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KORT NIEUWS:

Koffer gestolen
Wilnis - Vorige week dinsdag-
avond 11 november werd een 
koffer met daarin een aantal 
sieraden uit een auto gestolen. 
De politie zoekt getuigen. Rond 
18.45 uur parkeerde een be-
stuurder zijn auto aan de He-
renweg om een woning bin-
nen te gaan. Toen hij de au-
to uit was, kwamen plotseling 
twee mannen tevoorschijn die 
het achterportier openden en 
een koffer vanaf de achterbank 
haalden. Vervolgens renden ze 
weg naar een geparkeerde au-
to en reden met gedoofde lich-
ten richting het centrum van 
Wilnis. De eigenaar van de kof-
fer stapte in zijn auto en ging er 
achteraan maar verloor ze uit 
het oog. Vermoedelijk vlucht-
ten de verdachten via de pro-
vinciale weg.
Het zou gaan om twee mannen 
van ongeveer twintig jaar oud 
met een tenger uiterlijk en een 
lichtgetinte huidskleur. Beiden 
droegen donkere kleding en 
hadden een muts op. De au-
to waarmee de twee wegre-
den was vermoedelijk van het 
merk Mercedes of Kia, lichtgrijs 
of beige van kleur. Het kente-
ken zou onder andere bestaan 
uit de letters XP. Getuigen en/
of mensen die meer informatie 
hebben over deze diefstal kun-
nen contact opnemen met de 
recherche via 0900-8844. Ano-
niem reageren kan via Meld 
Misdaad Anoniem 0800-7000.

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Wintersport
-beurs

21 t/m 29 NOVEMBER

UITHOORN

o.a. occasionbeurs
kortingen op: 

skisets - snowboards 
en onderhoud

Week van 
de Jeugdzorg 
in het teken 
van cliënten

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 2,95 %!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

WOUDA
F A S H I O N

W I L N I S
OPHEFFINGSUITVERKOOP
dames, heren en kinderen

NOG 6
OPEN WOE. T/M ZAT. V.A. 11.00 UUR

WEKEN
TE GAAN!

DORPSSTRAAT 65 • WILNIS

De Ronde Venen - Het zal don-
derdag 27 november nog span-
nend worden in de Rondeveense 
gemeenteraad. Gaat de meerder-
heid van de raad achter hun colle-
ge staan, of gaan ze gewoon ‘nee’ 
zeggen. Bij ‘nee’ zullen met name 
de burgemeester en de gemeen-
tesecretaris op zijn zachtst gezegd 
niet blij worden. In de wandelgan-
gen wordt zelfs gemompeld dat de 
burgemeester en de gemeentese-
cretaris wel eens zouden kunnen 
opstappen als zij geen steun krij-
gen voor hun plannen. Zover zal 
het niet komen, maar de spanning 
is wel goed voelbaar. Waar gaat het 
over? Wel, over de plannen van het 
college om met de gemeenten Uit-
hoorn, Diemen en Ouder-Amstel te 
gaan samenwerken. Lees het goed: 
samenwerken, geen herindeling. 

Iedere gemeente blijft zelfstandig, 
maar de colleges willen toe naar 
een intensieve, ambtelijke samen-
werking door middel van DUO Plus 
(De Uitvoerings Organisatie Plus). 
Het college wil deze samenwerking 
starten met de ICT. De raad is ech-
ter bang dat zij de grip op bepaal-
de zaken verliest en dat het college 
te veel ‘zeggenschap’ krijgt. Vorige 
week donderdagavond sprak men 
er in commissieverband over en 
was de meerderheid van de fracties 
zeker niet positief. De burgemees-
ter, een groot voorvechter voor de-
ze DUO plus gemeente, verzuchtte 
op een gegeven moment: “Als u de 
27ste ‘nee’ gaat zeggen, zullen we 
niet opstappen, maar wij zullen zeer 
teleurgesteld zijn. 

Vervolg elders in deze krant.

Gemeenteraad niet op een lijn met college

Meerderheid raad staat niet te 
juichen voor Duo Plus gemeente

Burgemeester Divendal

Mijdrecht - Winkeliers, eigena-
ren van panden en de gemeen-
te hebben dinsdag 11 november 
met elkaar gesproken om plannen 
te ontwikkelen die leiden tot min-
der leegstand van winkels en een 
nog aantrekkelijker winkelcentrum 
in Mijdrecht. De bijeenkomst werd 
door ruim zestig personen bezocht 
en door iedereen als waardevol er-
varen. De komende weken worden 
plannen en ideeën verder uitge-
werkt en een nieuwe bijeenkomst 
belegd. Wethouder Goldhoorn en 
voorzitter Hans Rensink van Shop-
ping Mijdrecht spreken allebei van 
een goede bijeenkomst met een 
grote opkomst. Goldhoorn: ”Inzet 
van gemeente en winkeliers was om 
te kijken hoe we gezamenlijk plan-
nen kunnen ontwikkelen om de 
aantrekkelijkheid van het centrum 
verder te verbeteren. Dat vergt ac-
tie van de gemeente, maar ook ac-
tie van de winkeliers om te kijken 

hoe ze kunnen samenwerken om 
het centrum te versterken.’’ Tijdens 
de bijeenkomst is onder andere af-
gesproken een bijeenkomst te be-
leggen voor alle eigenaren van pan-
den in het winkelcentrum. Doel van 
die bijeenkomst is om te kijken of er 
gezamenlijk stappen kunnen wor-
den gezet om leegstand tegen te 
gaan. Ook banken hebben aange-
geven mee te willen denken en mid-
delen beschikbaar te willen stellen 
om leegstand te bestrijden. Daar-
naast hebben winkeliers aangege-
ven meer vrijheid van de gemeente 
te verwachten om de winkelstraten 
te kunnen opfl euren, door bijvoor-
beeld terrassen of bloembakken te 
kunnen plaatsen. De gemeente wil 
hier graag aan meewerken zolang 
de veiligheid (vluchtroutes) niet in 
gevaar komt. Ook willen winkeliers 
dat er meer vrijheid komt voor de 
plaatsing van kramen. Dat maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

oliebollenkraam een meer centrale 
plek krijgt in het centrum. Daarnaast 
zien winkeliers graag meer specia-
listische winkels in het centrum ver-
schijnen, zoals een parfumerie of 
een kookwinkel. Gekeken wordt 
hoe hier invulling aan te geven. Be-
langrijk punt tijdens de bijeenkomst 
was de openstelling van winkels op 
zondag. 70 procent van de winke-
liers heeft aangegeven graag zelf te 
willen beslissen of de winkel open-
gaat of niet. Tevens is geconclu-
deerd door winkeliers en gemeente 
dat openstelling op zondag niet de 
oplossing is voor alle uitdagingen 
waar de winkeliers voor staan. Zon-
dagsopenstelling zou waarschijnlijk 
niet hebben geleid tot minder leeg-
staande winkels in het centrum, was 
de conclusie. Wethouder Goldhoorn 
heeft tijdens het overleg aangege-
ven de gemeenteraad over de wen-
sen en gevoelens van de winkeliers 
te informeren. 

Winkeliers en Gemeente slaan handen ineen:

We moeten gezamenlijk het 
koopcentrum aantrekkelijker maken

De Ronde Venen - Ondanks het 
feit dat je nu en dan even wat pa-
raplu’s te voorschijn zag komen, 
was het overal in De Ronde Venen 
een drukte van belang bij de in-
tocht van sinterklaas en zijn pieten. 
In Mijdrecht, in Wilnis, in Vinkeveen, 
waar hij ook kwam, honderden kin-
deren met of zonder ouders en 
grootouders waren toegestroomd 
om hun vrienden, sinterklaas en zijn 
pieten, welkom te heten. Ieder jaar 
weer is het een genot om het ple-
zier en de spanning bij de kinderen 
te ervaren en de blijdschap als ze 

sinterklaas zien. Het is en blijft een 
fantastisch kinderfeest. In Mijdrecht 
was zoals altijd het Raadhuisplein 
weer volgestroomd. Nadat de bur-
gemeester de sint verwelkomd had. 
nam de goedheiligman alle tijd om 
even een praatje te maken met hen 
voor wie hij gekomen was, de kin-
deren. 

‘s Middags bracht hij een bezoek 
aan Wilnis en in de avond meerde 
hij aan in Vinkeveen. Het was weer 
geweldig en de kinderen hebben al-
len zichtbaar genoten.

Het was weer een fantastisch 
kinderfeest de intocht van de Sint

Mijdrecht - Op maandag 3 novem-
ber zijn de groepen 7 en 8 van de 
Twistvliedschool op excursie ge-
weest naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Om half 10 kwam de 
bus voorrijden en werden de kin-
deren na het overwinnen van en-
kele hindernissen naar het muse-
um gebracht. In het Rijksmuseum 
werden ze ontvangen door vier gid-
sen die de kinderen en een aantal 
ouders in groepjes mee het muse-
um in namen. Natuurlijk kwamen ze 
door de eregalerij met als hoogte-
punt, het schilderij ‘De Nachtwacht’ 
van Rembrandt van Rijn. Daarbij 

kregen ze allerlei interessante din-
gen te horen: over de schildertech-
niek van Rembrandt, over belang-
rijke gebeurtenissen in de Gou-
den Eeuw, de Tachtigjarige Oorlog, 
en de VOC. Ook mochten ze ruiken 
aan allerlei soorten specerijen, ka-
neel proeven en voelen aan zachte 
soorten stof die vroeger veel wer-
den gebruikt. 
Na afl oop van de rondleiding wer-
den ze weer terug naar Mijdrecht 
gebracht. De kinderen en ook de 
begeleiders vonden het een prach-
tig bezoek aan een schitterend mu-
seum.

Twistvliedschool in 
Rijksmuseum

Geen krant?
0297-581698



Het is de Week van de 
Jeugdzorg. Een week die 
in het teken staat van 
cliënten. Vanaf 2015 zijn 
gemeenten verantwoor-
delijk voor de jeugdzorg. 
Deze week  komen zo’n 
100 jongeren uit heel 
Nederland naar het 
Utrechtse Provinciehuis 
om met elkaar in debat 
te gaan over actuele 
thema’s. Wat zijn, in het 
kader van de transitie, 
hun zorgen en wensen? 

Pepyn is 25 jaar en heeft 
door omstandigheden 
al vanaf  een hele jonge 
leeftijd zorg ontvangen. 
Van zijn 5e tot en met zijn 
24ste is hij begeleid door 
(jeugd)zorg. Dat varieerde 
van ambulante zorg tot 
begeleid wonen. Sinds dit 
jaar is zijn leven in rusti-
ger vaarwater gekomen. 
Pepyn: “Het gaat nu goed. 
Ik heb mijn opleiding 
afgerond en zorg goed 
voor mezelf.”
 

Hij heeft veel gehad aan 
de ondersteuning die hij 
vanuit begeleid wonen 
heeft gekregen. “Daar heb 
ik geleerd hoe ik structuur 
in mijn leven breng en hoe 
ik verantwoordelijkheid 
moet nemen voor wat ik 
doe. Wat ik ook heel fijn 
vond was de persoonlijke 
aandacht die ik kreeg, 
waardoor ik me begrepen 
voelde. Het maakt voor mij 
een groot verschil of  zorg-
verleners zich vasthouden 

aan een protocol of  dat 
ze goed naar je kijken en 
luisteren. Aan deze aanpak 
heb ik veel gehad.”
 

Pepyn wil gemeenten dan 
ook de tip mee geven 
om goed naar cliënten te 

luisteren. En om hen meer 
invloed te geven op 
ondersteuning die ze krij-
gen. “Toen ik merkte dat 
ik zelf  mee kon denken, 

accepteerde ik de zorg 
veel beter.” Ook denkt hij 
dat hulpverleners wat 

creatiever in hun benade-
ring van cliënten kunnen 
zijn: “Spreek bijvoorbeeld 
met jongeren af  op de 
sportvereniging of  bij de 
skateboardplaats. Dat 
maakt de kennismaking 
laagdrempeliger en zo 
creëer je sneller een 
band.”

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/
jeugdzorg
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Week van de Jeugdzorg in het teken van cliënten

Ik leerde structuur in mijn 
leven te brengen

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Film over Jeugdzorg Kennisgevingen op 
officielebekendmakingen.nl 
Het Utrechtse provinciaal 
blad wordt digitaal gepu-
bliceerd. Verordeningen, 
beleidsregels en kennisgevin-
gen, zoals milieuberichten, 
zijn tegenwoordig online te 
vinden. Deze komen dus niet 
meer in een huis-aan-huis-
blad. Digitale publicaties 
vindt u op de website www.
officielebekendmakingen.nl 

en ook op www.mijnoverheid.
nl. Via www.mijnoverheid.nl 
kunt u zorgen dat u auto-
matisch bericht krijgt als er 
iets gepubliceerd wordt over 
een locatie bij u in de buurt. 
Hiernaast blijft een printbare 
versie beschikbaar. U kunt 
die ophalen bij de provincie 
Utrecht of  kosteloos laten 
toezenden. 

De provincie Utrecht heeft in het kader 
van de Week van de Jeugdzorg een film 
gemaakt waarin oud-cliënt Pepyn wordt 
gevolgd. In deze film is te zien hoe het 
nu, na een aantal jaren begeleiding door 
jeugdzorg, met hem gaat. 

De film gaat op 20 november in première 
tijdens de speciale jongerenbijeenkomst 
in het Utrechtse Provinciehuis. Daarnaast 
is de film is ook online te bekijken op 
www.weekvandejeugdzorgutrecht.nl

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Editie 5 
van ons interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine 
komt 27 november uit! 
Geschikt voor tablet en pc. 

En genomineerd voor een 
internationale prijs voor 
digitale magazines!

Ga voor een gratis
abonnement naar:  
provincieutrechtmagazine.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht:

N210 IJsselstein: wegaanpassingen rond de aansluiting met de 
A2, 15 november t/m 12 december 2014

N237/N238 Zeist: vergroten kruispunt en groot onderhoud, in 
uitvoering, eind november gereed

N237 Soesterberg: voorbereidende werkzaamheden aanleg 
ecoduct ‘Boele Staal’, oplevering 2e helft van 2015

Randwegen Harmelen: aanleg zuidwestelijke en oostelijke rand-
weg Harmelen, in uitvoering, 17 december gereed

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt dat 
u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is 
medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn 
er regelmatig openbare  vergaderingen van Provinciale Staten. 
Hier vindt u een handig overzicht van wat er de komende maand 
gepland staat.

Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden 
aan de provinciale wegen, ga naar: www.provincie-utrecht.nl/
wegen of  volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt 
calamiteiten (030) 258 36 00.

Artikel in Provincie Utrecht Magazine:

Zwart goud

Op 27 november verschijnt editie 5 van het digitale Provincie 
Utrecht Magazine. Het artikel ‘Zwart goud’ besteedt uitgebreid 
aandacht aan het jaarlijkse wegenonderhoud. In 2014 heeft de 
provincie Utrecht 10 kilometer weg aangepakt plus 10 kruispun-
ten en rotondes. Er is 250.000 ton asfalt gedraaid. Er werd 100 
dagen gewerkt, 70 avonden en nachten plus 21 weekenden. Per 
weekend waren er 100 wegwerkers aan de slag om de weg weer 
vlak en veilig te maken voor de komende 10 jaar. Achtergrond-
info met beelden en film geven een stoere kijk in de keuken van 
planning en uitvoering. Ga voor een gratis abonnement naar 
provincieutrechtmagazine.nl.

Evenementen

Ook de komende maand zijn er weer diverse leuke activiteiten 
en evenementen in de provincie Utrecht. Neem voor het meest 
recente overzicht eens een kijkje op www.recreatiemidden-
nederland.nl  en www.utrechtyourway.nl. Ook  handig  zijn de 
apps van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen.
Voor de evenementenagenda van de provincie Utrecht, kijk op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.
U kunt ons ook op twitter volgen: @ProvUtrecht, @URecreatie, 
@Uwonen, @InvestUtrecht, en @werkaandewegutr.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan de 
komende maand gepland.
8 december 2014, 09.30 uur: Provinciale Staten 
15 december 2014, 09:30 uur: Commissie Bestuur, Europa en 
Middelen
Deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan de 
Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen kunnen 
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie





Mijdrecht - In de Bibliotheek 
Mijdrecht kunt u donderdag 27 no-
vember weer meedoen met het 
Breicafé. Breien is weer helemaal in. 

Het breicafé biedt de kans om ge-
zellig samen van deze hobby te ge-
nieten. Beginnende breisters zijn 
welkom, maar u kunt ook uw brei-
werkje meenemen. Iedereen, van 
jong tot oud, die van breien houdt is 
van harte welkom. Tegen een klei-
ne vergoeding zijn wol, patronen en 
breinaalden beschikbaar. Het brei-
café wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Atelier Het Tuin-
huis uit De Hoef. 
Het breicafé is iedere laatste don-
derdag van de maand. Plaats: Bi-
bliotheek Mijdrecht. Tijdstip: 14.00-
16.00 uur. Deelname kost 2,50, le-
den van de bibliotheek krijgen 1 
euro korting. Meer informatie op: 
www.bibliotheekavv.nl

Vervolg van de voorpagina.

De fractie van D66 was het duide-
lijk wel eens met het college dat je 
als gemeente het niet meer alleen 
kunt blijven doen. “ Het is een inte-
resant voorstel, maar we vragen ons 
af of de schaal die wij kiezen, wel de 
juiste is. Waarom een niet groter ge-
bied? Waarom niet ook Aalsmeer en 
Amstelveen erbij betrekken. Ons in-
ziens is het: hoe groter, hoe beter. 
Maak er een collectieve vereniging 
van, krijg je breder draagvlak. Dat je 
niet alleen kan doorgaan is buiten 
kijf, maar de vraag is: ‘moet het zo’? 
We vinden het voorstel nog te wa-
zig, er zijn nog teveel vragen. Als we 
dit besluiten is er echter geen weg 
meer terug”.

Nodig?
De VVD was nooit tegen samenwer-
ken, maar zijn nu aan het twijfelen: “ 
Wij hebben niets tegen samenwer-
king. We stonden er altijd positief 
tegenover, maar na een paar bijeen-
komsten vragen we ons nu af waar-
om is dit nodig? Wij moeten het col-
lege alle rechten geven om van al-
les in te vullen. Vinden we gevaar-
lijk. Ook financieel staat er nog niets 
vast en de raad heeft straks niets 
meer te zeggen. Wat blijft er nog 
over voor een raad? hebben wij nog 
wel een taak in deze? Wij zeggen: 
schuif dit voorstel een paar maan-
den vooruit, zodat er meer duidelijk-
heid komt en we meer inzicht krij-
gen wat de consequenties zijn. Geef 
ons wat meer tijd”.
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Het Gaudi Kwartet in de 
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 23 november 
om 14.30 uur treedt het Gaudi Kwar-
tet op in de Thamerkerk te Uithoorn. 
Het Gaudi Kwartet werd in 1999 op-
gericht door musici die al jaren op 
hoog niveau werkzaam zijn binnen 
de Nederlandse en buitenlandse 
muziekwereld. Het kwartet bestaat 
uit Anita Jongerman en Marjolein 
Canté viool, Florin Negreanu, altvi-
ool en Sander van Berkel cello. Ze 
volgden masterclasses bij verschil-
lende wereld beroemde kwartetten 
waaronder het Panocha- en het Cle-
veland Kwartet. Begin januari 2012 
heeft het kwartet alle Divertimen-
ti van W.A. Mozart opgenomen met 
een enthousiaste aanbeveling door 
Jan Willem de Vriend. Het Gaudi 
Kwartet geeft concerten door heel 
Europa o.a. in Ierland, Duitsland en 
Tsjechië. Ze hebben een breed re-
pertoire opgebouwd, van de vroe-
ge strijkkwartetten tot en met de 
hedendaagse muziek met de focus 
op de klassieke muziek. De naam 
van het kwartet is gebaseerd op de 
Spaanse architect Antoni Gaudi, die 
vooral bekend staat om zijn rijkheid 

aan kleuren en recht uit het hart 
sprekende onderscheidende stijl. 
Zoals ook het kwartet de muziek ten 
gehore brengt.
Het optreden van dit kwartet garan-
deert een op hoog niveau staande 
muzikale middag met het prachtige 
Divertimento van Mozart. Daarnaast 
het Strijkkwartet van Ravel dat als 
revolutionaire rebellie werd opgevat 
en als te ingewikkeld werd afgewe-
zen voor de Prix de Rome. Debus-
sy steunde hem echter en smeekte 
hem er geen noot aan te verande-
ren. Als laatste het strijkkwartet van 
Dvorak, “Amerikaanse”, waarin me-
lodische expressie van de Blues is te 
horen en impressies die Dvorak op-
deed tijdens zijn verblijf in een na-
tuurrijke omgeving in Amerika.

Al met al een uitnodiging om deze 
middag bij te wonen. Losse kaarten 
zijn een week van tevoren voor 12 
euro te verkrijgen bij de boekhan-
dels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en 
Bruna,Amstelplein en vóór de voor-
stelling aan de zaal.Jongeren onder 
de 16 jaar betalen 6 euro.

WIK speelt “Gespuis in 
het warenhuis”
Mijdrecht - De cast van de toneel-
vereniging WIK is weer enthousi-
ast bezig met repeteren voor de na-
jaarsuitvoering van 22 en 29 novem-
ber a.s. Deze klucht/ komedie is ge-
schreven door Peter Damen.
Het warenhuis is in rep en roer, want 
er wordt hoog bezoek verwacht in 
de stad. Mensen van allerlei pluima-
ge brengen het warenhuis een be-
zoek, sommige welkom, anderen ei-
genlijk niet. Kom kijken en beleef de 
afloop. Er kan weer veel worden ge-
lachen om allerlei komische situ-
aties. Tevens laten wij u weten dat 
Joop Kentrop al ruim 40 jaar bij de 
WIK toneelspeelt. 16 augustus 2014 

was het 95 jaar geleden dat WIK is 
opgericht en al die tijd zijn in het Pa-
rochiehuis de uitvoeringen geweest.
WIK nodigt u uit om één van de twee 
voorstellingen te komen kijken in ‘T 
Oude Parochiehuis aan de Bozen-
hoven nr. 152 te Mijdrecht. De voor-
stellingen beginnen om 20.15 uur en 
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er muziek en kan er een 
dansje gewaagd worden.
Kaarten voor de uitvoering zijn aan 
de deur te koop á 10,- (als u dona-
teur wordt is het 6,25 p.p. per avond) 
of (om zeker te zijn van kaarten) te 
bestellen; telefoonnummer: 0297-
283979.

Beursmatch 
uitgevoerd 
met Zidiris
De Ronde Venen - Afgelopen 
week hebben Rabobank Rijn en 
Veenstromen en Van ‘t Hul Accoun-
tants en belastingadviseurs de ge-
maakte beursmatch uitgevoerd. De 
cliënten van Zideris en Amerpoort 
hebben een avond nagedacht over 
geld. Voor de pauze ging het over 
vaste kosten, doelen om voor te 
sparen en dergelijke en na de pauze 
was er geldquiz. Het was een mooie 
match, die twee werelden dichter bij 
elkaar bracht!

Breicafé in de 
Bibliotheek

Gemeenteraad niet op een lijn met college

Meerderheid raad staat niet te 
juichen voor Duo Plus gemeente

juist om een herindeling in de toe-
komst te voorkomen. Deze samen-
werking is er om de kwetsbaarheid 
en kwaliteit van onze gemeente te 
vergroten. We moeten ons indek-
ken. Schaalvergroting in de beleids-
vorming moet. Doe je het niet, wordt 
de toekomst: herindeling. Met deze 
DUO Plus gemeente heb je 100.000 
inwoners. Dan kun je een vuist ma-
ken. We zijn te klein om het alleen 
te doen. We willen opstarten met de 
samenwerking in de ICT. Natuurlijk 
zullen we dan in de toekomst ook 
in meerdere zaken gaan samenwer-
ken, daar ontkom je niet aan. 

Zodra er plannen zijn om meer ta-
ken samen te doen komen we per 
taak weer terug bij u, de raad. Na-
tuurlijk kan de raad ook hee zeg-
gen. Als u dat doet zullen we op 
zoek moeten naar andere partners, 
want alleen kan het niet. De com-
missievergadering in Uithoorn is al 
geweest. Daar was de raad het snel 
eens: Zij zien het als beleid en dat is 
de taak voor het college en niet aan 
de raad, dus gaat u gang. Daar is de 
meerderheid van de raad voor. Dat 
is een verschil met de deze raad. 
Het zou voor ons college een stuk 
makkelijker zijn als we wisten dat de 
raad ons steunde en vertrouwde. U 
zult ons moeten vertrouwen anders 
wordt het onwerkbaar. Je moet niet 
op elkaars stoel gaan zitten. Op 27 
maart zullen alle raden het besluit 
gaan nemen. Als u nee zegt zullen 
we niet opstappen, maar we zul-
len zeer teleurgesteld zijn”, aldus de 
burgemeester. 
De gemeentesecretaris gaf nog een 
toelichting, een ambtenaar, maar of 
de raad om is in meerderheid, 27 
november zal het duidelijk worden.

Cursusproject 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Heeft u zin om 
op een van deze donkere herfst-
avonden een presentatie bij te wo-
nen en / of een mooi kerstarrange-
ment te maken? Op de volgende 
cursussen kunt u nog inschrijven:

Cursus 42, Presentatie 
De kleuren van West-Canada. 
Ma. 24 november, 20.00-22.00 uur
U gaat mee op een avontuurlijke 
camperreis door de West-Canade-
se provincies British Columbia en 
Alberta. Na een verkenning van de 
stad Vancouver varen we naar het 
prachtige Vancouver Island met de 
hoofdstad Victoria, en maken een 
tocht over het eiland, met groot 
wild in ongerept woud en langs 
ruige kusten, op zoek naar walvis-
sen. In bovenstaande provincies be-
zoeken we prachtige natuurparken 
met unieke beelden van wild in de 
vrije natuur tegen de achtergrond 
van schitterende watervallen, ber-
gen, meren en wouden. De markan-
te kunst, cultuur en leefwijze van de 
Oude Volken en het huidige Canada 
komen uitgebreid in beeld.

Cursus 43, Fotopresentatie Kamelen-
tocht door de woestijn van Egypte. 
Di. 25 november, 19.30-21.30 uur
Jaarlijks reist de docent met een 
groepje door de westelijke woestijn 
van Egypte. Op deze avond neemt 
ze u mee op deze reis met de mooi-
ste foto’s en verhalen, zodat u een 
beeld krijgt van hoe het is om een 
tijdje in deze prachtige woestijn, 
met zijn vele kalkformaties en kris-
talbergen te vertoeven.

Cursus 44, Sinterklaasfeest. 
Wo. 26 november, 20.00-22.30 uur
In een boeiende presentatie, met 
beeld en geluid, wordt het duidelijk 
hoe het feest hier is gekomen, hoe 
het zich heeft ontwikkeld en hoe het 
de wereld over is gegaan. We gaan 
naar de bron van het feest, naar 
Myra waar Nicolaas bisschop was 
en naar Bari in Apulië, de hak van 
de Italiaanse laars, waar hij sinds 
1087 begraven ligt. We zien daar te-
vens de toeristische hoogtepunten 
van deze minder bekende streek 
van Italië. We bezoeken Matera, een 
stad uit rotsen gehouwen, ooit met 
15.000 inwoners, maar sinds 1952 
geheel verlaten. Verder steden als 
Bitone, Barletta, Brindisi, Otrano en 
Lecce (het Florence van de barok). 
We zien het machtige Kasteel del 
Monte en het pittoreske Alberobello 
met zijn witte bijenkorf-huisjes.

Cursus 49, Kerstarrangement. 
Di. 16 december, 20.00-22.00 uur.
Onze jaarlijks terugkerende en suc-
cesvolle cursusavond onder leiding 
van Peter en Trudy Bon. U maak 
daar een prachtig tafelstuk voor de 
Kerst. Leuk om te doen en een eye-
catcher voor in uw woning.

Op de site www.cursusproject.
nl/rondevenen.htm vindt u al-
le informatie over de cursussen 
en de manier van inschrijven. 
Meer weten? Bel dan naar Au-
wert Dekker, tel. 0297-261849 
of mail: auwert@casema.nl

Handwerkverkoop bij het Rode Kruis
De Ronde Venen - Twee keer per 
jaar houdt het Rode Kruis in Gerar-
dus Majella een verkoopochtend 
van handwerken. Ook op braderieën 
worden deze producten verkocht. 
Er is een grote vraag naar al het 
mooie handwerk dat door de deel-
nemers van het Rode Kruis wordt 
gemaakt. De “ouderwetse” hand-
gebreide sokken zijn zeer geliefd. 
Maar ook de babykleertjes, gebor-
duurde dekservetten en de comfor-
tabele gebreide (kinder-)dekentjes. 
Het handwerk is ook geschikt om 
cadeau geven. Denk hierbij alvast 
aan de komende feestdagen.
In De Kom en Gerardus Majella 

wordt wekelijks hard gewerkt. De 
deelnemers hebben het erg gezel-
lig met elkaar en de opbrengst komt 
geheel ten goede aan de activitei-
ten van het Rode Kruis in de Ronde 
Venen. Zoals bijvoorbeeld de Valen-
tijnsmiddag in de Meijert, de boot-
tocht op de Vinkeveense Plassen en 
het jaarlijkse uitstapje.

De najaarsverkoop vindt plaats op 
woensdag 26 november van 9.30 
tot 11.30 uur in Gerardus Majella, 
Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Ie-
dereen is van harte welkom en de 
sjoelbak, de knikkerbak en de kof-
fie staan klaar!

Viribus Unitis en Sharon 
Kips in concert in DRV
De Ronde Venen - In de prach-
tige Johannes de Doperkerk van 
Mijdrecht-Wilnis, waar regelmatig 
concerten worden uitgevoerd, vindt 
op zaterdag, 29 november 2014 we-
derom een concert plaats, maar wel 
een heel bijzondere dit keer. 

De op hoog niveau spelende Wil-
nisse Fanfare Viribus Unitis acteert 
en Sharon Kips is ook van de par-
tij. Een fanfare (orkest) is een mu-
ziekensemble dat bestaat uit ko-
perblazers en slagwerk, aangevuld 
met saxofoons. Om 19.30 start een 
spetterend concert, waar de Wilnis-
se muzikanten laten horen, hoe ze 
er bij staan. En dat belooft veel want 
afgelopen zaterdag, 8 november 
2014, won men nog met glans een 
eerste prijs in Bodegraven op een 
daar gehouden en jaarlijks terug-
kerend muziekfestival. Met name de 
nummers Rubicon en The Phantom 
of the Opera, met solistische voca-
le medewerking van twee prachti-
ge operastemmen zorgden voor een 
beleving bij het talrijke publiek, wel-
ke zijn weerga niet kende. Dirigent 
Ruud Pletting kreeg van de aanwe-
zige jury een extra compliment voor 
zijn vernieuwende denken. Het toe-
passen van twee klassieke stem-
men bij een door een fanfare ge-
bracht muziekstuk uit de opera. 
Buiten deze twee genoemde hoog-
vliegers brengen de Wilnissers nog 
een aantal nummers van totaal an-
dere strekking met o.a.  een Hymn, 
met marsmuziek, met Adios Nonino 
(solo saxofoon Irma van der Felz) en 
Cry of the Celts.

Pauze
Voor de pauze wordt afgesloten met 
Softly as I leave you, waarbij Emeke 
Nagtegaal en Lonneke Steenvoor-
den op bugel en euphonium zullen 
soleren. Het slotnummer brengt The 
Moment for Morricone, met solis-
tische vocale medewerking van de 
sopraan Liesbeth Brinkman. Na de 
pauze zal Sharon Kips  laten horen, 
waarom zij alweer een aantal jaren 
het publiek zo kan boeien. Ze zal in 
haar songs duidelijk laten overko-
men, waar zij staat in het leven en 
wat belangrijk voor haar is en zal 
zijn. Vervolgens brengt Viribus Uni-
tis het spektakelstuk: The Phantom 
of the Opera, wederom met vocale 
medewerking. Liesbeth Brinkman 
(sopraan) en Marco Smidt (tenor) 
zullen U versteld doen staan hoe zij 
er in slagen om de grote roomska-
tholieke kerk geheel met hun stem-
geluid te doen vullen naast de fan-
fare. Ook het orgel komt ruim aan 
bod. In de afsluitende finale gaan 
echt alle registers los. De muziek-
vereniging V.U. zal enkele prachti-
ge nummers spelen, waarbij alle so-
listen wederom zullen “inspringen”, 
dus zowel Liesbeth Brinkman, Mar-
co Smidt als ook Sharon Kips. In die 
finale worden enkele prachtige ver-
tolkingen ten beste gegeven, maar 
welke  mag ik (nog) niet verklappen.
De entree voor dit concert is 10 eu-
ro, maar voor de leeftijd t/m 12 jaar 
en 65+ betalen 5 euro. (incl.koffie/
thee) Het concert begint op zater-
dag, 29 november 2014 om 19.30 
precies en de zaal is open vanaf 
18.45 uur.

Verstandig?
Ook de fractie van de PvdA/Sociaal 
Lokaal was niet blij met dit voorstel. 
Was het in grote lijnen eens met 
de VVD. Dat we niet alleen moe-
ten doorgaan, oké, maar we zijn niet 
zo blij met de partner keuze van het 
college. Ook vinden we dat er in dit 
voorstel nogal wat veronderstellin-
gen zijn. Niets is nog zeker, zelfs 
niet wat het uiteindelijk gaat kos-
ten”.

Veel vragen
De CU/SGP zit ook met veel vragen: 
“Wij hebben het gevoel dat we een 
besluit moeten gaan nemen, die je 
maar eens in je leven kan nemen. 
Als we ja zeggen laten we het col-
lege alles regelen en zetten we ons 
als raad volledig buiten spel. Wat 
de DUO Plus betreft hebben we als 
raad straks niets meer in te bren-
gen”, aldus CU/SGP. Ook de part-
ner keuze was volgens CU/SGP nou 
niet hun keuze. Wat gebeurt er als 
we als raad nee zeggen?”

Geen taak
Ook de fractie van Ronde Venen Be-
lang was bang dat dec raad straks 
niets meer te zeggen zou hebben: 
“Dit wordt een uitholling van onze 
gemeentelijke taken”, zo vonden zij.
“Ook de ambtenaren staan duidelijk 
niet te trappelen gezien hebbende 
het advies van de Ondernemings-
raad . We dragen te veel taken over 
en zo zullen er dan ook veel men-
sen worden overgeheveld of erger. 
Wij maken ons daar erg veel zor-
gen over”

Kwetsbaar
Burgemeester Divendal was duide-
lijk: “Deze samenwerking doen we 
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College besluit tot een jaar op proef

De Ronde Venen gaat deelnemen 
aan Omgevingsraad Schiphol
De Ronde Venen - De Omgevings-
raad Schiphol is per 1 januari 2015 
het podium waar alle vraagstukken, 
belangen en partijen rond de ont-
wikkeling van Schiphol en omge-
ving bij elkaar komen. Het college 
heeft dinsdag 11 november beslo-
ten dat de gemeente De Ronde Ve-
nen zich hierbij aansluit. De ontwik-
kelingen van luchthaven Schiphol 
hebben een relatief grote invloed op 
de leefomgeving van de gemeente. 
Het balanceren tussen de ontwikke-
ling van de luchtvaart, het vergroten 

van de kwaliteit van de leefomge-
ving en de mogelijkheden voor ge-
bruik van de ruimte rond de lucht-
haven is een proces waar veel par-
tijen en bijbehorende belangen bij 
betrokken zijn. 

Nu is het overleg met betrokken 
partijen geregeld in de Alderstafel 
Schiphol en de Commissie Regio-
naal Overleg luchthaven Schiphol 
(CROS). De Omgevingsraad ver-
vangt per 1 januari deze twee over-
legstructuren. Betrokken partijen 

zijn overheden, de luchtvaartsector, 
bewoners en brancheorganisaties.

Consequenties
De Omgevingsraad Schiphol biedt de 
gemeente een nieuwe mogelijkheid 
om geïnformeerd te worden over 
de consequenties van ontwikkelin-
gen van Schiphol en samen met de 
gemeenten in de regio met gedeel-
de belangen invloed uit te oefen op 
de besluitvorming. Voor de samen-
werking van gemeenten wil De Ron-
de Venen graag deel uit gaan maken 

Kinderdisco groot succes!
De Ronde Venen - Kunst Rond de 
Venen organiseerde op woensdag 
12 november weer een kinderdisco 
in de voormalige Veenzijdeschool in 
Wilnis. 
In kostuum, met schmink en vol op-
winding stroomden de kinderen 
binnen. Ouders mochten de kinde-
ren wel wegbrengen, maar na een 
kus en een knuffel was het feest 
voor de kinderen. Deze keer was 
de disco er speciaal voor kinderen 
van 4-8 jaar. Met veel enthousiasme 
dansten 32 jongens en meisjes een 
uur lang de nieuwste dansjes en de-
den ze dansspelletjes. Aan het eind 

was er limonade en wat lekkers voor 
de kinderen. Speciaal deze keer was 
het aansluitende open podium. Veel 
kinderen maakten van de gelegen-
heid gebruik en gaven een spette-
rend optreden. 
Initiatiefnemers Aino Merits en Ka-
rin Dieters zijn erg enthousiast. “Het 
was weer een heel leuk feestje. En 
wat geweldig dat zo veel kinderen 
een optreden gaven. De kinderdis-
co is overigens niet alleen toegan-
kelijk voor kinderen die lid zijn van 
Kunst Rond de Venen. Alle kinderen 
uit de omgeving zijn welkom voor de 
gratis disco!”

van het zogenaamde gebiedscluster 
“Het Groene Hart”. In dit cluster zit-
ten de gemeenten De Ronde Venen, 
Nieuwkoop, Stichtse Vecht, Woer-
den en Bodegraven-Reeuwijk. Daar-
naast wordt ook samenwerking ge-
zocht met andere buurgemeenten. 
De gemeente De Ronde Venen nam 
destijds niet aan deel aan de CROS 
vanwege de geringe meerwaarde. 
De structuur van de CROS gaf een 
individuele gemeente niet genoeg 
ruimte de belangen van haar inwo-
ners te behartigen. Mogelijk is de 
overlegstructuur van de Omgevings-
raad Schiphol een verbetering ten 
opzichte van de CROS. Het college 
wil daarom deelname aan de Omge-
vingsraad Schiphol een kans geven 
in 2015. Op basis van een evaluatie 
moet vervolgens bepaald worden of 
de deelname een structureel karak-
ter krijgt. 

Kerstpakkettenactie van
Bert en Elly de Jong
Mijdrecht - De feestmaand decem-
ber nadert. Typisch een ‘cadeau-
tjesmaand’. Ook het geven van een 
kerstpakket is daarbij gewild. Veel-
al laten bedrijven bij een van de lo-
cale ondernemers voor hun mede-
werkers een kerstpakket verzorgen. 
Maar ook privé wordt steeds vaker 
gedacht aan deze mogelijkheid.

Niet iedereen is echter financieel in 
staat om een gezellige kerst binnen 
zijn gezin op te tuigen. Sterker nog, 
een aantal daarvan is zelfs aan-
gewezen op hulp van de Voedsel-
bank. Nu we steeds meer in de rich-
ting van de participatiemaatschap-
pij gaan, komt deze groep mensen 
binnen de locale samenleving ook 
vaker in beeld. Triest genoeg wor-
den het er steeds meer. Bij de Voed-
selbank in Uithoorn is het aantal 
aanvragen in een jaar tijd zelfs ver-
vijfvoudigd! De Ronde Venen kent 

eveneens een stijging van alleen-
staanden en gezinnen die op de 
Voedselbank zijn aangewezen.
Verswinkel Bert en Elly de Jong aan 
de Anselmusstraat 21 in Mijdrecht 
verzorgt op verzoek kerstpakketten 
voor zowel particulieren als bedrij-
ven. Bert en Elly hebben een aan-
trekkelijke actie bedacht voor dege-
nen die ten behoeve van de Voed-
selbank bij hen een kerstpakket la-
ten samenstellen. Zelf voegen zij 
namelijk tien procent van de waarde 
van de producten en boodschappen 
aan het pakket toe. Een lovend initi-
atief dat navolging verdient! Wat het 
samenstellen van een kerstpakket 
in het algemeen en voor de Voed-
selbank kost zou u hen even moe-
ten vragen. U kunt bellen met 0297-
281462. Mocht u besluiten een ‘gul-
le gever’ te willen zijn, dan beleeft 
ook degene die op de Voedselbank 
is aangewezen prettige kerstdagen.

www.lijfengezondheid.nl
Wat is een basaalcelcarcinoom?

Open dag bloemenatelier komend weekend

December begint met een 
kerstworkshop
Regio - Dit weekend staat het bloe-
menatelier van Karin van Dieren-
donck open voor iedereen die zijn 
eigen kerstdecoratie wil maken. Tra-
ditiegetrouw kun je volop inspiratie 
op komen doen en genieten van de 
voorpret want december begint pas 
echt met een kerstworkshop! Laat je 
creativiteit de vrije loop en duik in 
het kerstgroen.
Karin van Dierendonck geeft in de-
cember dagelijks workshops in 
het gezellige bloemenatelier. Ka-
rin: “Het is net als lekker vers ko-
ken, 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?” De 
workshops zijn heel ontspannen en 
gezellig. Uiteraard is er deskundige 
begeleiding. “Niet iedereen is even 
ervaren in het maken van dit soort 
decoraties, maar iedereen gaat altijd 
deur uit met iets moois, je kunt nog 
weken genieten van het eindresul-
taat!” Nieuw dit jaar is “onbeperkt 

grabbelen”. Dat betekent dat je net 
zoveel materiaal mag pakken als je 
wilt; kerstballen, dennegroen glit-
ters en alle andere materialen pak-
ken en naar eigen smaak in je stuk 
verwerken. 
Alle decoraties die gemaakt worden 
zijn komend weekend te zien op de 
open dag. Met een kopje koffie of 
thee kun je je rustig laten inspire-
ren en een keuze maken uit het hele 
assortiment. Er zijn maar liefst tien 
verschillende stukken. Van klas-
siek tot modern en in alle denkba-
re kleuren. Op de open dag kun je 
je meteen inschrijven , maar je kunt 
ook online terecht: www.vandieren-
donck.nl. 
Adres: Tuinderslaan 4 in Mijdrecht.
Open dag: vrijdag 22 november van 
10:00 – 21:00 en zaterdag 23 no-
vember van 10:00 tot 17:00. Ieder-
een is welkom, voor de kinderen is 
er limonade en wat lekkers. De Tuin-
derslaan ligt aan het einde van de 
Schattekerkerweg, een zijstraat van 
de Oosterlandweg.

Uithoornse kerstelfjes nu al 
druk met organisatie Kerstmarkt
Uithoorn - Midwinterlichtjes met 
warme chocolademelk of glühwein? 
Kinderen op de foto met de kerst-
man of één van zijn elfjes? Ambach-
telijke kraampjes met veel lekkers 
en leuke cadeautjes? Afspreken bij 
de kerstboom op het Amstelplein? 
Dat is kerst in Uithoorn op zondag 
14 december! Een gezellig evene-
ment waar de vorige keer maar liefst 
25.000 mensen van binnen en bui-
ten Uithoorn op af kwamen. 
De kerstmarkt in Uithoorn wordt on-
der meer ondersteund door Winkel-
centrum Amstelplein, Stichting Pro-
motie Uithoorn en Albert Heijn Jos 
van den Berg. Naast de winkeliers 

van het Amstelplein komen er veel 
knusse cadeau-, interieur en fa-
shion kramen vanuit het oude cen-
trum en plaatsen buiten Uithoorn. 
Ook komen er vier oude ambachten, 
zoals kaarsen decoreren, vilten, et 
cetera. Stichting Promotie Uithoorn, 
die de kerstmarkt promotioneel on-
dersteunt, vindt dat de Kerstmarkt 
een jaarlijks terugkerende traditie 
moet worden. Voor de kerstmarkt 
in Uithoorn is nog een aantal kra-
men beschikbaar. Voor 75 euro in-
clusief B.T.W. huurt u een overdekte 
kraam van vier meter breed. Geïnte-
resseerd? Stuur een mail naar kerst-
marktuithoorn@hotmail.com.

Regio - Vanaf vandaag is de Nieu-
we Meerbode ook digitaal helemaal 
aangepast aan deze tijd. Al vele ja-
ren is de Nieuwe Meerbode op in-
ternet te vinden met de leeskrant, 
maar vanaf vandaag is de website 
nog meer uitgebreid. Kijk op www.
meerbode.nl . Niet alleen is de web-
site overzichtelijk ingedeeld maar 

zullen er met grote regelmaat actu-
ele berichten worden geplaatst uit 
uw regio. U kunt in het archief zoe-
ken naar artikelen op steekwoorden 
als bijvoorbeeld Sinterklaas, brand, 
ongeval, of elk ander woord dat te 
maken heeft met het nieuws waar 
u naar op zoek bent. Ook ziet u wie 
deel uitmaken van het redactieteam, 

de advertentieafdeling enz. Infor-
matie-mailadressen en telefoon-
nummers voor de verschillende edi-
ties zijn makkelijk te vinden, even-
als gegevens voor adverteerders 
zoals de tarieven enz. Wij hopen u 
als lezer op deze wijze nog beter te 
kunnen voorzien van het plaatselij-
ke nieuws. Mocht u een nieuwsitem 

hebben met beeldmateriaal (altijd 
liggende foto’s), stuurt u het dan zo 
snel mogelijk op, zodat wij het - in-
dien geschikt - direct op onze web-
site kunnen plaatsen en er later in 
de krant uitgebreid op terugkomen. 
U kunt de berichten mailen naar:  
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl

Zoekactie na achtervolging motorscooter
Mijdrecht – Vorige week donder-
dagavond 13 november reed er op 
de Oosterlandweg een motorscooter 
met daarop drie personen. Een mo-
toragent gaf de bestuurder van de 
motorscooter een stopteken. Bij het 
zien van het stopteken gingen de drie 
ervandoor en de achtervolging werd 
ingezet. Na een korte achtervolging 
zetten de voortvluchtigen de motor 

bij de kantine van sportvereniging 
Argon aan de Hoofdweg en renden 
weg richting de korfbalvelden. Het 
park werd direct afgezet en een po-
litie-eenheid ging op zoek. Ook werd 
de hulp van de politiehelikopter in-
gezet. Er werd niemand aangetrof-
fen. Wel werd er op de Windmolen 
nog een scooter aangetroffen die in 
Woerden gestolen bleek te zijn.

De Nieuwe Meerbode heeft
haar website geheel vernieuwd

Eerste bomen gepland 
langs Rondweg Mijdrecht
Mijdrecht - Sander Molkenboer, 
directeur van SC Johnson Euro-
plant BV en Aldrik Dijkstra, wethou-
der van gemeente De Ronde Ve-
nen stonden op dinsdag 18 novem-
ber op de oude spoordijk naast de 
Rondweg in Mijdrecht om twee eer-
ste bomen te planten. Deze aan-
plant is onderdeel van de uitvoe-
ring van een groenplan in het ge-
bied waarbij in totaal 61 iepen ge-
plant worden. De aanplant is mede 
mogelijk gemaakt door een financi-
ele bijdrage van het jubilerende SC 
Johnson Europlant BV. Zij geeft 50 
bomen voor haar 50-jarig bestaan.
‘De Ronde Venen staat bekend als 
groene gemeente. Met deze aan-
plant, kunnen we dit ook opnieuw 
voor dit gebied tussen het bedrij-
venterrein en Mijdrechts centrum 
zeggen’, aldus wethouder Dijkstra in 
aanwezigheid van alle wethouders 
en burgemeester Maarten Diven-
dal. ‘Dit is de afronding van de re-

vitalisering van het bedrijventerrein. 
Wij zetten ons in voor een groe-
ne woon-, werk- en leefomgeving 
en zijn dankbaar dat ook SC John-
son Europlant BV hier een bijdrage 
in heeft willen leveren. Een mooie 
start voor een intensievere samen-
werking met deze belangrijke inter-
nationale werkgever voor onze in-
woners’. 

Tot 2006 stonden kastanjes langs 
de Rondweg. Deze moesten he-
laas gekapt worden door de zoge-
noemde bloedingsziekte, een ziek-
te die steeds vaker voorkomt in kas-
tanjebomen. Met de aanleg van een 
rotonde, kon een nieuw groenplan 
worden opgesteld met karakterbe-
palende bomen, invulling van een 
groenstrook tussen het bedrijven-
terrein en de Rondweg (de spoor-
dijk) en een nieuw recreatief pad 
dat medewerkers van het bedrijven-
terrein kunnen gebruiken.





De Ronde Venen - In het weekend 
van 29 en 30- november is Galerie 
Boven Verwachting in Wilnis de plek 
om die herinneringen op te halen.
Galeriehouder Ton Bocxe is zeer 
vereerd dat weduwe Ankie Sint de 
keuze op zijn Galerie liet vallen. 
Vriend – buurman Peter Groot en 
vrouw Truus hebben een mooie col-
lectie voor deze expositie tot stand 
gebracht. Het zijn stuk voor stuk 
unieke werken die zorgvuldig zijn 
samengesteld en vakkundig met 

passe partout zijn ingelijst. Simon 
Sint (1926-2007) woonde en werk-
te in het Groene Hart van Holland: 
de polder van Wilnis. Veel van de 
geëxposeerde aquarellen zijn in dit 
landschap tot stand gekomen. De 
weidsheid van de polders met zijn 
vele sloten, plassen en steeds wis-
selende luchten heeft de 7 jaar ge-
leden overleden Sint zeer treffend 
weergegeven. De schilderijen die 
hij in Frankrijk maakte ademen een 
heel andere sfeer uit. Daar zijn het 
de bossen en de warmte van de zon 
die door de bomen speelt. Het is het 
landschap van de Corréze, waar hij 
meer dan 30 jaar een gedeelte van 
het jaar woonde. Dat Simon Sint 
geen onbekende in de kunstwereld 
is, bewijzen de vele prijzen die hij 
in de loop der jaren mocht ontvan-
gen in binnen- en buitenland. Werk 
van Simon Sint is in het bezit van di-
verse musea, instellingen, verzame-
laars en particulieren. Naast de vele 
exposities in Nederland, Frankrijk en 
Engeland werd werk geëxporteerd 
naar ondermeer Amerika, Australië, 
Canada en Japan. Peter Groot stelt 
tijdens deze expositie zijn uit ver-
schillende natuursteensoorten ge-
beeldhouwde sculpturen tentoon.
Het adres: Herenweg 298a met ope-
ningstijden op beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Studiefinanciering
De Tweede Kamer stemde vorige 
week dinsdag in met de invoering 
van een leenstelsel voor studen-
ten. Daarmee komt er vanaf vol-
gend studiejaar een einde aan 
de basisbeurs. Tegenstanders 
zijn bang dat de toegankelijkheid 
tot het hoger onderwijs hierdoor 
wordt beperkt. Of dat zo is, zal 
blijken. In elk geval blijft het voor 
studenten in Nederland mogelijk 
een lening aan te vragen. 

In Kenia blijkt dat een stuk lasti-
ger. Sinds 2012 kent het land een 
leensysteem speciaal voor medi-
sche studies, maar dat loopt nog 
verre van gesmeerd. Het systeem 
is zó ingewikkeld dat veel studen-
ten het niet eens lukt een aan-
vraag in te dienen. En als het al 
lukt, kunnen ze maximaal 500 eu-
ro lenen. Te weinig voor een jaar 
collegegeld. 
North Coast Medical Training Col-
lege in Kenia wil de gezondheids-
zorg in het arme Kilifi-district ver-
beteren. Om de vaste lasten zelf 
te kunnen bekostigen vraagt de 
school collegegeld aan haar stu-
denten. Het blijkt echter niet voor 
iedereen mogelijk dit bedrag op 
te hoesten. Juist omdat de ge-
zondheidszorg in het gebied waar 
de school is gevestigd erg slecht 
is, is het sterftecijfer hoog. Met 
als gevolg: veel gezinnen waar-
van één van de ouders al op jon-
ge leeftijd is overleden. En voor 
een gezin met maar één kostwin-

ner, zijn de studiekosten vaak on-
betaalbaar. Om ook kinderen uit 
deze gezinnen de kans geven 
zich te ontwikkelen, is de school 
gestart met een eigen beurzen-
systeem. Getalenteerde, gemoti-
veerde kinderen die het college-
geld niet kunnen ophoesten, ko-
men in aanmerking voor een aan-
vullende beurs. De beurs vult het 
gat op tussen het bedrag dat het 
gezin met behulp van familie en 
dorpsgenoten kan betalen en het 
volledige collegegeld. Na de stu-
die moet de student een deel van 
het bedrag weer terugbetalen. Dit 
bedrag wordt opnieuw beschik-
baar gesteld aan een studie-
beurs. Zo kunnen arme kinderen 
die zich op de middelbare school 
hebben bewezen, toch studeren. 
Met als gevolg: zeer hardwer-
kende en gemotiveerde studen-
ten, die na hun studie hun ken-
nis en kunde op gebied van ge-
zondheidszorg kunnen inzetten in 
hun eigen omgeving. En dat zou 
er wel eens voor kunnen zorgen 
dat minder ouders onnodig vroeg 
sterven aan diabetes of een hoge 
bloeddruk.

OntwikkelingsSamenwerking De 
Ronde Venen steunt North Coast 
Medical Training College komend 
jaar met de bouw van een nieuw 
ingericht klaslokaal, zodat nog 
meer studenten opgeleid kunnen 
worden tot volwaardige gezond-
heidswerkers.

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

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

Vermist:
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn, Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 
 Komt nooit buiten. Heet Puma.

Gevonden:
- Uithoorn, Fregat: Kat. Zwart met een beetje wit. 
 De kat is blind of zeer slecht ziende.
- Mijdrecht, Penning op Parkeerplaats: 
 Albino [wit] Konijn met groen nummer in oor.
- Uithoorn Waterzuivering: Oude grijs-witte kat. 
 Is waarschijnlijk blind.
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

 Dankzij het beurzensysteem kunnen ook arme studenten zich ontwikke-
len tot volwaardige gezondheidswerkers.

Kunstweekend
“Herinneringen aan 
Simon Sint”

Kom in de kerstsfeer met 
Regiokoor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het Regiokoor 
is zo langzamerhand een begrip ge-
worden in de Ronde Venen en om-
streken. Echter, het is alweer 7 jaar 
geleden dat de zangers te horen 
waren in een Kerstconcert.
Welnu, dit jaar is het weer de hoog-
ste tijd om u te verblijden met een 
grote diversiteit aan kerstklanken..
Er is ruimte voor de klassieke stijl, 
want er worden delen uit de Messi-
ah van G.F Händel gezongen, maar 
ook de traditionele Engelse Carols 
worden ten gehore gebracht.
Bij enkele bekende kerstliederen 
zal het publiek uitgenodigd worden 
mee te zingen en dat zal klínken in 

deze prachtige Johannes de Doper 
kerk met zijn geweldige akoestiek!
Op het programma staat ook een 
minder bekend werk : THE CHRIST-
MAS LIGHT van de Amerikaanse 
componist Benjamin Harlan.
Hierin worden delen uit het kerst-
verhaal verteld, die omlijst worden 
met koorklanken. Het zijn specta-
culaire bewerkingen van beken-
de kerstliederen die begeleid zul-
len worden door een groot orkest: 
HET NATIONAAL SYMFONISCH 
KAMERORKEST (NASKA) Dit or-
kest brengt ook een instrumentaal 
werk ten gehore n.l. de Symfonie nr. 
5 van William Boyce. Het belooft een 

geweldige muzikale middag te wor-
den, waar jong en oud van zal gaan 
genieten. Aanvang concert 15.00 u 
(deur open 14.30 u)
Kaarten 15 euro (tot 16 jaar gratis!) 
te verkrijgen bij Boekhandel Mond-
ria Mijdrecht en The Readshop Vin-
keveen, bij de koorleden en vóór 
aanvang van het concert in de kerk.
Adres: R.K. kerk Johannes de Doper 
Driehuisplein 3,  Mijdrecht/ Wilnis. 
Bekijk ook onze website: regiokoor-
derondevenen.nl
Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door samenwerking met 
de Stichting” Vrienden van het Mo-
nument Johannes de Doper”.

Mijlpaal voor
Chinese Health Care &
Wellness Dragon Tuina

Regio - In 5 jaar te Kudelstaart en 
3 jaar te Hoofddorp heeft Dragon 
Tuina haar bestaansrecht bewe-
zen door j.l. maandag haar 1000e 
patiënt of klant te begroeten. De 
gelukkige was mevrouw Riet Eg-
gers, die door de eigenaresse, 
Ling Xin verrast werd met een 
mooie bos bloemen en een sur-
prise. Mevrouw Riet Eggers ver-
telde dat zij enige tijd onder be-
handeling bij Dragon Tuina is en 
veel baat heeft van de unieke be-
handelwijze met acupunctuur, 
tuina massage en Chinese krui-
den. Reeds na een eerste behan-
deling ervoer ze de heilzame wer-
king hiervan, evenals vele ande-
re klanten. Klachten als R.S.I, rug, 
hernia, migraine, slapeloosheid,  
stress etc. worden door toepas-
sing van deze traditionele Chine-
se geneeskunde vaak snel verhol-
pen. Een deel van de behande-
lingen met acupunctuur kunnen 
voor vergoeding door de zorgver-
zekeraars in aanmerking komen. 
Men kan bij Dragon Tuina ook te-
recht voor cupping, oorreiniging, 
diverse ontspannende massages 

als hotstone-, stoel, voetreflex en 
ontspanning. 
In de vestiging in Hoofddorp is 
een afdeling voor manicure en/of 
pedicure en in haar schoonheids-
salon wordt alleen gewerkt met 
uiterst natuurlijke producten en 
de modernste behandelingen met 
microdermabrasie, bindweefsel-
technieken en Brasilian wax. Al-
le behandelingen zijn nog te com-
pleteren met een bezoek aan on-
ze sauna en stoombad. 
Ter gelegenheid van deze mijlpaal 
hebben wij een speciale actie na-
melijk bij 4 behandelingen van 
minimaal 1 uur krijgt u de vijfde 
voor de halve prijs. Dit geldt voor 
al onze behandelingen Voor spe-
ciale gelegenheden, verjaardagen 
en de feestdagen zijn cadeau-
bonnen verkrijgbaar. 
Dragon Tuina is iedere dag, ook 
in het weekend, geopend tussen 
9.00 en 22.00 uur, doch wel uit-
sluitend op afspraak. U kunt haar 
vinden: aan de Marconistraat 15 
in Kudelstaart, tel. 06-11333559
www.dragontuinahoofddorp.nl of 
op www.dragontuina.nl.
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Zeer geslaagd Kwinkslag 
toernooi
De Ronde Venen - Donderdag-
avond 13 november werd er in De 
Boei te Vinkeveen weer een bad-
mintontoernooi gespeeld met di-
verse introducees. Over de opkomst 
was niet te klagen en over de sfeer 
al helemaal niet, super gezellig met 
deze gastspelers/sters. In diverse 
partijen met wisselende samenstel-
ling, zowel mix als dubbelspel, wer-
den er punten verzameld gedurende 
deze wedstrijden. Aan het eind van 
de avond resulteerde dit uiteraard in 
een winnaarslijst waarna er mooie 
prijzen te verdienen vielen. De ge-

lukkige winnaars en winnaressen 
die deze, dit keer lekkere, prijzen in 
ontvangst mochten nemen waren:
Nummer 1 bij de heren, Maup Kok. 
Nummer 2, Leo Driebergen en de 
poedelprijs ging naar Hennie Ver-
steeg. Bij de dames werd nummer 
1, Ellen van Stempvoort. Nummer 
2, Elise Bunschoten en hier ging de 
poedelprijs naar Mirjam Verbrugge.
Nieuwsgierig geworden naar het 
Badmintonspel? A.s. donderdag 
speelt ons herenteam weer een 
competitiewedstrijd in De Boei. Ie-
dereen is welkom vanaf 20.00 uur. 

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-
ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voor-
komen dient uw ski- of snowboard-
uitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor u klaar om 
de technische staat van uw mate-
riaal vrijblijvend te beoordelen. Van 
vrijdag 21 november t/m zaterdag 
29 november a.s. organiseert Inter-
sport DUO een ski-, en snowboard-
occasionbeurs in filiaal Uithoorn. 
Gedurende deze dagen wordt een 
groot aantal gebruikte ski’s, ski-
schoenen, snowboards en snow-
boardschoenen te koop aangebo-
den. Om alvast in de juiste stem-
ming te komen staat er natuurlijk 
voor u een glaasje Glühwein of Pro-
secco klaar! Ook aan particulieren 
wordt de mogelijkheid geboden om 
wintersportmateriaal op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen tech-
nisch veilig materiaal (geen kleding) 
wordt geaccepteerd Intersport DUO 
op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-
560329) 

Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-

sportaanbiedingen. Zo kunt u tij-
dens de occasionbeurs nog gebruik 
maken van laagseizoen voordeel op 
ski- en snowboard onderhoud.

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Tweede plaats voor Eric Looij
Regio - Zaterdag 8 november deed 
jeugdlid Eric Looij namens UWTC 
mee aan het NK omnium op de 
baan in Alkmaar. Eric deed dit su-
pergoed en behaalde de 2e plaats in 
het eindklassement bij de jeugd cat 
6-7. Bij de 250 meter sprint reed Eric 
een tweede tijd met 16.531 sec. Ook 

op het onderdeel scratch en ach-
tervolging behaalde Eric een twee-
de plaats. Bij de puntenkoers was 
er nog een 4e plaats. Eric gefelici-
teerd! En zondag 16 november be-
haalde Eric wederom een tweede 
plaats tijdens het NK teamsprint op 
de baan in Apeldoorn.

De eerste winst van 
Hertha’s E3 is een feit!
Vinkeveen - De kracht van de top-
pers van de E3 is waarschijnlijk het 
grote plezier wat de jongens we-
kelijks op de training en in tijdens 
de wedstrijden uitstralen. Verleden 
week na de dikke nederlaag tegen 
de leeftijdsgenootjes van VVJ werd 
er dinsdag en donderdag weer met 
veel plezier en inzet getraind door 
de mannen. Donderdagavond nam 
trainster Marcelle de mannen even 
apart alvorens het “traditionele par-
tijtje” tegen de E4 werd begonnen. 
Tijdens het partijtje waren er alleen 
maar vrolijke gezichten en corrigeer-
den de heren elkaar onderling alleen 
maar positief. Niks geen gezeur op 
elkaar, positieve coaching en plezier 
waren toch wel de steekwoorden. 
Voorafgaand aan de wedstrijd wer-
den de heren hier nogmaals op ge-
wezen door de coaches. De mannen 
waren gebrand op een goed resul-
taat, ouders waren duidelijk gespan-
nen langs de lijn en de coaches, die 
hadden er een goed gevoel over. Za-
terdag jl. uit spelen tegen Magreb. 

Schoppen
De wedstrijd wordt op gang gefloten 
en een fel Hertha is duidelijk waar-
neembaar. Het ziet er goed verzorgd 
uit, en de vlagen van goed voet-
bal die verleden week al 10 minu-
ten te zien waren worden steeds lan-
ger. Hertha is dominant en laat zien 
waar de trainers al zo lang op trai-
nen: breed houden, met zijn allen 
aanvallen en ook met zijn allen ver-
dedigen bij balverlies. In de 9de mi-
nuut is het dan zover. Een diepe bal 
van achteruit doet de bal bij Sander 
van Senten belanden die een tegen-
stander uitkapt, en vervolgens de bal 
breed legt op de meegelopen Wou-
ter Bakker die met een mooie schui-
ver de keeper kansloos laat, 0-1. Een 
meer dan terechte voorsprong want 
Hertha is gewoon beter. Dat de te-
genstander het fysieke niet schuwt 
blijkt wel, menig Herthaan krijgt wel 
een schop of arm te verwerken. On-
ze toppers blijven keurig en correct 

en doen hun ding. Zij laten hun voe-
ten wel spreken. Keeper Kevin is het 
grootste slachtoffer van de eerste 
helft, hij krijgt een been in zijn nek/
gezicht maar van wisselen wil hij ui-
teraard niets weten!

Duel
Nadat de tweede helft is begonnen 
zien we hetzelfde spelbeeld. Hertha 
dat de beste kansen creëert en Ma-
greb wat er af en toe uitkomt. De ver-
dedigers van Hertha staan hun man-
netje en schuwen het duel niet. Dat 
ze de rust zelve zijn aan de bal blijkt 
wel dat ze de aanvallers van Magreb 
tot wanhoop drijven door achterloos 
de bal op keeper Kevin terug te spe-
len. Na 10 minuten in de tweede helft 
volgt de zoveelste aanval van Hert-
ha. Ze hebben al twee keer de lat en 
pal geraakt inmiddels en de bal komt 
over rechts bij Corné Huijbreghs te-
recht. Die legt de bal effe lekker voor 
zijn rechter en met een bekeken 
schot in de rechter benedenhoek is 
de 0-2 een feit. Blijdschap alom, spe-
lers, wissels, ouders en coaches zien 
wat ze willen zien. Alles lijkt op zijn 
plaats te vallen. Wissels staan te po-
pelen om in te vallen. Matthijs Kok 
mag invallen en alsof hij een vooruit-
ziende blik heeft zegt coach Duncan 
dat Matthijs gaat scoren. 

Nog geen 5 minuten later maakt 
Matthijs de woorden van Duncan 
waarheid. Een afgeslagen aanval 
doet de bal voor de voeten van Mat-
thijs belanden die beheerst de 0-3 
binnen schiet. Wat een wedstrijd, wat 
een beleving maar bovenal wat een 
plezier en inzet laten de toppers van-
daag zien. Nadat het eindsignaal ge-
klonken heeft vallen de mannen over 
elkaar heen van vreugde, een prach-
tig plaatje om te zien. De mannen 
verdienden dit vandaag. Al zeven 
wedstrijden verloren, maar het ple-
zier en inzet verdween nooit bij de-
ze mannen. Vandaag hebben zij laten 
zien dan inzet, plezier en positief blij-
ven uiteindelijk resulteerde in winst!

Heren 4 wint thriller 
tegen Spaarnestad
Vinkeveen - Doordat naaste con-
current Unitas de afgelopen weken 
weer wat punten bij elkaar geknokt 
had, was het doel voor Heren 4 tij-
dens deze thuiswedstrijd tegen mid-
denmoter Spaarnestad 15 duidelijk: 
winnen om te aansluiting te hou-
den! Vaste middenspeler Rob was 
deze wedstrijd afwezig, maar oud-
teamgenoot Martijn was beschik-

baar om dit gat op te vullen. He-
ren 4 heeft een aantal spelers die op 
meerdere plaatsen inzetbaar zijn en 
in de eerste set werd teruggegrepen 
op het spelverdelers-duo van vo-
rig jaar, Mario en Wil. Spaarnestad 
begon deze set vol zelfvertrouwen 
en liepen hierdoor ook al meteen 
een aantal punten uit. Ondanks dat 
Spaarnestad tijdens de wedstrijd 

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 21 novem-
ber 2014 is er in Cafè de Merel prijs-
klaverjassen om fraaie prijzen. Het 
klaverjassen start om 20.00 uur. Zo-
wel dames als heren zijn welkom. 
Aanwezig zijn om 19.45 uur voor de 
inschrijving. Er zullen vier ronden 
van zestien giffies gespeeld worden 
en dan worden. De punten worden 
bij elkaar opgeteld en is winnaar of 
winnares bekend. Er zijn fraaie prij-
zen te winnen. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond was;
1 William Mayenburg   7379 pnt

2 Gerard Nelis  7247 pnt
3 Martien de Kuijer  7162 pnt
4 Koos Werneke  7071 pnt
5 Sjaan Kolenberg  6925 pnt

De poedelprijs was deze avond voor 
Corry van Bemmelen met 4782 pun-
ten.

Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsKlaverjascompeti-
tie 2014/2015, in 2014 dus 21 no-
vember, 5 en 19 december. Voor 
2015, 2, 16 en 30 januari,13 en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 
april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 
3 juli dit alles onder voorbehoud.   
Info: Tel. 0297-263562 

Atalante Dames 3 pakt 
tien punten in een week
Vinkeveen - Op vrijdag 7 november 
en woensdag 12 november speelde 
het derde damesteam, gesponsord 
door GT.Bunck, weer twee compe-
titiewedstrijden. Met een volledig 
team werd op vrijdag met 0-4 ge-
wonnen van Smashing Velsen D1; 
op woensdag werd in Zaandam met 
slechts zeven dames The Setfighters 
met 0-4 aan de zegenkar gebonden. 
Door deze overwinningen blijft da-
mes 3 op een knappe vijfde plaats 
staan. Vrijdag 7 november was het 
jonge Smashing Velsen uit IJmuiden 
de tegenstander. In de kustplaats 
haalde GT. Bunck dames 3 alleen in 
de eerste set haar eigen niveau (9-
25). De overige drie sets had Atalan-
te het moeilijk om te blijven volley-
ballen. Het team ging mee romme-
len met Smashing Velsing, wat zelf 
gelukkig minder fouten ging maken. 

Voor het eerst waren ingrepen van 
coach Hettie Schockman nodig. Wel 
werden de overige drie sets gewon-
nen (22-25, 23-25 en 22-25).
Vijf dagen later stond de volgende 
wedstrijd al op het programma. De 
Vinkeveense ploeg moest het de-
ze wedstrijd doen zonder Agnetha 
Janssen en Nancy Lijten (ziek). Ge-
lukkig bleven er zeven zeer gemoti-
veerde dames over om de overwin-
ning binnen te slepen. De eerste set 
werd begonnen met Mirjam van der 
Strate aan de kant. Sandra de Boer 
startte op spelverdeling, Fenny Bijls-
ma op diagonaal, Judith van Rossum 
en Agnes Nelis op midden en tot 
slot Denise van der Laan en Daniëlle 
van der Horst op buiten. Er werd niet 
heel best gestart; het team speelde 
mat en kwam op achterstand. Mir-
jam werd binnen de lijnen gebracht 

Veenland Heren 1 wint 
twee keer op rij
De Ronde Venen - Op 7 novem-
ber speelde Heren 1 van volleybal-
vereniging Veenland tegen Spaar-
nestad HS14. Een team dat al lan-
ger in de hogere regionen van de 
poule speelt. Tijdens de eerste set 
werd al snel duidelijk dat de heren 
uit Haarlem behoorlijk wat praat-
jes hadden. Dit had ongemerkt ef-
fect op de prestaties van Veenland, 
maar toch wist het team het hoofd 
koel te houden en de set te eindi-
gen met 26-24 winst. De tweede 
set kwam Veenland niet in het spel 
en liet de opgebouwde voorsprong 
weglopen. De set eindige in 25-22 
verlies. Om te voorkomen dat de 
Haarlemmers ook de derde set zou-
den pakken zette het team alles op 
alles. Met een aantal succesvolle 
driemeter-aanvallen en harde aan-
vallen aan het net eindigde de der-
de set in 25-23. Om te voorkomen 
dat de wedstrijd misschien uit zou 
monden in een vijfsetter werd er in 

de laatste set extra hard aangeval-
len en servicedruk uitgeoefend. De 
Haarlemmers werden weggespeeld 
met 25-11. Daarna was het tijd voor 
een zeer ervaren team uit Hoofd-
dorp, Smash ‘86 H2. Een team dat 
goed is in tactische ballen en het 
opvangen van aanvallen. Veenland, 
gesponsord door Greenfielt Studi-
os en Kringkoop, werd flink op de 
proef gesteld. De eerste set eindig-
de met 25-21. Het voornemen om in 
de tweede set het team uit Hoofd-
dorp op maximaal 15 punten te hou-
den mislukte, waarna nipt gewon-
nen werd met 25-22. In de derde 
set kwam het team in het eigen spel 
en wist te winnen met 25-17. In de 
laatste set probeerde Smash de eer 
te redden, maar ondanks verwoe-
de pogingen eindigde de set in het 
voordeel van de Wilnissers met 25-
21. Met deze resultaten staat Veen-
land Heren 1 momenteel op de der-
de plek in de competitie.

www.lijfengezondheid.nl
Minder plassen? Meer bewegen!

minder overtuigend aanviel dan ze 
tijdens het inslaan leken te kunnen, 
lukte het Heren 4 maar niet op gelij-
ke hoogte te kunnen komen, waar-
door de set uiteindelijk met 25-18 
verloren werd. 

Ondanks het verlies van de eerste 
set, maar gesterkt door het met vla-
gen rommelige spel van Spaarne-
stad, roken de heren van 4 bloed 
en met een tactische shuffle (Tim 
op buiten en Roy als spelverdeler) 
begonnen ze vol vertrouwen aan de 
tweede set. Vanaf het begin hielden 
ze dan ook controle over de set en 
bleven ze Spaarnestad steeds een 
paar punten voor. Door een wat 
langere service serie van Martijn, 
in combinatie met ijzersterk blok-
kerende voorspelers Tom, Ramon 
en Roy kon Heren 4 halverwege de 
set hun voorsprong verder uitbrei-
den. Aan het eind kwam Spaarne-
stad nog heel gevaarlijk dichtbij, 
maar door een tactische wissel (Wil 
erin voor Roy) konden ze heel knap 
de set toch met 25-21 naar zich toe 
trekken.

Wissels
Je kon merken dat Spaarnestad 
hier niet helemaal op gerekend 
had, maar ondanks hun vele wis-
sels konden ze de wedstrijd maar 
niet naar zich toetrekken. Atalan-

te begon steeds meer gebruik te 
maken van gaten in hun verdedi-
ging en waar Heren 4 steeds en-
thousiaster begon te spelen en jui-
chen na het scoren van punten, be-
gonnen de kopjes bij Spaarnestad 
langzaam te hangen. Net als de 
eerste 2 sets bleef de servicedruk 
van Spaarnestad hun gevaarlijkste 
wapen. Door goed gebruik te ma-
ken van time-outs om deze te ver-
storen en door gewoon hun eigen 
spel te blijven spelen, kon Heren 4 
op het laatste moment bij een stand 
van 23-21 ook in deze set de winst 
pakken met 25-21. In het begin van 
de 4de set leek een deel van Spaar-
nestad 15 weer wat pit gevonden te 
hebben: de 3 wissels en hun coach 
begonnen langs de kant als ware 
cheerleaders te juichen en sprin-
gen, echter zonder het door hun 
gewenste resultaat. Tot de 10 pun-
ten ging het ondanks de constante 
voorsprong van Atalante enigszins 
gelijk op, maar het enthousiasme 
van de Spaarnestad-bank kon niet 
overgebracht worden op hun veld-
spelers (ondanks alle wissels) en 
Heren 4 liep daarna steeds verder 
uit. Deze 4de set speelde Atalante 
tot het laatste moment vol concen-
tratie, waardoor Spaarnestad deze 
keer geen kans kreeg om nog terug 
te komen met een 25-16 eindstand 
als resultaat.

voor meer aanvalskracht en dit had 
het gewenste resultaat. Via een 20-
18 achterstand, stoomde het team 
via 22-22 door naar een 22-25 over-
winning. De tweede set werd ge-
start zoals de eerste set geëindigd 
werd. Het was deze set duidelijk dat 
dames 3 met slechts één doel naar 
Zaandam was gekomen. Met veel 
servicedruk en variatie aan het net 
werd snel een grote voorsprong ge-
pakt. The Setfighters kon het hoge 
tempo niet bijbenen en met 14-25 
ging ook de tweede set de Vinke-
veense ploeg.

De derde set nam Daniëlle de plek 
over van Fenny op diagonaal en De-
nise kwam er in op buiten. Deze wis-
selingen zorgden voor een romme-
lig begin, maar het team bleef wel 
aanvalsdruk houden. Dankzij sterk 
blokkerend werk van Agnes en Ju-
dith en een mooie serviceserie van 
Mirjam en Daniëlle hield Atalante 
een lichte voorsprong. Toen halver-
wege de set een netduel eindigde in 
een blessure bij een speelster van 
The Setfighters was hun verweer 
gebroken. Daarmee werd de derde 
set wederom een prooi voor Atalan-
te (18-25). De blessure werkte nog 
door in de vierde set, maar ook het 
feit dat iedereen weer op de eigen 
plek stond pakte heel positief uit. 
Met Daniëlle op haar vertrouwde 
plek op midden en Judith even aan 
de kant liet Atalante weer mooi vol-
leybal zien. De pass lag prima de-
ze set, waardoor setter Sandra het 
spel naar hartenlust kon verdelen. 
Iedereen kwam lekker aan scoren 
toe en met name Fenny pakte veel 
punten mee op de diagonaal. De-
ze set kwam Atalante geen moment 
in de problemen en met 10-25 ging 
de laatste set en behaalde dames 3 
een mooie, collectieve overwinning.
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Argon maatje te groot 
voor Kampong
Mijdrecht - In de tweede ronde 
van de Districtsbeker heeft Argon 
zich probleemloos geschaard bij de 
laatste zestien. De Utrechtse twee-
de klasser stond bij rust al met 3-1 
achter, in het vervolg verzuimde Ar-
gon om de score verder te laten op-
lopen, halverwege werd het nog wel 
de 4-1 maar verder bleef de produc-
tie steken.
In de beginfase liet Argon duide-
lijk zien dat het de bedoeling had 
om een ronde verder te komen. On-
danks dat zeven basisspelers op de 
bank mochten beginnen, verscheen 
de aanval menigmaal voor Kam-
pongkeeper Hylko Tas. Vooral Sy-
rano Morrison was in die fase met 
enkele acties ongrijpbaar, waar-
van een knal op onderkant lat wel 
de mooiste gelegenheid was om 
de score te openen. Aan de ande-
re kant moest Argondoelman Don-
ny Kool attent handelen bij een inzet 
van een Kampongaanvaller. Nadat 
een vrije trap van Soner Gedik die 
over de doellat scheerde was het na 
twintig minuten wel raak. Op aan-
geven van Cyrano Morrison open-
de Soner Gedik de score 1-0. Vier 
minuten later stond Morrison weer 
aan de basis van Argon’s tweede 
doelpunt, met een slim steekpasje 
bediende hij Ilias Mazouji die voor 
doelman Tas geen fout maakte 2-0.

Kampong deed af en toe wel wat te-
rug, een vrije trap van Daan Groot 
Swaaftink kwam in handen van 
doelman Kool. Maar enkele minu-
ten later werd een hoekschop van 
kampong slecht uitverdedigd waar-
na Tijs Ditvoorst de aansluitingstref-
fer kon scoren. 2-1. Na nog wat ac-
ties die op niets uitliepen werd het 
op slag van rust 3-1, na een actie 
van Cyrano Morrison scoorde Ilias 
Mazouji beheerst en onhoudbaar 
voor doelman Tas.
De tweede helft eenzelfde spel-
beeld, alleen was Argon op som-
mige momenten bijzonder onnauw-
keurig. De score had zomaar ver-
der kunnen oplopen maar soms wil-
de Argon het te mooi doen. Bas Pel 
scoorde wel bijzonder fraai de 4-1, 
na een hoekschop van Morrison 
nam Bas Pel de bal ineens op z´n 
slof en doelman Tas was kansloos. 
Daarna nog veel mogelijkheden 
maar Ian van Otterlo en opnieuw 
Bas Pel geloofden het allemaal wel.
Door deze uitslag plaatst Argon zich 
bij de laatste zestien, er zijn nog wel 
een paar tussenwedstrijden maar 
daar is Argon van vrijgeloot. Pas be-
gin januari vindt de volgende loting 
plaats. Zaterdag a.s. speelt Argon 
thuis tegen opnieuw een Utrechtse 
ploeg, UVV komt op bezoek. 
Foto: sportinbeeld.com 

Argon J20 basketball 
team nipt verloren
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het J20-1 voor het eerst 
een wedstrijd in de Phoenix hal. An-
ders dan de andere teams bij Ar-
gon Basketball speelt dit team op 
het op een na hoogste niveau. Dit 
houdt in dat elke wedstrijd geflo-
ten wordt door twee Bondsscheids-
rechters en dat de 24 seconden re-
gel van toepassing is. Op het ande-
re veld speelde het Heren 2 team en 
deze wedstrijd werd gefloten door 
eigen scheidsrechters zonder de 
24 seconden klok. Cobra Nova uit 
Voorburg begon de wedstrijd met 5 
spelers want de auto met de ande-
re spelers had onderweg wat vertra-
ging opgelopen. Het aanwezige pu-
bliek werd getrakteerd op een aan-
tal fraaie driepunters van de spelers 

uit Voorburg en het goede samen-
spel van onze eigen spelers. In het 
begin ging de wedstrijd dan ook ge-
lijk op en was de ruststand slechts 
20-24 in het voordeel van de gasten. 
Na de rust werd er hard gewerkt om 
de achterstand weg te werken maar 
Cobra Nova gaf de voorsprong niet 
meer weg. De ballen wilde er bij Ar-
gon er maar niet in en de eindstand 
was dan ook 40-51.

Volgens de coach was Cobra No-
va een gelijkwaardige tegenstan-
der waar ze de volgende keer van 
kunnen en moeten winnen. Ook op 
het andere veld verloor het Heren 2 
team van tegenstander Silvertown 
Lions uit Schoonhoven. 
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken C1 ondanks 
winst niet tevreden
Vinkeveen - Na het kampioen-
schap op het veld, stond De Vinken 
C1 te trappelen om de zaalcompeti-
tie te beginnen. In de oefenwedstrij-
den tegen Rohda en NOVA, die bei-
den een klasse hoger spelen, werd 
ruim gewonnen, en werd er leuk ge-
speeld.
Zonder de geblesseerde Max de 
Haan trad de ploeg aan tegen OV-
VO C2. Een ploeg die te pakken 
moest zijn. Met Ravi Brockhoff, Tom 
Vis, Femke Vousten en Jiska Kroon 
in de eerste aanval startte de ploeg 
furieus. Binnen drie seconden was 
er al een grote kans voor Ravi. Twee 
minuten later was het raak. Na een 
dieptepass van Tom scoorde Ravi de 
1-0. Het spelbeeld was inmiddels al 
redelijk duidelijk geworden. 
De verdediging met Finn Kroon, 
Mark de Rooij, Zoë van Dasler en 
Bente Claassen hield het goed 
dicht. Sterker nog, ze gaven OV-
VO nagenoeg geen kans. De aan-
val kreeg dan ook veel ballen, maar 
het vizier stond niet echt op scherp. 
Maar dat niet alleen, door de vele 
plaats- en vangfouten was het van 
beide kanten een rommelige wed-
strijd. Desondanks scoorde Femke 
Vousten van afstand de dik verdien-
de 2-0. Na de vakwisseling was het 
gelijk OVVO dat haar kans schoon 
zag en de nieuwe verdediging ver-
raste, maar gelukkig ging de bal net 
mis. Het was echter illustratief voor 
de ietwat gemakzuchtige en non-
chalante houding van sommige Vin-
kenspelers. 

Aanval
Ook de tweede aanval had pro-
blemen met scoren. Er werden wel 
kansen gecreëerd, maar geen daar-
van trof doel. Nadat halverwege de 

eerste helft de bezoekers op 2-1 
waren gekomen, scoorde Finn na 
een zeer lange aanval, met diver-
se schoten en kansen, eindelijk via 
een strafworp de 3-1. Twee minuten 
voor rust bracht Ravi de stand op 
4-1. Hij scoorde zelf nadat hij eerst 
een doorloopbal gemist had.
In de rust vertelde coach Ingrid Ha-
genaars de ploeg dat ze weliswaar 
veel en veel beter waren, maar dat 
ze uit de vele kansen wel de juiste 
kansen moesten kiezen. Niet schie-
ten om het schieten, maar elke keer 
weer proberen te scoren! Met z’n al-
len. 
De opdracht was dus duidelijk, 
maar de uitvoering bleek toch moei-
lijker dan gedacht. 
Daarvoor was de tegenstand ook 
veel te gering. De Vinken kreeg ge-
noeg kansen, maar daar werd iets 
te slordig mee omgegaan. Daar-
naast werd er teveel gespeeld op 
de doorloopbal, iets wat bij meer-
dere teams van De Vinken het ge-
val is, en te weinig op het schot. En 
dat terwijl de meeste spelers van de 
thuisploeg toch een redelijk (en ver) 
schot hebben. 
Pas in de 15e minuut na rust door-
brak Femke met haar tweede af-
standstreffer de ban: 5-1. Goed 
voorbeeld doet goed volgen; een 
minuut later was het Finn die met 
zijn eerste schot van de wedstrijd 
voor 6-1 zorgde. Zou de ploeg toch 
nog in de dubbele cijfers uitkomen. 
Het leek er een minuut later wel 
op. Een prima dieptepass van Finn 
op Zoë, die mooi afrondde: 7-1. De 
dubbele cijfers werden niet gehaald. 
Wel was het Femke Vousten die met 
haar derde treffer de stand op 8-1 
bracht, maar dat was in de laatste 
minuut voor de wedstrijd. 

Korfbalvereniging Atlantis 1 
houdt punten in Mijdrecht
Mijdrecht - Het door De Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 moest zater-
dag 15 november aantreden tegen 
DKV uit IJmuiden. Na een wat min-
dere wedstrijd van vorige week, was 
Atlantis 1 er op gebrand om de twee 
punten in de wacht te slepen. Aan 
Atlantis de taak om dit ook waar te 
maken. 

De wedstrijden tegen DKV zorgen 
altijd voor de nodige spanning. Het 
tweede team had voor deze wed-
strijd in een felle strijd tegen het 
tweede team van DKV met 13-13 
net een puntje weg kunnen slepen. 
Aan het eerste dus de taak om de 
tweestrijd in Mijdrechts voordeel te 
laten uitpakken. In verband met de 

blessure van Mark Goverse stond 
Maarten Helsloot in de basis.
In de beginfase van de wedstrijd 
wist Atlantis een voorsprong te ne-
men ten opzichte van DKV, maar 
naarmate de eerste helft vorderde 
kwam DKV steeds meer terug in de 
wedstrijd. Elke keer als er een gat 
geslagen werd, wist DKV toch weer 
dicht in de buurt te blijven. De rust-
stand was dan ook 11-10.
De tweede helft was het aan Atlan-
tis om te laten zien wat ze in huis 
hebben om DKV te verslaan. De 
spanning was om te snijden. Maar 
uiteindelijk wist Atlantis zich staan-
de te houden en de overwinning in 
de wacht te slepen. De eindstand 
was dan ook 22-19.

Atlantis E2 knokt voor 
punten
Mijdrecht - Zaterdagochtend 15 
november om 9.45 was het zover. De 
kinderen van Atlantis E2, gespon-
sord door Albert van Dijk, hadden 
er zin in. Ze waren helemaal klaar 
voor de wedstrijd tegen OKV E1. At-
lantis mocht als eerste de bal uit-
nemen en begon met het opzetten 
van een prima aanval. Helaas had 
de tegenstander al snel de bal on-
derschept. Atlantis kwam spoedig 
op een achterstand van 0-5, waar-
na de scheidsrechter floot voor een 
korte pauze.
Luc mocht erin voor Steijn en alle 
dames mochten nog even doorspe-

len. Luc had er zin in en was vastbe-
raden om te scoren. Al snel maak-
te Femke het eerste punt van Atlan-
tis, maar daarna scoorde de tegen-
stander helaas, 1-6. Atlantis liet het 
koppie niet hangen en knokte door. 
Luc zette de stand daarna met een 
mooi schot op 2-6. Na de rust wa-
ren de kinderen opgetogen dat ze 
er 2 hadden gescoord en bleven op-
timistisch. Helaas lukte het niet om 
te scoren bij Atlantis maar bij de te-
genstanders wel. De kinderen van 
de E2 lieten zich echter niet op hun 
kop zitten en het werd uiteindelijk 
4-14.

CSW ME1 verliest beker-
wedstrijd van De Meern
Wilnis - Zaterdag stond voor CSW 
ME1 een bekerwedstrijd tegen V.V. 
De Meern op de agenda. Op voor-
hand wist CSW dat het een zware 
partij zou worden. Ze begonnen vol 
overgave aan de wedstrijd. Al snel 
viel er een doelpunt van De Meern. 
CSW bleef aanvallen. Had een paar 
keer de kans te scoren maar de bal 
belande op de lat of op de paal. 
Ondanks het feit dat er vier keer 
door de Meern gescoord werd, heb-
ben Lianne de Jong en Seda Steen-

bergen een goede wedstrijd ge-
keept. Bij rust was het 3-0 voor De 
Meern. De tegenstander was aan-
vallend beter dan CSW. maar CSW 
deed verdedigend erg haar best met 
Guusje Knecht, Isabella Koedam en 
Jamie Spraakman in de verdediging. 
CSW kreeg nog wel een mooie kans 
met Indy Luinenberg, maar die ging 
er helaas ook niet in. Uiteindelijk viel 
in de 2e helft het laatste doelpunt 
voor De Meern en eindigde de wed-
strijd met 4-0 voor De Meern. 

Fraaie winst voor De Vinken
Vinkeveen - In een stevig duel, 
waarbij beide teams volop voor de 
winst gingen, heeft het eerste acht-
tal van De Vinken een verdiende ze-
ge weten te boeken. Het bezoeken-
de Fiducia wist aanvallend onvol-
doende een vuist te maken; bij De 
Vinken werd regelmatiger gescoord: 
13-9. 
Het Vinkeveense Abn-amroteam 
kwam uitstekend uit de startblok-
ken. De eerste aanval met Annick 
Stokhof (aanvoerster), Eva Heme-
laar, Rutger Woud en Mark de Haan 
had er binnen enkele minuten via 
Rutger Woud en Eva Hemelaar al 
twee inliggen. Ook het tweede aan-
valsvak met Manon Dankelman, 
Emese Kroon, Jelle Mul en Kelvin 
Hoogeboom had er zichtbaar zin in. 
Het werd 3-1 via Manon Dankelman 
en na een tegentreffer van Fiducia 
zorgde Mark de Haan (vanaf de stip 
en van afstand) voor 5-1. 
Het eerste kwartier was duidelijk 
voor de thuisploeg. Met snel en fel 
spel werd de Vleutense tegenstan-
der prima onder druk gezet. Alleen 
werd daarna het scoren aan Vin-
kenzijde niet vervolgd. Via een straf-
worp werd het 5-2 en na achttien 
minuten was het 5-3. Uitstekende 
afstandsschoten en fraaie kansjes 
werden een kwartier lang niet door 
de thuisploeg verzilverd. Pas vijf 
minuten voor rust maakte Rutger 
Woud 6-3. In de laatste minuut voor 
rust kon Fiducia vanuit een door-
loopbal tegenscoren, maar Emese 
Kroon bepaalde vanaf de strafworp-
stip de ruststand op 7-4.

Mooie aanvallen
Na de pauze ging de strijd weer ge-
ruime tijd gelijk op. In de zevende 
minuut werd de ban doorbroken. 
Kelvin Hoogeboom scoorde van af-
stand. Vleuten kwam kort hierna op 

8-5. Halverwege de tweede helft 
maakte De Vinken een klein spron-
getje. Eva Hemelaar van afstand en 
Emese Kroon (opnieuw een stip) 
tilden de stand naar 10-5. Fidu-
cia moest wel een tandje bijzetten. 
En met resultaat. Direct na de 10-
5 werd het 10-6 en door goed voor-
verdedigen en een sterke rebound 
kon Vleuten doorgaan met aanval-
len: 10-7 was het resultaat.
De Vinken echter rook de winst. Met 
fraai combinatiespel werd de defen-
sie van Fiducia zoek gespeeld. Eerst 
kon Eva Hemelaar een prima aan-
val afronden en vervolgens deed 
Jelle Mul hetzelfde. Nog één keer 
stribbelden de bezoekers tegen. De 
stand kwam op 12-8 met nog vijf 
minuten te gaan. Eva Hemelaar gaf 
evenwel met het benutten van een 
kansje onder de korf de genadeslag. 
Weliswaar mocht Fiducia in de slot-
seconden nog een strafworp verzil-
veren, de volle winst ging naar De 
Vinken: 13-9 eindstand.

Een hoge serie is niet 
altijd goed voor de winst
De Ronde Venen - Na een lan-
ge afwezigheid, wegens ziekte en 
herstel, was deze week Cor van de 
Kraats weer “aan tafel” aanwezig. 
Hij mocht in de partij CenS 1 tegen 
de Springbok 1 de spits afbijten. Ui-
teraard is het dan weer wennen en 
helaas verloor hij zijn partij maar 
spelen doet hij weer! Welkom terug 
Cor. Afgelopen week was weer be-
kerweek en dus een wedstrijdenmix 
van beide divisies, waarbij de twee-
de divisionisten altijd zeer gemoti-
veerd zijn om hun concurrenten uit 
de eerste divisie te laten zien dat zij 
niet voor hen onderdoen.
De eerste die dat ondervond was 
DIO. Zij speelden uit tegen ASM 
1. Allen Koos Zwerver wist 2 pun-
ten voor DIO binnen te slepen, de 
andere 7 waren voor ASM 1 en 
ASM zet daarmee meteen ook een 
flinke stap naar boven. Bar Adel-
hof 3 (thuis) was kansloos tegen 
de Kuiper/Stee Inn, met behoor-
lijk snelle partijen (allemaal bin-
nen de 23 beurten) werd Bar Adel-
hof 3 aan de kant geschoven. Al-
len Stefan kon in dit tempo mee 
en mocht even aan een overwin-
ning denken maar ook hij trok aan 
het kortste eind, 0-9. De Springbok 
2 mocht het opnemen tegen Stieva/
Aalsmeer. Ton Bocxe legde hier met 
13 beurten de kortste partij op ta-
fel. Willem Holla (Springbok 2) pro-
beerde daar wat tegenover te zet-
ten door in 19 beurten Derk Bun-
ders kansloos te laten maar dat 
was niet genoeg voor de overwin-
ning. De laatste twee partijen wa-
ren weer voor Stieva/Aalsmeer, 2-7. 
CenS 2 en de Schans/Lutis ventila-
tie techniek stonden vlak bij elkaar 
in de stand en dat beloofde dus een 
mooie strijd worden. De praktijk was 
even anders, door zeer degelijk spel 
van “de Schansen” verloor CenS 2 
met maar liefst 0-9. Daarmee neemt 
de Schans/Lutis ventilatie techniek, 
voorlopig, afstand van een concur-
rent.

Tussenstand
De Kromme Mijdrecht 1 tegen de 
Paddestoel 2 was een gelijk op-
gaande strijd, om en om werden de 
partijen gewonnen en op het eind 
moest er gerekend worden voor de 
eindoverwinning. Die was in deze 
wedstrijd voor de Paddestoel 2, 4-5. 
De Kromme Mijdrecht 2 had de Me-
rel/Heerenlux 1 op bezoek. Hier wist 
alleen Willem de Graaf (Kromme 
Mijdrecht) voldoende tegenstand te 
bieden om 2 punten binnen te sle-
pen. Bert Fokker, Willem van Kou-
wen en Eric Aarsman zorgden voor 

drie overwinningen van de Merel/
Heerenlux 1 en de eindoverwinning 
met 2 tegen 7.
Zoals in de kop al aangekondigd 
zorgt een hoge serie niet altijd voor 
de overwinning. Dat ondervond 
Evert Driehuis (CenS 1) in zijn par-
tij tegen John van Dam (de Spring-
bok 1). In de 2e beurt maakt Evert 
de hoogste serie van deze week (15 
caramboles, 36,59%) en leek daar-
mee goed op weg. Helaas kon hij 
dit niet vast houden terwijl John on-
verstoorbaar zijn punten bleef ma-
ken en daarmee dan ook de over-
winning binnen sleepte. Sander Pa-
ter was sterk bezig en in slechts 17 
beurten schoof hij Peter Stam aan 
de kant. Nico de Boer en Hans Bak 
zorgen voor andere punten voor de 
Springbok 1, 2-7. Onze Vrijheid/de 
Biljartmakers nam het op tegen Bar 
Adelhof 3. Dat de 2e divisie niet on-
derdoet voor de 1e blijkt niet alleen 
in de stand, er was slecht 1 punt 
verschil in de tussenstand, maar 
ook weer in deze partij. Bert Loog-
man (Onze Vrijheid/de Biljartma-
kers) moest zijn meerdere erkennen 
in Frank Bijlhouwer (Bar Adelhof 3) 
maar daarmee was het ook gedaan, 
de andere 6 punten werden door 
Onze Vrijheid/ de Biljartmakers in 
huis gehouden. Door het goede spel 
van Adelhof 3 haalden zij nog wel 
het extra punt binnen, 6-3. De laat-
ste wedstrijd is die van ASM 1 te-
gen Bar Adelhof 1. Ook tussen deze 
twee was er maar 1 punt verschil in 
de tussenstand maar ook hier weer 
een duidelijke winnaar. Hendrik Ver-
sluis (ASM 1) won weliswaar, in een 
sterke partij, van Richard van Kolck 
(Bar Adelhof 1) maar het ontbreken 
van 1 speler en het dus extra ca-
ramboles moeten maken brak ASM 
2 toch op en met 2 tegen 7 ging de 
eindoverwinning naar Bar Adelhof 
1.
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Verlies en winst voor Denk 
en Zet in bondswedstrijden
De Ronde Venen - De eerste wed-
strijd van het tweede van schaak-
vereniging Denk en Zet/Advisor ge-
speeld tegen Oud-Zuylen 5, eindig-
de in een 5-3 overwinning voor de 
Denk en Zetters.  De eerste over-
winning kwam op naam van Johan 
Voskamp. In deze match toonde on-
ze bridgende-schaker aan eigenlijk 
wel te sterk te zijn om op bord 6 in 
het tweede team te spelen. Smit se-
nior volgde hem op het 8ste bord 
al snel op met ook een souverei-
ne overwinning. Captain Freddy 
Weinhandl had initiatief in zijn par-
tij maar na afruil verloor hij een pi-
on, gevolg remise. De op bord 1 ge-
zeten Jeroen Vrolijk trok rustig maar 
resoluut de overwinning naar zich 
toe, wat de tussen stand op 31/2 
-1/2 voor Denk en Zet bracht. Peter 
de Jong en Thierry Siecker speel-
den zoals hun clubgenoten inmid-
dels van hen gewend zijn. Peter liet 
zien de opening beter de beheer-
sen dan menigeen maar mist nog 
wat ervaring om een goede stelling 
naar winst te brengen; daarentegen 
neemt Thierry  het niet zo nauw met 
de openingstheorie en “vliegt”er 
graag met gestrekt been in, gevolg 
is meestal of winst of verlies, deze 
speelstijl kent eigenlijk geen remise.
Dit keer echter scoorden beiden 
een ½  punt, waarmee de 1e over-
winning binnen was. Het verlies van 
nestor Cees Verburg op het twee-
de bord en de remise van Henk van 
de Plas, in het eindspel met pluspi-
on voor Henk zorgde de lopers van 
verschillende kleur voor de remi-
se, bracht de eindstand op 5-3 en 
dus 2 uit 1! Denk en Zet /Advisor 
1 moest voor zijn tweede wedstrijd 
aantreden tegen Ons Genoegen 2 
uit Amersfoort. In deze match was 
reeds een partij vooruit gespeeld, 
Ron Klinkhamer had deze wedstrijd 
netjes gewonnen zodat men aan de 

kant van Denk en Zet al met een 1-0 
voorsprong “begon”. Of het nu kwam 
door de “psychologische”druk om 
deze voorsprong uit te bouwen of 
juist door onderschatting, dan wel 
door het feit dat de Amersfoorters 
door een fors file 45 minuten te laat 
verschenen, de einduitslag was een 
“zure”nederlaag voor de Vinkeve-
ners. Het enige volle punt werd nog 
behaald door Cees Samsom, op 
bord 3  speelde hij met de Siciliaan-
se draak heel geleidelijk zijn tegen-
stander over de c en b-lijn weg.

Op de borden 6, 7 en 8 behaalden 
respectievelijk Jan de Boer, Bram 
Broere en Harris Kemp nog remi-
ses. Hierbij  opgemerkt dan de partij 
van de Boer zo remise was als een 
partij maar remise kon zijn, Broere 
een plus remise had en Kemp re-
mise aangeboden kreeg omdat op 
dat moment de tegenstander al 4 
½  punt en daarmee de overwin-
ning binnen had. Het “zure” van het 
verlies was nog niet eens dat Cees 
van Houten verloor, in deze par-
tij werd, overigens ongewild, on-
ze Cees wel een aantal keren flink 
uit zijn concentratie gehaald waar-
bij hij dan ook nog de pech had dat 
de opening van Cees nu precies 
die opening was die zijn tegenstan-
der ook  zeer regelmatig zelf  speel-
de. “Zuur “was m.n het verlies van 
Henk Kroon op het eerste en Gert 
Jan Smit op het vierde bord. Beide 
spelers stonden dik gewonnen maar 
beiden vergrepen zich zodanig dat 
er ook meteen niets meer van de 
partij overbleef, wat leidde tot 2 ver-
lies in plaats van 2 overwinningen. 
De eindstand kwam hiermee op 4 ½  
– 3 ½ voor Ons Genoegen. De spe-
lers van Denk en Zet rest slechts de 
opdracht om deze nederlaag zo snel 
mogelijk te vergeten , wil men zich 
nog in de kampioensstrijd mengen.

Hertha F1uit tegen Zuid 
Oost United F altijd lastig
Vinkeveen - Zaterdagochtend dus 
uit bij Zuid Oost United. De eerste 
tien minuten van de wedstrijd speel-
de zich vooral op de helft van Hert-
ha af. Het strijdende Zuid Oost Uni-
ted wist goed gebruik te maken van 
de gaten in de Vinkeveense verde-
diging. Zeer regelmatig stonden de 
spitsen vrij en door de doortastend-
heid van Melle bleef de schade be-
perkt. Helaas kun je als keeper niet 
alles alleen en kreeg hij na onge-
veer tien minuten een snoei hard 
en onmogelijk houdbare bal achter 
zich in het net. Want schieten kon-
den die jongens zeer krachtig. De 
kansen vielen ook aan Vinkeveen-
se zijde, maar helaas niet in het net. 
De keeper van Zuid Oost was niet 
groot, maar hij ging er voor de 100% 
voor. Erg knap werk verrichte dat 
mannetje daar. Met een 1-0 achter-
stand gingen de jongens van Hert-
ha de rust in. 

Overwicht
De tweede helft hadden de Vinke-
veners meteen overwicht. De fans 
moesten verplaatsen want de wed-

strijd werd vooral aan de doelzijde 
van Zuid Oost gespeeld. De mannen 
werden door zeker 8 coaches toege-
roepen over wat ze wel en niet goed 
deden en zouden moeten doen. 
Blijkbaar helpt dat wel, want weer 
dat linker pootje van Daan was on-
houdbaar en joeg de bal in het gaas 
achter de keeper. Gelijk! Ook United 
gaf niet op en kwam soms gevaarlijk 
langs de verdediging. Rens stond de 
tweede helft op doel en wist met 
een bijzonder mooie redding de bal 
met zijn vingertoppen als een echte 
held over het net te tikken. Even la-
ter kreeg Pim de bal dankzij een as-
sist van Daan prachtig voor zijn voe-
ten. Deze nam de tijd om te kijken 
wat de keeper deed en schoot de-
ze prachtig op een plekje waar we 
de bal graag zien liggen. 1-2. Om 
het nog even spannend te houden 
ging Zuid Oost nog even door. Een 
redding van Rens was nog nodig en 
Daan moest ook nog een bal voor 
het net wegkoppen. Gelukkig hiel-
den ze de voorsprong vast en wer-
den de drie punten mee naar huis 
genomen.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op  13 november werd 
de 1e ronde van de tweede cyclus 
bij onze bridgeclub gespeeld. Bij-
na waren we voltallig aanwezig,  op 
vier personen na. Met 52 leden was 
het aardig vol in het  Buurtnest. Het 
kwam er nu weer op aan. Een nieu-
we ronde dus dan doen we alle-
maal onze best om zo hoog moge-
lijk te eindigen. Het is ook erg leuk 
om de zittinguitslag op te lezen bij 
gunstige resultaten en zeker de eer-
ste plaats hoor je reactie kreten van 
‘Joepie’ en  of ‘Jeeh’.  Het is ook een 
ontlading gevolgd door blijheid. Dat 
bleek vanmorgen ook weer in de A 
lijn waren  Miep en  Madelon met 
66,67 %  eerste en de ‘Joepiekreet ‘ 
was te horen, tweede waren Cinny 

en Hetty,   ja er was wat risico geno-
men,  maar zie het resultaat: 61,25 
%.  Op de derde plaats Ada en  Roe-
lie met 57,50 %. Zij zijn rustige be-
houdende spelers die regelmatig 
mooie scores behalen.

In de B lijn waren Lenny en Jan 
met 62,85 % eerste geworden met 
wederom een mooie score. Op de 
tweede plaats Lenny en Phini met 
55,56 %. Een vrolijk lachend bridge 
paar. Laat ze maar schuiven.Ver-
rassend derde werden Lyda en Jan 
met 55,21 %. Jan,  die bridge als een 
boer met kiespijn, ondanks zijn ze-
nuwbehandeling dit resultaat !
Volgende week, de 2e ronde, daar 
kijken we nu al weer naar uit.

Winst voor HVM meiden M8E3!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde de meiden: Anna Blankes-
tijn, Eline van den Bos, Jasmijn Di-
nant, Anne van Essen, Benthe van 
der Klei, Pippa Maas Geesteranus, 
Sophie Moerman, Julia Noteboom, 
Marylou Priem en Renske Zuiker,  
van de M8E3 een wedstrijd tegen 
de meiden van HIC uit de M8E4. We 
speelde op het thuisfront en dat is 
altijd mooi meegenomen. We be-
gonnen dan ook vroeg al met een 
voorsprong van 0-1, die gescoord 
werd door Anna Blankestijn, ont-
zettend mooi gezien! Daar lieten 
we het bij voor de eerste helft. In de 
tweede helft kwamen ook de straf-
corners aan bod! Dat kwam goed uit 
aangezien Renske Zuiker haar kans 
pakte en de bal het doel in knal-
de. De uiteindelijke stand kwam 
uit op 1-3 met nog een voortreffe-
lijk doelpunt van Jasmijn Dinant! Na 
een uur vol bloed zweet en tranen 
hebben de meiden het ontzettend 
goed gedaan en de coaches (Laura 
Strunk en Fleur Kuiters) zijn dan ook 
ontzettend trots op jullie! Toppers!

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Op dinsdag 11 no-
vember werd de vierde zitting 
van de 2e competitie gepeeld. 
In de A, met vijftien paren, wer-
den eerste Ina Melkman en Jetty 
Weening met 60.07%. Als twee-
de eindigden Gertrude Dood-
korte en Tiny van Drunen, da-
mes zo ken ik uw weer, met 
59.10%. Derde Elly van Nieuw-
koop en Jessie Piekaar met 
57.29%. Tini Geling en Reina 
Slijkoord deden het, als combi-
paar, heel goed en eindigden als 
vierde met 56.46%. Dan de com-
petitie:
Het paar Thecla en Rees was 
niet aanwezig deze keer. Dames 
een middag “niets doen” levert 
u  nog steeds de eerste positie 
op, echter uw voorsprong is van 
11% naar 8% gedaald. Zo gaat 
uw glijdende schaal, en mijn in-
zet, wel fors naar beneden. Uw 
concurrenten Ina en Jetty pro-
beren u, als tweede, naar de 
kroon te stijgen. Ook Gerda Bos-
boom en Nel Hamelynck ach-
tervolgen u als derde evenals 
Trudy van den Assem en Refi-
na van Meijgaarden die vierde 
staan. Thecla en Rees: volgen-
de week niet wandelen, fietsen 
of wat dan ook: er zijn! In de B, 
met zeventien paren, werden El-

ly van Brakel en Trees Ellerbroek 
eerste met 61.31%. Wil Blansert 
en Ank Reems volgden als twee-
de met 58.33%. Met een miniem 
verschil, 58.04%, scoorden Ca-
thy Troost en Tineke Staps de 
derde positie. Als vierde eindig-
den Jany van der Ent en Mat-
ty Overwater met 52.62%. De 
competitie B: Voor de twee-
de keer staan An van Schaick 
en Lea Wit eerste, maar dames 
het scheelt slechts een frac-
tie van niets met nummer twee: 
Bep Verleun en Hans Warmen-
hoven. Ik waarschuwde u vori-
ge week al nu dus weer: pas op 
uw tellen! Naar mijn idee vanuit 
het “niets”(vorige week zesde) 
meldden Elly en Trees zich als 
derde. Jany en Matty plaatsten 
zich als vierde. Dames B-lijn: uw 
prestaties zijn zo wisselend voor 
mij geen peil op te trekken, het 
brengt mij in verwarring. De da-
mes A zijn meer voorspelbaar en 
daardoor gemakkelijker te vol-
gen. Doet u mij een lol en wordt 
iets traceerbaarder in uw posi-
ties c.q. scores, voor schrijfster 
deze veel prettiger
Mocht u ook willen spelen bij 
Hartenvrouw contacteer dan de 
secretaris Mieneke Jongsma, te-
lefoonnummer 0297-565756.

Pirates winnen 
themaproef Mariahoeve
Mijdrecht - Afgelopen zondag wer-
den er bij Manege Mariahoeve, de 
jaarlijkse Teamwedstrijd gereden.
Dit is een onderlinge wedstrijd tus-
sen de verschillende lesgroepen. De 
bedoeling is dat er per lesgroep een 
thema wordt gekozen en daarbij 
een een carousselproef wordt be-
dacht.
Deze proef en de presentatie wor-
den beoordeeld door een vakkun-
dige jury. Zondag deden er 5 groe-
pen mee, de thema’s waren kleur-
rijk en bestonden uit Lalaloepsie, 
The Minions, Pirates of the Carib-

bean, Pierrot en Annie the Musi-
cal. De eerste prijs voor thema en 
presentatie ging naar Pirates of the 
Caribbean. De eerste prijs voor uit-
voering van de caroussel was voor 
Annie the Musical. Verder hadden 
we nog de Mariahoevewisselbeker 
voor de groep met de meeste pun-
ten voor beide onderdelen bij elkaar 
opgeteld. De wisselbeker is gewon-
nen door de groep Annie the Mu-
sical. Het was weer een spannende 
en vooral gezellige dag bij Manege 
Mariahoeve. 
Foto: sportinbeeld.com

Organisatie Zilveren Turfloop 
doneert aan Alzheimer café
Regio - Afgelopen woensdag werd 
een bezoek gebracht aan het Alz-
heimer Café Vinkeveen. Wat hebben 
de Veenlopers en het Alzheimer ca-
fé met elkaar gemeen? Het bewe-
gen natuurlijk. Het is namelijk goed 
te weten, dat je de kans op demen-
tie kunt verkleinen door voldoen-
de te bewegen. De laatste jaren is 
er steeds meer onderzoek gedaan 
naar de invloed van bewegen op 
dementie. Dit onderzoek richt zich 
enerzijds op het vergroten van de 
kwaliteit van leven en het behoud 
van zelfstandigheid en mobiliteit 
door meer fysieke activiteit. Ander-
zijds richt het zich op het positieve 
effect dat beweging kan hebben op 
het ziekteproces. Het blijkt namelijk 
een remmende werking te hebben 
op de cognitieve achteruitgang.

Alzheimer
Het Alzheimer Café is inmiddels een 
niet meer weg te denken aanbod in 
De Ronde Venen met de locaties in 
Vinkeveen en Abcoude. Bezoekers 
krijgen informatie en wisselen erva-
ringen uit over de verschillende vor-
men van dementie. Het Alzheimer 
café is er voor zowel patiënten als 
mantelzorger. Onder leiding van een 
deskundige wordt in het Alzheimer 
Café ingegaan op de gevolgen van 
deze ziekte en worden adviezen ge-
geven. Daarnaast kunnen de bezoe-
kers elkaar in een informele sfeer 
ontmoeten en er is altijd live muziek 
aanwezig. 
De organisatie van de Zilveren 

Turfloop sponsort elk jaar een lokaal 
goed doel. Een deel van de inschrijf-
gelden is dit jaar bestemd voor het 
Alzheimer café. Hans Kranenburg 
en Irma van Eeken overhandigden 
de cheque aan de werkgroep Alz-
heimer café.

Business loop
Daarnaast was de organisatie ook 
druk met de Business loop. De Zil-
veren Turfloop is de enige loop in het 
Zorg & Zekerheidscircuit met een 
Business loop. De Business loop is 
bedoeld voor bedrijven en instellin-
gen. Men loopt in teamverband en 
de gezamenlijke tijd telt voor het 
uiteindelijke resultaat. Op zondag 2 
november werd een officieuze uit-
slag berekend en daarna werden de 
bekers uitgereikt. In eerste instan-
tie leek het er op dat HVR de eer-
ste prijs op de 5 km had gewonnen, 
maar na een grondige na- controle 
is de officiële winnaar voor de derde 
maal op rij het Mijdrechtse bedrijf 
Multifill. Het team VLC 2 is twee-
de geworden en het team van Kou-
wen 2 is derde. Doordat Multifill de 
5 kilometer voor de derde keer heeft 
gewonnen, zal de wisselbeker voor-
goed een plekje krijgen in de prij-
zenkast van Multifill. 
De organisatie van de Zilveren 
Turfloop feliciteert het bedrijf van 
harte, en zal ervoor zorgen dat er 
voor de 25e editie van de Zilveren 
Turfloop een nieuwe wisselbeker 
klaar staat. Tot ziens op zondag 1 
november 2015!

Hertha MC1 bekert door
Vinkeveen - De meiden van Hert-
ha MC1 ontvingen afgelopen zater-
dag de CSW MC2 meiden uit Wil-
nis op het kunstgrasveld van Sport-
park de Molmhoek, voor de derde 
wedstrijd in de beker. Het bijzon-

dere is dat vele meiden elkaar ken-
nen. Ze zitten gezellig bij elkaar op 
school, op het Veenlanden College 
in Mijdrecht of Vinkeveen. Hoewel 
de teams ook in de competitie te-
gen elkaar hebben gespeeld,  was 

het voor Hertha toch spannend. Bij 
winst zou het de eerste keer worden 
dat dit team door mag in de beker. 
De meiden van CSW hebben een 
goede verdediging en super keeper. 
Dat is ook te zien aan hun doelsal-
do in de competitie. De coach van 
Hertha had zijn team dan ook mee-
gegeven om direct na het fluitsig-

naal direct druk te zetten. Temeer 
omdat de avond ervoor een aantal 
meiden, zowel van CSW als Hertha ,  
nog een schoolfeest hadden gehad. 
Resultaat een snel doelpunt voor 
Hertha. Na een sportieve wedstrijd 
werd het uiteindelijk 5-0 en zijn de 
meiden van Hertha dus door naar 
de volgende ronde.
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