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DEZE WEEK:
Turkse Braderie
Cultuurmiddag
bij Vlinderbos

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

De Springbok wordt
gemoderniseerd

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!

Grieks-Hollands eten
Nieuw: de Ombudsman

Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl

KORT NIEUWS:

Politie zoekt
getuigen
Wilnis - De politie zoekt getuigen van een dief die op zondag 18 november goederen
uit een boot aan de Ringvaart
heeft gestolen. Omwonenden
aan de Raadhuisstraat hoorden rond 03.45 uur gerommel
buiten. Zij namen poolshoogte
bij hun eigen boot. Tot hun verbazing zat hier een onbekende
man in die probeerde weg te
lopen met een tas die hun eigendom is. De eigenaar van de
boot probeerde de man tegen
te houden. Hij kreeg een klap
van de dief die er te voet vandoor is gegaan. Daarop belden
ze de politie. De politie stelt een
onderzoek in en heeft een uitgebreid signalement gekregen
van de bewoners: huidskleur:
blanke man met een zeer bleek
gezicht; lengte: ongeveer 185
centimeter; leeftijd: ongeveer
32 jaar oud; haarkleur: vermoedelijk donker; postuur: dun; bijzonderheden: zeer mager gezicht met uitstekende jukbeenderen. Kleding: blauwe spijkerbroek, donkere pet die zeer kort
boven de ogen zat. Een zwarte
motorjas. Op de achterkant van
de motorjas stond in het midden een logo. Het leek op een
omgekeerde driehoek. Verder
liepen er vanaf iedere schouder
een diagonale lijn in de richting
van de ruggengraat. De lijnen
waren grijskleurig. Getuigen of
personen met meer informatie
kunnen de politie in Wilnis bellen via tel. 0900-8844.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Jeugdzorg in
de spotlights
Lees In de provincie

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

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

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

INFO@FIDICE.NL

0297-273037
De Hoofdpiet vertelt de kinderen dat Sinterklaas zoek is.

Dankzij hulp burgemeester en
brandweer toch de sint in Wilnis!
Wilnis - Wat een spanning was
dat zaterdagmiddag in Wilnis dorp!
Honderden kinderen en hun ouders, opa of oma, broertjes of zusjes stonden vanaf ongeveer kwart
over drie op het plein bij het oude
raadhuis te wachten op de komst
van sinterklaas en zijn pieten. Hij
zou om half vier komen, maar wie er
kwam, geen sinterklaas. Even over
half vier kwam daar... de hoofdpiet.
Sinterklaas was weg. De wegwijspiet was de weg kwijtgeraakt en

nu was sinterklaas en ook de wegwijspiet onvindbaar. De hoofdpiet
wist zich geen raad. Na tien minuten, daar was de wegwijspiet, maar
die was sinterklaas kwijt. Het kon
niet erger. Toen begon het ook nog
zachtjes te regenen... wat nu? Na
diverse telefoontjes bracht een telefoontje van de burgemeester blijdschap. Ze waren onderweg. Sinterklaas en de burgemeester hadden
elkaar gevonden met autopech en
na een telefoontje of de brandweer

wilde komen, bracht die sinterklaas
en de pieten en de burgemeester
snel naar Wilnis dorp. Eind goed, al
goed... Na het welkom door de burgemeester nam sinterklaas plaats
op zijn stoel en konden alle kinderen sinterklaas een handje komen
geven en dat maakte alles weer
goed. Blijdschap bij jong en oud.
Voor meer foto’s van deze leuke aankomst van de sint zie elders in deze krant.

Gaat invulling Veenbadlocatie
ten koste van dorpshuis De Boei?
Vinkeveen - Als straks het voormalige Veenbad achter Dorpshuis
De Boei is afgebroken, is het de
bedoeling dat op de vrijkomende
grond woningen worden gebouwd.
De grond daarvoor wordt verkocht
aan een projectontwikkelaar en dat
levert 600.000 euro op. Daarmee
wordt het (karige) vermogen van de
gemeente weer aangevuld. Inmiddels is er door het college een keuze gemaakt uit het aanbod aan mogelijkheden van Bolton Ontwikkeling
uit Woerden die als partij in deze
wellicht invulling aan de locatie gaat
geven. Vorige week dinsdagavond
werd in Dorpshuis De Boei daarover
een presentatie gehouden met afbeeldingen van een tiental woningen die op de Veenbadlocatie zijn
voorzien. Het gaat hier om drie vrijstaande woningen aan de rand van
de Ringvaart en zeven rijtjeswoningen voor starters. Ze staan in lijn met
de bibliotheek en de sporthal van
De Boei, pal tegenover de achteringang, nog juist zichtbaar links op de
hieronder geplaatste tekening. Op
de voorgrond is de Ringvaart getekend en de grijs ingevulde blokken
rechts stelt het Achterveld voor. Het
ontwerp van de woningen is van Architektenbureau H. v.d. Laan uit Wilnis, Bolton Bouw uit Woerden zorgt
voor de bouw en Vida Makelaars
neemt de verkoop van de woningen
ter hand. Behalve betrokken perso-

nen bij dit project, gemeenteambtenaren, een raadslid, bestuursleden van De Boei, initiatiefnemers
van het evenementenplein, enkele omwonenden en wethouder Pieter Palm, was ook een twintigtal andere geïnteresseerden aanwezig op
deze avond om het plan nader te beschouwen en er vragen over te stellen. De wethouder gaf in zijn welkomstwoord aan dat het hier voorlopig gaat om een schets van het idee
en dat helemaal niet vast staat of het
voorgestelde beeld ook zo gerealiseerd gaat worden.
Parkeerdruk
Het was echter niet allemaal hosanna. Door omwonenden en het bestuur van De Boei wordt verwacht
dat bij doorgaan van dit project dit
de nodige parkeerplaatsen zal kosten. Bij evenementen in De Boei is
de parkeerdruk nu al behoorlijk
hoog. “Meer nog dan de parkeerproblematiek krijgt het Dorpshuis er
zelf ook last van. Als de voorgestelde
nieuwbouw doorgaat dient de sporthal te worden voorzien van een isolerende wand om geluidsoverlast te
voorkomen. Bovenop het pand moet
een duur afzuig- en luchtzuiveringssysteem worden geplaatst als er bij
evenementen veel mensen in het
Dorpshuis zijn, bijvoorbeeld tijdens
de dansavonden die men gaat organiseren. Dat heeft een onderzoek

naar de consequenties voor de nabije omgeving geleerd”, aldus bestuurslid en penningmeester Coen
van Veen. ”De Boei wordt naast vergader- en presentatielocatie ook
vaak gebruikt voor trouwpartijen
en begrafenissen omdat hier voldoende ruimte is om een groot gezelschap te ontvangen. Dan hebben
we ook nog sportwedstrijden, de intocht van sinterklaas en nog veel
meer activiteiten die bovendien allemaal beslag leggen op de beschikbare parkeervoorzieningen. Een heel
groot gebeuren voor ons is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tijdens die
gelegenheid kunnen de bezoekers
hun auto nu al niet meer kwijt. Kortom, de activiteiten in De Boei zullen
er onder gaan lijden, niet in de laatste plaats omdat de woningen relatief dicht op De Boei staan. En als de
nieuwe bewoners last ondervinden,
verwacht ik dat De Boei het kind van
de rekening zal worden.” Wethouder Palm zegde toe een onderzoek
in te stellen naar de parkeerdruk op
verschillende tijdstippen. Belangstellenden konden na de introductie met hun vragen en meningen terecht bij de verschillende partners
van het project. De gevoelens, opmerkingen, geuite ideeën en meningen zullen volgens de wethouder worden meegenomen in de visie
en uitwerking van een (aangepast?)
definitief plan.

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Just
Nu ook
F tness
groepslessen!

®

(zie achterpagina)

SInterKLaaS
SUrPrISeKIenen
buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn

Zaterdag 24 november 2012
aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur
U komt toch ook?
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Kunstwerken van zwart/wit tot kleurrijk
www.kunstuitleen-timeless.nl

Weervrouw Helga van
Leur geeft lezing
Mijdrecht - Helga van Leur, bekend als weervrouw op radio en
tv, geeft zaterdag een lezing over
duurzaamheid. De lezing vindt
plaats in het gemeentehuis, begint om 11.00 uur en is gratis te
bezoeken. Op 24 november vindt
‘Samen voor Duurzaam’ plaats,
een evenement dat geheel in het
teken staat van duurzame maatregelen en ontwikkelingen in en
om de woning. Ze geeft veel lezingen over het weer, klimaat en
duurzaamheid. In haar lezing zaterdag gaat ze in op duurzaamheid in zijn algemeenheid en wat
je lokaal aan duurzaamheid kan
doen. In de presentatie speelt
het weer uiteraard een belangrijke rol.
Helga: ”Over 30 jaar moet deze
aarde nog steeds leuk, leefbaar
en betaalbaar zijn! Dat levert
nu al uitdagingen die zich vertalen in duurzaamheid: een balans tussen People, Planet, Profit
... én Passie. Als dát kan met Plezier, dan gaat de zon spontaan
schijnen!’’
Zaterdag wordt op verschillende
manieren op het Raadhuisplein
en in het gemeentehuis aandacht besteed aan duurzaamheid. Op het Raadhuisplein staat
van 10.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt met kramen van bedrijven die duurzame producten
en diensten aanbieden. Hierbij
moet worden gedacht aan aanbieders van zonnepanelen, aannemers, installateurs en adviseurs op energiegebied. Ook la-

ten dealers van elektrische auto’s
en fietsen hun producten zien en
geeft de afvalroadshow informatie over de wijze waarop afval het
best gescheiden kan worden. In het
Mijdrechtse koopcentrum haken de
juweliers Raid en Swaab en bakker Westerbos in op het evenement
met speciale duurzame aanbiedingen voor hun klanten. In het gemeentehuis kan worden geproefd
wat duurzaamheid voor de smaakpapillen betekent. Kok David Hague
zorgt daar voor een proeverij van
duurzame producten uit het Groene
Hart en duurzaam geproduceerde
koffie. Ook is een tentoonstelling te
zien over de winning van energie in
De Ronde Venen van nul tot heden.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In
deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen
en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel.

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

AFVALBRENGSTATIONS

Amstelhoek
Mennonietenbuurt
102 en 103

Plaatsen van dakkapellen op het
voorgeveldakvlak van 2 woningen

- Bouwen

W-2012-0583

9-11-2012

De Hoef
Merelslag 19

Starten kapsalon aan huis

- Afwijken beW-2012-0592
stemming (RO)

13-11-2012

Mijdrecht
Energieweg 33

Starten van een houthandel

- Afwijken beW-2012-0584
stemming (RO)
- Bouwen
W-2012-0589
- Bouwen
W-2012-0588

9-11-2012
15-11-2012
15-11-2012

W-2012-0582

9-11-2012

Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Hofland 17
Kruiwiel 35
Oosterlandweg 39
Wilnis
Raadhuisstraat 5

Vinkeveen
Molenkade 13

Het bouwen van een carport
Aanleggen van een terrasoverkapping aan de achterzijde v/d woning
Bouwen van een schuur
- Bouwen
Veranderen van een raamkozijn in
een deurkozijn in de achtergevel
van een berging

- Bouwen

W-2012-0580

10-11-2012

Aanleggen van een terras,
toegangspoorten en plaatsen
van beschoeiing

- Bouwen

W-2012-0586

13-11-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR ‘KAPPEN’
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Abcoude
Achter de Kerken
voor huisnr. 89 t/m 95

Aard van het project/soort boom Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Renovatie plantenbak, kappen van - Kappen
lijsterbessen. Er worden bomen
herplant in overleg met de
omwonenden
Reden: De plantenbak wordt vernieuwd daardoor is er te weinig
steun voor de wortels die overblijven.

W-2012-0587

15-11-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 23 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Straatnaam
Mijdrecht
Oosterlandweg
naast 21-23

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

Aanleggen van een tijdelijk
weilanddepot voor een periode
van maximaal drie jaar.

- Aanleg
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0364

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende
staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht
hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR “KAPPEN”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Abcoude
Dokter Koomansstraat
1h, 19 en 21 (nabij)

Aard v/h project/soort boom

Activiteiten

Kappen van 3 bomen; de bomen
- Kappen
zijn in slechte conditie.
2 prunussen zijn aangetast door
tondelzwam en boom naast nr. 19
heeft last van ernstige inrotting
Reden: Vellen van een houtopstand
In overleg met bewoners worden
nieuwe bomen terug geplant

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

W-2012-0487

12-11-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Vinkeveen
Demmerik 29
Wilnis
Oudhuijzerweg 34

Straatnaam
Vinkeveen
Demmeriksekade 15

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr.
intrekking

Gedeeltelijk intrekken van een
milieuvergunning voor een
veehouderij betreft de vergunde
vleesvarkens

W-2012-0316

W-2012-0316

Verzenddat.
intrekking
12-11-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen het volgende verkeersbesluit hebben
genomen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kruiwiel 35, 3642
BW Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 21 november 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum,
een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen
om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend,
als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
DIVERSE BELASTING VERORDENINGEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 2012 heeft
besloten de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013;
- Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013;
- Verordening watertoeristenbelasting 2013;
- Verordening toeristenbelasting 2013;
- Verordening forensenbelasting 2013;
- Verordening hondenbelasting 2013;
- Legesverordening De Ronde Venen 2013 (inclusief de bijbehorende tarieventabel 2013 );
- Verordening rioolheffing 2013;
- Verordening afvalstoffenheffing 2013.
De verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang
van de heffing is 1 januari 2013. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 8 november 2012 de Verordening rechten woonschepen 1973, laatstelijk gewijzigd bij besluit van
de voormalige gemeente Abcoude 17 december 2009, geldend heeft verklaard voor het gehele grondgebied van de
gemeente De Ronde Venen. Deze verordeningen regelen de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde
de gemeente in staat te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden
gebracht bij de burger.
Ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.
.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PLUSMARKT ABCOUDE EN ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) bekend, dat met ingang van 23 november 2012 het ontwerpbestemmingsplan Plusmarkt Abcoude
en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Angstelzight, centrumplan Abcoude, ter inzage ligt. Het plangebied
bestaat uit het terrein van het voormalige tuincentrum en de aansluitende groenstrook op de hoek Amsterdamsestraatweg/Broekzijdselaan in Abcoude. Het bestemmingsplan regelt de vestiging van een supermarkt, enkele
solitaire winkelunits, 33 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Laden en lossen ten behoeve van de
supermarkt vindt plaats aan de Broekzijdselaan ter hoogte van de rotonde.
Coördinatieregeling
Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning
wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wro. Hiermee is het mogelijk dat
diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft hiervoor op 30
juni 2011 een besluit genomen. Bovengenoemde plannen worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en
voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van
burgemeester en wethouders is dat voor de omgevingsvergunning.
Inzage
- Het digitale ontwerpbestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.BPP06kootsuperAbc-ow01. De authentieke digitale planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. Het ontwerpplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn eenvoudig te downloaden via de website van de gemeente www.derondevenen.nl onder
Bekendmakingen.
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn in te zien
bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis en in de Openbare Bibliotheek in Abcoude, Broekzijdselaan 46b.
Termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen ter inzage van 23 november 2012
tot en met 3 januari 2013. Een ieder kan gedurende zes weken schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen en over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Maakt u daarbij wel duidelijk tegen welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) uw zienswijze is
gericht. De zienswijzen worden betrokken en meegewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan respectievelijk de beslissing over de omgevingsvergunning.

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Wijzigen van het gebruik van het
bijgebouw voor praktijkruimte

- Afwijken beW-2012-0544
stemming (RO)

14-11-2012

AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 22 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: M. Divendal.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 november 2012.

Uitbreiden van een woning

- Bouwen

15-11-2012

VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN/SAMENLEVING 3 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer H.J. van der Greft.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

W-2012-0535

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 23 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage:

Baambrugge
Rijksstraatweg 139

GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) gedeeltelijk is/zijn ingetrokken:

Aard van het project

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.

Straatnaam

ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift
wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
weigering

Verzoek tot intrekken van de
milieuvergunning
(De vergunning blijft in stand)

- Milieu

W-2011-0549

9-11-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 4 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.
VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:00 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN/FINANCIËN 6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 21:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012
VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.
VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL
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Jeugdzorg uit het hart

Jeugdzorg in
de spotlights
Met de meeste jongeren in de
provincie Utrecht gaat het erg
goed, maar soms gaat het net
even iets anders. Dan hebben
jongeren problemen met hun
ouders of met zichzelf. Als het
echt niet meer gaat, krijgen ze
aandacht en hulp van jeugdzorg.
Om te laten zien wat jeugdzorg
betekent voor jongeren, ouders
en hulpverleners in de regio, vindt
deze week de zevende Utrechtse

PS

Week van de Jeugdzorg plaats.
Samen met Utrechtse
jeugdzorginstellingen en
gemeenten worden allerlei
activiteiten georganiseerd. Zo
is er voor de tweede keer de
Scholentour. Jongeren die zelf
ervaring hebben met jeugdzorg,
bezoeken middelbare scholen
in de regio en praten hierover
met hun leeftijdsgenoten.
Door de veilige omgeving, een

Benieuwd naar de andere
activiteiten die worden gehouden
tijdens de Week van de
Jeugdzorg? Ga naar www.weekvandejeugdzorgutrecht.nl of volg
@wvdjzutr op Twitter.

Op 18 november zond RTV
Utrecht de documentaire uit.
Gemist? Bekijk hem dan nu
op www.provincie-utrecht.nl/
jeugdzorg.

Winnaars Jeugdzorgaward 2011 maken
prentenboek

‘Het kind moet centraal
blijven
staan’

Elly Broere, statenlid voor de PVV:
“De jeugd heeft de toekomst, maar
sommige kinderen hebben op weg naar
die toekomst pech. De hulp die ze dan
nodig hebben, moet soms van buiten
komen. Sommige kinderen kunnen
deze hulp alleen krijgen als ze in
een andere omgeving dan thuis
wonen. Dat is een ingrijpende
beslissing voor ouders en kind
en wachten op hulp is voor alle

GS

laagdrempelige sfeer en een leuk
programma (vorig jaar nog zette
een groep breakdancers de aula
op stelten) maken veel scholieren
kennis met jeugdzorg.

Speciaal voor de Week van
de Jeugdzorg 2012 is de
documentaire ‘Jeugdzorg uit het
hart’ gemaakt. Hierin wordt een
kijkje gegeven in de wereld van
de jeugdzorg door de ogen van
een jeugdzorgwerker. De titel
verwijst naar de drijfveren van
de jeugdzorgwerkers om het
werk te doen wat ze doen. Zij
zorgen ervoor dat de kinderen
en jongeren in onze provincie
gezien en geholpen worden op
momenten dat zij het nodig
hebben. De presentatie is in
handen van Annette Barlo.

betrokkenen erg. Daarom is er terecht veel
aandacht voor het oplossen en voorkomen
van wachtlijsten. De jeugdzorg is nu nog de
verantwoordelijkheid van de provincie maar
wordt stapje voor stapje overgedragen aan
de gemeenten. Per 1 januari 2015 moet het
allemaal zijn geregeld. Het kind moet
in deze overgang centraal blijven
staan. Daar moet aandacht voor
blijven. De Week van de Jeugdzorg is
daarom een prima initiatief.”

‘Bevlogenheid en
betrokkenheid laten zien’

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Jeugdzorg: “Een
positieve blik op de jeugdzorg, dát is de insteek van
de Week van de Jeugdzorg.
We laten de bevlogenheid en
betrokkenheid zien van iedereen
die zich in de provincie inzet
voor de jeugdzorg. Dat doen we
met een documentaire, maar
ook met de Jeugdzorg Award.
Een van de leukste activiteiten
vind ik de scholentour. Jongeren
komen hierdoor niet alleen meer

te weten over wat jeugdzorg is, maar kweken ook
meer begrip voor kinderen die, om wat voor reden
dan ook, een tijdje worden
ondersteund door jeugdzorg. De
jongeren die meewerken aan de
scholentour vinden het fijn om
hun eigen verhaal te kunnen
vertellen aan leeftijdsgenoten
die een inkijkje krijgen in een
wereld die ze soms helemaal
niet kennen.” Lees meer op mijn
blog: www.provincie-utrecht.nl

te maken over onze ervaringen
Tijdens de Week van de
met pleegkinderen voor wie
Jeugdzorg wordt traditioneel
de Utrechtse Jeugdzorg Award
hechting niet zo eenvoudig is,”
vertelt het duo. “De titel van het
uitgereikt. Met de award, een
boekje is ‘Het meisje met het
geldprijs van 1000,- euro te
omgekeerde magneetje’. Met
besteden aan een goed doel
het beeld van het omgekeerde
in de jeugdzorg, worden
hulpverleners en pleegouders
magneetje leggen we in
bedankt voor hun inzet. Uit alle
kindertaal uit waarom sommige
inzendingen zijn dit jaar drie
kinderen in ons pleeggezin
kanshebbers genomineerd. Deze bepaald gedrag vertonen. We
week wordt de winnaar bekend.
hopen dat andere pleegouders
de woorden en beelden uit dit
De prijswinnaars van vorig jaar,
pleegmoeders Linda en Cornelie, boekje zullen herkennen en
hebben hun prijs op een wel heel daardoor weten dat er meer
bijzondere manier verzilverd:
mensen zijn die dagelijks zoeken
het bedrag werd aangewend om naar begaanbare weggetjes om
samen met hun pleegkinderen te
een prentenboek te maken voor
pleegouders en –kinderen. “We
lopen.”
hadden al langere tijd de wens
om een prentenboek
In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
5 december. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
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 thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

ANBO-bestuurslid krijgt
het gouden speldje

Marja van der Vaart met Jan Leeman-voorzitter van de ANBO DRV

De Ronde Venen - De ANBO is een
landelijke organisatie voor 55-plussers die net als veel belangenbehartigers afhankelijk is van vrijwilligers. Gelukkig heeft de afdeling De
Ronde Venen een ster in haar midden wat vrijwilligers hulp betreft.
Ze heet Marja van de Vaart. Vorige
week woensdagmiddag 14 november werd zij bedankt voor haar vele werk. Door het landelijk ANBO
bestuur is Marja’s inzet erkend met
een Lidmaatschap van Verdienste.
De voorzitter van het Gewest bestuur Wim den Heijer kwam Marja
feliciteren en bracht het bijbehorende gouden speldje ook mee.
Marja is meer dan 10 jaar bestuurslid geweest in De Ronde Venen. Ze
heeft niet alleen het secretariaat jarenlang gerund maar was ook de
organisator van dagtochten voor de
leden. In maart stond haar telefoon
roodgloeiend van de verzoeken van
ANBO-leden die een belastingadviseur zochten. Voor alle bellers wist
ze altijd een adviseur te vinden.
Marja is nu bevorderd tot bestuurslid van het Gewest Utrecht. Dit betekent niet dat ANBO DRV contact
verliest met Marja. Als fervent bridger is ze haast iedere woensdagmiddag aan het bridgen tijdens de
ANBO Soos.

Musical in De
Morgensterkerk
Vinkeveen - Op de eerste Adventszondag 2 december vindt de
musical
‘Het Profetenkwartet’
plaats in De Morgensterkerk aan
de Herenweg 253 in Vinkeveen.
De musical speelt in een buurtsupermarkt, waar de klanten ijverig
sparen voor een ‘profetenkwartet’.
De voedselbank en aandacht voor
de naaste spelen hierin een belangrijke rol. De profeten Zacharia, Maleachi, Sefanja en Mi-

cha vormen de rode draad in de
adventstijd. Zij kondigen de komst
van Jezus aan!
Voorganger is ds. Bram-Willem
Aarnoutse. De musical wordt gespeeld door de leiding kindernevendiensten en de liedjes worden
gezongen door het jeugdkerkkoor
onder leiding van Mary van Dijke.
Iedereen is zeer van harte welkom en de gezinsviering begint
om 10.00 uur.

Zaterdag 1 december van 11.00 tot 13.00 uur:

Open huis bij het
Johannes Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 1 december
a.s. opent het Johannes Hospitium
van 11.00 tot 13.00 uur haar deuren weer voor belangstellenden. In
het ‘Buurhuis’, naast het Johannes
Hospitium, aan Vossestaart 2 in Wilnis zijn medewerkers en vrijwilligers
aanwezig om informatie te geven
over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het
vrijwilligerswerk. Er is ook foldermateriaal aanwezig. Indien gewenst is
een rondleiding in het hospice mogelijk.

Medewerkers en vrijwilligers nodigen iedereen graag uit eens een
kijkje te komen nemen in dit Huis in
het hart van De Ronde Venen.
En mocht u er al langer over denken
zich aan te melden als vrijwilliger
dan is dit de kans u vrijblijvend te
oriënteren over de mogelijkheden.
Kijk ook op hun website www.johanneshospitium.nl of e-mail of
bel voor nadere informatie info@johanneshospitium.nl of bel
(0297)285445.

Buurtkamer De Hoef
heeft drukke aanloop
De Hoef - Vorige week dinsdag
13 november was het eindelijk zover dat vanuit initiatief van welzijnsstichting De Baat en een enthousiast team van inmiddels zes vrijwilligers en twee chauffeuses de Buurtkamer in De Hoef kon starten.
De ruimte was gezellig ingericht
met veel rood - de kleur van de
huisstijl - en leuke bloemstukjes op
tafel, de koffiegeur maakte de sfeer
compleet. Tussen 10.00 en 12.00 uur
kwamen al zo’n 20 mensen gezellig binnen. Uit de vele gesprekken
bleek dat men het een fijn initiatief
vond om ook in De Hoef een ouderenontmoetingsplek te hebben.
In de Buurtkamer is er de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer
de krant of een tijdschriften te lezen,
diverse spelletjes te spelen of mee
te doen aan leuke creatieve activiteiten. Maar bovenal staan de gezelligheid en het onderlinge contact
voorop! Ook hangt er een prikbord
waarop alle Hoefse en Rondeveense activiteiten voor ouderen vermeld
worden. Uiteraard horen de gastvrouwen en gastheer graag waar-

voor de mensen allemaal belangstelling hebben. In ieder geval staat
er op dinsdag 18 december ‘Kerststukjes maken’ op het programma.
Voldoende ruimte en materiaal zijn
aanwezig zodat er voor elk wat wils
is.
De Buurtkamer is elke dinsdag van
10.00 tot 12.00 uur geopend, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.
Eind januari volgt er nog een officiele opening. Nadere berichtgeving
volgt!
Mensen die een probleem hebben
met vervoer kunnen bellen met het
Servicepunt: tel. 0297-587600. Daar
zal men voor u naar een oplossing
zoeken middels hulp van enkele
chauffeurs uit uw dorp. Voor twee
euro wordt u opgehaald en thuisgebracht.
Voor verdere informatie kunt u ook
bellen met welzijnsstichting De Baat
tel. 0297-230280 of op dinsdag en
donderdag met de coördinator van
de Buurtkamerprojecten in De Ronde Venen, Annie van Gelder, 0617970016.

Mijmeringen

sinterklaas
Het zal niemand ontgaan zijn, hij is er weer, Sinterklaas. Na maandenlang aan te moeten kijken tegen alle pepernoten en chocolade
letters in de winkel, na een week lang Sinterklaasjournaal kijken en
de spanning opbouwen of de sint en zijn pieten wel goed aankomen,
is hij dan nu echt in het land. De schoenen zijn gezet en gevuld op
de eerste dag dat de goedheiligman er weer was. Het is en blijft een
schitterende, Hollandse traditie voor de kinderen maar ook voor de
volwassenen. En elk jaar kun je het weer op een andere manier beleven, omdat je mee verandert met je kinderen en hoe zij het feest ervaren en beleven.
Mijn oudste zit in groep vier en dit schijnt de laatste groep te zijn
waarin kinderen nog opgaan in de traditie, maar dat een jaar later
zij toch echt niet meer voor de volle 100 % geloven en het mysterie
voor eens en voor altijd ontrafelen. Dus geniet ik dit jaar extra van de
blije koppies, hoe er meegeleefd word met alle problemen die in het
Sinterklaasjourmaal worden vermeld en hoe de kinderen in het algemeen er mee bezig zijn. De drukte is begonnen en het zal nog wel
even duren voordat die drukte zal wegebben.
Gisteren tijdens het tandenpoetsen kreeg ik zomaar ineens de volgende vraag voorgeschoteld: “Mam, verstop jij de paaseitjes?”
Ik keek verbaasd en vroeg waar die vraag nou ineens zo vandaan
kwam. De vraag werd herhaald, waarop ik nogmaals aangaf dat ik
het niet zo goed snapte “Paaseitjes, dat is in de lente met Pasen,
schat, het is nu november”. Mijn oudste antwoordde daarop “Ja, dat
weet ik wel maar ik geloof niet dat er een paashaas bestaat, ik denk
dat jij de paaseitjes verstopt.” Ik moest even grinniken en antwoordde dat ik inderdaad de paaseitjes verstop ieder jaar en dat de paashaas niet bestaat. Mijn oudste keek me even serieus aan, knikte en
zei “Dat wist ik wel Mam, enne het maakt me niet uit hoor, wie het
verstopt, het blijft leuk om chocolade eitjes te zoeken en op te eten.
Alleen de volgende keer moet je ze wel beter verstoppen hoor!”.
Hiermee was voor hem de discussie gesloten en bleef ik verbaasd
achter. Had ik nu net een soort van te horen gekregen dat mijn zoon
stiekem het mysterie van het 5 december feest heeft ontrafeld? Het
hele verhaal is natuurlijk te toevallig op de avond voor de intocht.
Maar hoe geraffineerd is het niet om het hele verhaal in een andere
context te gooien en ook nog even te laten weten dat het je niet uitmaakt, omdat het wel leuk is. Ik stond er echt versteld van, maar kon
er ook smakelijk om lachen. Hoe magisch is het dat ze met hun realiteitszin al bepaalde zaken kunnen doorgronden en dat als ze het
Sinterklaasjournaal zien of hun gevulde schoen ze dan nog helemaal
op kunnen gaan in het verhaal. Of is dat wat ik wil zie en geloven?
En een vleugje magie blijft toch altijd hangen aan dit feest. Als je op
zaterdagochtend je haast naar de intocht. Daar net te laat aankomt,
dat de boot al is aangemeerd en Sinterklaas zijn praatje houdt met de
burgemeester. De zwarte pieten al bijna vertrokken zijn naar de volgende locatie. Ik mezelf afvraag waarom ik dit toch allemaal doe. In
die kou, op de fiets voor nog geen 10 minuten van Sinterklaas zien.
Tsja, dan kan ik lopen mopperen, of negatief gaan zitten doen over
de minder leuke kanten van een intocht, boos zijn op mezelf omdat
we laat waren, maar een blik op de kinderen en het is weer goed.
Want zij hebben gezien dat Sinterklaas er echt is. En ja, als hij er is,
dan is alles goed!

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

Op 1 december bestaat
café Drinken & Zo 13 jaar
Uithoorn - Op 1 december 1999
nam Han Nollen café Drinken &
Zo over van Cees Röling. Dat was
niet meteen zo makkelijk. Cees Röling was een begrip in Uithoorn en
de wijde omgeving, hij was natuurlijk een perfecte barkeeper. Natuurlijk is Drinken & Zo veranderd in de
afgelopen 13 jaar. Tijden veranderen. Veel wordt er georganiseerd, elke laatste zaterdag van de maand is
er een band, er zijn wijnproeverijen,
mossel- en tapasavonden. En natuurlijk is er het jaarlijkse Harley Davidson- weekend. Voor Nederlandse smartlappen is geen plaats, maar
voor lekkere ouwe rockmuziek des
te meer. Daarmee onderscheidt café Drinken & Zo zich van de andere
cafés! De verstandhouding met de

buren café De Gevel is ook perfect!
Mede omdat het zo totaal verschillende cafés zijn. Voor ieder wat wils.
De week voorafgaand aan zaterdag 1 december is er elke avond
iets te doen in Drinken & Zo. Maandagavond vanaf 19.00 uur mosselen
eten. Graag wel even reserveren van
tevoren op tel. (0297)561073. Dinsdag is er het kraaktoernooi - ook
graag even opgeven via bovenvermeld telefoonnummer. Woensdag
speelt The Little Boogie Boy akoestisch. Donderdag is er een wijnproeverij, vrijdag een jaren ’60, ’70, ’80
party met Frank Deibert en dan zaterdag 1 december treedt de Rockabilly band op: El Rio Trio! Kortom,
de hele week gezelligheid en Rock’n-Roll!

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Canadese Gans: Zwart-witte kater; Gijs is klein van stuk.
Gevonden:
- Mijdrecht, Scholeksterstraat: Zwart konijn; dit konijn is gecastreerd.
- Mijdrecht, Prinses Marijkelaan: Grote rode kat met witte buik.
- Uithoorn, Colijnlaan: Kleine zwarte kat.
- Vinkeveen, omgeving Plaswijk: Zwart-witte poes; zij heeft een
zwart lijfje, witte sokjes, witte bef en wit snuitje.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: Schildpadpoes.
- Mijdrecht, Molenland: magere kat, cypers rood en hij heeft roodbruin neusje.
- Uithoorn, Kazemat: Rood-witte kat; kop en rug zijn rood; snoetje,
buik en poten wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.

Donderdag 22 november:

Praten over verlies bij
Vrouwenbeweging
‘Passage’
Mijdrecht - Donderdagavond 22
november komt ds. E.P.v.d.Veen
uit Nunspeet de avond verzorgen
bij de Christelijke Vrouwenbeweging ‘Passage’.
Ds.v.d. Veen heeft een boekje geschreven met de titel: Mensen
van voorbij-leven met verlies. In
deze maand van gedenken is het
zinvol om hier de aandacht eens
op te vestigen.
Velen van ons hebben te maken
met verlies, hoe gaan wij hier
mee om?

Hoe geven wij dit verlies een plek
in ons leven?
Hoe pakken wij de draad weer op
na zo’n ingrijpende gebeurtenis?
Het past ook goed bij de gedachteniszondag van 25 november in
vele kerken. Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging
‘Passage’ nodigt u allen hartelijk uit, ook gasten zijn van harte
welkom. De avond vindt plaats in
gebouw Irene aan de Kerkstraat
naast de Janskerk en begint om
20.00 uur.
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Thuis Grieks-Hollands
eten, lekker en betaalbaar

Aalsmeer - Wilnis - Geruime tijd alweer geniet het Grieks-Nederlandse
Cafetaria Alpha in Wilnis bekendheid in de regio en daarbuiten om
zijn overheerlijke aanbod aan echte Griekse broodjes (pita) met gevarieerd beleg en vulling, snacks
en drinks. Tevens is er een aanbod
aan (gourmet)schotels en complete menu’s die men zelf kan samenstellen. De prijs daarvan is een weldaad voor de portemonnee te noemen. Een belangrijk gegeven in deze dure tijden. Uniek is de combinatie van gerechten om mee te nemen
die – naar keuze - zowel een Griekse als Hollandse invulling kennen.
Dat roept bij veel landgenoten warme (vakantie)gevoelens van weleer
op onder de Griekse zon. Hoewel
Griekenland vaak in het (negatieve)
euronieuws is, verloochenen de landelijke culinaire cultuur en bijbehorende (klant)vriendelijke sfeer zich
niet. Daar kan men volop van blijven genieten. Helemaal als het prettig betaalbaar is. Daar zorgt Alpha
voor! “Wij hebben voor de komende

feestdagen voor de liefhebbers die
thuis gezellig willen eten een heerlijk aanbod aan Grieks-Hollandse
culinaria in petto. Zoals gourmet-,
grillplaat- en saladeschotels, maar
men kan ook zelf een menu samenstellen met een voor-, hoofd- en nagerecht. Dat alles tegen aantrekkelijke prijzen”, laat eigenaresse Toela
weten. Samen met haar echtgenoot
Kostas en zoon Georgios bereiden
zij op verzoek voor elke feestelijke gebeurtenis, privé of zakelijk, de
heerlijkste schotels. “De mooi opgemaakte schotels zijn er al vanaf 7,95
euro p.p., salades vanaf 3,95 euro
p.p. Alles wordt in eigen beheer bereid met vers vlees en verse ingrediënten. En wie er frites met diverse soorten saus en Griekse wijn bij
wil hebben, is dat ook mogelijk. Tevens verzorgen wij lekkere menutjes voor de kinderen.”
Persoonlijk menu
Er zijn ook complete menu’s. Toela: “Voor de komende feestdagen zorgen we natuurlijk ook voor

een feestelijke presentatie, zoals
voor kerst. Maar liefhebbers kunnen al beginnen met het serveren
van Griekse hapjes tussendoor op
de Sinterklaasavond. Tijdens kerst
wordt de tafel in sfeer gedekt. Op
een van beide kerstdagen kan je
daar een passend menu van ons
bij bedenken. Niet alleen overheerlijk, als je tenminste van Grieks eten
houdt, maar ook omdat je dan niet
hoeft te koken en zeker gezien de
prijs. Voor een driegangenmenu
naar keuze betaal je bij ons slechts
17,95 euro p.p. Daarbij heb je keuze uit drie voorgerechten, vijf hoofdgerechten en drie nagerechten. Om
zelf een ‘persoonlijk menu’ samen
te stellen. Alle gerechten kunnen
kant-en-klaar bij ons op de afgesproken tijd in Wilnis worden afgehaald. Omdat wij het vaak druk met
bestellingen van klanten hebben en
op de kosten willen besparen, hebben wij besloten niet aan bezorging
te doen. Dat werkt op een prettige
manier door in de prijzen ten voordele van onze klanten. De bedoeling
is wel dat men tijdig – dus een aantal dagen van te voren – de bestelling aan ons doorgeeft. Wij hebben
namelijk enige productietijd nodig.
Alles wordt op een zeer hygiënische
en gezonde manier bereid, waaronder verantwoord frituren. Overigens
verzorgen wij in opdracht ook een
complete Griekse of Hollandse catering op maat aan huis of bij het bedrijf.
Wilt u meer weten over het aanbod aan snacks, gerechten, schotels
en menu’s, kijk dan op de website:
www.cafetaria-alpha.nl. Nadere informatie en/of bestellen kan ook telefonisch of via Twitter (@cafetariaalpha). Cafetaria Alpha - Dorpsstraat 44 - 3648AJ Wilnis. Tel. 0297750827. Openingstijden: di.16.0022.00 uur, wo t/m za:12.00-22.00
uur, zo: 14.00-22.00 uur. Maandag
gesloten.

Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
krijgt meer handen en voeten
De Ronde Venen - Het college
van B en W heeft dinsdag 13 november het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld en daarmee
het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzaamheid meer handen en voeten gegeven. In het plan
worden concrete acties en doelen
beschreven om van De Ronde Venen een meer duurzame gemeente
te maken. De gemeenteraad wordt
op 20 december gevraagd met de
visie op duurzaamheid en de doelen in te stemmen. Het college wil
zich de komende jaren op vijf thema’s richten om de leefomgeving
en de economie te verduurzamen.
Dat zijn de lokale economie, inwoners, ruimtelijke ontwikkelingen, de
gemeentelijke organisatie en afval
en hergebruik. Voor al deze thema’s
zijn in het actieplan doelen en acties benoemd. Zo willen B en W onder andere dat ondernemers in de
gemeente duurzaamheid opnemen
in hun bedrijfsvoering en duurza-

me maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Daarnaast richt de gemeente zich op inwoners om hen
bewust te maken van duurzaamheidvraagstukken en daarnaar ook
handelen. De gemeente zal zelf het
goede voorbeeld geven door de gemeentelijke organisatie zo duurzaam mogelijk te maken, onder andere door duurzaam inkoopbeleid
en het duurzaam gedrag van medewerkers te stimuleren.
Bij elk van deze onderwerpen is een
concreet doel geformuleerd. Zo wil
de gemeente dat in 2020 75 procent
van de lokale ondernemers duurzaamheid heeft opgenomen in zijn
bedrijfsvoering en duurzame maatregelen toepast. 75 procent van de
inwoners leeft in 2020 duurzamer
doordat duurzame maatregelen zijn
genomen in de woning en leefomgeving. Dit gebeurt onder andere
via bewustwordingscampagnes en

evenementen die in het teken staan
van duurzaamheid, zoals Samen
voor Duurzaam dat zaterdag 24 november op het Raadhuisplein en in
het gemeentehuis plaatsvindt. Ook
wordt duurzaamheid geïntegreerd
in de gemeentelijke structuurvisie
die momenteel wordt opgesteld.
B en W hebben begin dit jaar de
startnotitie ‘Duurzaamheid verbindt’
vastgesteld. Daarin worden de achtergronden en de noodzaak beschreven om beleid te ontwikkelen
op het gebeid van duurzaamheid.
Door de groeiende wereldbevolking ontstaat er steeds meer vraag
naar voedsel, water, energie, land
en grondstoffen. Hulpbronnen worden op dit moment sneller verbruikt
dan de aarde kan aanvullen met als
gevolg dat we interen op de reserves. Doorgaan op deze weg is geen
optie. Vandaar dat inspanningen op
het gebied van duurzaamheid van
groot belang zijn en een speerpunt
vormen voor het college.

Zaterdagconcert
‘Con Amore’

Talenten Sint Jozefschool
in Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - De afgelopen weken
vonden verschillende rondes plaats
van de talentenjacht voor leerlingen
van de Sint Jozefschool. In de sfeer
van Holland’s Got Talent werden de
vele acts beoordeeld door een jury,
bestaande uit een publieksjury van
leerlingen en een vakjury van leerkrachten en bewoners van Verzorgingstehuis Maria-Oord. De optredens met de meeste punten gaan
door naar de ‘live-show’, gepresenteerd door de leerlingen Sidney en
Maud. Wilt u ook genieten van zang,

dans of bijvoorbeeld een drumsolo?
Bent u óók zo benieuwd naar het
talent van Mees, Niels, Owen, Kyra, Desiré, Julia, Elinn, Maria, Estelle, Nynke, Zara, Mark, Marijn, Fenna, Norah, Stan, Selina, Chiara, Jade, Annelotte, Iris en Julie?
Kom dan kijken naar de liveshow
op 27 november in het restaurant
van Maria-Oord in Vinkeveen. Maar
liefst veertien optredens vinden
plaats van 14.00 tot ongeveer 15.30
uur. Iedereen is van harte welkom
en de toegang is gratis.

Wintertestdag bij Van
Kouwen Fiat en Alpha Romeo

Regio - Op vrijdag 23 en zaterdag
24 november is het weer tijd voor de
inmiddels traditionele Winter Testdag van Fiat en Alfa Romeo dealer
van Kouwen.
Op die dag controleert Van Kouwen
in Uithoorn & Amsterdam de auto’s van haar klanten gratis op een
groot aantal wintergevoelige onderdelen. Daarmee kunnen Fiat en Alfa Romeo eigenaren de naderende winter met een gerust hart tegemoet zien.
Vorst, pekel en gladde wegen. ‘s
Winters wordt uw auto flink op de
proef gesteld. Daarom bent u dit
jaar weer van harte welkom voor de
gratis wintercheck. Dan kunt u met
een gerust hart de winter door. Onze gespecialiseerde monteurs staan
klaar om uw Fiat of Alfa Romeo op
16 wintergevoelige punten te controleren. Kom langs voor de gratis
wintercheck en ontvang een warme
wintersjaal!

16 punten
Uw auto wordt op de volgende 16
vitale punten gecontroleerd: Voorruit: beschadigingen en steenslag,
Banden: spanning en profieldiepte,
Verlichting: werking rondom, Verlichting: koplampafstelling, Peil motorolie, Peil rem- en koelvloeistof,
Vorstbeveiliging koelvloeistof, Werking en afstelling ruitenwissers
Ruitenwisserbladen, Vorstbeveiliging ruitenwissersproeier, Conditie accu en laadspanning, Controle onderzijde auto, Smeren van sloten, Behandeling van portierrubbers
tegen vorst, Controle uitlaat op lekdichtheid, Controle uitlaat bevestiging. U bent van harte welkom
op vrijdag 23 november van 09.00
tot 16.00 en zaterdag 24 november van 09.00 tot 15.00 bij Van Kouwen Uithoorn, Anton Philipsweg 13
en Van Kouwen Amsterdam (Zuidoost), Kuiperbergweg 17. Voor meer
informatie kijk op www.vankouwen.
nl. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

De Springbok wordt gemoderniseerd
De Hoef - Vanaf half november
zal dorpshuis De Springbok in De
Hoef voor een aantal maanden zijn
deuren sluiten in verband met een
ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Het oudste gedeelte van het
gebouw is ruim 35 jaar geleden
neergezet als gymzaal voornamelijk voor de schooljeugd maar ook
lokale kleinere sportclubs, zoals
volleybal en badminton, vonden er
onderdak.
Eind jaren 90 vond er een uitbreiding plaats met een ruimte voor
vergaderingen, een bar en toiletgroepen. Al geruime tijd is het bestuur bezig geweest met te bekijken en te onderzoeken op welke
wijze het gebouw aangepast kan
worden aan de eisen van de huidige tijd. In de gymzaal zitten veel
ruimtes die niet optimaal benut
worden en de zogenaamde ‘kleine
zaal’ is inmiddels te klein voor alle activiteiten. Bovendien mist deze daglicht en heeft het een veel
te laag plafond. Na een inventarisatie bleek dat er wekelijks een
20-tal verenigingen en sportclubs
gebruikmaakt van het gebouw. Bij
een aantal grotere clubs zoals bijvoorbeeld de biljartclub, damesclub De Springgeiten en toneel-

vereniging de Opregte Amateur
moet men een ledenstop hanteren vanwege te weinig beschikbare ruimte.
Stembureau
Daarnaast wordt De Springbok
ook gebruikt als stembureau en
voor gezamenlijke activiteiten met
Dorpscomité De Hoef. Samen met
deskundigen heeft het bestuur
gekeken naar de mogelijkheden
en haalbaarheid en is er gekozen
om tot een grondige herindeling
te komen van de huidige kleedkamers, doucheruimten en entree
van de gymzaal. Daardoor kan de
kleine zaal beduidend groter worden, krijgt deze een hoger plafond
en wordt het voorzien van ramen
voor daglicht. Aan de gymzaal is
nu een uitbreiding gepland voor
een vast podium waardoor het open afbreken van een podium tot
het verleden behoort. Bovendien
ontstaat zo een extra ruimte voor
bijvoorbeeld vergaderingen en kan
de ruimte onder het podium fungeren als opslag voor allerlei goederen (stoelen, decors etc.).
Financiën
Omdat de stichting een dergelijke

verbouwing nooit zelf zou kunnen
bekostigen is er al geruime tijd geleden begonnen met te onderzoeken welke organisaties financiële
steun zouden kunnen geven. Het
grootste gedeelte van de steun is
toegezegd door Europa middels de
zogenaamde Leaderbijdrage (Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling), de Provincie Utrecht en Gemeente De Ron-

de Venen. Daarnaast hebben het
Oranjefonds, Rabo Dichtbijfonds,
VSB fonds, Skanfonds en kfHein
fonds ook flink bijgedragen, al
met al een totaalbedrag van bijna
500.000 euro. Omdat er altijd nog
wel een gat te dichten is heeft een
aantal vaste huurders het bestuur
gesteund met renteloze leningen.
Het bestuur is uitermate verheugd
dat zoveel organisaties hebben in-

gezien in welke mate De Springbok bijdraagt aan de sociale samenhang van De Hoef. Een aantal
zaken zal middels zelfwerkzaamheid door vrijwilligers worden opgelost. Aanmelden hiervoor kan
bij het bestuur. Niets lijkt meer in
de weg te staan van deze verbouwing en de vernieuwde Springbok
zal zich over een aantal maanden
trots presenteren aan De Hoef.

Vinkeveen - Komende zaterdag 24 november geeft de Vinkeveense Accordeon Vereniging
‘Con Amore’ haar jaarlijks concert. Onder leiding van Arnaud
Rosdorff zal het A- en B-orkest
en het Ensemble voor u uiteenlopende werken ten gehore brengen. Het concert zal plaatsvinden in Sociaal Cultureel Centrum
De Boei aan de Kerklaan 32.
De toegang bedraagt 5 euro en
vangt aan om 20.00 uur, de zaal
is open om 19.30 uur. Naast de
mooie muziek is er ook dit jaar
weer een verloting. Traditiegetrouw gaat bijna iedereen weer
met een aantal prijzen naar huis.
Voor iedereen die muziek en in
het bijzonder accordeonmuziek,
een warm hart toedraagt, is dit
een avond die niet gemist mag
worden.

Filosoferen in
de ‘Paraplu’
Wilnis - Aan de hand van praktische problemen in de samenleving en de meningen van diverse
filosofen behandelt docent Martin van der Voort tijdens de cursus iedere van de zes lessen een
onderwerp dat van belang is of
actueel. Bijvoorbeeld de kredietcrisis, strafrecht of herstelrecht,
medische ethiek enz. De cursus vindt plaats gedurende zes
dinsdagochtenden van 09.30 tot
11.30 uur, te beginnen op dinsdag 4 december aanstaande. De
cursuskosten - inclusief lesmateriaal – bedragen 36,00 euro.
Nadere informatie over deze en
andere cursussen en workshops
kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de website www.stichtingparaplu.nl . Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden
ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan
de Pieter Joostenlaan 28. Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl .
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Carpentier Haute Cuisine viert
50 jaar keukens in Aalsmeer
Aalsmeer - Het is feest bij Carpentier Haute Cuisine. Al weer vijftig
jaar voorziet het bedrijf Aalsmeer en
omgeving van keukens in vele soorten en maten. Alle reden voor een
bezoek aan de Oosteinderweg in
Aalsmeer.
Vijftig jaar is voor een keukenbedrijf een lange tijd, zeker voor een
regionale speler als Carpentier Haute Cuisine. Het is een vaststelling
waar vestigingsmanager Alfred Biesen om moet lachen. “Van onze regionale aanwezigheid hebben we
juist onze kracht gemaakt”, vertelt
hij. “Ik vind het een verschrikkelijke
uitdrukking, maar we zijn een soort
local hero. De mensen weten wat ze
aan ons hebben.”
Het keukenbedrijf maakt deel uit
van Bouwplein CarpentierMooren.
Al ruim 90 jaar is Carpentier in de
regio actief. Begin jaren zestig werd
de eerste keuken gemaakt. Biesen: “Waar nu onze ontvangstruimte is, was vroeger een vaart. Bootjes meerden af bij Carpentier en lie-

ten een keukentje plaatsen. Zo is
het begonnen, met eerlijkheid, hard
werken en kwaliteit leveren. Op dit
fundament bouwen wij nog steeds
voort.”
Compleet beeld
Inmiddels is er natuurlijk veel veranderd. Op een groot terrein aan
de Oosteinderweg ontvangt Carpentier Haute Cuisine zijn klanten
in een ontvangstruimte van enkele duizenden vierkante meters. De
showroom biedt een compleet beeld
van de mogelijkheden. Biesen toont
ons onder meer modellen van CHC
Huisselectie, CHC Handgemaakt en
SieMatic. Op de eerste verdieping
is een indrukwekkende inspiratieruimte met designs van topontwerper Piet Boon.
Bij de klant thuis
De vraag is: hoe weet Biesen zeker dat ook de klant helemaal tevreden is? “Natuurlijk, wat je belooft,
moet je ook waarmaken. Gelukkig

zit dat in ons dna. We steken veel
tijd in het in kaart brengen van de
wensen van de klant. We doen bijvoorbeeld meerdere ontwerprondes
en gaan dikwijls bij de klant thuis
op bezoek. Zodat we de technische haalbaarheid van alle wensen
kunnen controleren. En om te zorgen dat onze verkopers zich kunnen verplaatsen in de thuissituatie van de klant. Waar we ons ook
mee onderscheiden, is dat de verkoper de keuken oplevert. Zo maken we de cirkel rond: de persoon
waarmee je afspraken maakt, controleert ook of ze zijn nagekomen.
Heel persoonlijk.”

Dankzij
burgemeester
en brandweer
toch de sint
in Wilnis

Vervolg van
de voorpagina:

Transparant
Uiteindelijk draait het voor Biesen
om aandacht, service en zorgen dat
de juiste mensen de juiste dingen
doen. “Bij ons richt elke medewerker zich op zijn eigen specialisme.
Ook proberen we de klant zich vertrouwd te laten voelen. Geen verplichtingen, geen onduidelijkheden,
geen aanbetalingen – we zijn transparant. Dat waarderen de mensen.”
Compliment
Het is een kapitaal dat Biesen koestert. “Als je een keuken koopt, wil je
zeker weten dat je de juiste keuze
maakt. Bij ons weten klanten wat ze
mogen verwachten. Dat maakt ons
betrouwbaar. Ik hoor vaak dat mensen zich bij ons op hun gemak voelen. Een groter compliment kun je
niet krijgen.” Toch is het imago van
het bedrijf nog niet altijd zoals Biesen dat het liefst ziet. “Ik merk vaak
dat mensen denken dat we duur
zijn. Omdat we zoveel service leveren en door onze naam.
Ze associëren ons automatisch met
het luxe segment. Zoals ik al zei:
met onze 100% slagingskans hebben wij voor elk budget de ideale
keuken.”

Laat je lijf tintelen met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd. ‘Shiatsu therapie bestaat uit
het geven van druk met de duim of
handpalm op het lichaam’, vertelt
Petra van der Knaap. Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut en sinds
1 juli van dit jaar is haar San Bao
Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan
de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en daar huurt zij haar
praktijkruimte. ‘Soms wordt die druk
ook uitgeoefend met de elleboog,
knie of voet. Vandaar dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit door
de pijngrens heen.’
Een Shiatsu massage onderga je
in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je
ligt op een futon, een soort bedje
op de grond. Een behandeling be-

gint met een diagnose. Petra van
der Knaap vraagt naar je klachten:
waar je pijn hebt, wanneer, en wat
voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze
naar de tong, die weergeeft hoe je
constitutie er uitziet. Ze voelt op je
buik naar energiezones en voelt aan
je pols. Daarna start de massage.
Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn hebt. Van
der Knaap oefent druk uit op benen,
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze
aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je
zere rug als iemand aan je been
zit. Na een uur sta je buiten en zul
je merken dat de pijn verdwenen of
verminderd is.
Meerdere Shiatsu behandelingen
verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de
oorzaak van je klacht behandelt.
Shiatsu therapie is een echte aanrader. Al was het maar omdat het zo
lekker is. Daarnaast wordt het ook
nog eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt. Meer informatie? Zie
advertentie elders in deze krant.

Voedingsadvies voor kat en hond
bij Discus van Tol Amstelplein
Uithoorn - U heeft als consument
tegenwoordig ongelooflijk veel keuze uit honden- en kattenvoeding
maar wat zijn nu precies de verschillen tussen al deze producten?
Heeft u zich wel eens afgevraagd
wat er nu precies in de voeding
van uw hond of kat zit en of dit wel
hetgene is dat hij nodig heeft? Een
puppy heeft natuurlijk andere voeding nodig dan een volwassen hond
en een senior heeft ook weer andere behoeften. Met al deze vragen en

nog veel meer kunnen de voedingsadviseurs van Iams & Eukanuba u
verder helpen. De Iams & Eukanuba
voedingsadviseurs zullen komende
zaterdag 24 november van 10.00 tot
17.00 uur de gehele dag aanwezig
zijn om al uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zal er gedurende
de dag een leuke quiz plaatsvinden
waarmee u mooie prijzen kunt winnen. Twijfel dus niet en kom langs!
Honden en katten zijn uiteraard ook
welkom.

Aanstaande zaterdag 24 november:

Sinterklaas-surprisekienen
bij Buurthuis Ponderosa
Uithoorn - Voor de 41ste keer
wordt in Buurthuis Ponderosa het
jaarlijkse Sinterklaas-surprisekienen georganiseerd. Dit jaar komende zaterdag 24 november. Zoals altijd zijn er weer mooie prijzen
te winnen, allemaal feestelijk ingepakt. Heb je prijs: kies zelf één van
de dozen. Daar zit een mooie prijs
in, maar wat deze prijs is, blijft een

verrassing tot het einde van de kienronde. De kosten bedragen een euro per blaadje. Het kienen begint om
20.00 uur, maar de zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte
welkom, maar komt u wel op tijd,
want vol is vol! De warme chocomel en speculaas staan voor u klaar!
Buurthuis Ponderosa is gevestigd
aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.

Concrete plannen voor
versterken recreatieve potentie
De Ronde Venen - Het college
heeft op 13 november het Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme
2013 vastgesteld. Hierin staan dertien concrete plannen aangekondigd voor de verbetering van de recreatie in De Ronde Venen. Plannen die variëren van het opzetten
van een Toeristisch Informatiepunt,
het realiseren van wandel-, fiets- en
vaarroutes tot abstracte zaken als
een visie op een nieuwe organisatie en financiering van de recreatieschappen.

Cultuurmiddagen op
basisschool Vlinderbos
Wilnis - Twee keer per schooljaar
organiseert
Jenaplanbasisschool
Vlinderbos cultuurmiddagen. De
bedoeling van deze middagen is dat
de kinderen breder in aanraking komen met kunst en cultuur. De kinderen mogen naar eigen interesse
een workshop kiezen.
Deze workshops worden gegeven
door leerkrachten, ouders en professionals van buitenaf.
Het mooie van deze middagen is dat
kinderen van verschillende leeftijden samen aan de workshop deelnemen en zo met en van elkaar leren. Ook deze eerste workshopronde van dit schooljaar konden de
kinderen weer uit een rijk aanbod
kiezen. Zo kwam een groepje kinderen meer te weten over Suriname en leerden zij het lied ‘Tuintje in
mijn hart’ zingen. Bij deze workshop
kwamen de kinderen ook nog ach-

ter een leuk weetje: namelijk dat je
in het Surinaams nooit een schrijffout kunt maken.
Er werd enthousiast gekozen voor
de workshop keramiek, waarbij de
kinderen naast het maken van een
eigen beeldje met een zelfgeschilderd en afgebakken kopje naar huis
gingen. Sommige kinderen zijn in
de huid gekropen van een t-shirtontwerper, zij gingen een t-shirt bedrukken en pimpen. Bij de groepen
1 t/m 4 leerde een groepje kinderen
viool spelen. Alle kinderen luisterden na afloop met open mond naar
de vioolspelende kinderen die optraden. Er werden heuse poppetjes
gemaakt van stenen en spinnen van
hout. Brrr... best spannend wat papa
en mama hiervan zullen vinden! Ook
voor de lekkerbekken viel er wat te
kiezen, zij gingen aan de slag met
koken.

Deze plannen worden verder uitgewerkt of uitgevoerd in 2013. Recreatie en toerisme zijn speerpunten van
het college. De Ronde Venen heeft
de ambitie en de potentie een Groene Hartgemeente te zijn die levendig, cultureel actief is en aantrekkelijk om te wonen en te recreëren.
Wethouder Kees Schouten: “Die
ambitie geven we met dit uitvoeringsplan komend jaar al handen en
voeten. We willen onze mooie groene gemeente beter bereikbaar en
beleefbaar maken. Daarin passen
concrete plannen als een sloepen-

route, een wandelpad bij Fort Abcoude en bij de Wilnisse Bovenlanden. En die bereikbaarheid en beleefbaarheid vergroten we door inwoners, en ook potentiële bezoekers, te laten weten wat wij als De
Ronde Venen te bieden hebben.
Hierin speelt een Toeristisch Informatiepunt een centrale rol.” Naast
deze concrete zaken denkt de gemeente ook na over de (verre) toekomst. Een strategische visie op recreatie is momenteel in ontwikkeling en wordt in het voorjaar aan de
raad voorgelegd. Het college wil de
toeristisch-recreatieve sector versterken, en daarbij de nadruk leggen op waterrecreatie. “Denk hierbij
aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de Vinkeveense Plassen en het Abcoudermeer.
De gemeente kan dit echter niet alleen. Het college ziet hiervoor ook
een grote rol weggelegd voor ondernemers en maatschappelijke
partijen in de recreatieve sector”,
licht wethouder Schouten toe. Komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.

December begint met een kerstworkshop!

Vrijdag en zondag open dag
bij Karin van Dierendonck
Mijdrecht - Deze week staat het
atelier van Karin van Dierendonck
open voor iedereen die zijn eigen
kerstdecoratie wil maken. Traditiegetrouw kun je volop inspiratie op
komen doen en genieten van de
voorpret . Karin van Dierendonck
geeft in december dagelijks workshops in het gezellige bloemenatelier. Karin: “Het is net als lekker vers
koken, dat geeft veel meer voldoening dan kant-en-klaar kopen! Wat
is er nou leuker dan tegen je gasten te kunnen zeggen dat je een
guirlande of tafelstuk zelf gemaakt
hebt?
Bovendien is het zelf maken nog
goedkoper dan kopen en dat is anno 2012 ook wel lekker, toch?” Voor
sommige mensen is het best even
wennen, zoveel creativiteit. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar
er is prima begeleiding, dus iedereen gaat altijd de deur uit met iets
moois, je kunt nog weken genieten
van het eindresultaat!”
Alle decoraties die gemaakt worden zijn komende vrijdag 23 november en zondag 25 november te
zien op de open dag. Met een kop-

je koffie of thee kun je je rustig laten inspireren en een keuze maken. Er zijn maar liefst tien verschillende stukken. Iedereen is welkom,
voor de kinderen zijn er limonade en
wat lekkers. Op de open dag kun je
je meteen inschrijven, maar je kunt
ook online terecht: www.vandierendonck.nl. Karin vindt u aan Tuinderslaan 4 in Mijdrecht.
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Bijzondere actie bij
Peugeot Hans Lammers
Regio - Vanwege het 20 jarig jubileum is men met het volledige personeel in het weekend van
16 t/m 18 november met partner, vriendin en vriend naar een
bijzonder gezellig hotel geweest
in het oosten van ons land om
dit heugelijke feit te vieren. Op
16 november 1992 is firma Hans
Lammers begonnen in Wilnis en
in 1995 heeft de firma een nieuwe locatie geopend in Mijdrecht.

zijn liefje Gwendolyn van Goossen
(Yvonne Valentijn). “Ik was bang
voor ruzie en ik had geen vergelijkingsmateriaal”, vertrouwde hij Charelle toe.
Getuige
Het publiek was getuige hoe de
stuurse Hendrika Kwast (Hennie
Breewel) een gevoelige vrouw blijkt
te zijn. De gedaanteverandering van
Fons (Theo Groeneveld) van zakenman in een heuse Papoea op oorlogspad was fraai grimewerk. Als hij
later wordt gevloerd door Mevrouw
Olink (Wilma Kraan) weet hij niet
waar hij het zoeken moet.
In dit stuk heeft WIK weer een heuse debutante in de rol van Sjouk
(Shirley Heijne), die ziet hoe de freule door Vincent wordt verknipt. Ze
slaat hier sluw een taartje uit.
De grime werd verzorgd door Sandra Sondaar. Regie en souffleurwerk
waren in handen van Ton Rapp en
Herman Kraan. Wat opviel was het
enthousiasme waarmee amateurtoneel wordt gespeeld. Kosten noch

ge en perfect verzorgde weekend.
Samen gezond op weg naar het
volgende jubileum!
De komende tijd heeft ons bedrijf
vanwege dit jubileum leuke acties
en aanbiedingen met 20 procent
korting. Tevens leuk om te melden
dat de servicelat op 120 procent
ligt! Bijzonder maar gewoon.
Nogmaals bedankt namens het
personeel uit Aalsmeer -Mijdrecht
-Woerden en Alphen aan den Rijn.

Small Talk stopt na 25 jaar

Wassen, knippen en
scheren bij WIK
Mijdrecht - De angst voor het haar
knippen, onder deskundigen beter
bekend als keirofobie, kan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en het uiterlijk ernstig beïnvloeden.
Bij WIK is hiervan geen sprake. De
dagelijkse gang naar kapper Herman Huizinga (Nico van Leeuwen)
wordt door de freule (Gineke van
Diemen) plichtsgetrouw gemaakt
ondanks haar tere gezondheid. Traditie, sociale controle en nieuwsgierigheid tellen mee.
WIK Theater heeft met KNIP een
nieuwe vorm van theater met allerlei nieuwe snufjes qua decor, lichteffecten, geluid en enthousiaste actrices en acteurs voor het voetlicht
gebracht. Het publiek kreeg tijdens
de voorstelling een ruime inkijk hoe
de organisatie achter de coulissen
verloopt. Toneelopbouw is tot in de
puntjes geregeld.
De toeschouwers zagen de fotograferende kapper Vincent (Joop Kentrop) op vrijersvoeten acteren met
Charelle Quast (Jose Verkerk) nadat hij de bons had gegeven aan

Eind jaren 90 hebben in Aalsmeer,
Woerden en Alphen aan den Rijn
overnames plaatsgevonden.
Het grootste deel van het Groene Hart is het Peugeot Hans Lammers gebied.
Bijzondere acties, maar ook heel
gewoon. Dat is wat men van Peugeot Hans Lammers al 20 jaar gewend is.
Het personeel wil de directie bedanken voor dit bijzonder gezelli-

moeite bleven bespaard om de illusie werkelijk te benaderen. Een
actrice: “We hebben regelmatig op
niet spelende acteurs een beroep
moeten doen als stand-in. Ze stonden meteen klaar.”
Hoe ze het toch doen, blijft een geheim. Het warme bad bij WIK staat
steeds gevuld. Het dankbare publiek onthaalde de cast na afloop
op een welverdiend applaus. Na afloop gingen de remmen los en werden dorstige kelen gelest.
Dit alles maakt u waarschijnlijk

nieuwsgierig. Bij dezen nodigen de
cast en de leden van de WIK u dan
ook uit om de laatste opvoering te
komen kijken op de vertrouwde locatie van WIK: ‘T Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven nr. 152 te
Mijdrecht.
Kaarten voor de opvoering van komende zaterdag 24 november à 7,50
euro zijn te bestellen bij Hennie
Breewel: (0297)283979. De opvoering begint om 20.15 uur en de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Na afloop
kan er een dansje gewaagd worden.

Aalsmeer - Anneke en Rita van
Small Talk vinden het mooi geweest.
Na 25 jaar met veel plezier de dames- en herenkledingwinkel in de
Zijdstraat gerund te hebben, gaan
de twee eigenaressen op zoek naar
een nieuwe uitdaging. “Na 25 jaar
kunnen wij trots zijn op datgene
wat we bereikt hebben in het Centrum”, zeggen de vriendinnen. “We
stoppen met een goed gevoel.” Het
tweetal startte 25 jaar geleden hun
winkeltje in het voormalige antiekwinkeltje van Maas in de Zijdstraat,
op nummer 8. Tot op de laatste hoek
was de ruimte gevuld met spijkerbroeken, hemden, shirts, riemen
en sieraden voor hem en haar. De
winkel groeide letterlijk uit zijn jasje en zeven jaar geleden werd verhuisd naar het huidige pand in de
Zijdstraat op nummer 37. Het principe werd gehandhaafd. Complete mode voor hem en haar, inclusief ook weer sieraden, riemen en
tassen. Anneke en Rita sluiten het
hoofdstuk ‘winkel’ af met een spec-

taculaire opheffingsuitverkoop waar
klanten enkele maanden van kunnen profiteren. Er worden hoge kortingen gegeven en regelmatig presenteert het tweetal nieuwe aanbiedingen. Overigens is niet alleen
het assortiment te koop, ook alle tafels, kasten, etalagepoppen en ander meubilair kunnen overgenomen
worden. “Alles is te koop”, vullen Anneke en Rita aan. “Ja, wie weet is er
wel iemand die de complete winkel wil overnemen.” De opheffingsuitverkoop start morgen, donderdag
22 november om 10.00 uur. De winkel is deze dag geopend tot 18.00
uur. Op doordeweekse dagen heten Anneke en Rita, met uitzondering van maandagochtend, klanten
welkom van 10.00 tot 18.00 uur en
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Vandaag zeker even Small Talk binnen lopen en de komende maanden regelmatig een bezoek brengen
is een aanrader! In principe blijft de
winkel in de Zijdstraat tot eind februari in het nieuwe jaar open.

Ombudsteam PvdA-GroenLinksLokaalSociaal officieel van start!
De Ronde Venen - Heeft u een
steuntje in de rug nodig of loopt
u vast in een wirwar van lokale regels? Wordt u van het kastje naar
de muur gestuurd?
Heeft u een probleem met de woningcorporatie of voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een
gemeentelijke instantie? Of duurt
uw uitkeringsaanvraag veel te
lang? Dan kunt u voortaan de hulp
inschakelen van het Ombudsteam
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.
De hulp van het Ombudsteam is
gratis voor alle inwoners van De
Ronde Venen. Het Ombudsteam

neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert
problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door
te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en daar waar nodig er beweging in te krijgen.
Wanneer een probleem ook om
een politieke oplossing vraagt,
schakelt het Ombudsteam zijn
netwerk in: raadsleden, wethouders, en zelfs Tweede Kamerleden.
Met haar beschikbare netwerk wil
zij bijdragen aan de oplossing van
een probleem.

Turkse braderie in Mijdrecht
Mijdrecht - De braderie van de
Turkse Stichting Hakyol is in de
loop der jaren in De Ronde Venen
een begrip geworden. Deze braderie wordt sinds 2005 in het gebouw
van Hakyol gehouden. In het begin
wisten de inwoners van De Ronde
Venen niet wat ze konden verwachten. De meeste mensen waren weleens in Turkije op vakantie geweest
en wisten wel wat baklava, Turkse thee of Turkse pizza was (lahmacun), maar eigenlijk hadden ze geen

idee wat bijvoorbeeld gevulde druivenbladeren of engelhaartjes waren totdat ze op deze braderie waren geweest. Deze en typisch andere Turkse hapjes en lekkernijen zullen ook weer op deze dag worden
verkocht. Daarnaast zal er döner
met Turks brood en shoarma verkocht worden. Inmiddels kan er gezegd worden dat de Hakyol braderie vaste klanten heeft. Deze mensen komen niet alleen om hapjes te
kopen, maar ook om gezellig bij te

’ Sinterklaas’
pakt nu al uit op
de Willespoort
Wilnis - Dit jaar verscheen Sinterklaas al op maandag 12 november
op basisschool Willespoort. Dat
had alles te maken met de uitreiking van de prijsvraag van Piccolinis-minipizza’s.
Een ouder van school was de
winnaar in de ‘Speel voor Sinterklaas’-actie. Verkleed als Sinterklaas mocht Tineke Hartel zelf de
door haar gewonnen prijs komen
uitreiken. Die prijs bestond uit een

flink aantal dozen Playmobil. Tineke had dit als idee ingestuurd, nadat zij juf Miek, de leerkracht van
haar kind, had horen zeggen dat
de kinderen zo goed met Playmobil
kunnen spelen en dat zij er graag
veel meer van zou willen hebben.
Het was voor de juf een grote verrassing dat haar wens al zo snel
door ‘Sinterklaas’ werd vervuld. De
kinderen kunnen de komende tijd
gaan genieten van al dit prachtige
speelgoed.

Geef lokale problemen
aan ons door!
Ze zoeken die problemen uit, geven informatie of verwijzen door
naar de juiste persoon of instantie.
Zij willen graag mensen helpen.
Zit u verstrikt in de regels of voelt
u zich slecht behandeld? Komt u
er niet meer uit? Of kent u iemand
die dit overkomt?
Het Ombudsteam is dagelijks bereikbaar via ombudsteam@lokaalsociaal.info . Dan wordt er binnen drie dagen contact met u op-

kletsen in het eethoekje van Ahmet,
die bekend staat om zijn verrukkelijke linzen- of Turkse kippensoep.
Stichting Hakyol heeft afgelopen jaren altijd een gedeelte van de opbrengst aan goede doelen geschonken. Het geld ging vaak naar
arme landen of zoals vorig jaar naar
de slachtoffers van de aardbeving in
Turkije. Dit jaar wil Hakyol een gedeelte van de opbrengst schenken
aan de Protestantse Janskerk in
Mijdrecht. Waarom Janskerk zullen
vele mensen denken? Een paar jaar
geleden heeft Janskerk Stichting
Hakyol tijdens de Ramadan (vas-

genomen. Of belt u op maandag-,
dinsdag-, of donderdagavond van
19.00 tot 21.00 uur naar 06 308 59
068. Iemand van het Ombudsteam
staat u dan graag te woord! Voor
alle meldingen geldt een strikte
geheimhouding. Het PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal Ombudsteam
bestaat uit vier vrijwilligers uit De
Hoef, Mijdrecht en Baambrugge. En is een initiatief van PvdAGroenLinks-LokaalSociaal, www.
lokaalsociaal.info. Denkt u een actieve bijdrage te kunnen leveren
aan het Ombudsteam? Laat het
hen ook gerust weten!

tenmaand) een maand lang onderdak geboden zodat zij in de kerk dagelijks konden bidden. Hiermee wil
Hakyol hun dankbaarheid uiten en
een bijdrage leveren aan de restauratie van een mooie kerk.
Wilt u zien hoe de Turkse dames de
heerlijke broodjes met aardappels,
spinazie, kaas of lahmacun maken?
Of u wilt lekkernijen kopen om de
restauratie van de Janskerk te steunen of wellicht vindt u het gewoon
gezellig om langs te komen!
U bent van harte welkom, hosgeldiz.
Braderie is op 1 december van 11.00
tot 18.00 uur.

Speelgoed stuk?
Kom naar de Buurtkamer!
Mijdrecht - Met het oog op sinterklaas en de kerst zijn de Repair Café-vrijwilligers morgen, donderdag
22 november, speciaal aanwezig om
alles op het gebied van speelgoed
dat stuk is, te repareren. Iedere 2e
en 4e donderdag van de maand
kunt u van 14.00 tot 16.00 uur met
uw kapotte spullen terecht in het
Repair Café De Ronde Venen in de
Buurtkamer Mijdrecht. U kunt daar
zelf aan de slag met het repareren
van uw voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor ondersteuning. Uiteraard is het Repair Ca-

fé morgen, donderdag 22 november,
ook gewoon geopend voor andere reparaties. Kom daarom met uw
kapotte kinderwagen, poppenhuis,
brandweerwagen en ander speelgoed dat gerepareerd moet worden
naar de Buurtkamer De Ronde Venen.
Ook kinderkleertjes waaraan een
knoopje ontbreekt of een naad los
is kunt u samen met een van hun
naaisters weer in orde brengen.
U vindt het Repair Café in de Buurtkamer De Ronde Venen aan de
G. Van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.

Cursus EHBO
deze maand
van start
De Ronde Venen - In de EHBOcursus word je geleerd hoe je moet
handelen in allerlei ongevalsituaties,
waarbij een persoon een letsel oploopt.
Onderwerpen die worden behandeld zijn: hulpverlening bij bewusteloosheid, reanimatie, ernstige bloedingen, shock, kneuzingen, brandwonden, vergiftigen en veel kleine ongevallen die in en rondom het
huis plaatsvinden. Aan het eind van
de cursus doe je een examen voor
het diploma Eerste Hulp.
De cursus duurt 10 avonden waarin veel tijd wordt besteed aan praktische vaardigheden..Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat: Carla van den Heuvel, tel. 0297256218, e-mail: carla@heuvelcv.nl
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Evert Driehuis
trotse winnaar

Argon B1 sluit eerste helft
competitie af op 5e plaats
Mijdrecht ‑ Met een brede selectie
startte trainer/coach Willem Romp
dit seizoen met de competitie in de
2e divisie die zich op voetbalvel‑
den in geheel noord Nederland zou
gaan afspelen. Dit betekende dat er
naar vele uithoeken van ons land
gereisd moest worden, in de bus
van Wintours. Van Assen (2x), Zwol‑
le, Oldenzaal, Apeldoorn tot Volen‑
dam, Hoorn en het dichtbijgelegen

Alphen aan den Rijn en Utrecht. In
deze klasse spelen PEC Zwolle, AG‑
OVV en Volendam als BVO’s. De B1
draait als amateurclub lekker mee in
deze competitie. Van de 33 punten
die behaald hadden kunnen wor‑
den, heeft deze ploeg er 17! Argon
B1 weet nu met welke ploegen zij te
maken heeft en kan zich vanaf 1 de‑
cember op gaan maken voor de 2e
helft van deze competitie.

Hertha F4 wint van koploper KDO

Korfballers van Atlantis B1
winnen ook tweede wedstrijd
Mijdrecht ‑ De korfbalploeg B1
van Atlantis vloog afgelopen week‑
end gelijk uit de startblokken, al‑
leen stond het vizier niet gelijk
scherp. Nadat ze twee grote kan‑
sen niet verzilverden, zetten ze wel
de 1‑0 op het scorebord. Het vol‑
gende aanvalsvak liet gelijk mooie
aanvallen zien en bouwde de score
uit naar 3‑1 met de belangrijke twee
doelpunten verschil. Ook een groot
compliment aan het verdedigings‑
vak is op zijn plaats. Zij hadden de
tegenstander volledig in de tang. Na
de voorsprong werd er gelijk door‑
gedrukt door de ploeg en liep het uit
naar een 5‑1 voorsprong. Vlak voor
de rust werd er door de tegenstan‑
der nog eenmaal gescoord. De rust
werd opgezocht met een 5‑2 voor‑
sprong. Na de rust stond het ver‑
dedigend weer heel goed, maar
aanvallend was het te wisselvallig.

Mooie aanvallen werden afgewis‑
seld met rommelig spel, waardoor
het scoren moeizaam bleef gaan. De
ploegen wisselden elkaar af in de
score, maar een sterkte fase van de
tegenstander zorgde dat de stand
weer naar twee doelpunten verschil
ging: 7‑5. Op dat moment kwam de
vechtlust van Atlantis naar boven en
werd de stand weer op een verschil
van vier gezet. Hierdoor knakte het
bij de tegenstander en bouwde de
ploeg de voorsprong verder uit. In
die fase werden er mooie aanvallen
neergezet en vielen er nog mooie‑
re doelpunten uit afstandsschoten.
Verdedigend stond het zo goed dat
de tegenstander niet meer tot sco‑
ren wist te komen. De eindstand
werd uiteindelijk 12‑5 wat toch een
mooie score genoemd mag worden.
Zeker de maar vijf doelpunten tegen
is een fantastische prestatie.

Vinkeveen – Het beloofde een
spannende dag te worden voor de
Hertha F4‑jongens, want na de winst
van vorige week in Abcoude hebben
deze heren de tweede plek overge‑
nomen in de ranglijst, en moesten ze
spelen tegen koploper KDO F4. Dit
team heeft weliswaar twee wedstrij‑
den meer gespeeld, maar heeft ook
vier punten meer. Dus moest er de‑
ze wedstrijd gewonnen worden om
zicht te blijven houden op een mo‑
gelijke periodetitel.
Het was natuurlijk flink koud za‑
terdagochtend en dat was aan bei‑
de teams te merken. De heren gin‑
gen veelbelovend van start, maar het
viel nog niet mee om door de defen‑
sie heen te breken van de tegenpar‑
tij. Het ging allemaal aardig gelijk op
en de teams waren aan elkaar ge‑
waagd. Hun verdediging stond goed
op te letten en steunde keeper Noa
Gosselaar in de eerste helft waar
het kon en dat maakte dat KDO F4
er niet goed door kon komen. Echt
teamwork van de mannen van Hert‑
ha F4. Vlak voor rust wist Hertha F4
zich door de verdediging heen te
spelen en na wat ping‑pongvoetbal
wist Finn Voorbij de bal goed onder
de keeper door te tikken en konden
alle toeschouwers even flink los. Er
werd zo een mentale tik uitgedeeld
en gingen ze met een 1‑0 voor‑
sprong de rust in. Na de rust zak‑
te het spel aan de kant van Hertha
wat terug en daar probeerde KDO
F4 goed gebruik van te maken. Het
is mede aan keeper Ravi Verbrug‑
gen en een “engeltje” op de lat dat
verschillende schoten het doel mis‑
ten. Iedereen was weer wakker ge‑
schud en waar de aanval lastig

was in opbouw, stond de defensie
als een huis. Sem Snoeren en Jens
Broerse hebben heel wat meters ge‑
maakt, maar helaas brak circa 5 mi‑
nuten voor tijd een aanvallertje door
en wist KDO F4 zich naar gelijkspel
te schieten. Toen werd het een ze‑
nuwslopende wedstrijd die over en
weer ging. Niemand had enig in‑
zicht hoe dit verder af zou lopen en
er werd door beide partijen alles‑of‑
niets voetbal gespeeld. Totdat vanuit
een verdedigingsactie aan Hertha’s
zijde Sem Snoeren de bal goed wist
mee te nemen en het veld doorkruis‑
te met Niels van der Maat en Mat‑
thijs Kok in zijn kielzog. Er werd goed

en aanvallende combina‑
tievoetbal bleef de score in
de eerste helft beperkt tot
een 1‑0 voorsprong voor
CSW, maar in de tweede
helft gooide CSW de dub‑
bele turbo erop en uitein‑
delijk resulteerde dat in
een verdiende en klinken‑
de 5‑1 overwinning!
Door deze overwinning
behoudt CSW D1 de twee‑
de plek in de spannende

De spelers van CSW D1 in hun door Respect Cleaning Services BV gesponsorde outfit

Hoefse F1 jongens zijn
onverslaanbaar
De Hoef ‑ Gezonde spanning op de gezich‑
ten van de F1 jongens van HSV ‘69 uit De
Hoef bij de competitiewedstrijd tegen Victo‑
ria F7 uit Loosdrecht. Na goeie voorbereidin‑
gen en gerichte aanwijzingen van de trainers
Ad de Graaff en Ben Schnieders, trapten de
F1‑jongens van HSV De Hoef, zaterdagmorgen
af. Zowel Ad als Ben hadden even tevoren tij‑
dens de warming‑up al kunnen zien dat er een
goeie baltechniek was van de tegenstander.
De Hoefse F1‑jongens begonnen in een 2‑2‑2
opstelling (7 tegen 7) en vanaf het eerste fluit‑
signaal waren ze hongerig en gedreven naar
de bal. Er werd zeer gecontroleerd gespeeld én
de passes waren op maat.
In het begin van de wedstrijd gingen de kan‑
sen voor beide teams gelijk op. Daar kwam
verandering in na 8 minuten al, toen Rowan
Aarsman scoorde met een voor hem kenmer‑
kend knoerthard schot. De toon was gezet.
Fantastisch combinatievoetbal volgde, waarbij
de bal goed rond werd gespeeld. Diverse kan‑
sen werden gecreëerd. Maar Victoria had een
waardige keeper in het doel staan. En zij kre‑
gen een mooie kans op het HSV doel, maar
ook HSV stond zijn mannetje in de persoon
van Thijs van Zijverden. Ook Thijmen Hooijman
was als laatste man van onschatbare waarde
en liep zijn benen uit z’n lijf.

Feest aan de kant van Hertha F4
want met slechts 1 punt verschil met
de koploper en nog twee wedstrij‑
den te spelen, ligt de weg naar het
kampioenschap open!!

lege handen stond. Op de zondag
ontspon zich een felle strijd, waar‑
in soms maximaal werd gescoord,
maar waar ook het record van de
langste partij werd ‘verbeterd’. Mar‑
tin Hoegee en Frank Witzand moes‑
ten 67 beurten worstelen, eer Mar‑
tin aan het langste eindje trok.
Niemand was blijer dan de op dat
moment aan kop staande Evert
Driehuis, die zwetend op zijn stoel
gezeten, die strijd van zijn belang‑
rijkste rivaal had gade moeten
slaan; hij werd ‑ mede door zijn ho‑
gere moyennepercentage‑ de nieu‑
we kampioen! Voorafgaande aan
de prijsuitreiking feliciteerde Fe‑
deratievoorzitter Doezé alle fina‑
listen en dankte hij alle lokaalhou‑
ders, scheidsrechters en toeschou‑
wers voor hun bijdrage aan het sla‑
gen van ook deze kampioensstrijd.
Bij het uitreiken van de kampioens‑
beker en de prachtige Rijdesbloe‑
men aan alle spelers, door wed‑
strijdleidster Aria Dolmans, geas‑
sisteerd door haar assistente Lucia
Burger, werd de volgende eindstand
bekend gemaakt:
Evert Driehuis
6 punten
Martin Hoegee
6 punten
Frank Witzand
6 punten

Prijsklaverjassen
in de Merel

CSW D1 boekt
wederom een
mooie overwinning
Wilnis ‑ Afgelopen zater‑
dag speelde CSW D1 thuis
tegen FC Breukelen D1.
Breukelen wist de eerste
15 minuten van de wed‑
strijd nog wat kansjes te
creëren maar daarna nam
CSW het heft volledig in
handen om het de rest van
de wedstrijd ook niet meer
weg te geven. Met het van
CSW D1 bekende goed
verzorgde, aantrekkelijke

overzicht op het veld en tegenspe‑
lers gehouden en na een prachtige
assist op Niels van der Maat trof dit
schot doel. Het leek wel een heksen‑
ketel langs de lijn en ouders en toe‑
schouwers gingen compleet uit hun
dak. Nagelbijtend om te wachten op
het eindsignaal, want het doelpunt
viel in blessuretijd, kwam de scheids
na de aftrap op de middenstip met
het verlossende eindsignaal.

De Ronde Venen ‑ In de landelijk
gelegen locatie De Lachende Ruiter
speelde zich onlangs de finale van
de nieuwe C‑klasse driebanden af.
Zeventien spelers waren in de voor‑
ronde met elkaar de strijd aange‑
gaan om door te dringen naar de
finale tussen vijf deelnemers, die
over zaterdag en zondag verdeeld
zou plaatsvinden. Van hen had za‑
terdagavond Frank Witzand de bes‑
te papieren met 4 matchpunten. Hij
was daarmee de torenhoge favoriet.
Robert Daalhuizen, Martin Hoegee
en Evert Driehuis gingen die zater‑
dag met 2 matchpunten huiswaarts
terwijl Carolien van Wijk nog met

Razendsnel
Na de rust volgde wederom prima combinatie‑
voetbal van Javier van Meines. En na een loep‑
zuivere voorzet van Jurre de Jong op het mid‑
denveld, zag Ole Schnieders de kans schoon
en scoorde razendsnel. Het supersnelle spel
zette voort. En na elke verloren bal schakel‑
de Boaz Donk direct om in de verdediging. Het
derde onhoudbare schot kwam van Alexander
de Graaff. De spirit zat er goed in bij de HSV
jongens én na verschillende uittrappen ston‑
den ook het 4e en 5e doelpunt op naam van
Rowan Aarsman. Victoria was als tegenstan‑
der niet bepaald zwak, maar steeds weer wist
HSV de bal te heroveren. En de bal effectief
naar voren te werken door toedoen van Boaz
Donk, die hiermee nieuwe talenten aanboor‑
de. Waardoor Alexander de Graaff succesvol
langs zijn tegenstanders wist te dribbelen én
voor de tweede maal zorgde voor een hard en
doeltreffend schot op doel van de tegenpartij.
Het laatste doelpunt viel ook nu weer door pri‑
ma veldspel. En na een voorzet van Alexander
de Graaff wist Ole Schnieders deze voortref‑
felijk te verzilveren. Na het eindsignaal van de
scheidsrechter, ontstond een luid gejuich van
de aanhangers van HSV. Iedereen had gezien
dat het voetbalspel dat HSV had getoond, pre‑
cies was zoals voetbal bedoeld was: 0‑7

Vinkeveen ‑ Komende vrijdag 23
november is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Ca‑
fè de Merel aan Arkenpark Mur 43.
Tel. 0297‑263562. U dient om 20.00
uur aanwezig te zijn en uiterlijk om
20.15 wordt gestart met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er zullen vier‑
maal zestien giffies gespeeld wor‑
den, de punten worden bij elkaar
opgeteld en de winnaar of winnares
is bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond is als volgt:
1 Kees Wijngaarden 7964 punten
2 Frans Bierstekers
6955 punten
3 Loes Verbruggen
7136 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Wim Hofstaetter met 4842 punten.

Atlantis A1
overtuigend
langs Fiducia
Mijdrecht ‑ Zaterdag 17 november
begon Atlantis A1 enthousiast aan
hun wedstrijd tegen Fiducia A1. Dit
resulteerde al snel in een 2‑0 voor‑
sprong, deze werd door het ande‑
re aanvalsvak uitgebreid tot 4‑0. At‑
lantis liep al snel uit naar 7‑0 door
mooie doorloopballen, schoten en
leuke ballen onder de korf. De te‑
genstander vond ook de korf en
dus was het 7‑1. Na nog een doel‑
punt van de ploeg uit Mijdrecht
kwam daar nog een tegentreffer bij,
dus stond er 8‑2 op het scorebord.
Tot de rust kon tegenstander Fidu‑
cia niets meer terug doen. Het was
duidelijk dat Atlantis A1 de betere
ploeg was; er werd uitgelopen naar
12‑2. In de rust werd het team ver‑
teld dat het vooral zo door moest
gaan, want de tegenstander had zo
geen schijn van kans. Na een te‑
gendoelpunt liep Atlantis uit naar
22‑3. Er waren veel mooie doel‑
punten bij en al met al was het, ze‑
ker voor het thuispubliek, een leuke
wedstrijd om te kijken. Aan het ein‑
de van de wedstrijd verloor Atlantis
nog even de scherpte waardoor de
eindstand 23‑6 werd, maar de voor‑
sprong bleef groot.
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Winst handbalmeiden
HSV’ 69 D1
De Hoef - Op zaterdag 17 november hadden de meiden van HSV D1
een thuiswedstrijd in De Vlijt in Zevenhoven tegen DSOV. Meteen was
er volop actie van beide kanten, gelukkig hield Rachelle twee ballen uit
het doel.
De meiden waren nu wel meteen
wakker... een aanval van HSV en
Sam mist net. Maar Annelies weet al
snel twee doelpunten te maken !En
nu weet Sam ook te scoren 3-0….
Maar DSOV laat van zich horen en
ook zij weten twee keer te scoren...

Goede uitslag dames Hertha

het wordt spannend. Er wordt zeer
goed verdedigd door Bente die echt
een topwedstrijd speelt en daar is
de 4-2 door Tesse.
En dan is HSV los. Door goed en
snel overspeelwerk weet Tesse nog
wel vijf keer te scoren! En ook Sam
scoort twee keer! Annelies verricht
uitstekend keepwerk en weet nog
een aantal ballen buiten het goal
te houden! Dan nog drie seconden speeltijd; Naomy breekt door
en brengt de stand op de valreep
op 11-2!

Hertha E4 boys winnen
met aanvallend voetbal
Vinkeveen – Op een herfstfris
thuisveld boekten de jongens van
Hertha E4 de zevende overwinning
van het seizoen. Hertha begon de
wedstrijd vol vertrouwen. Misschien
wel iets teveel vertrouwen want na
slechts 2 minuten had Loosdrecht
als eerste gescoord. Zeven minuten
later kwam Hertha terug met een
goal van Vincent van Eijk uit een
hoekschop van vaste hoekschopnemer Vincent Fernhout. De 2-1 was
een mooie combinatie van Lucas
Wielink, via Sebastiaan naar Vincent Fernhout en zowel de 3-1 als
de 4-2 werd door Lucas gescoord,
twee keer uit een voorzet van Vincent Fernhout. Voor de rust scoorden Sebastiaan en Jim Bakker ook
nog. Dat Hertha met een gerust gevoel de pauze in zou kunnen gaan
was echter te veel gezegd. Regelmatig vielen er in de verdediging
grote gaten waardoor er soms wel
2 of zelfs 3 Loosdrechtspelers voor
het Herthadoel alle ruimte kregen
en slechts door pech niet tot meer

scoren kwamen. De Herthanen leken wellicht door het koude weer
niet tot goede afspraken in de verdediging te kunnen komen.
Na rust was de 7-2 voor Lucas (met
de borst) uit weer een hoekschop
van Vincent. De achtste goal voor
Hertha was werkelijk een prachtige
combinatie waarin een fraaie tactische voorzet door Vincent Fernhout
koelbloedig werd afgemaakt door
Sebastiaan.
Daarna ging het doelpunten maken
heen en weer. Hoewel Hertha veel
meer balbezit had dan Loosdrecht,
werd er toch door de slecht georganiseerde Hertha-verdediging veel
ruimte aan de Loosdrechtse gasten gegeven om makkelijk met 2 of
3 volkomen vrijstaande spelers te
scoren.
De negende goal was voor Jim, uit
een hoekschop, en de 10 werd door
Vincent Fernhout gemaakt uit een
terechte vrije schop. Uiteindelijk
was de uitslag 10–7.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Op een regenachtige
zaterdagmiddag op weg naar Baarn
om een wedstrijd te spelen tegen de
dames van TOV... In het eerste kwartier was het spel van beide kanten
rommelig en golfde het spel op en
neer. Gitta schoof vanuit het middenveld naar de spits en Judith zakte terug naar het middenveld. Dit leverde direct een gewenst resultaat.
Nina gaf een mooie pass vanaf haar
eigen helft naar Gitta, die vertrok als
een speer. Geen houden aan voor
de tegenpartij en dat beloonde zich
met 0-1. Een paar minuten later, wederom een diepe bal vanuit achteruit, ditmaal kwam de pass van Jodie. De tegenpartij onderschepte de eerste bal, die meteen afgepakt werd door Judith en haar tegenstander uitkapte. Vervolgens
kwam de voorzet en de 0-2 door Gitta. Bijna rust, beide teams snakken
naar de pauze. Van een onverwach-

te bal kon Gitta haar derde goal maken, Hattrick! Na de rust, wederom
een rommelige start, nam Hertha
het heft weer in handen. Nina vuurde van 20 meter op doel, maar de
keepster had hem klemvast. De uittrap werd onderschept door Hertha, meteen werd Gitta gezocht, zij
zag Kim geheel vrij staan en speelde de bal keurig af waardoor Kim de
0-4 maakte. Even later weer een uittrap van TOV die onderschept werd
door Jurriënne, die het vijandelijke doel vanaf een meter of 25 onder vuur nam. De keepster raakte
hem met de vingertoppen en ging
het goal in. Door een gat in de verdediging kreeg TOV de gelegenheid
om tegen te scoren 1-5. Ze geloofden het allemaal wel, die 3 punten
zaten in de pocket, maar Gitta was
nog niet uitgeblust en scoorde nog
2 maal en bepaalde de eindstand op
1-7.

Atlantis C1 wint van Ondo
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Bos gesponsorde Atlantis C1 tegen Ondo C1. Ondo was de eerste die middels een
strafworp een doelpunt op het scorebord zette: 0-1. Gelukkig scoorde
Yara met een korte kans de 1-1.
Daarna kwam Atlantis door Amy op
een voorsprong van 2-1 met een
strafworp. Helaas liet Atlantis er ook
één door en werd het 2-2.
Daarna ging het heel snel en stond
het team met 2-4 achter, maar Atlantis bracht de bal vanuit de verdediging goed uit naar de aanval.
2-4 was dan ook de ruststand. De

tweede helft begon en Sven scoorde gelijk de 3-4. Atlantis C1 kwam
de wedstrijd weer lekker in, maar
daarna lieten ze er weer één door
en werd het 3-5. Iedereen begon de
spanning voelen. Yara scoorde gelukkig de 4-5 maar een minuut verder werd het weer 4-6. Dankzij Sven
werd het weer 5-6 en Amy scoorde daarna de 6-6 en het werd heel
spannend. Yara scoorde daarna de
7-6 en Atlantis had weer een voorsprong. Door de spanning ging de
ploeg uit Mijdrecht zich haasten,
maar toch scoorden Joelle de 8-6
en Amy de 9-6.

Hertha E3 verliest met
3-4 van AS’ 80

Meiden B1 HSV koploper
De Hoef - De meiden B1 van HSV
hebben zondag 18 november de
eerste plaats weer heroverd. In hun
thuishal met hun eigen publiek dat
massaal was toegestroomd haalden
ze de winst binnen. In een bloedstollende wedstrijd die in de rust
nog resulteerde in een 3-3 stand,

moest er nog het een en ander
goed gemaakt worden. Maar toen
de tweede helft begon, ging het bij
deze dames een stuk beter en wisten ze de tegenpartij van hun stuk
te brengen. Na een aantal minuten
wisten ze uit te lopen wat eindigde
in een 9-4 stand.

Vinkeveen - De topper tussen de nr.
2 AS’ 80 tegen nr. 3 Hertha E3 werd
verloren met 3–4. Hertha begon tegen de fysiek sterke tegenstander
niet goed aan deze wedstrijd want
na 3 minuten spelen kwamen hun
mannen op een 0–1 achterstand.
Niet veel later na de 10e min kwam
ook de 0–2 op het scorebord. Hertha probeerde weer in de wedstrijd te
komen en in de 12e minuut kwam de
eerste kans maar het schot van Cooper ging naast. Niet veel later na een
mooie aanval en een prima passé
van Mark, bracht Tibor de stand op
1–2. Hertha was op dat moment beter maar de vele kansen die ze kregen werden niet benut. Hertha bleef
nu wel de druk houden op de tegenstander en na een passé van Mika
bracht Mark de stand verdiend op
2–2. Met nog vijf minuten te spelen
voor rust hield Hertha de druk er op
en zo vlak voor rust kwamen zij verdiend op een 3–2 voorsprong door
Tibor. Na rust hetzelfde spelbeeld
want na 4e minuut kwam de eerste

kans en na een mooie aanval schoot
Cooper net naast. Ook AS’80 kreeg
een paar kansen maar door uitstekend keeperswerk hield Enzo Herha
in de wedstrijd. In de 10e min weer
een grote kans maar ook dit schot
ging net naast. De counter daarop
bracht AS’80 de stand op 3–3. Na
deze tegenslag bleef het op en neer
gaan met daarbij mooie kansen over
en weer. Met nog zo’n 10 minuten te
spelen ging het tempo iets naar beneden want de mannen hadden aardig wat gegeven. En zo schoot AS’80
3 minuten voor tijd de 3–4 binnen.
Omdat Hertha de bal achterin niet
wegkreeg kon de tegenstander van
10 meter afstand de bal snoeihard
in het dak van het doel schieten.
Hertha probeerde in een slot offensief nog wat en dat leverde 2 minuten voor tijd nog een strafschop op
maar helaas werd deze gestopt door
de keeper. En zo eindigde deze wedstrijd in een nederlaag.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha MD1 in het rood
Vinkeveen - De meiden van Hertha
MD1 moesten afgelopen zaterdag
naar Almere. De meiden gingen vurig van start en de eerste doelpunten vlogen erin. De vorige wedstrijd
hadden ze verloren dus om de koppositie te behouden mogen er géén
fouten meer gemaakt worden. Hoewel de meiden van Waterwijk veel
tegenstand boden en het een leu-

ke gelijkopgaande wedstrijd werd
hebben we uiteindelijk 5 keer de bal
in het net geschoten. Eén keer was
Waterwijk ongelukkig en ketste de
bal via een van hun eigen spelers in
eigen doel.
De eindstand was dus 0-6. Doelpuntenmakers waren; Tysha te Beest,
Anne van der Linden en topscoorder Melissa Brandenburg.

Koude ochtend met
verhitte wedstrij d Argon E8
Mijdrecht - Deze zaterdag moeten
de jongens van Argon E8 thuis tegen BVV 31. Direct na de aanvang
van de wedstrijd is het over en weer
aanvallend dan weer verdedigend,
er wordt goed gespeeld en spannend, maar dan scoort BVV hun
eerste doelpunt. De mannen van Argon E8 laten hun koppie niet zakken
en gaan er weer voor en niet veel
later valt de gelijkmaker. Wederom
gaat de bal (en spelers) van de ene
kant naar de andere kant van het
veld, en BVV 31 komt weer voor. Aftrap wordt genomen en boem, Rik
schiet de bal loeihard in het doel na
een mooie assist van Reduwan, 2-2
en de eerste helft zit erop. Direct na
de rust is het weer BVV: Een misser van Argon geeft BVV weer ruimte op het veld en ze scoren weer
2-3. Direct daarop is het weer Argon, 3-3. Een kleine behendige van
BVV pakt voor Argon helaas weer

de bal voor zijn voetjes en knal met
een omtrekkende schop in Argons
doel en oh nee, ze staan weer achter, 3-4. Nou, nu maar hopen dat Argon E8 het weer snel op gelijkspel
kan krijgen, ze proberen en proberen maar nee, de verdediging is
even verslapt en BVV schiet er weer
door en ja hoor, weer eentje, dus de
Argonauten nu 3-5 achter en ja, niet
lang meer te spelen... de hoop toch
een beetje aan het verliezen, een
hoekschop voor Argon komt voor
het doel en Mourat doet zijn been
omhoog, tikt de bal met een aardige snelheid boem in het doel, 4-5 en
nu ja, wat zal het zijn, 1 of 2 minuten
nog maar... maar de jongens gaan
er nog steeds super voor en Chris
en Sem schieten een bal net naast:
in ieder geval daar lijkt het op maar
daar is super Rik en tik....5-5 fluitje
van de scheids !
Foto: sportinbeeld.com

Argon in tweede helft
langs UVV
Verdiende winst voor de
boys van Hertha F2
Vinkeveen - De aftrap werd afgelopen zaterdag door Hertha genomen
iets voor negenen, beide partijen
wisten wat er op het spel stond dus
gingen dan ook hard tegen hard. Er
werd flink geknokt om de bal. De
eerste 5 minuten was het spel vooral op het middenveld totdat Mike
de bal netjes via links mee kon nemen richting het doel. Een flinke
trap in de rechterhoek, 1-0. Het was
een zeer spannende wedstrijd om
naar te kijken. Schoten werden afgevuurd van alle kanten. DOB nam
een corner, deze werd in een onmogelijke hoek geplaatst, 1-1. Gelukkig lieten de jongens hun hoofd

niet hangen en gingen weer keihard in de aanval. Lars en Kyan waren goed aan het voetballen op het
middenveld. Damon nam de bal op
zijn eigenwijze Messi-manier mee
naar het doel, de bal kon mooi worden meegenomen door Hein, en na
wat heen en weer pass’en en in het
16-metergebied kon Hein hem mooi
achter de keeper plaatsen, 2-1.
Na de rust ging het rustiger. Na een
flinke uittrap van Corné was de goal
al eigenlijk gemaakt. Niels nam de
bal mee, liep een verdediger voorbij
van DOB alsof hij er niet stond en
schoot de bal er weer netjes in, 3-1.
Dit was ook de eindstand.

Mijdrecht - Tegen UVV heeft Argon
een verdiende overwinning behaald.
De tegenstander uit Utrecht staat
laag op de ranglijst maar dat was aan
het veldspel niet te merken. Pas na
een uur voetballen wist Argon met
twee fraai uitgevoerde aanvallen het
net te vinden. De eerste helft ging tamelijk gelijk op, al kreeg Argon wel
een paar mogelijkheden. Roderick
Röling mocht in de beginfase tweemaal een vrije trap lanceren maar de
goede doelman Jonnes Bouma had
goed zicht op de bal waardoor ze een
gemakkelijke prooi werden. Ook bij
een tweetal hoekschoppen van Stefan Tichelaar was deze doelman attent. UUV kon daar aanvallend weinig tegenover stellen, aanvaller Jeffery Gorré speelde vanaf rechts wel
dreigend maar de Argondefensie
was ook deze wedstrijd een stabiele
factor. Langzamerhand kreeg Argon
wat meer grip op de wedstrijd maar
een doelpunt leverde dit op. Een hard
schot van Rick Verweij pakte doelman Bouma en een schot ineens van
Tichelaar ging naast.

Orde op zaken
De tweede helft stelde Argon orde
op zaken. Nadat een vrije trap van
Roderick Röling door de UVV goalie met enig geluk onschadelijk kon
worden gemaakt en Groenen naast
had geschoten was het na ruim een
uur spelen toch raak. Een mooi opgezette aanval werd net zo fraai afgemaakt. Rick Verweij plaatste de
bal op Lesley Groenen die daarna de
bal perfect afleverde op het hoofd
van Vincent van Hellemondt, via binnenkant paal trof de bal het doel,
1-0. Zes minuten later werd het 2-0.
Lesley Groenen, nu over rechts, zag
doelman Bouma enkele meters voor
z’n doel staan en vanaf achttien meter passeerde hij de sluitpost met zuivere lob. UVV leek geslagen, maar
gaf het niet op, het bleef voetballen
en dat leverde één mogelijkheid op,
de kleumende doelman Jordi Wens
reageerde goed.
Na enkele pogingen van Groenen
en opnieuw Van Hellemondt floot de
uitstekende scheidsrechter Van den
Berg voor het einde.
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Lisanne Immerzeel wint haar
eerste marathonwedstrijd

Rabobank wint na
spannende ontmoeting
Mijdrecht - Vrijdag 9 november
waren er weer ontmoetingen gepland voor de bedrijfscompetitie
van Tennishal De Ronde Venen.
Er stonden twee ontmoetingen in
Poule A op het programma: Rabobank tegen Van Walraven en Bayer 1 nam het op tegen Social Brothers. Na de winst in de eerste ontmoeting van Social Brothers waren
de verwachtingen hoog gespannen. Bayer 1 was dit seizoen nog
niet in actie gekomen. Vorig jaar
speelde het in de winnaarspoule en deed daar tot het laatst mee
voor de prijzen. Het beloofde dus
een spannende ontmoeting op
hoog niveau te worden.
Het eerste uur was er op beide
banen mooi tennis te zien. Zowel
Bayer 1 als Social Brothers maakte de verwachtingen waar. Na een
aantal priemende services op baan
4 was het Bayer 1 dat net iets sterker was en de ontmoeting won met
9-2. Op de andere baan won Social
Brothers overtuigend met 9-3. Zo
was te zien dat elk team een sterk
koppel had.
De laatste ronde van een uur
moest nu de beslissing gaan brengen. De wedstrijden gingen het
tweede uur meteen goed van
start. Sensationele punten wisselde elkaar in hoog tempo af. Social Brothers bleek op baan 4 net
een maatje te groot voor Bayer, het
werd 12-4 voor Social Brothers.
Op baan 5 was het spannend tot
de laatste bal. Na een beslissende eindsprint was het ook hier Social Brothers dat er met de winst
van doorging. Het werd 9-7 wat de
eindstand van de dag op 12-4 in

het voordeel van het tot nu toe ongeslagen Social Brothers bracht.
Deze teams spelen al een aantal
jaren mee in de bedrijfscompetitie.
Zo hebben ze al een paar keer tegenover elkaar gestaan. Elke ontmoeting stond garant voor spannende en kwalitatief goede wedstrijden. Na een kwartier spelen
bleek het dit jaar niet anders te zijn
dan in alle vorige ontmoetingen.
Het was duidelijk te zien dat het
een gelijkopgaande strijd zou worden. Rabobank pakte op baan 2
een kleine voorsprong en kon deze knap vasthouden tot een 10-6
winst. Op de andere baan eindigde
de wedstrijd onbeslist in 8-8.
Na de slijtageslag van het eerste
uur kon het bijna niet beter worden. Toch was het tweede uur qua
niveau nog hoger dan het eerste
uur. Van Walraven wist het tweede uur op baan 1 te winnen met
10-6. Dit betekende dat de laatste wedstrijd de beslissing moest
gaan brengen. Zowel Rabobank
als Van Walraven kon deze ontmoeting gaan winnen. Toch was
het Rabobank dat uiteindelijk met
de winst vandoor ging. Na een uur
spelen won Rabobank overtuigend
met 13-5, wat de eindstand van de
dag op een 10-6 winst voor Rabobank bracht.
De volgende ontmoetingen in
de bedrijfscompetitie staan vrijdag 30 november gepland. Voor
meer informatie over de bedrijfscompetitie of wilt u zich
nog als bedrijf aanmelden, dan
kunt de website raadplegen op
www.tennishalderondevenen.nl

Tafeltennis Veenland

Victor van der Most
clubkampioen van A-jeugd
Wilnis – Victor van der Most is clubkampioen geworden van de A-jeugd
bij tafeltennisvereniging Veenland.
In het afgelopen jaar bleek dat hij de
sterkste was in de onderlinge competitie. Het niveau is de laatste jaren enorm gestegen, vooral omdat
er tegenwoordig mee wordt gedaan
aan Minimeerkampen en aan de
starterscompetitie. Ook moeten de
trainers Marten Nap, Wessel Nap en
Fabian Veerhuis alle zeilen bij zetten
om nog te kunnen winnen van de
jeugdspelers.
Victor nam de gouden medaille in
ontvangst van coach Marten Nap
en mag de wisselbeker een maand

thuis houden met zijn naam ingegraveerd. Hij won al zijn wedstrijden
en mag zich terecht clubkampioen
noemen.
Op de tweede plaats eindigde Martijn van Dijk die ook de laatste jaren tot de betere jeugdspelers behoort. Helaas kwam hij ook in 2012
net te kort om clubkampioen te
worden. Op de derde plaats eindigde Donny Stam die de bronzen medaille in ontvangst nam. De A-jeugd
wordt in het nieuwe jaar uitgebreid
met de vier beste spelers van de Bjeugd. Hierdoor zal het voor Victor
nog moeilijker worden om de titel in
2013 te prolongeren.

Eerste gelijkspel Hertha MF1
Wilnis/Vinkeveen – Deze week
moesten de Hertha meiden spelen
tegen CSW. De Hertha meiden gingen uitstekend van start, maar kwamen niet door de muur van CSW
heen. Trainer Leo: “De meiden van
CSW, die zijn welgeteld 1 keer bij
onze keeper geweest. Wat opviel
aan de opstelling van CSW is dat ze
uiteraard een keeper op doel hadden staan maar daarvoor muur van
3 andere speelsters, die blijven dan
ook de hele wedstrijd zo staan en
zouden bijna vastgevroren raken
aan het stukje kunstgras waar wij
vandaag speelden. Ongelofelijk dat
je F meiden van 7-8 jaar niet lekker
laat voetballen en lekker laat rennen
waar de bal ook is”. Hertha scoorde wel maar om onduidelijke rede-

nen werd op advies van de trainer
van CSW het doelpunt niet goedgekeurd. “We liepen ons eigenlijk elke keer stuk op die muur die
daar stond, ruststand was dan ook
0-0. Na rust weer eenrichtingsverkeer naar het doel/muur van CSW.
We kwamen er gewoon niet doorheen, kregen wel kleine kansjes
maar deze wedstrijd viel de bal net
niet goed. Als er een team had moeten winnen zou het Hertha moeten
zijn maar tegen zo’n verdedigende
speelstijl was gewoon niet te spelen.
Zaterdag spelen we een thuiswedstrijd tegen HSV uit De Hoef. Die
willen waarschijnlijk wel lekker
voetballen en dan pakken we gewoon de draad weer op”, aldus trainer Leo.

uitleg kregen over de spelregels en
de uitvoering hiervan. Deze hebben
ze nodig om te mogen fluiten bij de
jongste leden. HSV hoopt dat deze
clubscheidsrechters er zoveel plezier in krijgen dat ze ook een bondsopleiding willen gaan volgen, zodat
ze ook bij de grotere kunnen fluiten.

senklassement, namelijk vijfde. Dames 2 maakte er ook een mooie
wedstrijd van met een klinkende
overwinning van Lisanne Immerzeel.
Tweede
Door deze overwinning steeg ze
meteen naar een tweede plek in het
tussenklassement. Als laatste reed
de C2 rijders. In deze klasse rijdt
ook een aantal dames onder wie
Melissa van Pierre, die weer knap
dertiende werd tussen al die kerels.
Lucien Wolvers had een hele puike
wedstrijd en is lang in de aanval geweest en werd in de finale nog knap
tiende. Dirk de Jong werd negende.
Er worden ook nog regionale wedstrijden gereden, het zesbanentoernooi, en daar doet de uit Wilnis afkomstige Niels Immerzeel mee. Hij
komt uit een goed schaatsnest en
deed het heel goed met een derde plaats in de eerste wedstrijd in
Utrecht over 100 ronden met een
ronde voorsprong op het peloton.
Ook in de tweede wedstrijd in Hoorn
ging het weer geweldig met een
groep een ronde voorsprong en in
de finale een mooie tweede plaats
met als resultaat dat hij tweede in
het tussenklassement staat.

Argon in tweede helft
langs UVV
Mijdrecht - Tegen UVV heeft
Argon een verdiende overwinning behaald. De tegenstander
uit Utrecht staat laag op ranglijst
maar dat was aan het veldspel
niet te merken. Pas na een uur
voetballen wist Argon met twee
fraai uitgevoerde aanvallen het
net te vinden. De eerste helft ging
tamelijk gelijk op al kreeg Argon
wel een paar mogelijkheden. Roderick Röling mocht in de beginfase twee maal een vrije trap lanceren maar de goede doelman
Jonnes Bouma had goed zicht op
de bal waardoor ze een gemakkelijke prooi werden. Ook bij een
tweetal hoekschoppen van Stefan Tichelaar was deze doelman
attent. UUV kon daar aanvallend
weinig tegenover stellen, aanvaller Jeffery Gorré speelde vanaf rechts wel dreigend maar de
Argon defensie was ook vandaag een stabiele factor. Langzamerhand kreeg Argon wat
meer grip op de wedstrijd maar
een doelpunt leverde dit op. Een
hard schot van Rick Verweij pakte doelman Bouma en een schot
ineens van Tichelaar ging naast.

Orde op zaken
De tweede helft stelde Argon orde op zaken, nadat een vrije trap
van Roderick Röling door de UVV
goalie met enig geluk onschadelijk kon worden gemaakt en Groenen naast had geschoten was het
na ruim een uur spelen toch raak.
Een mooi opgezette aanval werd
net zo fraai afgemaakt. Rick Verweij plaatste de bal op Lesley
Groenen die daarna de bal perfect afleverde op het hoofd van
Vincent van Hellemondt, via binnenkant paal trof de bal het doel
1-0. Zes minuten later werd het
2-0, Lesley Groenen, nu over
rechts, zag doelman Bouma enkele meters voor z’n doel staan
en vanaf achttien meter passeerde hij de sluitpost met zuivere
lob. UVV leek geslagen, maar gaf
het niet op, het bleef voetballen
en dat leverde één mogelijkheid
op, de kleumende doelman Jordi
Wens reageerde goed.
Na enkele pogingen van Groenen en opnieuw Van Hellemondt
floot de uitstekende scheidsrechter Van den Berg voor het einde.

GVM’ 79 gestart met
jongensturnen!
Mijdrecht - In navolging op de succesvolle Olympische prestaties van
Epke Zonderland is GVM ‘79 vanaf begin november gestart met een
speciaal uur: jongensturnen (6-12
jaar). In dit uur wordt speciaal getraind op de toestellen die bij het
jongensturnen voorkomen (sprong,
brug gelijk, vloer, voltige, ringen en

De korfbaldag zat er na die wedstrijd nog niet op. Om 18.30 uur
werd er verzameld in De Boei en
ging de ploeg naar de korfballeaguewedstrijd Blauw-Wit - DVO.

Jimmy Kok clubkampioen
Jeugd B tafeltennis Veenland
Wilnis – De afgelopen week werden
de wisselbeker en medailles uitgereikt van de clubkampioenschappen
tafeltennis van de B-jeugd.
Het afgelopen jaar hebben de spelers een spannende competitie gespeeld waarin iedereen het tegen
elkaar moest opnemen. In een vroeg
stadium kon men al goed zien wie
er uiteindelijk gingen strijden om
de titel. Op de eerste plaats eindigde Jimmy Kok die met overmacht
de wisselbeker in ontvangst mocht
nemen. Hij ontving niet alleen de
gouden medaille van coach Marten Nap, maar mocht ook de wisseltrofee een maand in bezit houden waarin zijn naam ingegraveerd

stond. Op de tweede plaats eindigde Jeremy Chakroun, die de laatste jaren tot de betere spelers behoort van de B-jeugd. Hij kon Jimmy
net niet van de eerste plaats stoten,
maar verdiende toch de zilveren medaille. Op de derde en vierde plaats
eindigden Lars van Dijk en Matthijs
Korver. Zij ontvingen de bronzen
medaille. Niet alleen kregen de winnaars een medaille, maar de spelers werden ook gepromoveerd naar
de A-jeugd, waarin zij zich kunnen
meten met de hogere jeugd. Na de
prijsuitreikingen werd er weer fanatiek met een nieuwe competitie begonnen om te kijken wie zich clubkampioen mag noemen van 2013.

rekstok). Plezier en motorische ontwikkelingen zijn belangrijjke drijfveren van de training.
De trainingen vinden plaats in sporthal de Brug, op de zaterdag van
8.30-9.30 uur in de sporthal onder leiding van een ervaren trainer,
Menso van Sijll.

De Vinken D1 in de spotlight
Vinkeveen - Voor De Vinken D1
was het afgelopen zaterdag een
echte korfbaldag. Allereerst werd er
‘s morgens een wedstrijd gespeeld
tegen EKVA D2, één van de concurrenten voor het kampioenschap. Tegen de ploeg uit Almere had de talentvolle ploeg het in de eerste helft
behoorlijk lastig, maar na aanwijzingen in de rust liet de ploeg er in de
tweede helft geen gras over groeien
en liep het uit naar een mooie 8-13
overwinning.

Scheidsrechterscursus
afgerond bij HSV
De Hoef - Afgelopen vrijdagavond
heeft een aantal jeugdleden samen
met een aantal ouders de scheidsrechterscursus afgerond bij HSV,
nadat een aantal enthousiaste leden en ouders zich een paar keer op
vrijdagavond gemeld hebben in de
kantine van HSV, waar zij de nodige

Regio - De tweede wedstrijd van
de marathoncompetitie op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam is al weer
verreden. De eerst categorie was
Masters 4 met een mooie en slimme overwinning van de voorzitter
van IJsclub Nooit Gedacht, Coos
Brouwer. Hij was in de eindsprint
de beste en met deze overwinning
staat Coos eerste in het tussenklassement. Robert de Costa zat in de
finale een beetje opgesloten en finishte als achtste. Ton Bunschoten uit Vinkeveen werd elfde en Ronald Hazenkamp werd zestiende.
Als tweede kwam Masters 3 in de
baan. Na een rommelige wedstrijd
met een nare valpartij en een neutralisatie vlak voor de finale reed René Immerzeel toch weer een sterke
wedstrijd en werd tweede en staat
gedeelte eerste in het tussenklassement. Toen was het de beurt aan
Masters 2. In deze categorie rijden oud-schaatsers als Frits Schalij 1e en Henk Portengen 2e en Robert Kamperman 4e mee en in dit
geweld werd Jan van der Zon knap
zesde en staat derde in het tussenklassement. Rene Elenbaas is ook
goed bezig dit seizoen en werd knap
elfde en staat ook hoog in het tus-

Niet als toeschouwer, maar als team
van de week. Eén voor één liepen de
spelers op met een speler van DVO.
In de spotlight voor een volle (300 à
400 man, onder wie ook de bondscoach) en luidruchtige sporthal. Tijdens de spectaculaire wedstrijd zat
de ploeg op een apart plekje en na
de wedstrijd werd er fanatiek op
handtekeningen gejaagd. Een enorme belevenis voor de jeugdige Vinkeveners, die dan ook met volle teugen genoten van het hele spektakel.
Al met al een prachtige ervaring
voor De Vinken D1. En wie weet zien
we één van spelers van de ploeg
over tien jaar ook op hetzelfde niveau. Maar dan zal er wel heel erg
hard getraind moeten worden.
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Csw D2 wint streekderby Hertha D1
Wilnis/Vinkeveen - Afgelopen zaterdag was het dan
zover. Nadat beide elftallen elkaar tegen waren gekomen in het bekertoernooi, een gelijkspel, stond nu de
competitiewedstrijd op het programma. De wedstrijd
werd in Vinkeveen gespeeld onder niet zulke lekker
weersomstandigheden. Koud, klein beetje miezerregen en ook een zwaar veld, konden oorzaak zijn voor
een mindere wedstrijd. Dit bleek dus niet waar te zijn.
CSW ging vanaf de aftrap gelijk in de aanval. Het was
al in de 2de minuut dat CSW op 0-1 voorsprong kwam.
Hertha probeerde met lange ballen CSW uit zijn ritme
te krijgen. Dit lukt niet daar CSW gewoon goed stond.
Het duurde tot de 18de minuut dat CSW weer uit een
mooie en goede aanval de score wist uit te breiden
naar 0-2. De laatste minuten kwam Hertha meer richting het doel van CSW. Enkele gevaarlijke corners wer-

Biljartweek zonder
schokkende uitslagen
De Ronde Venen - Afgelopen
week deden De Merel/Heerenlux
1 en De Paddestoel 1 goede zaken
in de 2e divisie. Beide teams lopen
steeds verder weg van de achtervolgers.
In de 1e divisie was de nederlaag
van koploper DIO verrassend tegen De Merel/Heerenlux 4. De procentueel hoogste serie van de week
kwam op naam van een vrouwelijke
speler. Leonie Minnee haalde met
7 caramboles 36,84% van haar totaal te maken punten. Voor de kortste partij van de week zorgden de
mannen Wim van der Linden en Ton
Brantsema (zie foto) met ieder 20
beurten.
Eerste divisie
Kuiper/van Wijk won nipt met 5-4
van Bob’s Bar. Nico Koster won na
een sterk begin in 23 beurten van
Richard Schreurs. Martien Heijman
was Jeroen Schijf de baas. Richard
van Kolck en Anne Beeker zorgden voor de punten van Bob’s Bar..
DIO verloor verrassend met 4-5 van
De Merel/Heerenlux 4. Piet Best
won verdiend van Paul Schuurman.
Wim van der Linden was te sterk
voor Eric Brandsteder. Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn scoorden voor DIO. De Paddestoel 2 liet
met 4-5 ASM Mijdrecht 4 ontsnappen. Driebandenkampioen Jim van
Zwieten speelde een sterke partij tegen Willem van der Graaf. Robert Daalhuizen won en verloor een

Aparts scholentoernooi

dubbelpartij tegen Arjan Slikker. De
Schans won met 7-2 ruim van runner-up De Vrijheid/Biljartmakers.
Theo Valentijn, Henk Doornekamp
en Ton Brantsema zorgden voor de
punten van De Schans. Nick van de
Veerdonk redde de eer voor de Amstelhoekers.
Tweede divisie
ASM Mijdrecht 1 kwam met 4-5 net
iets tekort tegen De Merel/Heerenlux 2. Rene Hoogenboom en Hennie Versluis wonnen op het nippertje van Frank Witzand en Wilbert Celie. Evert Oudhof en Stefan van der
Bergh pakten de punten voor de
Merel/Heerenlux 2. Stieva Aalsmeer
was Cens 1 met 5-4 de baas. Ton
Bocxe gaf in een sterke pot na 21
beurten Joop Luthart geen schijn
van kans. Bernard Enthoven won
na een spannende partij van Desmond Driehuis. Koploper De Merel/
Heerenlux 1 was met 7-2 een meetje te groot voor rode lantaarndrager De Paddestoel 3. Bert Fokker,
Walter van Kouwen en Eric Aarsman
hielden de punten in Vinkeveen. De
enige punten voor de Paddestoel 3
was een prooi voor Leonie Minnee.
De Springbok 2 liet het met 0-9 helemaal zitten tegen Cens 2. Leen
Cornelissen, Edwin van der Schaft,
Edwin de Jong en Hans van Rossum
waren veel te sterk voor de Hoefenaren. De Paddestoel 1 won met
7-2 van ASM Mijdrecht 2. Van deze wedstrijd waren geen uitslagen-

den bekwaam door de keeper en de verdediging van
CSW weggewerkt. De rust werd met deze stand bereikt. De 2de helft wist CSW dat Hertha vol op de aanval zou gaan spelen. Alleen deden ze dit te gehaast
waardoor CSW makkelijk de bal kon veroveren. Ook
de keeper van CSW was in goeden doen deze wedstrijd, alleen door een fout in de verdediging kon hij
niet adequaat op reageren, 1-2. Het werden nog een
aantal spannende minuten voor de vele toeschouwers
aan CSW kant. Uit een snelle counter werd de rechterspits bereikt, deze schoot snoeihard de 1-3 in de kruising van het doel.
Heel CSW stond te juichen alsof het kampioenschap
was behaald! Er veranderde niks meer aan de stand en
de goed leidende scheidsrechter floot voor het eindsignaal.

Argon A1 heeft moeite met
scoren bij FC Volendam A1
Mijdrecht - Op deze donkere dag
mocht Argon A1 aantreden tegen
Volendam, een ploeg waar ze het
de afgelopen jaren niet eenvoudig
tegen hebben gehad en maar weinig tot winst zijn gekomen. Het Argon-team was vastbesloten het deze wedstrijd anders te laten verlopen en Argon begon ook goed
aan de wedstrijd. De bal werd rustig rondgespeeld, Volendam wachtte af in de hoop dat Argon een foutje zou maken. Argon liep niet in de
fuik en speelde geduldig. De eerste kans was dan ook voor Argon
een mooie actie aan de rechterzijde werd prima voorgezet door Guido Pouw, waar Jesse van Nieuwkerk
weinig geluk had met zijn inzet, die
door de keeper werd gekeerd. Argon
ging door, vond elkaar makkelijk,
maar was slordig in de laatste bal,
waardoor de echte kansen niet kwamen. Net zoals de afgelopen weken
viel de goal aan de andere kant, toen
de spits door een middenvelder werd
bediend en de 1-0 aanbracht. Onverdiend, maar de harde werkelijkheid.
Argon rechtte de rug en probeerde
nog voor rust de gelijkmaker aan te

brengen. Het was Soner Gedik, die
daar dichtbij was, maar zijn inzet verdween in het zijnet. Zo brak de rust
aan. Geduldig blijven voetballen was
het credo, de kansen zouden komen.
De eerste kans in de 2e helft was
opnieuw voor Argon, Jesse Stange
werd weggestuurd, maar kon de bal
niet binnenwerken. Even later was
het Jasper Werkhoven, die vanuit de
2e lijn uithaalde en de bal langs de
verkeerde kant van de paal zag gaan.
Maar ook nu was de laatste pass niet
goed en werden hun spitsen goed in
bedwang gehouden door de verdedigers. Aangezien het zelfde gold
voor Volendam, was het hopen op de
luckey bal. Argon ging wisselen, opportunistischer spelen met de hoop
op die ene bal. De kans kwam 5 minuten voor tijd, maar Jesse Peeters
had bepaald pech dat de bal op de
paal uiteenspatte. Zo eindigde deze
wedstrijd opnieuw in een nipte nederlaag voor de hardwerkende jongens van Argon, die meer hadden
verdiend, maar het niet kregen. Volgende week zijn ze vrij, de week erop wacht Ajax thuis aan de Hoofdweg.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Woensdag 14
november vond in De Boei voor
de tiende keer het Aparts-Scholentoernooi plaats.

Grirl (De Schakel). Het was uiteindelijk de Schakel die de prijzenkast mocht vullen met een eerste prijs.

Het toernooi bestaat uit twee dagen en wordt georganiseerd door
V.V. Atalante. Deze eerste dag
was het de beurt aan de kinderen
van de groep 3, 7 en 8. Zo’n 100
kinderen waren verdeeld over 18
teams. Op 21 november wachten
nog de groepen 4 t/m 6.

Einduitslag van groep 7:
1. Schakelbozz & Girl
(De Schakel)
2. Pijlstarters (Pijlstaart)
3. Volleygirls (St Jozef)

Rond 13.00 uur was de aftrap van
het toernooi. Op veld 1 stonden
de allerkleinsten. De kinderen van
groep 3 speelden een klein toernooitje afgesloten met een kleine en grote finale, er waren hier
4 teams ingeschreven. Bij deze
poule gaat het nog niet om het
‘echte’ volleybal.
Hier moesten de kinderen steeds
serveren, vangen en gooien. De
coaches en scheidsrechters moe-

Dan de oudste groepen. Bij groep
8 speelden acht teams om de prijzen. Zij spelen hetzelfde niveau
als de groepen 7.
En doordat ze een jaartje ouder
zijn en ook vorig jaar dit niveau al
hadden gespeeld leken de rally’s
op veld 4 en 5 soms nog langer te
duren! Maar er werd zo nu en dan
ook een mooie smash gegeven.
De strijd om het brons ging hier
tussen de Pijlstaart en de Jozefschool, waarbij hier Volleymix (St
Jozef) aan het langste eind trok
en zo pakten zij ten koste van
Smashers de derde plaats. De fi-

Bar en eetcafé ’t Kruytvat
opent nieuwe dartbaan
Atalante D2 behoudt de
ongeslagen status
Vinkeveen - Vrijdag 16 november speelden de Haaxman Ladies
een uitwedstrijd tegen Allvo D3 in
Almere. In de eerste set werd gestart met Inge Bakker op de reservebank. De eerste 6 à 7 punten werd
er goed gewerkt aan Atalante-zijde.
Maar goed werken resulteert niet
altijd in een mooi spel. Langzamerhand werd de pass steeds beroerder
aan het net gebracht en had spelverdeelster Jet Feddema de grootste moeite om de aanvalsters goed
aan te spelen. Dit resulteerde in een
matige voortzetting van de set waarbij de dames onvoldoende druk op
de tegenpartij konden zetten om
een lekkere voorsprong uit te bouwen. Tot halverwege de eerste set
ging de stand gelijk op. Maar door
de veelvuldige fouten aan Atalante
zijde kon Allvo uiteindelijk de eerste set met 25-18 naar zich toe trekken. Ook in deze tweede set konden de Haaxman Ladies onvoldoende druk uitoefenen om het spel naar
zich toe te trekken. Door misverstanden in de verdediging, een matige pass en een niet overtuigende
aanval was men druk bezig met orde
op zaken stellen op de eigen speelhelft. Het opbouwen van een mooie
aanval lag niet binnen de mogelijkheden. De tegenpartij kon niet worden afgebluft met spetterende aanvallen en tactische plaatsballen. Ook
de tweede set ging helaas met 2522 verloren. Uiteindelijk in de derde
set begon het aan Atalante zijde iets

beter te lopen. En zoals bekend zijn
de routiniers van D2 erg volhardend.
De diesel was in twee sets warm gedraaid en begon nu op stoom te komen. Vooral door het midden konden Debby en Joke regelmatig scoren. Ook de tactische ballen van verdeler Jet leverde een aantal fraaie
punten op. Toch leek het alsof de
dames met de handrem erop bleven spelen. Gelukkig werd deze set
met 19-25 wel gewonnen. In de vierde set wisten de Vinkeveense dames
dit spel te handhaven. De meeste punten werden gescoord vanuit de serve. De pass lag in deze fase van de wedstrijd beduidend beter
dan in de eerste twee sets. Atalante
kon het spel van Allvo beter inschatten waardoor regelmatig door mooie
reddingen de bal van de grond werd
gehouden. Ook in deze vierde set
waren het vooral de middenaanvalsters die regelmatig wisten te scoren. Ook de rechter buitenaanvalster Annemarieke werd regelmatig
aangespeeld. De vinkeveense diesel
tufte langzaam door naar een 20-25
setwinst. Ja, en als je dan eenmaal
na een 2-0 achterstand gelijk komt
te staan is het een kwestie van even
doorduwen. De vijfde set werd redelijk eenvoudig gewonnen met 1015. Blij met de winst maar niet tevreden over het spelniveau zijn de dames nog steeds ongeslagen. Vrijdag
23 november speelt het team tegen
de nummer 2 uit de competitie Unicornus, om 21.15 uur in De Boei.

Vinkeveen - Al jarenlang hebben 3
dartteams hun thuishaven bij Bar en
eetcafé ’t Kruytvat. Deze drie teams
spelen hun thuiswedstrijden bij de
DORA (Dart Organisatie Regio Amsterdam) op doordeweekse avonden. ‘Doordat het steeds drukker
werd in het restaurant konden de
darters niet meer ongestoord hun
pijlen gooien, aldus eigenaar Ronald Kruyt. De baan ligt precies bij
de uitgang van de keuken en de ingang van onze speciale rookruimte.
Niet echt ideaal dus voor een concentratiesport als darten.
Daarom hebben Angela en ik besloten een nieuwe baan aan te leggen
in een ander gedeelte van ons pand’.
Het tweede dartteam bestaande
uit Rodger en Alexander van der
Hulst, Iwan van der Wilt, Stefan van
den Berg, Raymond Blomvliet, Gerard van der Laan en Michel Klinkhamer heeft afgelopen donderdag
de nieuwe baan in gebruik genomen. Teamcaptain Rodger van der
Hulst: ‘Deze nieuwe baan is ideaal
voor de spelers. We kunnen ongestoord gooien, het licht is goed en

vanaf de bar kunnen de spelers de
wedstrijden goed volgen’. In de vierde klasse van de DORA spelen eerst
de vier spelers van elk team tegen
elkaar. Via een best off twee vanaf
501. Na de eerste vier partijen stond
de thuisploeg voor met 3-1.
Vervolgens worden 4 TacTic wedstrijden gespeeld. Tac Tic wordt gespeeld met koppels en is een strategisch spel waarbij punten worden
gescoord door het dichtgooien van
10 tot en met 20 en de bull. De tegenstanders van het tweede team
waren erg bedreven in dit spel. De
koppels Stefan van den Berg en Michel Klinkhamer verloren en wonnen 1 TacTic en dat gold ook voor
het koppel Raymond Blomvliet en
Gerard van der Laan.
Bij het afsluitende spel spelen de
teams met z’n vieren tegen elkaar
en wordt gestart vanaf 701. Vanaf het begin stond ’t Kruytvat 2 voor
en Gerard van der Laan besliste de
wedstrijd. De eindstand werd 6-3
voor de thuisploeg. Op de foto poseert het dartteam met Angela van
Kooten van ’t Kruytvat.

ten hier de kinderen nog veel sturen omdat het dan best nog wel
moeilijk is voor ze.
Einduitslag van groep 3:
1. De Beste (Pijlstaart)
2. Jozefmini’s (St. Jozef)
3. De Boefjes (Pijlstaart)
Dan op veld 2 en 3 de groepen
7. Hier hadden zes teams zich ingeschreven. Er werd gespeeld in
twee poules..
De kinderen moeten de bal in
3-en spelen, waarbij ze de eerste
bal spelen, de tweede vangen en
de derde er weer overheen spelen.
Na de poulewedstrijden streden
de nummers 1 t/m 3 van beide
poules nog tegen elkaar voor de
verdeling van de prijzen. De kleine finale ging hier tussen twee
teams van St Jozef.
De Volleygirls wonnen en wisten
de derde prijs te bemachtigen. In
de grote finale was het een spannende strijd tussen de Pijlstarters
(Pijlstaart) en de Schakelbozz &

nale ging tussen twee teams van
de St Jozefschool. De Allstars
nam het op tegen het Biggetjestiefteam.
In een zinderende strijd won uiteindelijk De Allstars de eerste
prijs door met een minimaal verschil van Biggetjestiefteam te
winnen!
Einduitslag van groep 8:
1. Allstars (St Jozef)
2. Biggetjestiefteam (St Jozef)
3. Volleymix (St Jozef)
Atlante kijkt terug op een luidruchtige,
succesvolle
eerste
Aparts toernooi dag en dankt de
sponsor Aparts Automaterialen
uit Mijdrecht en alle vrijwilligers
van V.V. Atalante om alle wedstrijden met zo’n 100 kinderen in banen te leiden.
Zonder hen is het niet mogelijk
een dergelijk toernooi te organiseren en zou het dus ook niet al
zo lang zo succesvol kunnen zijn.
Vandaag, woensdag 21 november, wordt het tweede toernooi
gespeeld met zo’n 120 deelnemers.
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Kwinkslag M1 badmintontrein raast maar door

Een mooie tweede minidag
voor volleyballers Atalante
Vinkeveen - Elke maand spelen de
allerjongste volleyballers van Atalante een toernooidag, waarbij ze
een kleine competitie spelen.
De 1e wedstrijd moesten net zoals
de vorige keer de Toppers (Chanel,
Claudia, Leonie, Lucia en Roos) tegen de Mega mini’s (Anouk, David,
Lisanna, Maaike en Mark) spelen in
de allerhoogste poule op niveau 6.
En dat ze aan elkaar gewaagd zijn
is duidelijk, het resulteerde in een
mooi gelijkspel.
Beide teams hadden moeite met de
lange jongens van Spaarnestad, die
vooral hard sloegen en serveerden.
Toch hebben beide teams daar wat
puntjes vanaf gesprokkeld. De Toppers verloren met 1-3 en de Megamini’s speelden toch nog mooi
gelijk tegen ze. Jammer genoeg
raakte Lisanne van de Megamini’s in de laatste set geblesseerd
aan haar enkel, waardoor het team
even uit zijn ritme was. Ook de laatste wedstrijd eindigde voor hen in
een gelijkspel. Ze hebben een keurige derde plek behaald. De Toppers
wonnen de laatste wedstrijd en eindigden een plaatsje hoger op een
mooie 2e plaats.
De Long Ladies met Annefloor, Eva,
Jade, Noa en Rosalie komen we ook
tegen op het hoogste niveau, alleen een poultje lager. De meiden
stonden lekker te serveren. Ze hebben heel veel punten gescoord met
hun service. Leuk om te zien hoe ze
zichzelf dan ook uitdagingen geven
door eens bovenhands te serveren.
Dat geeft de meiden zelfvertrouwen.
Maar door de vele goeie servicebeurten, waren er jammer genoeg
maar weinig rally’s. De meiden zijn
uiteindelijk 2e geworden.

Jongste teams
In de ochtend speelden ook de twee
jongste teams, zij komen uit op niveau 3. De Heroes met Kevin, Sander en Sander (Cayden was verhinderd). Zij waren dit keer met zijn
drieën, maar gelukkig hadden ze invallers van de Guppies (Iris, Isa, Jikke en Tessa) die om de beurt hebben ingevallen. De Heroes hebben
het supergoed gedaan. Ze staan
lekker te ballen en te springen in
het veld. Door goed te kijken zijn er
mooie punten gescoord en staan ze
op de 1e plaats niet mee in de ranking en zijn 1e gebleven.
De Guppies hebben lekker veel gespeeld door al dat invallen! De meiden doen het goed. De 1e wedstrijd
begon erg voortvarend, daarna zakte het ietsjes in, maar dat is te begrijpen doordat ze extra vele spelen.
Zelfs bij teams van andere verenigingen. Klasse! Een mooie 3e plaats
is behaald.
In de middag was het laatste team,
de Kanjers, aan de beurt welke op
niveau 4 speelt. Dit team bestaat uit
veel nieuwe spelers. Met zijn zessen waren ze aanwezig (Fabienne, Ilse, Mike, Nathalie, Thomas en
Zoey). Onderweg langs het kanaal
in IJmuiden kwamen ze sinterklaas
tegen, maar ze moesten door naar
de wedstrijden!
De eerste wedstrijd ging erg lekker,
alsof ze al jaren samenspeelden! Ze
hebben deze dik gewonnen. Zag er
flitsend uit met zo nu en dan ook al
een smash!
Daarna veel lange rally’s maar beide
wedstrijden helaas verloren, maar
het team heeft wel getoond dat het
een team is met potentie! De Kanjers hebben een 3e plaats behaald.

Vinkeveen - Het eindstation voor
dit seizoen is bepaald, dat is de eerste plaats en met nog 7 tussenstops te gaan ziet het er rooskleurig
uit voor het mannenteam van badmintonvereniging Kwinkslag. Vanaf het begin van het seizoen was
het al meteen raak, tweemaal een
8-0 overwinning, een prestatie die
tot afgelopen donderdag niet meer
werd geëvenaard. Maar juist wanneer het jonge team een verschil
moet maken schromen ze niet voor
deze taak en weten ze deze feilloos
uit te voeren. Waar Castellum de
nummer twee in de competitie een
zware dobber liep in de competitie
met een gelijkspel, wist Kwinkslag

M1 te presteren en de volle 8 punten te behouden.
Nu ze halverwege de competitie zijn
kunnen ze alvast de balans opmaken met een ruime voorsprong van
wel elf punten!
Waar de meeste wedstrijden met
een ogenschijnlijk groot gemak
worden gewonnen, geven Bjorn
Hottinga en Tristan Frese in de laatste dubbel tegenstander Vianen nog
een sprankje hoop op een punt. In
de derde set blijkt deze hoop echter geen realiteit te worden en stellen de mannen weer orde op zaken.
Een klinkende overwinning voor de
Vinkeveense equipe is dan ook het
eindresultaat.

HSV ’69 C1 in
het nieuw
De Hoef - Zaterdag was het zover voor
HSV’69 C1. De te krappe kleding kon in de tas
blijven, want er lag een nieuw tenue te wachten van de sponsors Van Os research bv en
Jochem Versloot tuinen en buitenruimte. Op
het programma stond een uitwedstrijd tegen
hun buren Argon C3. Altijd leuke wedstrijden
om tegen Argon te spelen.
Met een graadje of 4 boven nul in een stralend wit shirt het veld op gekomen. Helaas
konden ze de tegenstander niet verblinden.
Maar de jongens hebben zeker goed gespeeld. Tijdens de rust was het nog steeds
0–0. Een prima score. Na de pauze werd de
tegenstander feller en waren er minder kansen. Het was een mooie wedstrijd om te zien,
ook al ging er rond de 60ste minuut een bal in
het net. Het werd uiteindelijk 1–0 voor Argon.

Zegereeks van eerste team De Vinken ten einde
Vinkeveen - Zaterdag 17 november
speelde het eerste team van korfbalvereniging De Vinken tegen Fluks.
In Noordwijk had de Vinkendefensie menig treffer rond de paalzone
te incasseren, terwijl er aanvallend
maar vier scores vielen. De tweede helft verliep beter, maar het verschil van zes punten was te groot.
Met een eindstand van 10-15 eindigt een reeks van acht overwinningen. Al seizoenen lang zijn de confrontaties tegen Fluks erg spannend
en vaak belangrijk voor de competitie. Fluks heeft ook vorige week
de eerste competitiewedstrijd in de
zaal gewonnen.
Afgelopen week bleek Maris-

ka Meulstee nog niet geheel hersteld te zijn van haar blessure. Deze wedstrijd kon dus Emese Kroon
haar korfbaltalent laten vertonen.
Aanvallend begon zij met Melanie Kroon, Peter Kooijman en Gerwin Hazeleger. Verdedigend startten
Annick Stokhof, Eva Hemelaar, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren.
De eerste aanval van het ABN-AMRO team werd bekroond met een
prachtig schot van Melanie.
Al snel werd duidelijk dat voor de
geringste overtreding vrije ballen werden toegekend. Na de gelijkmaker scoorde Eva een kansje
achter de korf. Het hoge baltempo
werd opnieuw geregeld onderbro-

ken, maar Fluks profiteerde met een
vrije bal hier optimaal van. Toen Peter de 3-3 scoorde ging het initiatief
naar de Noordwijkers. In de paalzone creëerde Fluks veel schoten,
waarvan er maar liefst vijf werden
gescoord. Na een score van Annick
had de Vinkendefensie in de laatste minuut nog twee treffers te incasseren.
Solide
Na rust werd, dankzij het sterke
vangwerk van Kelvin, Annick meerdere malen in de gelegenheid gebracht om te kunnen scoren van afstand. Hierna wist ook Kelvin van
afstand te scoren.

Na deze sterke start konden lange
tijd beide team niet tot scoren komen. Rogier Schoenmaker en Roosmarijn Mooij werden ingebracht om
de aanval nieuwe impuls te geven.
De treffers vielen in beide korven,
waar aan Vinkenzijde Peter en Kelvin scoorde. Een kwartier voor tijd
bleek het achttal van Johan Kroon
niet in staat te zijn verder door te
drukken, terwijl twee Flukse scores de stand naar 14-8 bracht. Een
doorloopbal van Eva leverde een
strafworp op voor Kelvin die deze
opnieuw scoorde. Na het afstandsschot van Annick werd vanaf de stip
door Fluks de eindstand bepaald op
15-10.

Later bleek dat Daniëlle door deze
actie twee vingers heeft gebroken
en dat zij 4 tot 6 weken nodig heeft
voor herstel. De Vinken warrn even
van slag en wisten tot de time-out
niet meer te scoren. Voor de laatste
10 minuten werd Jiska nog weer ingebracht voor Bud. Vervolgens wist

Atlantis te scoren met een doorloop
aangegeven uit de ruimte. Maar direct vanuit de uitbal van Jiska kon
Merel weer scoren. Met een doorloopbal van Mark en een afstand
van Bente en nog een goal van Atlantis was de eindstand na 20 minuten spelen 14-6.

Mooie overwinning voor
korfballers De Vinken E1

Verlies voor dames 2 HSV
De Hoef - Dames 2 van HSV begon
afgelopen zondag met goede moed
aan de wedstrijd.
Pupil van de week Sita was naar Zevenhoven gekomen om het speeletje even af te kijken. Maar de tegenpartij bleek een tandje te hoog te

zijn. Echter bleef het een heel leuke
wedstrijd om te kijken. Met een invalkeeper die hele mooie reddingen
deed mocht het dus niet baten. Ook
tegenslagen moeten geïncasseerd
worden om ze de week daarop maar
weer uit te gaan delen.

Vinkeveen - Op zaterdag 17 november stond de thuiswedstrijd De
Vinken E1-Atlantis E1 op het programma. Het viertal dat voor De
Vinken het veld in ging, bestond uit
Bente Claassen, Jiska Kroon, aanvoerder Merel Wiersma en Mark de
Rooij. Al snel lieten zij zien dat ze er
zin in hadden. Atlantis werd onder
druk gezet door veel onderscheppingen en snel overgooien. Atlantis liet zien dat ze niet voor niets uit
Mijdrecht waren gekomen en wist
ook te scoren, 1-1. Maar De Vinken
bleef goed spelen en kreeg meerdere kansen. Doelpunten konden dan
ook niet uitblijven. Met doorloopballen van Jiska, Merel en Mark was
het 4-1 toen de eerste time-out begon. Na de time-out werden Daniëlle van Schaik en Bud van Vliet ingebracht voor Merel en Mark. Atlantis
kwam goed uit de startblokken en
wist de stand met een terecht gege-

ven strafworp terug te brengen tot
4-2. Het bracht De Vinken E1 echter
niet van haar stuk. Met doorloopballen van Jiska, Bente, Bud en Daniëlle en een kansje van Bud was de
ruststand bepaald op 9-2. Na rust
werden Merel en Mark weer ingebracht voor Bente en Jiska. Al snel
wist Bud te scoren uit een kansje uit de afvang. Helaas werd vanaf
dat moment het samenspel van de
Vinkeveners rommeliger. De concentratie werd minder en er kwamen steeds meer plaatsfouten. Atlantis wist dan ook twee keer mooi
te scoren uit een diepe bal over de
voorverdedigende Vinken. Maar
met een afstandsschot van Mark en
een doorloopbal van Daniëlle kwam
het Jumbo-team nooit echt in gevaar 11-4.
Bij het uitverdedigen achter de korf
kwam Daniëlle met haar hand heel
ongelukkig in botsing met de korf.

De Vinken B1 mag
prijsschieten
Vinkeveen - Het door ‘De Bron’ gesponsorde aspiranten-korfbalteam De Vinken B1 heeft in de zaalcompetitie tot nu toe goede zaken gedaan. Vorige week werd er met prima spel gewonnen in de streekderby van Atlantis B2 en ook afgelopen zaterdag wist het jonge team de wedstrijdpunten te verdienen.
Het Vinkenachttal bestaat uit de dames Romy Bras (aanvoerster), Tiffany ten Den, Amber Nagtegaal en Mirjam Oussoren,
aan de herenkant spelen Mike Duikersloot, Melvin Jansen, Patrick Mur en Jerom Stokhof. De wedstrijd was tegen De Meervogels B3, dat met een volledig meisjesteam aantrad. Het is
meteen De Vinken dat een stempel weet te drukken op de wedstrijd met een snelle 2-0 voorsprong, een veelbelovend begin.
Waar de Zoetermeerse tegenstander het aanvallend niet kan
brengen weet de thuisploeg dit zeker wel en zo komt er ook een

7-0 ruststand op het scorebord. Met enkele tips en veel positieve gedachten sturen de coaches Jasper van Peursem en Marco Gijsen de spelers het veld weer in. Vooral de opdracht om alle supporters nog een mooie aantal doelpunten te geven lijkt er
één te zijn die wel haalbaar is. Niets is echter minder waar, met
wel zeeën aan kansen maar een beslagen vizier weet de Vinkeveense thuisploeg nog slechts één keer te scoren in de tweede
helft. De wedstrijd eindigt in een 8-2 overwinning voor De Vinken. Uiteindelijk gaat het om de punten en dit aangaande heeft
de Vinkeveense B1 nog geen steken laten vallen en dat betekent dat zij de ranglijst aanvoeren. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Luno B1 gepland; naar verwachting is dit één
van de betere tegenstanders in de competitie dus een ware test
voor De Vinken equipe.

