizier. Ech-
ter wist de verdediging van Hert-
ha het grote gevaar te voorkomen. 
De Vinkeveners namen de bal over 
en zochten elkaar op. Zoals iedere 
wedstrijd werd er goed gestart met 
overspelen en werd steeds meer de 
ruimte gezocht. De dreiging voor 
CSW was groot. Hertha naderde 
vaker de goal. Uiteindelijk wist Ry-
an vlak voor rust vanuit een voorzet 
van Jack het eerste doelpunt te sco-
ren, 1-0. Tijdens de rust werd kee-

per Jack veldspeler en Dani keeper.
De tweede helft ging CSW actief in 
de aanval en was gedreven om een 
punt te scoren. Een gat in de verde-
diging van Vinkeveen maakte dat dit 
ook kon gebeuren, 1-1. Onze jon-
gens werden weer op scherp ge-
zet en maakten er een nog span-
nendere wedstrijd van. Vanaf de zij-
kant wist Dani met een prachtig lob-
je over de keeper een punt te sco-
ren, 2-1. Vervolgens wist Hertha nog 
meer kansen te creëren, maar deze 
kwamen niet in het doel.
Toch was daar Dani die 2x van-
uit een goede positie de bal in de 
touwen kreeg. Met een uiteindelij-
ke overwinning van 4-2 waren daar 
de high fives van de leiders en spe-
lers onderling. 

Hertha MD1 wint van 
Sporting Almere
Vinkeveen - Zaterdag 7 november 
stond de uitwedstrijd gepland van 
de meiden van de MD1 van Hert-
ha tegen Sporting Almere. Ieder-
een had er veel zin en na wat klei-
ne spetters trok de regen snel weg 
en bleef de rest van de wedstrijd 
gelukkig droog. Bij de start van de 
wedstrijd bleek al snel dat de ploe-
gen erg aan elkaar gewaagd wa-
ren. Sporting Almere speelde erg fy-
siek en hier moesten de meiden van 
Hertha wel even aan wennen. 
Het gebeurt niet vaak maar gedu-
rende de eerste helft viel er aan bei-
de kanten geen doelpunt! De ver-
dediging van Almere stond als een 
huis en met name hun keepster 
hield verschillende pogingen van 
Hertha tegen. De kansen gingen 
over en weer en de spanning tussen 
beide teams liep op. Aan het begin 
van de tweede helft pakte Zoey Ha-
melink haar kans. Zij speelt als laat-
ste vrouw een sterke rol in de verde-
diging van Hertha samen met Elai-
ne Voorbij, Demi van den Berg en 
Cindy van Maanen. Maar op dit mo-

ment lukte het Zoey om met grote 
passen de verdediging van Alme-
re voorbij te gaan en met een loei-
hard schot de keepster van Almere 
te passeren. De 1-0 was een feit. 

Frisse moed
Dit gaf de meiden van Hertha fris-
se moed en zij bouwde de druk bij 
Sporting Almere verder op. Na wat 
kansen van de kant van Hertha van 
Liv en Rowhy van der Hulst was het 
Quinn Hartsink die met een snelle 
uitbraak de verdediging van Alme-
re verraste en zo de 2-0 kon maken. 
Hierdoor zakte bij Sporting Almere 
de moed in de voetbalschoenen. 
Maar de meiden van Hertha waren 
nog niet klaar…..Maud Eerdhuyzen 
had namelijk deze wedstrijd nog 
niet gescoord. Door een wissel in 
de laatste 10 minuten kwam Maud 
in het veld. Hertha kreeg een vrije 
trap die Maud mocht nemen. Op ze-
ker 25 meter plaatste zij de bal met 
een loeihard schot in het doel. Een 
schot dat in de ere-divisie niet zou 
misstaan!!

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 17 november organiseert Klaverjasclub On-
der Ons een p zijn weer veel prijs klaverjasavond. Iedere kaartliefheb-
ber is van harte welkom.Het begint om 20.00 uur in dorpshuis De Boei 
Kerklaan 32 in  Vinkeveen. Er zijn weer veel prijzen te winnen.
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