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Centrum Mijdrecht: Omgeving Kerkvaart, Hofland
(220 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Laatste kans op woning
in Park Krayenhoff !

Nieuwbouw vanaf
€ 245.000,- tot
€ 495.000 v.o.n.

WWW.PARKKR AYENHOFF.NL

Kom ondernemen
in het Hollandse
IJsselgebied

Rotonde nog niet in de maak

Amstelhoek - Het lijkt er veel op
dat de werkzaamheden voor het
aanleggen van de nieuwe rotonde
in de aansluiting van de Mijdrechtse
Zuwe naar de Ringdijk 2e Bedijking
een aanvang hebben genomen. De
rotonde is het laatste deel wat nog
ontbreekt bij wat destijds was afgesproken door de Provincie NoordHolland bij de omlegging van de
N201. Hij is gepland tussen het Esso
benzinestation en het Fort Amstelhoek en moet de verbinding worden tussen het kruispunt Tienboerenweg en de Ringdijk 2e Bedijking
voor het doorgaande verkeer richting De Hoef, Nieuwveen en verder
v.v. Tevens voor een afslag naar Amstelhoek en bestemmingsverkeer
naar het Amstelplein. Het is intussen
duidelijk waarneembaar dat er heel
veel zand wordt verplaatst en dat
het wegdek een ‘aansluiting’ krijgt.

Toch is dit slechts schijn. De Provincie laat via een woordvoerster op
onze vraag of de werkzaamheden
inderdaad daarvoor bedoeld zijn
weten, dat het nog lang zover niet
is. “Er moesten dit jaar eerst veel leidingen en kabels in de grond worden omgelegd en dat heeft meer tijd
gekost dan iedereen had verwacht.
Nu wordt er wel een tracé voor de
rotonde uitgezet, maar er komt eerst
een twee meter dikke laag zand op
als voorbelasting en dat moet een
jaar lang zo liggen. Dat werk moet
18 december zijn afgerond. Per 1 januari wordt het project overgedragen aan de Provincie Utrecht en die
zal de rotonde eind volgend jaar, begin 2017 gaan voltooien”, aldus de
woordvoerster. Met andere woorden, we moeten nog flink wat geduld hebben alvorens het totale project dan eindelijk afgerond is.

Ongeveer ter hoogte waar het bedrijf van Pothuizen Recycling is gevestigd, zal op termijn het wegtracé tussen het Fort en het Esso tankstation dan met een bocht aansluiten op de nieuw te bouwen rotonde in de bocht van de Ringdijk 2e
Bedijking. Het project ‘Omlegging
Amstelhoek’, onderdeel van het
Masterplan N201+ van de Provincie Noord-Holland, realiseerde deze aansluiting. Maar dat is opgeheven, vandaar dat de Provincie
Utrecht het nu gaat overnemen. De
Provincie Noord-Holland startte in
oktober 2013(...) al met de voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van de rotonde en de wegaansluitingen. We zijn nu ruim twee
jaar verder en er gaat dus nog wel
meer dan een jaar overheen voordat
het allemaal klaar is. Tegen die tijd
komen we er bij u (weer) op terug.

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

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

WOKKEN
DINSDAG T/M
DONDERDAG

Hartelijk welkom voor
Sint Nicolaas en zijn Pieten
Mijdrecht - Sint Nicolaas en zijn
Zwarte Pieten zijn weer aangekomen in Nederland. Vanzelfsprekend
doet hij De Ronde Venen ook aan.
Daar is hij afgelopen zaterdagmiddag rond twee uur op het Raadhuisplein enthousiast welkom geheten
door een grote menigte aan inwoners, waaronder vaders en moeders
met hun kinderen en opa’s en oma’s
met hun kleinkinderen. Het leek wel
of heel Mijdrecht was uitgelopen
om de Sint en zijn Zwarte Pieten

te begroeten. Er heerste een vrolijke en ontspannen sfeer. De Zwarte Pieten Bende van VIOS blies voor
deze gelegenheid een aardig deuntje weg en dat werd zeer op prijs
gesteld. De Goedheiligman werd op
het podium opgewacht door burgemeester Maarten Divendal en presentator Hans van Veen. De Sint
heeft dit keer maar liefst 40 Zwarte Pieten meegenomen. Hij kreeg
op het podium zelf ook een cadeautje van de kinderen. Samen met zijn

Pieten zorgt hij ervoor dat alle kinderen op 5 december, de verjaardag
van Sint, cadeautjes krijgen. Na de
begroeting begaf Sint zich met zijn
gevolg onder de mensen waar hij
kinderen een handje gaf en de Pieten snoep uitdeelden. Het was weer
een goed georganiseerde en vooral
geslaagde intocht!
Meer over de verwelkoming van Sint
Nicolaas ziet u elders in deze krant in
beeld gebracht.

Winkelcentrum Zuiderwaard
klaar voor de toekomst

14,50 p.p.*

€

✁

VRIJDAG T/M
ZONDAG
€17,00 p.p.*

*Geldig t/m 10-12-’15 voor de hele tafel
bij inlevering van deze bon.

NIEUW!!

BENT U JARIG?!
Vraag naar onze speciale
‘jarige’-actie!*

*Niet in combinatie met andere acties.

✁

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250
Fax 0297-272250
www.lotuscornermijdrecht.nl

Vinkeveen - Zaterdag 14 november is met de onthulling van het
nieuwe logo van winkelcentrum
Zuiderwaard in Vinkeveen, de volgende stap gezet in de afronding
van de renovatie van het winkelcentrum. Winkelcentrum Zuiderwaard
ligt in de watervogelbuurt van Vinkeveen vlak tegen het Zwanenpark.
Hierdoor is het niet vreemd dat
een watervogel, de zwaan, het logo
vormt. De onthulling van het logo
is de voorlaatste stap om het win-

kelcentrum klaar te maken voor de
toekomst. In het voorjaar van 2016
krijgt de buitenkant een opknapbeurt. De winkeliers van het winkelcentrum ijveren al jaren om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Voorzitter van de winkeliersvereniging Ab Smit: “Door de crisis heeft de vernieuwing vertraging
opgelopen, maar samen met de eigenaar zijn nu wel stappen gezet.
Eerst de interne verbouwing en verhuizing en nu een nieuw logo.”

Samen met wethouder economische zaken Anco Goldhoorn heeft
hij het logo onthuld. De wethouder
sprak daarbij waarderende woorden richting de ondernemers.
“Met elkaar staan zij borg voor een
voorzieningenniveau dat bij een
kern als Vinkeveen hoort. Zeker
nu mensen veel langer thuis moeten blijven wonen en de dagelijkse
boodschappen in de buurt moeten
kunnen blijven doen.”

Ontsluiting via Stadhouderlaan? Staat nu al altijd vol.

Levensloopbestendige
appartementen aan
Bernhardlaan?
Mijdrecht - GroenWest wil levensloopbestendige appartementen realiseren aan de Bernhardlaan 1321 in Mijdrecht. Dit betekent dat de
huidige woningen gesloopt worden.
Volgens GroenWest zijn die ‘verouderd en niet meer functioneel’ en
bovendien ‘niet geschikt voor een
brede doelgroep en zeker niet voor
ouderen’.
Vorige maand organiseerde de woningbouwcorporatie een informatieavond in De Meijert voor omwonenden. Duidelijk moest worden
of en hoe een nieuw woningcomplex met 21 woningen op die locatie vorm moet krijgen: “Graag horen
wij van u waar wij in de verdere planontwikkeling rekening mee moeten proberen te houden. Uw mening telt!”

Verkeersafwikkeling
Volgens GroenWest is er door de
sterke vergrijzing in de gemeente
een tekort aan appartementen in de
sociale huur. Eerdere plannen bleken telkens niet haalbaar. GroenWest wil op de kavel drie woonlagen bouwen met daaronder een
parkeergelegenheid. De route via
Stadhouderlaan, Raadhuislaan en
de Zuster Den Hertoglaan wordt
beschouwd als serieuze mogelijkheid tot ontsluiting van de nieuwe
parkeergarage. De bewoners van
deze straten hebben nu al last van
de grote verkeersdruk. Enerzijds
door de beperkte straatbreedte en
de parkeerdruk, anderzijds door de
bevoorrading van het winkelcentrum Adelhof.
Vervolg elders in deze krant.

Legio mogelijkheden bij
Drukte van Belang
Vinkeveen - Het voormalige zusterhuis van Maria-Oord aan de Herenweg 63E in Vinkeveen is kort geleden verbouwd tot appartementencomplex. Er zijn 39 sociale huurappartementen die allemaal bewoond
zijn. Maar op de begane grond is
een lege ruimte van ongeveer duizend vierkante meter die nog ingevuld moet worden. Woningcorporatie GroenWest als eigenaar van
het pand en de Rabobank hebben
gezocht naar mogelijkheden om
er een bestemming aan te geven.
Een aantal werkgroepen dat er wel
brood in zag kruiste hun pad. Dat
waren Werken & Ontmoeten, Preventie & Zorg en Pop-up. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken
en zijn samen verdergegaan onder de (voorlopige) projectnaam

WOEV. WOEV staat voor Werken,
Ontmoeten, Ervaren, Verbinden, Dat
is straks allemaal te beleven op de
begane grond van het voormalige
zusterhuis in Maria-Oord onder de
naam ‘Drukte van Belang’.
WOEV heeft een voorlopige overeenkomst met GroenWest om de
ruimte een zinvolle invulling te geven met o.a. sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten, paramedische zorg, kunstactiviteiten (schilderatelier), horeca, commerciële activiteiten, zakelijk verhuur van ruimten, ZZP-werkplekken, enzovoort. Fysiek kan dat allemaal nu nog niet omdat de gehele
ruimte onder het pand nog gestript
is en bouwkundig verder afgewerkt
moet worden.
Vervolg elders in deze krant.

Kom ondernemen in het Hollandse IJsselgebied
In het Hollandse IJsselgebied, in de gemeente
IJsselstein, gaat de komende tijd veel gebeuren.
Het IJsselsteinse bos wordt
ongeveer twee keer zo groot,
een nieuwe fietsverbinding
is in de maak en er komt
een nieuw wandelpad in de
Uiterwaarden. Daarnaast
is ongeveer 50 ha – dit is
ruim tachtig voetbalvelden
- aangewezen als ontwikkellocatie voor recreatie.
Voor de invulling daarvan

zijn Staatsbosbeheer, de
gemeente IJsselstein en de
provincie Utrecht op zoek
naar creatieve ondernemers
met goede ideeën voor
recreatie en toerisme.
Jan Bouwman van Grontmij (die het proces voor
Staatsbosbeheer en
partners begeleidt): “De
afgelopen decennia is
vooral flink geïnvesteerd
in het vrijetijdsaanbod aan
de oostkant van Utrecht,

terwijl het aantal inwoners in west Utrecht juist
enorm is gegroeid. Ik ben
blij dat overheden nu ook
in de westkant gaan investeren. Voor ondernemers
is het daarom een gunstig
moment om zich in het
Hollandse IJsselgebied te
vestigen. Het gebied is nu
nog vooral weiland, maar
heeft genoeg potentie om
een mooi recreatiegebied
te worden met aantrekkelijke voorzieningen voor de

Provincie Utrecht eerste fairtrade provincie
Utrecht is de eerste
fairtrade provincie van
Nederland. Eén van de
vereisten om fairtrade
provincie te worden, is
dat minstens 45% van de
gemeenten dit ook is. Met
het ‘toetreden’ van Wijk bij
Duurstede en Amersfoort
zijn er al 14 Utrechtse fairtrade gemeenten. De titel
is niet ‘vrijblijvend’. Als
fairtrade organisatie moet

je zelf het goede voorbeeld
geven door fairtrade producten als thee en koffie in
te kopen. Daarnaast dien
je ook andere organisaties
en bedrijven te stimuleren
eerlijke handel te drijven.

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.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N458 Woerden: groot onderhoud en wegaanpassingen
tussen Woerden en Nieuwerbrug, werkzaamheden tot
eind november
N226 Leusden/Woudenberg: plaatsen nieuwe wegverlichting tussen Leusden en Woudenberg, werkzaamheden
tot 4 december
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortsestraat door Soesterberg, werkzaamheden tot mei 2016
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

noeg kansen: Het gebied
ligt vlak bij Utrecht, dus
het bezoekerspotentieel
is groot, zo’n half miljoen

Voor ondernemers met goede
ideeën zijn er genoeg kansen

De sluitingsdatum voor het
indienen van plannen is
1 februari 2016.
Meer informatie voor
ondernemers:
www.staatsbosbeheer.nl/
ondernemerhij

inwoners wonen in een
straal van 15 kilometer.
Sleutelwoorden voor de invulling van het gebied zijn
uitdaging, gezelligheid,
luxe en cultuur.

Ook voor het bos Nieuw
Wulven in Houten worden
ondernemers gezocht.
Meer informatie hierover:
www.staatsbosbeheer.nl/
ondernemernieuwwulven

Fort aan de Overeindseweg weer
toegankelijk voor publiek

De beste achtergrondverhalen uit de provincie

ven, een camping en een
pannenkoekenhuis met
midgetgolfbaan.”
Voor ondernemers met
goede ideeën zijn er ge-

Fort aan de Overeindseweg is een uniek onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
Het fort, dat al meer dan
100 jaar afgesloten is,
wordt weer toegankelijk
voor publiek. De nieuwe
eigenaar, communicatiebureau ID310 uit Houten,
gaan deze verborgen plek
tot leven brengen voor

Woon jij ook in een fairtrade gemeente? Zie
www.fairtradegemeenten.nl

ACTUEEL

regio. Overigens is het niet
zo dat er nu nog helemaal
niets is voor recreanten. In
de buurt is al een jachtha-

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

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u
in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.
Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
@ProvUtrecht, @UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie,
@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,
@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

recreanten en zakelijke
bijeenkomsten. Door de
week beschikbaar voor
brainstormsessies en
retraites, in het weekend
open voor dagrecreatie.
Met de komst van de Nieuwe Heemsteedse fietsbrug
is de locatie goed bereikbaar. Het fortterrein wordt
begin 2017 opengesteld.

Meld u gratis aan!
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten: vergaderingen
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
23 november 2015, 13.00 uur: Commissie Ruimte,
Groen en Water
23 november 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen
07 december 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten
De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan
de Archimedeslaan 6 in Utrecht.
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek 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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Sinterklaas naar het Crown Theater

Voorstelling Karel de Kok en
de pakjeskluis van de Sint
Regio - Het zal niemand ontgaan
zijn dat de goedheiligman sinds afgelopen zaterdag weer in het land
is. Uiteraard doet hij en zijn Pieten
ook Crown Theater Aalsmeer aan
en wel op zaterdag 28 november om
11.00 uur. Karel de Kok en De pakjeskluis van Sinterklaas wordt een
hilarische voorstelling met kluchtachtige scenes en vrolijke muziek
en is uiterst geschikt voor het hele gezin.
Doldwaas avontuur
Sinterklaas komt logeren op het
kasteel van zijn goede vriend Koning Klaagmaarniet en dit bezoek
staat garant voor een doldwaas
avontuur. Het kasteelpersoneel bestaande uit Karel de Kok, hofdame
Frandolien en hoofdlakei Fransiscus
proberen het bezoek in goede banen te leiden, maar of het dit keer
zal lukken is nog maar de vraag. Humor voert de boventoon in dit stuk
dat voor jonge theaterbezoekers
met hun (groot)ouders zeer toegankelijk is. De Sint heeft al laten weten
dit jaar twee hele belangrijke Pieten
mee te nemen die verantwoordelijk
zijn voor de pakjeskluis waarin alle
cadeautjes worden bewaard, maar
de Kluispieten zijn de code verge-

COLOFON
sinds 1888

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

Toneelvereniging WIK speelt
De Geflipte Flierefluiter
Mijdrecht - Op zaterdag 14 november jl. was de première van “De Geflipte Flierefluiter” (geschreven door
Hub Fober) in Zalenverhuur ’t Ou-

de Parochiehuis. De cast heeft weer
een leuke klucht op de planken gebracht, met José Verkerk als regisseur. Teun Brandsma (Joop Kentrop)

Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

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

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Afterparty
De voorstelling Karel de Kok duurt
ongeveer een uur. Aansluitend zal
er een Meet & Greet zijn met de
Sint, zijn Pieten en een paar acteurs
in de foyer en Down Town, maar
er is tegelijkertijd ook een uur Pietengym, waarbij de kleintjes lekker los kunnen gaan na vertoon
van hun voorstellingskaartje. Deze
gym is geregeld door Melissa van
Rozendal/Gaaf bij Meliz en zal bestaan uit een selectie van spelletjes
en activiteiten zoals pietendans, inpakspel, pepernotenrace en zaklopen. Als de kinderen alle spelletjes
goed uitvoeren wordt de Pietentraining vast gehaald! Uiteraard zullen
limonade en pepernoten in overvloed zijn. Wil jij bij dit heerlijke Sinterklaasspektakel zijn en hem zelfs
ontmoeten? Laat papa en/of mama
kaartjes aanschaffen voor maar vijftien euro per persoon. (vanaf vier
personen slechts 12 euro 75). Wat
een leuk Sinterklaascadeau. Voor
meer informatie: www.crowntheateraalsmeer.nl.
Door Miranda Gommans
vindt het maar niks dat zijn (schoon)
kinderen, meneer Groen (Nico van
Leeuwen) en mevrouw Groen (Henny Breewel) en zijn kleinkinderen Dolly (Shirley Heijne) en Vincent (Edwin Valentijn) geen respect
voor hem hebben. Samen met huishoudster Doortje (Yvonne Valentijn)
bespreekt hij een plan om te doen
alsof hij in de Lotto een grote prijs
heeft gewonnen. Zelfs de achterbuurvrouw (Wilma Kraan) laat een
oogje op hem vallen. Dan blijkt de
vork toch iets anders in de steel te
zitten. Vervolgens verschijnt er ook
nog een notaris (Vincent Versteeg)
en zijn de rapen echt gaar. Herman
Kraan was souffleur en Elisa Wilms
verzorgde de grime. Het publiek
heeft zichtbaar genoten en de lachsalvo’s waren weer niet van de lucht.
Komende zaterdag 21 november
heeft u nog een kans om deze leuke
klucht te komen zien in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis aan de
Bozenhoven 152 te Mijdrecht, aanvang 20.15 uur. Kaarten á 10,- zijn te
bestellen op nummer: 0297-283979,
of aan de zaal te koop.

Eerlijke handel en onderwijs,
twee millenniumdoelen die
hand in hand gaan
Alweer twee jaar geleden verwierf
De Ronde Venen de titel Fairtrade
Gemeente. En het draagvlak voor
fairtrade is in die twee jaar gegroeid. Veel bedrijven en alle supermarkten in de gemeente kunnen zich fairtrade noemen. Intussen doet de stuurgroep millenniumgemeente er veel aan om inwoners de noodzaak van het kopen van fairtrade producten te
doen inzien. Want met fairtrade
maken we de wereld een beetje aangenamer, zorgen we ervoor
dat er minder kinderarbeid is en
garanderen we een eerlijk loon
voor de producenten.
Op 30 oktober, tijdens een Fairtrade Lunch in de FairtradeWeek
op 30 oktober werd gesproken
over het belang van fairtrade voor
de armoedebestrijding. Aanwezig
waren leden van de stuurgroep
millenniumgemeente, wereldwinkeliers, wethouder Erika Spil, een
specialist in cacao en een installateur. De discussie ging over drie
bekende keurmerken voor koffie,
namelijk Fairtrade, Utz en Rainforest, kortweg te verbinden met
people, profit, planet. Het keurmerk fairtrade (people) garandeert dat de producent van bij-

voorbeeld koffie en cacao een
loon verdient, waarmee hij zijn
kinderen naar school kan laten
gaan. Fairtrade koffie- en cacaoboeren zijn aangesloten bij een
fairtrade coöperatie die erop toeziet dat er geen kinderarbeid is
en de kinderen naar school gaan.
Vaak bouwt de coöperatie een
school waar de kinderen van de
boeren naar toe kunnen. Dat is
mooi, want scholing is van belang in de strijd tegen armoede.
In afgelegen gebieden, waar de
overheid geen scholen bouwt
en geen coöperatie is om dat te
doen, investeert stichting OntwikkelingsSamenwerking
De
Ronde Venen met uw hulp in onderwijs. Waar mogelijk honoreert
de stichting een verzoek van de
lokale bevolking voor de bouw
van een extra lokaal bij bestaande scholen. Zij wil dat graag blijven doen in Ecuador, Guatemala,
Kenia, Tanzania, Sri Lanka en Nepal. De scholen waar een band
mee is opgebouwd hebben onze
bijdrage hard nodig. Bestrijding
van armoede en van analfabetisme gaan hand in hand. Blijf onze
projecten daarom steunen.
Ria Waal

Muziek
De muzikale omlijsting werd deze
avond verzorgd door Anita en Mirjam Vos welke gewaardeerd werd
door de bezoekers. Omdat donderdag 10 november eveneens de dag
van de mantelzorgers was, las Theanne Laaper nog een mooi gedicht
voor.

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

oplAgE: 16.100

ten. Paniek in het kasteel! Zal de
kluis nog open gaan?

en schaamte spelen hierbij een belangrijke rol. Hij onderstreepte het
belang van goede voorlichting en
ondersteuning.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking 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
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Terugblik op een
bijzondere thema-avond
De Ronde Venen - Afgelopen
week dinsdagavond 10 november vond de speciale thema-avond
“Dementie nu en in de toekomst”
plaats. Deze avond die georganiseerd werd door de Alzheimer cafés
in de Ronde Venen en mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, kon rekenen op een grote
belangstelling. Volgens een van de
organisatoren, Anneke van Breukelen, waren er 130 mensen in de zaal.
Gastsprekers
De gastsprekers brachten twee actuele thema’s naar voren en ondanks de grote opkomst voelden de
mensen zich vrij genoeg om na de
pauze vragen te stellen aan de twee

gastsprekers.
Sandra Suijkerbuijk (adviseur bij Vilans) ging tijdens haar presentatie in op de technologische toepassingen die als ondersteuning ingezet kunnen worden bij de zorg voor
mensen met dementie.
Freek Gillissen (verpleegkundig
consulent bij het Alzheimer Centrum Vumc en consulent CCE) ging
in op wat het voor de partner en familie betekent als je man/vrouw/vader of moeder de diagnose dementerend gesteld krijgt. Zeker nu mensen verplicht worden langer thuis
te blijven wonen. Daarnaast merkt
Freek in de praktijk, dat het verzet
om een partner uiteindelijk uit huis
te plaatsen groot is. Schuldgevoel

De organisatie kijkt terug naar een
geslaagde avond en is tot de conclusie gekomen dat dit onderwerp
voor veel mensen in onze gemeente
hebben belangstelling voor het onderwerp “dementie”. De werkgroep
van de beide Alzheimer cafés vonden het: “een groot warm Alzheimer Café” en hopen dat meerdere
inwoners nu de weg naar het Alzheimer café van Abcoude en Vinkeveen weten te vinden.

Repair café Vinkeveen verrast met boeiend verhaal
Vinkeveen - Op maandag 16 november jl is Elza Vis, verhalenvertelster van ‘Binnenste-Buiten’, te gast
geweest bij het Repair café te Vinkeveen. Tussen de reparaties van
een elektrische kersthaas en een
stofzuigerslang door heeft Elza een
mooi en meeslepend verhaal verteld. De bezoekers van het Repair
café zaten met een kopje koffie of
thee in de hand geboeid te luisteren

naar het verhaal dat Elza vertelde.
Een verhaal over vergeten spullen
waarmee het uiteindelijk toch nog
gelukkig goed afliep. De aanwezigen werden meegetrokken in een
mooie vertelling en je zag het verhaal zich, als het ware, voor je ogen
afspelen. De verhalenvertelling was
een mooie toevoeging aan de reparaties die ook deze maandag weer
door de vrijwilligers zijn aangepakt.

Het volgende Repair café Vinkeveen
is op maandag 21 december aanstaande in lokaal 16 van de St. Jozefschool aan het Tuinderslaantje in
Vinkeveen. Alle te repareren spullen
zoals naai- en verstelwerk, elektrische apparaten, softwareproblemen
met computers etc. zijn welkom.
U bent van harte welkom, de koffie
of thee staat klaar.
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jes van onze Pieten mee zongen. Na
een aantal nummers te hebben gespeeld op het podium zijn de Pieten het plein op gelopen, waar Sinterklaas al volop handjes aan het
schudden was. Daarna toch het podium weer op en ‘yes’ we hebben
het voor het eerst voor elkaar gekregen om het plein leeg te spelen. De
Pieten zijn tenslotte moe maar voldaan naar de bus gegaan, die al op
de rondweg klaarstond om hen naar
het volgende optreden te brengen.
Met een klein beetje regen werd de
weg vervolgd naar Woerdense Verlaat.

De Zwarte Pietenbende is
weer in het land
Regio - De Zwartepietenbende is
weer in het land! Dat zullen we iedereen eens goed laten horen met
gezellige muziek tijdens de intochten die gepland stonden in het eerste Sinterklaasweekend! Ze begonnen in Uithoorn. Het was zaterdagmorgen alweer een drukte van belang in het pietenhuis, de Pieten
waren vroeg opgestaan om zich gereed te maken voor de eerste intocht van het jaar in Uithoorn.
Na het inspelen zijn de Pieten met
auto’s op weg gegaan. Eerst zijn
ze al spelende naar de kade gelopen om de kinderen die Sinterklaas
stonden op te wachten te vergezellen. Helaas is het ieder jaar in Nederland toch weer een stuk kouder
dan in Spanje... Natuurlijk mag dit

de pret niet drukken. De beruchte
clown Djodjo stond de Pieten weer
op te wachten. Er zijn weer leuke
nummers gespeeld en de kinderen
deden weer lekker mee. De nieuwe
entertainmentpieten deden enthousiast mee, klasse pietjes! Voordat
Sinterklaas aankwam zijn de Pieten naar het Amstelplein vertrokken
om daar voor de kinderen te spelen.
Het Theehuis had zoals elk jaar een
lekkere traditionele spuitjespizza
voor de Pietjes gemaakt. Een lekker
koppie koffie of thee ging er ook wel
in. Op het Amstelplein was weer een
podium gebouwd waarop de Pieten
lekker muziek mochten gaan maken.Sinterklaas die op de kade aangekomen was en naar het Amstelplein kwam, werd uiteraard verwelkomd met “Sinterklaasje kom maar

Afscheid van een dierbare
discreet in beeld gebracht
Regio - Geboorte, dopen, trouwen, leven, huwelijksjubilea en
weer heengaan… Vaak genoeg vrolijke aanleidingen om die, in welke
vorm dan ook, als een tastbare herinnering te bewaren voor het nageslacht, je dierbaren. En dat gebeurt dan ook. Maar van het vertrek
van deze wereld, wat als een groot
verdriet wordt ervaren, wordt bijna
nooit iets vastgelegd op beeld. Men
ervaart het ais niet gebruikelijk, of
er wordt gewoon niet aan gedacht.
Dan blijft het uitsluitend bij een herinnering in gedachten voor degenen die bij het afscheid waren. Maar
eventuele familie in het buitenland
of zij die om andere redenen niet in
de gelegenheid waren aanwezig te
zijn, zullen er nooit iets van meekrij-

gen. Want de gebeurtenis is eenmalig! Echter, nu het taboe van doodgaan van de mens stilaan ook plaats
maakt voor steeds meer begrip hiervoor dat het nu eenmaal bij het leven hoort, blijkt ook de vraag om dit
onderwerp fotografisch vast te leggen toe te nemen. Het uiteindelijke doel is dit als een reportage in
de vorm van een fotoalbum met een
passende uitstraling weer te geven.
De methode wordt ‘afscheidsfotografie’ genoemd, een echt specialisme waarbij de fotograaf vrijwel ‘onzichtbaar’ en passend gekleed op
verzoek van de familie een complete
reportage maakt.
Vanaf, indien gewenst, de laatste
(levende) momenten van de dierbare – bijvoorbeeld aan het ziekbed

binnen met je knecht”. Sinterklaas
vertelde aan de kinderen dat het
een zware boottocht was geweest,
maar dat hij toch weer erg blij was
dat hij in Uithoorn wasaangekomen.
De Pieten hebben nog een paar lekkere nummers gespeeld en daarna
zijn we weer met de auto’s naar het
Pietenhuis gereden voor een lekkere lunch (aangeboden door Pedicare Mijdrecht).
Intocht Mijdrecht
Na de lunch zijn de muziekpieten
met Martinus Tours het hele stuk
naar de rondweg in Mijdrecht gegaan. Ook dit jaar hebben ze weer
de intocht in Mijdrecht verzorgd.
Op het Raadhuisplein was het een
drukte van belang, met veel kinderen die uit volle borst met de lied- met familie, kinderen en kleinkinderen, ogenblikken van afscheid in
de rouwkamer, de uitvaart en de begrafenis dan wel crematie enz. Kortom, een diepgaande en mooie fotoreportage die troost en een blijvende herinnering biedt. Vanzelfsprekend alles in overleg met de familie c.q. nabestaande(n). In dat vakgebied opereert Petra Oudshoorn
van POU-Fotografie. Een vakfotografe pur sang die zich heeft toegelegd op deze vorm van reportages.
Rechtstreeks in opdracht van de familie, of op haar verzoek via de begrafenisondernemer. Petra heeft levenservaring en is zelf vaak geconfronteerd met het verlies van een
geliefd mens. Zij heeft doelbewust
voor dit onderdeel uit het vak gekozen. Dat ook bij dit soort gebeurtenissen steeds vaker behoefte is aan
een fotografisch aandenken bewijst
het toenemend aantal aanvragen
dat Petra bereikt.
Meer onderwerpen
De mogelijkheden en het daaraan
verbonden prijskaartje is afhankelijk
van de wensen. Petra gaat dan ook
altijd eerst in gesprek met de familie c.q. opdrachtgever. Want wat is
de bedoeling? Voorbeeld: een portret voor op de kist, aan een rouwkaart of aan bidprentjes, foto’s van
de condoleance, van de hele uitvaart inclusief later de as verstrooiing of als de steen geplaats wordt/
is? Om maar iets te noemen. Is er
behoefte aan een of meerdere fotoboeken? Het kan allemaal. POU-fotografie verzorgt overigens ook afscheidsfotografie in bredere zin. Zoals het afscheid van een (populaire en/of geliefde) werkgever of di-

Intocht Woerdense Verlaat
Op de vertrouwde stopplaats in
Woerdense Verlaat stappen de Pieten uit de bus en belanden in een
kleine miezerregenbui... De organisatie van de intocht was weer erg
blij dat de muziekpieten er dit jaar
weer bij zijn. Snel naar de kade omdat Sinterklaas van de boot te halen! Dit jaar kwam Sinterklaas vanaf
de andere kant van het kanaal aangevaren. We zijn nog maar net bij de
kade als Sinterklaas al van de boot
stapt. Gelukkig was het dus niet
lang wachten op de Sint.
De Pieten vertrekken voor het bekende rondje door het dorp op weg
naar de gymzaal waar ook al Pieten
aanwezig zijn. Iedereen naar binnen
en lekker Sinterklaas liedjes zingen
en spelen. De kinderen van Woerdense Verlaat zijn een Sinterklaasliedje rijker geworden dit jaar aangezien Profpiet hen graag “O pepernoot” wilde leren, dit vond Sousafoonpiet niet erg fijn; hij heeft nu
nog last van zuurstofgebrek… Na
het bekende “Dag Sinterklaasje”
zijn de Pietjes weer naar de klaarstaande bus gegaan om na een
drukke maar niet te missen dag terug te gaan naar ons bekende pietenhuis. Hier had onze geweldige
Annetta een lekker kopje soep klaar
staan, wat er zeker wel in ging. De
Pieten zijn tenslotte moe maar voldaan lekker slapen gaan om op
zondag weer fris en fruitig op weg
te gaan naar de volgende plaats ergens in Nederland .

recteur, een ziekbedreportage, afscheid van een huisdier of vanwege emigratie. Wie zoiets wenst kan
altijd vrijblijvend contact opnemen
met Petra Oudshoorn die u hierover
graag nader informeert. Maar het
hoeven niet altijd fotoreportages
te zijn over verdrietige of sombere
aangelegenheden. Bij Petra kunt u
ook terecht voor leukere zaken, zoals portretfotografie van mensen en
(huis)dieren, moeder en dochterarrangementen, vrijgezellen-/vriendinnenarrangementen, huwelijks
reportages, ‘Love-shoots’ (voor social media), zwangerschapshoots,
bedrijfsreportages, enz. POU-fotografie heeft voor de verschillende
opties de beschikking over een eigen fotostudio aan de Angstelkade 2a, gemeente Nieuwersluis. Bereikbaar via Loenersloot of Nieuwer ter AA. Zij woont echter in Vinkeveen en is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51056645.
E-mail:
petra@pou-afscheidsfotografie.nl. Of bezoek de website
www.pou-afscheidsfotografie.nl.

de midden- en bovenbouw een interactieve film gemaakt over ontbijten. Met deze leuke en leerzame film ontdekken de kinderen zelf
het belang van een goed ontbijt en
leren ze over hun eigen ontbijtgedrag. Op de Schakel helpen de kinderen van de bovenbouw de kinderen van de onderbouw met het smeren van de boterhammetjes en het
inschenken van een lekker en gezond drankje! Met elkaar hebben ze
heerlijk zitten smullen en hebben de
kinderen geleerd waarom ontbijten
belangrijk is en wat een goed en gezond ontbijt is.

Kinderdisco & open podium dans
De Ronde Venen - Hou je ook van
een feestje? Kom dan naar de kinderdisco! Aanstaande zaterdagmiddag organiseert Stichting Kunst

Rond de Venen voor de 5e keer een
kinderdisco voor alle kinderen van 4
t/m 8 jaar. Je hoeft dus niet op dansles te zitten bij Kunst Rond de Venen.

Mijdrecht - De maandprijs van de
landelijke ‘dinercheque-actie’ van
JAMES is gevallen bij JAMES Auto Service in Mijdrecht. Eigenaar
Paul Dros verraste mevrouw Pacenti van BMS Travellers uit Wilnis op
vrijdag 13 november met een dinercheque ter waarde van 150 euro. Klanten van JAMES maken elke
maand kans om het volledige factuurbedrag terug te winnen als zij
een review achterlaten op de website. Lease- en zakelijke rijders die
winnen, krijgen een dinercheque ter
waarde van 150 euro. Mevrouw Pacenti is erg blij ‘’Helemaal geweldig
dat ik de winnaar ben van de Win
een Diner Actie! JAMES levert perfect onderhoud voor mijn auto en
zorgt dat ik gewoon kan doorwerken. We zijn eerst klant geworden
met één auto bij JAMES en hebben

nu al onze auto’s hier in onderhoud.
Mijn auto wordt opgehaald en helemaal gereinigd weer teruggebracht.
Dat is pas service. Ik was al positief
over JAMES, maar dat ik deze prijs
heb gewonnen is echt heel leuk
nieuws!’’ Paul Dros is erg te spreken
over de landelijke actie. “Door deze
actie hebben wij weer een tevreden
klant blij gemaakt! Wij attenderen al
onze klanten op deze actie en de reacties zijn altijd positief!”
Landelijke actie
Zowel zakelijke als particuliere
klanten van JAMES kunnen zich
voor de landelijke actie ‘Factuurbedrag terugwinnen’ registreren op
www.jamesautoservice.nl/factuur.
Elke maand wordt één winnaar bekendgemaakt die zijn volledige factuurbedrag terugwint.

Natuur- en milieuvereniging
De Groene Venen
Vinkeveen - Weet u dat er in een
handje grond meer organismen zitten dan er mensen op aarde zijn? Op
maandag 23 november 2015 organiseert De Groene Venen een lezing
over bodemleven. Bodembioloog Gerard Korthals vertelt over het niet met
het blote oog zichtbare bodemleven:
bacteriën, schimmels, aaltjes en wor-

men. De mens kan niet zonder: zij bevorderen plantengroei, leveren medicijnen en beinvloeden het klimaat. U
kijkt straks met andere ogen “naar de
grond”. De lezing is in het Dorpshuis
De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen,
aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Aanmelden: degroenevenen@hetnet.
nl of Charlotte Smit 0297 261576.

ANWB Streetwise bij
basisschool OBS De Eendracht
Mijdrecht - Op maandag 16 november 2015 bracht ANWB
Streetwise, een spannend verkeersprogramma bij basisschool OBS
De Eendracht in Mijdrecht. ANWB
Streetwise leert alle kinderen van de
basisschool beter om te gaan met
het huidige verkeer.
In verschillende praktijklessen leren
de kinderen over het gebruik van
gordels, kinderzitjes, remweg en
reactiesnelheid. ANWB Streetwise
bestaat uit 4 onderdelen: Toet toet
voor groep 1 en 2, Blik en klik voor
groep 3 en 4, Hallo auto voor groep

5 en 6 en Trapvaardig voor groep 7
en 8. Op de foto ziet u de leerlingen van groep 6 staan bij het onderdeel Hallo auto, en krijgen zij van
een ANWB instructeur onderricht
over veilig zitten in een auto (riemen, eventueel kinderzitje) en hoe
lang het duurt voor een auto echt
stil staat als hij moet remmen. Daarna mochten de kinderen zelf remmen naast de instructeur en het
nogmaals ervaren achterin de auto, terwijl een klasgenoot ging remmen. Een leerzame en vooral verhelderende les waarvan de kinderen volop hebben genoten.

Hampshire hotel vraagt
te veel toeristenbelasting

Kinderen de Schakel
aan het ontbijt
Vinkeveen - Afgelopen woensdag mochten de kinderen van basisschool de Schakel in Vinkeveen
op school komen om met elkaar te
genieten van het schoolontbijt. Het
Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in
het hele land. Een week lang. Op
basisscholen in het hele land gaan
kinderen niet alleen samen ontbijten. Ze leren op een leuke manier
ook nog waarom ontbijten zo goed
voor je is. De organisatie van Het
Nationaal Schoolontbijt heeft voor

JAMES Mijdrecht verrast
klant met dinercheque

Tijdens deze kinderdisco gaan we
lekker swingen (zonder de ouders)
en krijg je limonade en lekkers! De
kinderdisco is zaterdag 21 november
in de dansstudio aan de Wagenmaker 99 in Wilnis. De toegang is gratis voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar.
De disco is van 14.00 tot 14.50 uur.

Na afloop gaat het feestje nog even
door met een open podium. Wil je
graag zelf optreden met een dans?
Kom dan naar het open podium. Iedereen die met een dans wil optreden, jong en oud, is welkom! Je mag
dan optreden voor publiek. Neem
wel je eigen muziek mee.

Mijdrecht – Maandag 16 november heeft de Consumentenbond bekend gemaakt dat de Nederlandse
hotels en bungalowparken op grote
schaal de gemeentelijke toeristenbelasting verhogen en dat bedrag
in eigen zak steken. Zij constateren
dit onderzoek voor hun reisgids. Het
blijkt dat maar liefst 40 procent van
het onderzochtte hotelsketen (de 10
grootste) en de drie grootste bungolowparken veel meer toeristenbelasting berekenen dan de gemeenten berekenen. Opvallend is dat het
Hampshire hotel Mijdrecht Marickenland de kroon spant volgens de
Consumentenbond. De gemeente De Ronde Venen, waar Mijdrecht
onder valt, vraagt 87 eurocent per
persoon per nacht aan toeristenbelasting maar het hotel in Mijdrecht
vraagt maar liefst 2,50 euro. Dat is
1,61 euro, een stijging van 187 procent. Volgens de bond vermelden
veel accommodaties de toeristenbelasting niet vooraf of verstoppen er
andere lokale belastingen in. In to-

taal werden 237 locaties onderzocht.
Veel geld
Neem het hotel in Mijdrecht. ‘ Zij
spanen de kroon met maar liefst een
verhoging van 187%’, aldus het onderzoek. Dit hotel heeft 61 kamers.
Het landelijk gemiddelde is dat een
hotel in Nederland een gemiddelde dekking heeft van 65%. Dat is
dus voor hotel Mijdrecht ongeveer
40 kamers gevuld, met zeg laag ingeschat in totaal 60 gasten. Het hotel vraagt 2,50 euro toeristenbelasting per persoon per dag, de gemeente vraagt echter 0,87 euro per
persoon per dag. Verschil is 1,61 euro per persoon per dag. Zestig personen maal 1,61 euro, dat maal 365
dagen per jaar, betekend een extra
omzet van 35.259 euro per jaar, Dat
is meer dan een gemiddeld jaarsalaris wat door het hotel onder valse
voorwendselen wordt geincaseerd,
men doet het ten slotte voorkomen,
dat het gaat om een door de (locale)
overheid opgelegde belasting.
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Legio mogelijkheden bij Drukte van Belang

Ondertekening van de intentieverklaring door Eric de Haan van de bibliotheek.
Links van hem Ron van Vark en Mirjam Meulemans. Rechts Anneke Huisen.
Vervolg van de voorpagina.
Daarover gaat men met GroenWest
en de Rabobank binnenkort in onderhandeling om dat te realiseren.
“De bedoeling is dat wij als WOEV
de ruimte van GroenWest gaan huren als die bouwkundig helemaal afgewerkt is. Vervolgens verhuren wij
dan weer gedeelten aan belanghebbende organisaties, bedrijfjes, winkeltjes, horeca en startende ondernemers die hier iets willen beginnen. Organisaties kunnen op afroep
een ruimte huren voor een kleinschalige bijeenkomst, vergadering,
workshop, lezing, voordrachten en
noem maar op. De mogelijkheden
zijn legio en allerhande activiteiten
zijn welkom. Je kunt het geloven of
niet, maar bijna 70 procent van de
ruimte kunnen we in beginsel al

verhuren aan vaste klanten. De eerste ondertekening van de intentieverklaringen daarvoor vinden vandaag plaats,” vertelt Ron van Vark
van WOEV uit die zich gesteund ziet
door andere leden van de organisatie, te weten Mirjam Meulemans,
Anneke Huisen en Eric de Haan.

teitenruimte aan ontleend. Binnenkort gaan we daar met GroenWest
over praten. Als het tot een overeenkomst komt waarmee beide
partijen kunnen instemmen wordt
de benedenverdieping in februari volgend jaar verbouwd en afgewerkt. Vervolgens zouden we vanaf
juli iedere huurder onderdak kunnen bieden. We willen graag open
ruimten hebben met veel glas zodat
alles transparant wordt en bezoekers die hier rondlopen de activiteiten goed kunnen zien wat een ieder
zoal doet en te bieden heeft. Spannend is nog wel wat de uitkomst zal
zijn van de bijdrage die GroenWest
voor haar rekening wil nemen voor
de afbouw en wat dat onze organisatie gaat kosten. Maar in feite kunnen liefhebbers met hun ideeën en
eventuele activiteiten hier nu al terecht. Kwestie van even vragen en
overleggen. Daarvoor hebben we

een ontmoetingsplek in het leven
geroepen ’Broedplaats’ genoemd
die elke donderdagmiddag tussen
`14.00 en 17.00 uur open en vrij toegankelijk is.”
Vrijdagmiddag 12 november werden de eerste intentieverklaringen ondertekend door twee personen die daarbij hebben aangegeven
een ruimte te willen huren. Dat waren Eric de Haan van de bibliotheek
- achter dorpshuis De Boei – en lijstenmaker Marco Drent. Bedoeling
is dat de ‘bieb’ t.z.t. verhuist naar
de nieuwe locatie. Vanzelfsprekend
hoopt de organisatie op meer toeen aanloop. Meer weten? Kijk dan
op de website www.druktevanbelang.org voor een uitgebreide informatie of stuur een e-mail: info@
druktevanbelang.org. Ter plaatse
even binnenlopen is natuurlijk ook
mogelijk. Er is parkeerruimte voor
de deur (op de Herenweg).

Kunstschildersatelier in Drukte van Belang

Broedplaats
“We hebben een businessplan maar
moeten ook becijferen wat haalbaar
is. Tussen de huur die GroenWest
van ons vraagt en wat wij aan onze
huurders in rekening gaan brengen
moet natuurlijk genoeg overblijven
om kosten te dekken en om meer
activiteiten te organiseren terwijl we
toch concurrerend willen zijn,” vervolgt Ron. “Wij willen dat het hier
een drukte van belang wordt en
daar is ook de naam van de activi-

’t Pruttelpotje bestaat 12 ½ jaar
Mijdrecht - In november is het al
weer twaalf en een half jaar geleden dat het initiatief genomen
werd om een eetcafé voor mensen met een licht verstandelijke beperking te starten. Bijzondere jaren
waren het waarin veel is gebeurd,
maar vooral jaren met een fantastische groep mensen die twee wekelijks op maandag aanwezig zijn en
er altijd weer een gezellige boel van
maken en niet te vergeten, een lekkere maaltijd bereiden. Zo’n jubileum moet natuurlijk gevierd worden en dat hebben we gedaan op
maandag 9 nov. jl. door met z’n allen te gaan bowlen in Bowlingcentrum Mijdrecht en aansluitend daar
te genieten van een overheerlijke
maaltijd. Dit werd mogelijk gemaakt
door: HP Staal Vianen, Bots diervoeders, Schadenet Kranenburg en E
Kroon metalen. Onze hartelijke dank
daarvoor. We hebben een bijzonder
gezellige avond gehad.

Het Pruttelpotje is een sociaal gebeuren waar mensen met een lichte beperking kunnen eten en socializen voor slechts 6 euro per avond.
De prijs willen we zo laag mogelijk houden omdat wij vinden dat
de kosten geen belemmering mag
zijn om te komen. Twee keer per
maand, op maandagavond, huren
we Het Paradijs om daar te koken
en te eten. Het is een inmiddels vaste groep trouwe eters, maar er kunnen nog meer bij (met name dames
zijn welkom, de heren zijn nu veruit
in de meerderheid). Meer informatie kunt u krijgen via St. Tympaan/
De Baat. Om ook de komende jaren te kunnen blijven draaien zoeken we donoren. Voor 10,- per jaar
(meer mag natuurlijk altijd) kunt u
al donor worden en helpt u ons in
ons voortbestaan. Wilt u donor worden stuur dan even een mailtje naar
hetpruttelpotje@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

Erika Spil overhandigt
lokale cadeaubon aan
mantelzorger
De Ronde Venen - Woensdag 11
november heeft wethouder Erika Spil samen met vrijwilligers van
Tympaan-De Baat de lokale cadeaubon aan een mantelzorger
uit de gemeente overhandigd. Alle
mantelzorgers in de gemeente die
bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg ontvangen de cadeaubon
namens het college als dank voor
de zorg die zij geven aan een naaste. Wethouder Erika Spil: “Dinsdag
10 november was het de Dag van
de Mantelzorg. In heel Nederland
is er deze dag extra aandacht voor
mantelzorgers. In De Ronde Venen
verspreiden we de extra aandacht
voor de mantelzorgers over drie dagen. Namelijk 9, 10 en 11 november. Alle mantelzorgers die bekend
zijn bij het Steunpunt Mantelzorg
krijgen op één van deze dagen een
lokale cadeaubon thuisbezorgd. Ik
hoor regelmatig dat mantelzorgers
het dankbaar werk vinden om hun
naaste te verzorgen. Zij doen het uit
liefde. Tegelijkertijd hoor ik ook dat
het zwaar kan zijn, omdat er veel op

hen af komt. Door middel van de cadeaubon willen we als college alle
280 mantelzorgers in de gemeente
bedanken voor hun inzet. Ook vinden wij het belangrijk om hen te laten weten dat zij er niet alleen voor
staan in De Ronde Venen. Mantelzorgers die zich nog niet als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg hebben aangemeld kunnen dit
alsnog doen, zodat ook zij in aanmerking komen voor de lokale cadeaubon. Zo houden wij zicht op
mantelzorgers in de gemeente en
kunnen we ze beter ondersteunen.
Daarnaast wil ik ook alle vrijwilligers
bedanken die ervoor zorgen dat de
cadeaubon persoonlijk bij de mantelzorgers wordt afgeleverd.” De lokale cadeaubon is een initiatief van
ondernemers uit Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en Wilnis en is speciaal ontwikkeld voor de mantelzorgers in de gemeente. Mantelzorgers
die niet thuis zijn als de vrijwilliger
langs komt om de lokale cadeaubon
te overhandigen krijgen de cadeaubon per post opgestuurd.

Actie Schoenmaatjes van
de Antoniusschool
De Hoef - Om de twee jaar doen basisschool Antonius en de parochiekerk in De Hoef samen mee met de
actie Schoenmaatjes. In de afgelopen weken hebben de leerkrachten
aandacht besteed aan deze actie
door met de kinderen te praten en te
lezen over geven en delen. Ook is er
informatie bekeken over kinderen in
verre landen. Er werden liedjes gezongen ter voorbereiding van een
gezamenlijke viering. De leerlingen
leren met deze actie dat het goed is
om te delen met kinderen op de wereld die het minder hebben. Na de
introductie over de actie Schoenmaatjes hebben alle leerlingen een
schoenendoos in hun klas versierd.
Daarna ging de doos mee naar huis
om te vullen met klein speelgoed,
schoolspullen en toiletartikelen. Op
woensdag 11 november werden alle
dozen weer mee naar school geno-

men. Er zijn bijna 100 schoenendozen van de school naar de kerk gebracht op donderdag 12 november.
Het was een prachtig gekleurde optocht! In de kerk hebben de kinderen samen het Schoenendooslied
gezongen om daarna alle dozen voor
het altaar achter te laten. Op zondag 15 november was er een speciale gezinsviering. De parochianen
hadden tijdens dezelfde actie periode de gelegenheid gekregen om
hun steentje bij te dragen. Ze deden
dat door ook spulletjes mee te nemen voor in de dozen of een financiële bijdrage te leveren voor verzending. Tijdens de viering waren er
veel schoolkinderen met hun ouders
in de kerk. De actie werd afgesloten
met het zingen van het lied “Het is
een feest om iets te geven”. Wat is er
waardevoller dan kinderen te leren
dat ze een verschil kunnen maken!

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

Lekker warm!
Echtpaar uit Mijdrecht
gaat vulkanen bedwingen
Mijdrecht – Nicaraqua - Daan
Wouterse en Caroline Wouterse –
Geerts stappen zaterdag 21 november met hun mountainbikes op het
vliegtuig naar Nicaragua. Daar gaat
het echtpaar uit Mijdrecht in 9 dagen tijd 400 kilometer mountainbiken. Dit doen zij samen met 17 mede bikers om geld in te zamelen
voor Stichting WereldOuders. Caroline: “Een aantal jaren geleden las ik
een artikel in de krant over WereldOuders en de Nicaragua Volcano
Challenge. Mijn interesse was gewekt! Dit jaar ben ik zelf in de gelegenheid om deze fysieke uitdaging
aan te gaan. Mijn man Daan heeft
zich ook laten motiveren voor deze
‘once in a lifetime experience’. Kinderen verdienen een eerlijke kans,
waar ook ter wereld!! Samen sterk
voor WereldOuders, zo voelt het
voor mij.”
Volcano Challenge
De Nicaragua Volcano Challenge
die dit jaar voor de 4de keer wordt
georganiseerd, voert langs meren
en vulkanen over prachtige single
tracks en uitdagende zwarte paden. Mede door de hitte en de hoge luchtvochtigheid is dit een stevige uitdaging. De ultieme combinatie
van sportief bezig zijn en goed doen.
Iedere deelnemer zamelt voorafgaand aan de reis geld in voor het
familiehuis en de projecten van WereldOuders in Nicaragua. Het bij-

zondere van de reis is dat de deelnemers zelf ervaren wat het werk
van WereldOuders inhoudt. Tijdens
het bezoek aan het familiehuis, zien
ze met eigen ogen dat hun bijdrage daadwerkelijk een verschil maakt
in het leven van voorheen kansloze
kinderen. “De combinatie van een
goed doel steunen en een sportieve en avontuurlijke week samen met
mijn vrouw Caroline beleven, daar
kijk ik enorm naar uit”, aldus Daan.
WereldOuders in Nicaragua
Nicaragua is een van de negen landen waar WereldOuders structurele
projecten heeft voor thuisloze kinderen. Deze kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze
naast liefde, aandacht en verzorging, ook scholing en minimaal een
vakopleiding krijgen. Er is zelfs de
mogelijkheid te gaan studeren. Jongeren blijven aan WereldOuders
verbonden totdat het zelfstandige
volwassenen zijn.
Alleen op deze manier hebben ze
echt een kans op een goede toekomst waarmee ze zichzelf en hun
samenleving versterken. De familiehuizen waar de kinderen en jongeren wonen, zijn grote stukken land
met verschillende huizen, scholen,
landbouwgrond en vaak ook een
bakkerij en een kliniek. De deelnemers aan de challenge zullen een
paar keer overnachten in het familiehuis.

Vindt u het ook zo lekker warm!
In de eerste week van november loop ik ’s avonds laat nog
buiten: 16 graden! Het voelt wel
raar. Je systeem zegt: dit is wel
erg warm. Dat vindt het fluitenkruid ook. Deze voorjaarsbloem
zie je aarzelen “gaan we bloeien
of toch maar niet?” De wilde eenden hebben ook zoiets: wat gaan
we doen... een nest bouwen? , de
egels scharrelen rond: in winterslaap gaan of nog even wachten?
Intussen lopen vele enthousiastelingen, bekende en onbekende
Nederlanders maar ook Belgen,
de mijlpalen naar Parijs. 550 kilometers in etappes om de onderhandelaars uit 190 landen van de
grote klimaatconferentie een hart
onder de riem te steken. Er wordt
hiermee ook een duidelijk signaal
van urgentie gegeven. Dit soort
signalen worden gegeven door
organisaties uit heel veel landen
De organisator van de wandeling,
Urgenda, heeft via de rechter de
Nederlandse staat gedwongen
een beter klimaatbeleid te voeren.
Een opzienbarende rechtszaak
met een verrassend succes! Het
klimaatprobleem is van ons allemaal, ook van ons in De Ronde

Venen. Als we wereldwijd doorgaan met onze manier van leven
en werken zoals we nu doen stijgt
de wereldtemperatuur deze eeuw
minimaal met 4 graden. De gevolgen zullen schrikbarend zijn. Veel
meer turbulentie in de atmosfeer.
Enorme stormen, extreem veel regen en dus overstromingen, grote droogtes etc. met als gevolgen
het nog sneller uitsterven van
soorten en bedreiging van de gezondheid van mensen. Dat willen
we niet! Overigens wordt er door
deskundigen op gewezen dat ook
ingrepen in het stroomgebied van
rivieren, het kappen van oerwouden en het bebouwen van uiterwaarden ook veel invloed hebben
op de klimaatverandering. Willen
we deze planeet leefbaar houden
dan moeten de bedrijven overal ter wereld (ook de landbouw)
vergroenen, moeten wij vaker de
fiets nemen , betaalbaar elektrisch gaan rijden en kiezen we
voor groene stroom of voor onze
eigen zonnepanelen. De 190 landen gaan in Parijs afspraken maken om de temperatuurstijging te
beperken tot 2 graden max. Nederland scoort erg slecht op hert
gebied van klimaatmaatregelen,
in Europa staan we op plaats 27,
net voor Estland maar we moeten Bulgarije laten voorgaan. Laat
Nederland zijn leven beteren!
Misschien kunnen we dan weer
eens gaan schaatsen op de sloten
en vaarten in onze mooie waterrijke omgeving, kunnen we weer
eens sneeuw schuiven , sneeuwballen gooien of een sneeuwpop
creëren. Heerlijk toch!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Smakelijke avond bij
de Passage
De Ronde Venen - Op donderdag 26 november 2015 komt de
heer Theo Rekelhof, een authentiek mens, geboren en getogen aan
de oever van de Westeinderplassen
vertellen over de palingvisserij bij de
“Chr. Vrouwenbeweging Passage
Mijdrecht”. Zijn verhaal gaat vooral
ook over de uitstervende paling, de
niet meer zo zeldzame meerval en

diverse andere onderwaterbewoners. Theo Rekelhof is onlangs gekozen tot “ Held van de Smaak van
Noord Holland 2015”. Dit belooft
een interessante en…… smakelijke avond te worden. Locatie: Irene,
Kerkstraat 11 – naast de Janskerk
te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur –
koffie v.a. 19.45 uur Introducees zijn
van harte welkom ad euro 2,50.

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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Sinterklaas kwam in Mijdrecht aan met wel 40 Zwarte Pieten.
Op het Raadhuisplein was dat zaterdag dus wel genieten!
De Zwarte Pieten Bende van VIOS zorgde voor vrolijke muziek.
Dit tot groot vermaak van het veelkoppige publiek.
Want mede door het optreden van een zekere Hans van Veen,
waren veel inwoners uit het dorp al vroegtijdig op de been.
In afwachting van Sinterklaas en zijn Pieterbazen,
werd iets leuks voor Sint bedacht, het zal je niet verbazen.
Kinderen hadden voor hem een cadeautje in petto.
Want Sint mag ook wel eens wat krijgen was het credo.
Voor Sint waren er ook mooie kleurplaten beschikbaar.
Voor een tijdelijk onderkomen in het dorp, ’t is niet waar.
Sint kan daar af en toe voor een ‘bed & breakfast’ terecht
als hij moe is na zijn rondgang door groot Mijdrecht.
Burgemeester Divendal vroeg Sint zijn cadeau uit te pakken.
Dat was een mooie stoel waarin de Sint zich graag liet zakken.
De Sint vertelde dat hij graag De Ronde Venen bezoekt
en daar elk jaar met zijn Pieten een kaartje voor boekt.
Daarna begaf Sint zich op het plein vol kinderen en mensen
om hen allemaal een fijne sinterklaas te wensen.
De Nieuwe Meerbode wenst u
een leuk en veilig Sinterklaasfeest toe!
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Levensloopbestendige
appartementen aan Bernhardlaan?
Vervolg van de voorpagina.
Overlast in nabijgelegen straten
Het is de vraag of aanwonenden van
genoemde stratenwarm lopen voor
het plan om die routering voor de
in- en uitrit van de geplande garage onder het nieuwe appartementencomplex. Het lijkt er op dat direct
aanwonenden van de Bernhardlaan
vooral niet de Bernhardlaan zelf als
ontsluitingsroute willen. Onbekend
is of de gemeente hierover in een
eerdere fase al toezeggingen heeft
gedaan of afspraken heeft gemaakt
over het autoverkeer.
Woningbouw mag,
extra verkeer niet
Het merendeel van de omwonenden
zou geen bezwaren hebben tegen
nieuwbouw met vier lagen.
Veel direct omwonenden van de

nieuwbouwlocatie bedachten een
reeks van argumenten om de verkeersafwikkeling te laten verlopen
via de Stadhouderlaan.
De Bernhardlaan zou niet geschikt
zijn vanwege het fietsverkeer, omdat de weg gebruikt wordt als wandelpad en omdat de ontsluiting
ten koste van het bestaande groen
langs de Bernhardlaan zou gaan.
Kortom, woningbouw ter plekke is
prima, maar vooral bewoners van
andere straten moeten maar leven met en opdraaien voor het toenemende autoverkeer. Slechts een
zeer klein aantal direct aanwezigen
kon zich vinden in een ontsluiting
via de Bernhardlaan.
Zichtlijnen
Een aantal omwonenden gaf aan
voor één woonblok te zijn. Dan zou

meer ruimte over blijven voor groen.
Toch liet een meerderheid weten te
kiezen voor twee kleinere bouwblokken. Dat zou een speelsere uitstraling hebben en minder massaal
ogen. Dat zou de aantrekkelijkheid
van zichtlijnen vergroten. De bewoners van de Stadhouderlaan willen
dat de nieuwbouw hun privacy en
woongenot niet aantast. Tijdens de
informatieavond werd duidelijk dat
veel belangstellenden zorgen hadden over het groen.
GroenWest heeft aangegeven ideeen, meningen en aandachtspunten
mee te willen nemen in de verdere
planontwikkeling. Wat dat “meenemen” precies betekent, is niet duidelijk voor bewoners van nabijgelegen straten. Zij zijn bezorgd dat de
verkeersdruk en onveiligheid zullen
toenemen.

Inleveren woongenot
“Moeten wij ons woongenot inleveren voor een nieuw appartementencomplex aan de Bernardlaan? Laat
de gemeente ons opdraaien voor
die nieuwe ontwikkeling? We zijn er
helemaal niet gerust op”, aldus een
bewoner van de Stadhouderlaan.
“Het zal toch niet gebeuren dat de
ontsluiting naar die parkeergarage gaat via het smalle, doodlopende weggetje naast onze woningen?
Er ligt daar nog een sloot en er staat
ook veel groen. Wij woonden hier
eerder en het is te hopen dat de gemeente daar goed notie van neemt.
Want de gemeente staat er om bekend dat bestaande bestemmingsplannen erg makkelijk worden veranderd. Verkeer voor woningen aan
de Bernhardlaan moet via de Bernhardlaan. Dat lijkt mij een heel normale gedachte.”

‘Kunt u de kleine lettertjes
niet meer lezen?’
Regio - Vraag alles over multifocale lenzen tijdens de speciale open
dag bij Sijbrants en van Olst in Uithoorn op zaterdag 21 november a.s.
Armen die te kort zijn om de krant
nog te kunnen lezen.
Drie leesbrillen thuis en een voor
in de auto. SMS’jes die niet te lezen zijn. Na je veertigste word je er
een keer mee geconfronteerd dat
je ogen, als gevolg van een natuurlijk proces, slechter worden. “Multifocale lenzen zijn ideaal voor mensen die nu al lenzen of een bril dragen, maar merken dat lezen lastiger
wordt”, aldus Muus Sijbrants, contactlensspecialist bij Sijbrants en
van Olst in Uithoorn.
Op zaterdag 21 november a.s. houdt
Sijbrants en van Olst in samenwerking met Bausch+Lomb van 09:30
tot 17:00 uur een speciale open dag
waar u alles kunt vragen over multifocale lenzen. En waar u vrijblijvend
kunt proberen of het iets voor u is.
Muus Sijbrants vertelt: “Veel mensen grijpen eerst naar een leesbrilletje, maar hebben er al snel zes
of zeven omdat ze ‘m overal nodig
hebben. Anderen doen niets, omdat ze zich met leesbril ‘oud’ voelen.
Het voordeel van multifocale lenzen
is dat je er niets van ziet, dus gewoon jezelf blijft, terwijl je toch overal scherp ziet.”

Fabeltjes
De meeste mensen weten nog
maar weinig over multifocale lenzen. “Moet ik dan door een minivenstertje kijken? Of mijn hoofd telkens omhooghouden en naar beneden kijken om te kunnen lezen?”
horen opticiens vaak. “Dat zijn fabeltjes,” zegt Muus Sijbrants, “zo’n
lens zit heel ingenieus in elkaar en
je hoeft helemaal niets te doen, het
gaat vanzelf. Maar de precieze werking leggen we op de open dag duidelijk uit. Tevens kunnen mensen de
multifocale lens van Bausch+Lomb
dan een maand lang gratis uitproberen.” De lenzen zijn gemaakt van
super zuurstofdoorlatend materiaal
en voelen zeer comfortabel aan.
Wilt u de lenzen uitproberen, dan is
het raadzaam een afspraak te maken; voor informatie kunt u gewoon
binnenlopen zaterdag 21 november.
Juist voor mensen die op kantoor
werken, is het zicht dichtbij en op
de zogenoemde tussenafstand van
groot belang. Niet alleen bij het lezen van papier, maar ook van smartphones of, iets verder weg, de laptop of pc. En zeker wanneer je nu
een bril of lenzen draagt voor veraf, is het ideaal als dat allemaal in
een keer gecorrigeerd kan worden.
Open dag multifocale lenzen: zaterdag 21 november 2015 van 09:30 tot
17:00 uur.
Zie ook advertentie elders in dit blad

Kinderen van OBS De
Trekvogel ontbijten op school
De Ronde Venen - - Woensdag
11 november mochten de leerlingen
van OBS De Trekvogel op school ontbijten. Zij deden weer mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. In de klassen genoten de kinderen aan gezellig gedekte tafels van bruin brood,
krentenbollen, mandarijntjes, melk,

(smeer)kaas, jam, appelstroop, komkommer en ander lekker beleg. Dit
jaar was het ontbijt nog weer gezonder dan de jaren hiervoor. Kinderen
zien het belang in, dat ontbijten belangrijk is. Het ontbijt levert de energie van de dag. Naast dat het belangrijk is, was het ook erg gezellig.

Doe een gratis bloedsuikertest
Mijdrecht - Op 14 november is het
Wereld Diabetesdag. Een goed moment om aandacht te vragen voor
deze ziekte! Vanaf maandag 16 november t/m vrijdag 20 november
2015 kunt u van ’s ochtends 09.00
uur tot ’s middags 17.00 uur gratis
uw bloedsuiker laten testen in Service Apotheek de Ronde Venen.
Waarom een gratis bloedsuikertest?
In Nederland lopen ongeveer
250.000 mensen rond met diabetes
terwijl ze daar niet van op de hoogte
zijn. En wat is uw risico op diabetes?
Vul de Diabetes Risicotest in op on-

ze website (https://apotheekderondevenen.leef.nl/) en laat bij een verhoogd risico gratis uw bloedsuiker
testen. Want aandoeningen die veel
ongemak kunnen veroorzaken, sporen wij het liefst zo snel mogelijk op!
Hoe werkt de bloedsuikertest?
Uw bloedsuikerwaarde wordt in 5
seconde bepaald. Daarvoor hebben
we slechts één druppel bloed nodig,
verkregen uit een vingerprik. Kom
langs voor een gratis bloedsuikertest in Service Apotheek de Ronde
Venen. U vindt hen aan de Hoofdweg 6a in Mijdrecht
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Financiële chaos
Op donderdag 5 november j.l.
heeft de gemeenteraad van
De Ronde Venen uren gesproken over de begroting van 2016.
Ik heb het met een schuin oog
via internet kunnen volgen. En
ik kan u vertellen: er was goed
nieuws en er was slecht nieuws.
Laat ik beginnen met het goede nieuws: het Hertenkamp in
Mijdrecht is voorlopig gered
(maar dat wist u waarschijnlijk
al). Het voorstel van het CDA
om deze bezuiniging te schrappen werd gesteund door een
meerderheid van de gemeenteraad. En dan het slechte nieuws:
het gemeentebestuur weet nog
steeds niet hoe ze de komende jaren kosten gaan besparen. Met lapmiddelen is de begroting voor 2016 goedgekeurd.
Maar over de meerjarenbegroting, en de posten waarop bezuinigd moet worden, gaan de
politici nog vele avonden discussiëren. Ze hebben dat doorgeschoven naar het voorjaar
van 2016 en eufemistisch een
“takendiscussie” genoemd.
Opvallend was de afwachtende houding van het College van
B&W. Waar in de vorige raadsperiodes Pieter Palm van de
VVD een strakke regie voerde,
lijkt huidig financieel wethouder
David Moolenburgh (CDA) het
niet helemaal in de hand te hebben. En hij grijpt meteen naar
een middel dat jarenlang taboe
was: verhoging van de OZB. Ja,
u hoort het goed, u gaat als inwoner het komende jaar 6%
meer OZB belasting betalen.
Maar waarvoor eigenlijk? In de
begroting staat dat deze verhoging (die ruim 400 duizend euro
oplevert) nodig is voor de kosten binnen het Sociaal Domein
(zaken zoals arbeidsparticipatie, ouderenzorg en jeugdzorg).
En daar zit nu het probleem.
Niemand weet precies waarvoor dat geld eigenlijk nodig
is. Wethouder Erika Spil (Pvda/
GroenLinks) kon niet goed aangeven voor welke specifieke taken dit geld bedoeld is. Wel
werd duidelijk tijdens de vergadering dat het geld niet aan
zorg besteed zal worden, maar
aan het aannemen van nieuwe
ambtenaren. De enige partij die
nog wat kritische vragen stelde was de VVD. Voor de coalitiepartijen bleek het geen enkel

probleem dat er geen concrete
onderbouwing was voor de 6%
belastingverhoging. En wethouder Spil kwam er uiteindelijk vrij
gemakkelijk mee weg. Dat heeft
ze mede te danken aan fractievoorzitter Ernst Schreurs van
PvdA/GroenLinks. De ongekende felheid waarmee Schreurs
zijn wethouder altijd verdedigt
is prijzenswaardig. Daar zouden andere coalitiepartijen een
voorbeeld aan kunnen nemen.
Maar je kunt het ook te ver
doorvoeren. Wie de politiek de
afgelopen jaren een beetje gevolgd heeft, weet dat wethouder
Spil niet altijd een even sterke
indruk maakt. Wanneer je dan
als fractievoorzitter je onvoorwaardelijke steun blijft volhouden, en kritiekloos al haar voorstellen aanneemt, dan verlies je
aan geloofwaardigheid. In dit
geval beweerde Schreurs dat de
noodzaak van de belastingverhoging zou blijken uit een onderzoeksrapport. Lees: een onderzoeksrapport dat niemand
bij de hand had, en waar niet
naar verwezen wordt binnen de
begroting. En dat is nu precies
de truc die gemeenteraadsleden zouden moeten doorzien.
Een onderzoeksrapport waarvan de inhoud nooit bekrachtigd is door een besluit van de
gemeenteraad kan nooit de onderbouwing zijn van een uitgave van meer dan 400 duizend
euro. Los nog van de vraag of
dit onderzoeksrapport werkelijk iets zegt over de noodzaak
van de belastingverhoging. Wat
de gemeenteraad nu heeft gedaan is dat ze een open cheque
hebben uitgeschreven. Op uw
en mijn kosten. Ongetwijfeld zal
er een nieuwe manager of adviseur worden aangenomen die
goed werk verricht. Maar dit is
niet de manier waarop een gemeente tot besluitvorming zou
moeten komen.
Oh, en dan nog iets. Herinnert
u zich nog dat ik me de vorige keer afvroeg hoeveel geld
de gemeente heeft verloren op
de Klinkhamerlocatie in Vinkeveen en de Stationslocatie in
Mijdrecht? Dat werd op 5 november ook nog even tussen
neus en lippen door medegedeeld: ruim 1,6 miljoen euro.
Kortom, het gaat allemaal lekker op het gemeentehuis.

Mozaiek Huisnummertjes

“Sint Nikolaas en zijn Knecht”, Jan Schenkman ca. 1845. Dit is de allereerste
afbeelding van de zwarte knecht van Sinterklaas. Vanuit de huidige discussie
over Zwarte Piet gezien, is het opvallend dat Schenkman de zwarte knecht
een eervolle vertrouwensrol heeft toebedeeld; hij draagt de geldkist”.

Wilnis - In de eerste les legt u het
mozaïek met de stukjes glasmozaiek. We maken ook gebruik van een
glasmozaïek-tang om de stukjes op
maat te knippen.
In de tweede les wordt de lijst afgewerkt in een kleur naar keuze en
wordt het mozaïekwerk gevoegd. U
brengt een doos of kratje mee om
het werk te vervoeren. De materiaalkosten: 22,00 kunt u in de eerste
les aan de docent te voldoen. Docente Ineke Makkink verzorgt deze

workshop in twee dagdelen op de
woensdagen 9 en 16 december van
19.30-22.00 uur.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl

Oranje Fonds reikt
Buurtcadeau uit

Het Sinterklaasfeest door
de eeuwen heen
De Ronde Venen - Op donderdagavond is de algemene ledenvergadering van onze historische vereniging De Proosdijlanden. Aanvang
20.00 uur in gebouw De Schakel
aan de Dorpsstraat 20 te Wilnis.
Na de pauze (rond 20.30 uur) verzorgt de heer Henk Butink een audiovisuele presentatie getiteld: “Het
Sinterklaasfeest door de eeuwen
heen.” In een boeiende presentatie, met beeld en geluid, wordt duidelijk hoe het feest hier is gekomen
en hoe het zich verder heeft ontwikkeld. We gaan terug naar de bron,
naar Myra in Turkije waar Nicolaas
bisschop was en naar Bari in Apulië waar hij sinds 1087 begraven ligt.
Aan de hand van muurschilderingen
van Jan Dunselman in de Nicolaaskerk te Amsterdam horen we de bijzondere verhalen over de heilige.
We zien hoe het feest de wereld
over is gegaan. Amsterdam mag gezien worden als bakermat en vorm-

gever van het feest in Nederland.
De stad had in de late middeleeuwen al veel internationale contacten door de scheepvaart. De buitenlandse schepelingen brachten het
feest mee, mede omdat Nicolaas
hun beschermheilige was; we horen waarom.
Eeuwenlang was de Sint alleen,
maar later kreeg hij helpers. Pas
midden negentiende eeuw geeft
de Amsterdamse schoolmeester
Jan Schenkman hem een helper /
knecht. Met zijn prentenboek legt
hij de basis van het Sinterklaasfeest
zoals wij het kennen. Het Sinterklaasjournaal stuurt min of meer de
vernieuwingen van ons volksfeest.
Wist u trouwens dat ze in de buurlanden Sint ook kennen maar Zwarte Piet helemaal niet? Aan het slot
komt een opmerkelijke lokale historische gebeurtenis in beeld. Iedereen is van harte welkom.

OBS De Eendracht hult
zich in warme Sint sferen!
Mijdrecht - Wat is het toch heerlijk dat onze kinderen ongedwongen kunnen genieten van de warme sfeer van het Sinterklaas feest!
Dat we nog steeds de liedjes zingen

van weleer en dat glundere koppies
genieten van alle gezelligheid op
school. Op de Eendracht gaan we
er weer een groot feest van maken,
met alles wat daar bij hoort!

Wilnis - Het Oranje Fonds verraste woensdagmiddag 11 november jl.
Dorpshuis Willisstee met een Oranje
Fonds Buurtcadeau ter waarde van €
3.000. Dit is het eerste Buurtcadeau
dat het Fonds uitreikt in Wilnis. In
buurten waar de Straatprijs van de
Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs. Buurten zijn de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties waarbij
buurtbewoners elkaar ontmoeten
zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds
extra wil investeren in de buurt. Het
Fonds doet dit op allerlei manieren.
Het is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties.
Blij
In Wilnis zijn ze erg blij met het

Buurtcadeau. “Van het geld van het
Oranje Fonds gaan we een nieuw
podium van duurzaam materiaal
aanschaffen”, aldus de heer Ed Duis,
Secretaris van Dorpshuis Willisstee.
“Het nieuwe podium gaat veelvuldig
gebruikt worden bij de vele activiteiten die wij door een jaar heen organiseren in het dorpshuis”.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde
het 27,4 miljoen aan organisaties die
een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden
zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a.
gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima
zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
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Yellow Blizzards op koers
voor Final 4 EGBL 2016

Atalante Basisscholentoernooi gaat beginnen
Vinkeveen - Na drie weken les gegeven te hebben op de basisscholen gaat deze week het Vinkeveense
basisscholen volleybaltoernooi van
Atalante van start. Hans Ritmeester
van de Nederlandse Volleybal bond
heeft alle kinderen van de groepen
3 tot en met 8 in twee lessen de fijne kneepjes van het volleybalspelletje bijgebracht en dat mogen de kin-

deren op 18 en 25 november laten
zien. Eenderde van alle kinderen uit
deze groepen heeft zich al opgegeven voor het toernooi. Op 18 november zullen in sporthal de Boei zo’n
90 kinderen uit de groepen 3, 7 en
8 om de bekers strijden. Iedereen is
welkom om vanaf 13.00 – 15.30 de
kinderen vanaf de tribune aan te komen moedigen.

Jubileumsymposium Spel
en Sport
De Ronde Venen - Spel en Sport
heeft al 25 jaar als doel: steeds meer
senioren aan het bewegen te krijgen. En Spel en Sport is van plan om
dat nog jaren te blijven doen. Daarom staat de viering van dit 25-jarig jubileum ook deels in het teken
hiervan. Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat senioren in
beweging komen? In het symposium ‘Bewegen op recept’ zoeken we
naar een antwoord. Dit symposium
is op maandag 23 november in de
Raadzaal van het gemeentehuis in
Mijdrecht. We hebben huisartsen,
fysiotherapeuten, diëtisten, mensen
die beroepshalve betrokken zijn bij
senioren uitgenodigd om met ons
mee te denken over die vraag. En
natuurlijk zijn de betrokkenen zelf,
de senioren, ook van harte welkom.
Spreker
Spreker is bewegingswetenschapper Mathieu de Greef, verbonden
aan de Rijksuniversiteit van Groningen en aan de Hanzehogeschool
daar. Zijn specialiteit is het stimuleren van lichamelijke activiteit van
ouderen en de effecten van bewegen op het verouderingsproces.
We zijn blij dat hij als bekend spreker over dit onderwerp naar ons toe
wil komen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat senioren in beweging
komen? Met de verkregen informatie gaan we met elkaar hierover in
discussie om te komen tot ook op
dit punt goede zorg voor senioren.
Mogelijkheden
Uiteraard zal Spel en Sport laten
zien, welke mogelijkheden het biedt

aan senioren om te bewegen. Het
aanbod loopt van aangepaste beweegvormen als zitgymnastiek tot
Super Sportief, badminton en volleybal. Voor iedereen, hoe (weinig)
fit je ook bent, is regelmatig bewegen belangrijk. Zo’n 700 mensen ervaren dat al elke week. En wie eenmaal meedoet, zal niet gauw een les
verzuimen, samen met anderen bewegen en sporten is gezond en gezellig!
Feestelijk
Het wordt ook een feestelijk symposium, met name door het optreden
van Ms. en Mrs. Tom, die op hun eigen vrolijke manier de draak steken
met de beweegmanie. De gemeente
De Ronde Venen steunt dit symposium van harte. Wethouder Erica Spil
zal in dit symposium ingaan op het
beleid van de gemeente ten aanzien
van samen zorgen voor de senioren
in de gemeente. Spel en Sport viert
het 25-jarig jubileum niet alleen met
dit symposium, in de week ervoor
is er ook een feestmiddag voor alle
deelnemers. We zijn in deze 25 jaar
gegroeid van één naar 40 groepen,
van één soort les naar meer dan 10
verschillende vormen, van een paar
naar meer dan 60 vrijwilligers, die
met elkaar het wekelijks uur bewegen mogelijk maken. Voor het symposium bent u op maandag 23 november welkom in de raadzaal van
het gemeentehuis in Mijdrecht, ingang Raadhuisplein, vanaf 19.00
uur, het programma begint om
19.15 uur. U kunt zich opgeven via
de website www.symposiumdrv.nl.
of telefonisch 28 55 19.

Vinkeveen - Van vrijdag 13 november t/m zondag 15 november heeft
er een uniek evenement in Vinkeveen plaatsgevonden. Voor het eerst
is er in Nederland een jeugd Europacup toernooi (European Girls
Basketball League) georganiseerd.
Hier heeft ook een Nederlands team
aan mee gedaan, genaamd de Yellow Blizzards. De Yellow Blizzards
is een team dat is samengesteld uit
jonge talentvolle meiden tot 19 jaar.
Al deze meiden spelen eredivisie
jeugd onder 20 en/of spelen mee in
de senioren eredivisie in Nederland.
Daarnaast spelen nagenoeg al deze
meiden ook bij de nationale teams
van de NBB in hun leeftijdsklasse.
Stichting HPC Blizzards Womens
Basketball is de drijvende kracht
achter dit Europacup project. Deze stichting heeft als doel toptalenten in het vrouwenbasketball optimaal te ondersteunen en begeleiden. Stichting HPC Blizzards is een
platform die alle hoofd- en bijzaken
op hoog niveau invult, waardoor
toptalenten maximaal kunnen ontwikkelen en presteren. Dit initiatief
is ondersteund door de NBB, NOC/
NSF, CTO Amsterdam en FIBA Europe. Zonder hulp vanuit gemeente
de Ronde Venen was het organiseren van dit project niet mogelijk geweest. Verschillende ondernemers
waaronder s’Anders eten en drinken, Plakkaatje, Motion Gietvloeren,
Jumbo, Basic Office Solutions, Makau Creations, Sushi Time, Keurslagerij Stefan van Kreuningen, Kerngezond, Wintours, A-Side Media,
Parkendaal Lyceum, Showballet Nicole, PEAK, Kinderopvang de Ronde
Venen, Hampshire Hotel Mijdrecht
en De Rabobank hebben ook zeer

de Vecht. Tijdens deze zinderende en
super spannende avond hebben de
vrouwen bewezen dat zij de sterkste
waren en kwamen die avond dan ook
als onverslagen winnaar uit de bus.

de Boei
Gedurende de afgelopen 3 dagen is
er door 6 Europese teams in De Boei
(speellocatie Vinkeveen) de 1e ronde van de Europacup (EGBL) gespeeld. Dit waren drie teams uit Letland, 2 teams uit Scandinavië (Zweden en Finland) en ons eigen team
de Yellow Blizzards. Ze hebben gedurende deze drie dagen bij de zeilschool in Vinkeveen overnacht. Zowel de zeilschool Vinkeveen en de
Boei hebben dit evenement fantastische gehost. Ook de hulp van Argon Basketball heeft ervoor gezorgd
dat we veel extra handen hadden
om het evenement op te zetten en
draaiende te houden. HPC Blizzards Womens Basketball kijkt met
een zeer goed gevoel terug op deze 3 dagen en hoopt dat dit topsport evenement volgend jaar weer
met net zoveel enthousiasme wordt
omarmt! Het team Ridzene BS werd
uiteindelijk winnaar van het toernooi
en Yelow Blizzards eindigde op een
verdienstelijke 4e plaats. De volgende ronde is in februari 2016 in Riga
waar de teams de 2e ronde van het
EGBL U19 zullen spelen. Hier zullen
de Yellow Blizzards weer strijden om
bij de beste 4 teams te komen zodat
ze zich uiteindelijk plaatsten voor
de grote finale in mei 2016. Hierbij
wil HPC Blizaards Womens Basketball nogmaals de Gemeente de ronde Venen, het bedrijfsleven en alle
vrijwilligers bedanken, zij hebben er
mede voor gezorgd dat dit evenement een groot succes is geworden.
Foto: sportinbeeld.com

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Terwijl het buiten flink regende zaten de Hartenvrouwen binnen lekker te bridgen op 10 november. Er werd weer flink geboden, soms te weinig en soms te veel.
Je bent al blij als je het gebodene
haalt. De kaarten waren goed geschud want slechts twee keer werd
6 harten geboden en helaas niet
gemaakt. Eugenie en Riet sleepten 100% binnen door 6 SA te bieden en te maken. Een enkele keer
blijft de bieding steken op 1 klaveren en verder worden alle contracten tussen 1 klaveren en 6 Sans
wel een keer geboden. In de A deden Janny en Kitty goede zaken en
haalden met 62,92% de winst binnen. Gertrude Doodkorte en Tiny
van Drunen werden mooi tweede
met 54,58% en derde werden de altijd rustige en overwogen spelende
Kokkie vd Kerkhoven en Corry Smit.
In de B deden Marja en Sandra het
goed en stonden op de eerste plaats
met 58,75%, tweede Tina Wagenaar
en Bibeth Koch die hiermee hun

HSV veterinnen zijn kampioen
De Hoef - Afgelopen vrijdagavond
13 November speelden het veteranen vrouwen team van HSV.uit de
Hoef hun 5e en laatste toernooi uit
een reeks toernooien in Loenen aan

enthousiast gereageerd op dit unieke topsport evenement en hebben
dit tevens mogelijk gemaakt.

Suoer trots op elkaar en op de coach
vierden zij daarna nog hun feestje in
de kantine van HSV in de Hoef. Aankomende zondag om 16.00 uur worden de vrouwen gehuldigd in de Hoef.

eerste plaats in de competitie verstevigden, derde plek voor Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot met
52,92%. Tussenstand na de tweede
ronde in de A 1. Alice en Ted, 2. Kitty
en Janny en 3 Ploon en Marja. In de
B 1. Bibeth en Tina, 2. Mieneke en
Hilly en 3. Sandra en Marja.
Als u ook eens wilt kijken of u 6 SA
kunt spelen bij bridgeclub Hartenvrouw, geef u op bij de secretaresse 0297569910 of mail ons hartenvrouw2015@gmail.com

Een kalme week op het
groene laken
Regio - Inmiddels waait het al buiten al een paar dagen flink maar
bij de biljarters leek het afgelopen
week wel stilte voor de storm. Uiteraad wel een hoogste serie maar
geen extreem hoge en ook een kortste partij maar ook deze was niet
heel erg kort vergeleken met vorige week. Ook tijdens de wedstrijden werd er flink gestreden maar
ook daar geen partijen die er uit
sprongen. Was er dan niks aan deze week? Natuurlijk wel, de nummer
2 van de 1e divsie kon de koppositie
overnemen en dat zelfde gold voor
de nummer 2 in de 2e divisie. Of dat
lukte staat verderop in dit stukje en
is ook terug te vinden op de website
van de biljartfederatie de Ronde Venen, www.biljartfederatie.nl .
1e divisie
De Kuiper Stee/Inn ontving de Merel/Heerenlux 1. De Merel kon, omdat DIO vrij was, de kop in de 1e divisie overnemen. Daarvoor was dan
wel een ruime winst nodig. Kees
de Zwart (de Kuiper Stee Inn) blijft
goed in vorm en versloeg dan ook
John Vrielink dus dat was een minpunt maar dan ook wel het enige voor de Merel. De andere “Merels” zetten dat, ondanks dat de biljarts niet optimaal waren, keurig
recht door de resterende 3 partijen te winnen en dat was ruim voldoende om de kop over te nemen.
John Vrielink maakt ondanks zijn
verlies wel de hoogste serie van de
week, 51 caramboles, 34%. De Merel/Heerenlux 2 maakte het Lutis/
de Springbok knap lastig. Piet Best
en Krelis van de der Linden trokken
hun partijen naar zich toe maar dat
deden Henk Doornekamp en Piet
Stokhof namens Lutis en zij zorgden daarmee voor de eindwinst van
4-5. De Merel/Heerenlux 3 haalde
opnieuw flink uit. Deze maal was
het Bar Adelhof 1 dat kansloos, 9-0,
naar huis gestuurd werd. Bar Adelhof 2 speelde tegen de Springbok 1.

Hier was het een op en neer gaande
wedstrijd die de thuisploeg met 5-4
winnend afsloot. Stieva/Aalsmeer
had een kwaaie aan Bar Adelhof 3.
De laatste staat in de bovenste helft
van het rijtje, wil daar zeker blijven
en waarschijnlijk nog wel meer. Allen Pim de Jager verloor van Derk
Bunders maar Stefan Vos, Robert
Daalhuizen en Rohan Janmaat trokken wel de winst naar Bar Adelhof
toe en dat was voldoende voor een
3-6 winst.
2e divisie
In de wedstrijd de Kromme
Mijdrecht tegen ASM 1 trof Gerrit Schuurman (Kromme Mijdrecht)
een sterk speelde Cor Ultee (ASM).
Cor maakte een hoge serie, zette dat
voort in de partij en slaagde er daardoor in niet alleen zijn partij te winnen maar ook de snelste partij (19
beurten) op tafel te leggen. Hennie
Versluis (ASM) won ook maar Martin Hoegee en Ben Schuurman haalden toch 4 punten voor de Kromme Mijdrecht binnen, 4-5. CenS
had een lastige aan ASM 2. Bertus
Oostveen en Jim van Zwieten haalden voor ASM 4 punten maar de
andere 5 gingen toch naar CenS en
dat was voldoende om CenS als de
nieuwe nummer 1 in de 2e divisie te
benoemen. De Springbok 2 had vorige week al een “goeie” en dat werd
deze week doorgezet.
De Kromme Mijdrecht werd geen,
hoewel Laura van de Graaf en
Dylan Huis dichtbij waren, geen enkel punt gegund en daarmee was
het opnieuw een 9-0 zege voor de
Springbok 2. In de laatste wedstrijd
van de week, De Kromme Mijdrecht
3 tegen the Peanutbar, lieten de
spelers van the Peanutbar de keu
weer spreken. Alleen Jan Steenbergen verloor van Egon van der Heijden maar daarmee was het over
voor de Kromme Mijdrecht. De andere 7 punten waren voor the Peanutbar, 2-7.

HVM MB1 wint van Qui Vive MB1
Mijdrecht - Zaterdag 14 november
speelden HVM B1 thuis en was Qui
Vive MB1 hun tegenstander. HVM
startte de wedstrijd scherp en na 2
minuten scoorde Femke vd Berg al
het eerste doelpunt. Dit doelpunt
werd al snel beantwoord met een
1-1 van Qui Vive. Vanuit een strafcorner wist Eva Bastiaansen van
HVM de stand op 2-1 te brengen.
De teams waren zeer aan elkaar gewaagd en door een verdedigingsfout van HVM scoorde Qui Vive een

2-2 waar ze mee de rust ingingen.
In tweede helft bracht Julia Günther
de bal via de achterlijn strak voor het
doel waardoor Eva Bastiaansen het
derde doelpunt kon zetten. Het bleef
spannend toen Qui Vive tien minuten voor tijd de stand op 3-3 wist te
brengen. HVM bleef goed spelen
en de meiden wisten elkaar goed te
vinden. Vijf minuten voor tijd scoorde Jamie Lee Boersma het winnende
doelpunt van deze spannende wedstrijd! Eindstand 4-3 voor HVM MB1

De Vinken 1 krachtig
langs Huizen
Vinkeveen - Nadat het vlaggenschip van KV De Vinken vorige
week in mineur werd gedompeld
door een verloren thuiswedstrijd,
heeft de Abn-Amroformatie zich zaterdag gerevancheerd tegen Huizen
1. In Huizen ging de wedstrijd gelijk
op, maar trok De Vinken in de slotminuten aan de langste eind: 10-12.
Wisseling in het team
Coaches René Westdorp en Fred
Straatman konden niet beschikken over Mariska Meulstee. De Vinkeveense nestrix kampt met een
peesplaatblessure in haar voet.
Haar plaats werd ingenomen door
de debuterende Mila Kroon. Hierdoor komt sinds lange tijd de familienaam Kroon weer twee keer voor
op het digitale wedstrijdformulier.
Mila Kroon begint in de aanval samen met de vertrouwelingen Rutger
Woud, Kelvin Hoogeboom en Annick Stokhof. Gideon Leeflang vult
samen met Jelle Mul, Emese Kroon
en Masha Hoogeboom de verdedigende zijde in. Brutaal pakte De Vinken de leiding door een wegtrekbal
van Annick Stokhof. Huizen herstelt
zich direct en mocht door twee afstandsschoten de voorsprong overnemen: 2-1. Jelle Mul trok de stand
gelijk, na een goede combinatie met
Gideon Leeflang, 2-2. Door een afstandstreffer en een omdraaibal

van respectievelijk Kelvin en Masha
Hoogeboom ging de stand naar 3-4.
De Vinkeveners hadden moeite met
de druk op de ballijnen door Huizen,
waardoor vele aanvallen eindigden
in balverlies. Het waren de dames
Annick en Masha (2x) die De Vinken op 5-7 brachten. Voor rust zette
Huizen nogmaals aan en hadden de
Vinkeveners het nakijken: 7-7.
Aansluiten
Het beeld van de eerste helft kwam
even terug. Maar om te voorkomen
dat Huizen de overhand zou krijgen, ging de Vinkeveense verdediging meer aansluiten. Ook het aanvalsspel werd aangescherpt door de
juiste personen meer doelpogingen
te laten creëren. Emese Kroon (afstandsschot) en Gideon Leeflang
(wegtrekbal) gaven gehoor en zorgden voor 7-9. Huizen gaf zich niet
gewonnen en kwamen terug tot
8-9. Na een aanvallende actie van
Rutger Woud kreeg De Vinken een
strafworp mee. Kelvin Hoogeboom
verzilverde deze strafworp en dat
gaf weer even lucht 8-10. De verdediging verzuimde vervolgens in de
aansluiting en wederom ging een
Huizens afstandsschot met een passend geluid door de gele korf: 9-10.
Door een halve omdraaibal van verre afstand gaf de uitstekend spelende Masha Hoogeboom de ge-

nadeklap aan Huizen: 9-11. Annick
Stokhof sloeg direct daarna toe met
een sterk afstandsschot. Het slotakkoord was een mooie doorloopbal
van Huizen; einduitslag 10-12.
Stand
Vinken’s vlaggenschip sluit aan bij
de middenmoot in poule 3H samen
met Atlantis (Mijdrecht), Koveni
(Nieuwegein) en Huizen. Met twee
gewonnen wedstrijden gaan De
Corvers (Hilversum) en Midlandia
(Bunnik) aan de leiding. DTS (Enkhuizen) en Fluks (Noordwijk) dragen samen de rode lantaarn.
Volgende week speelt De Vinken de
uitwedstrijd tegen Fluks in Noordwijk. De grote nederlagen van afgelopen weken van Fluks laten zien
dat deze vereniging een moeilijke
fase doorgaat. De Vinken hoopt dan
ook twee wedstrijdpunten mee te
kunnen nemen en zo Midlandia en
De Corvers in het vizier te houden.

16 Nieuwe Meerbode
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Hoge ranking voor
Atalante CMV teams

Argon erg snel klaar met
concurrent ARC

Vinkeveen - Op de 14e november,
een stormachtige zaterdag, speelde
de jongste jeugd van Atalante droog
in sporthal De Meerkamp in Amstelveen hun derde CMV toernooidag. En alle teams hebben deze dag
heel mooi gepresteerd!
Atalante Girlpower was om even
over negenen als eerste aan de
beurt met meteen een spannend
pot tegen het team uit Haarlem. Met
goede service en net spel werd met
slechts 2 punten verschil de eerste
set binnen gehaald. In de tweede
set misten ze net de puntjes op de
“i” en lieten deze set naar de oppponent gaan. Daarna tegen het andere team uit Haarlem, wat ook
weer een gelijkwaardige tegenstander was. Met hard werken konden
ze deze opponent de baas. Slimme
balletjes en goede services vormden de solide basis voor deze winst.
De laatste partij tegen Velsen was
even een koude douche als start, alles zat even tegen, maar de meiden
herpakten zich sterk en wisten de
tweede set ruim te winnen.
Ze zijn met Velsen en Haarlem gedeeld eerste geworden, helaas had
Atalante de minste punten voor en
werd derde.
In de middag als eerste de Atalante Wicky’s. Zij zitten net een poule
hoger dan het team van Girlpower
en hadden een pittige start tegen
het team van Amstelveen. De meiden kwamen deze hele wedstrijd
niet in hun eigen spel en verloren
deze partij.

Mijdrecht - Op bezoek bij concurrent ARC in Alphen aan den Rijn
was Argon eigenlijk na tien minuten klaar met de thuisclub. Voor de
wedstrijd bezette ARC plaats 6 op
de ranglijst met slechts een punt
minder dan Argon. Verlies zou betekenen dat er een stapje terug gedaan moet worden. Dat gebeurde
niet voor Argon, na zeven minuten
werd het al 0-1 en drie minuten later zelfs 0-2. In de tweede helft werd
het na een kwartiertje 0-3 en viel de
wedstrijd op slot. Doelman Romero Antonioli stopte alweer zijn derde strafschop. Er werd toch wel een
beetje tegen ARC op gezien, Argon zou het best moeilijk krijgen tegen deze concurrent. Maar de praktijk was anders. Na zeven minuten kreeg Argon zijn eerste hoekschop, de bal werd hoog voor doel
geplaatst, Jesse van Nieuwkerk,
zwaar afgeschermd, fungeerde als
bliksemafleider en de meegekomen
Wilco Krimp kopte hard in, onhoudbaar voor doelman De Leeuw 0-1.
Drie minuten later liet op rechts Cyrano Morrison de tegenstander zijn
hielen zien, zette goed voor waarna
Ian van Otterloo fraai inschoot 0-2.
Er werd nu een fel aanvallend ARC
verwacht maar dat viel best tegen.
Argon doelman Romero Antonioli moest één maal een bal over de
lat tikken en verder hoefde hij zich
niet erg bovenmatig in te spannen.
Bij enkel hoekschoppen waren er
wel mogelijkheden voor Argon, na
een hoekschop van Jasper Werkhoven schoot Christiaan Winkel naast
maar vijf minuten later had Winkel geen geluk toen hij opnieuw na
een hoekschop hard in schoot maar
toen caramboleerde de bal via binnenkant paal weer in het veld. Daarna maakte Robin de Heij het Antoni-

Daarna tegen Heemstede. Een jongensteam met een krachtige bovenhandse serve. In de eerste set hadden de Vinkeveense meiden een
goed antwoord op de serve. En wisten met hun solide spel de jongens
te overtroeven. In het tweede bedrijf
lukte dat echter net niet en moesten de meiden genoegen nemen
met een gelijk spel. De laatste partij tegen het team van Haarlem met
ook een sterke serve. Maar de meiden lieten zich niet van de wijs meer
brengen hierdoor. Met een sterke
pass en slim spel waren ze de jongens de baas en in combinatie met
ook wat bovenhandse services aan
Atalante zijde haalde ze hier twee
sets binnen! Een mooie tweede plek!
Als laatste kwam de Atalante Minimix in actie. Dit keer helemaal compleet, met Emma die als extra speelster inviel. Hun eerste opponent was
Oradi uit Kudelstaart. Helaas kwam
de tegenstander kwam niet opdagen en speelde het team een gezellig partijtje tegen de ouders. Daarna
was Hoofddorp aan de beurt. Alles
liep op rolletjes. Alles lukte ook en
wisten de eerste set ruim te winnen.
De tweede set was bloedstollend
en zwaar bevochten en eindigde in
een 15-15. De laatste wedstrijd tegen SV Surfers was een leuke partij,
ze waren goed aan elkaar gewaagd.
Door echt team werk hebben ze deze wedstrijd naar hun hand gezet en
zijn deze dag heel mooi 1e geworden! Volgende keer komen ze uit in
de hoogste poule van niveau 4.

Instructie barpersoneel
sv Hertha
Vinkeveen - Woensdag j.l. kreeg
een deel van het barpersoneel instructie bij het ingebruik nemen van
een geheel nieuwe zeer uitgebreide
kassa. Het was de bedoeling dat deze geleverd zou worden in de nieuwe kantine maar de leverancier :It’s
4 Retail bv vond het beter om het nu
maar alvast te doen, zodat de me-

dewerkers er al mee vertrouwd kunnen raken. Het is een kassa met veel
mogelijkheden, waaronder het pinnen en het cashless betalen.
In het kader van: De verbouwing
moet zo min mogelijk kosten ging
ook deze leverancier door de knieen.... en bood deze kassa geheel
gratis aan!

Winst voor jongste
basketballers
Mijdrecht - Afgelopen speelweekeinde moesten de jongste Basketballers maar liefst twee wedstrijden
spelen. Zaterdag speelden deze enthousiaste Basketballers thuis in de
Phoenix tegen Westland Stars uit
‘s Gravenzande. Twee spelers konden bij deze wedstrijd niet aanwezig
zijn en de overige teamleden hadden moeite met de tegenstanders.
Ze konden geen vuist maken en op
zaterdag verloren deze Argonauten helaas zwaar. Met goede moed
waren de jongens zondag afgereisd
naar Houten. Dit keer was het team
compleet. Vanaf het begin namen de
jonge Basketballers de leiding in de
wedstrijd. Toch kwamen de Wood-

peckers elke keer weer terug. Met
rust was de voorsprong ook maar 1
punt en de coaches Mirjam Kop en
Henk Heijnemans gaven de Basketballers in de rust een flinke peptalk.
Na de rust kantelde de wedstrijd.
Alles lukte met goed samenspel,
mooie passes en een sterke verdediging. Eindelijk zat het eens mee!
Het harde werken werd beloond
want de wedstrijd werd gewonnen
met 34-49. Marijn Kop, Asatour Arkojan, Ruben Rechtuijt, Eric de Koning, Adne Limburg, Patrick Burger,
Alec Heijnemans, Alex Kramer, Luc
van Dijk en Geert Jan Dierickx gefeliciteerd met deze zeer verdiende
overwinning!

oli nog even moeilijk maar hij redde
de meubelen en weer een paar tellen later kwam Argon na een aanvallende actie van ARC goed weg.
Ian van Otterloo scoorde nog wel
voor Argon maar scheidrechter
Luinge keurde treffer af vanwege buitenspel. Na ruim tien minuten in de tweede helft viel de wedstrijd definitief in het slot, een hoekschop van Randy Hondius bereikte de met zijn rug naar doel staande Wilco Krimp die vanaf dertig
centimeter vlak bij de eerste paal,
tot veel hilariteit, met een hakje
voor de 0-3 tekende. Daarna kwam
Marlin Bot in het veld voor Wouter Winters en volgde er een rommelige fase, veel blessurebehandelingen en Daniel Buijnink van ARC
moest per brancard afgevoerd worden. Gelegenheidscoach Erwin Loenen plaatste nog twee wissels: Fernando Pique en Hamza Azar namen
de plaats in van Cyrano Morrison en
Jesse van Nieuwkerk. Argon kreeg
nog een mogelijkheid bij een hoekschop maar ARC kwam ditmaal met
de schrik vrij. Vlak voor tijd kreeg
de thuisclub een vrije trap op rand
strafschopgebied te nemen. Na het
schot maakte een verdediger van
Argon hands. Luinge gaf een strafschop en Robin de Heij plaatste zich
achter de bal. Maar Romero Antonioli had zijn huiswerk goed gedaan
en ging naar de goede hoek. Het
was alweer de derde strafschop die
Antonioli dit seizoen stopte.
Daarom een verdiende overwinning
voor Argon dat verzuimde in de
tweede helft echt door te drukken.
Zaterdag aanstaande speelt Argon
thuis voor de districtsbeker, het ontmoet Velsen. Voor de aanvangstijd
raadpleegt men de website.
Foto: sportinbeeld.com

Promoveren en degraderen
bij Sans Rancune!
Winst voor Hertha D3
Vinkeveen - Op deze eerste echte
herfstdag moesten de mannen van
Hertha aan de bak tegen Maarssen.
Met de wind dwars over het veld
speelde het spel zich voornamelijk
af langs de zijlijn. Het spel kabbelde
voort en aan beide kanten kwamen
er wat kleine kansjes. Toen de wind
weer spelbreker leek te zijn waaide
er een bal voor de voeten van Ryan.
Die zette het vanaf de middenlijn op
een lopen en scoorde kort voor de
rust de 1-0. Na de thee kwam Hertha pas echt los en de ene aanval
na de andere ging richting Maarssen doel. Uit een van deze aanvallen
maakte Dennis op fraaie wijze de
2-0. Toen kort daarna Daan nummer

drie in het net schoot leek de wedstrijd gespeeld. Niels leek met een
mooie boogbal ook nog te scoren
maar de keeper en de wind werkten niet mee. Maarssen schrok wakker en zette Hertha behoorlijk onder
druk. Met een aantal mooie reddingen hield Koen zijn team op de
been. Weer bij de les ging Hertha in
de laatste tien minuten weer vol aan
de bak en door prima samenspel
werd het kort voor tijd ook nog 4-0.
In de laatste minuut werkte Maarssen de hatelijke nul nog weg maar
de overwinning was binnen. Na een
paar wat mindere wedstrijden was
dit weer een prima teamprestatie.

Regio - Dinsdag 10 november werd
door de bridgers de laatste ronde van de 1e parencompetitie gespeeld. Na deze ronde zullen drie
paren uit de A-lijn degraderen en
drie paren uit de B-lijn promoveren.
Een spannende zitting, vooral voor
de paren Lia & Fred en Herman &
Theo, redden zij het nog om in de
A-lijn te blijven? Jo & Nel in de Blijn zullen vast wel promoveren, zij
staan zo hoog dat er heel wat moet
gebeuren wil dat niet lukken.
Hele spectaculaire spellen waren er
die middag niet, maar hierbij toch
een paar leuke dingen:
In de A-lijn bij spel 2, zat er echt wel
een 3 Sans in, helaas hadden sommige paren dit niet geboden, maar
één paar gaat er zelfs 3 down, ra ra
wat ging er mis? Hadden ze super
tegenspelers of had de speler een
black-out? Kan gebeuren! In spel 11
speelt iedereen 4 harten, één paar
wordt echter gedubbeld, die hebben dus een volle top, want het zat
er gewoon in mensen.
In de B- lijn is spel 8 het noemen
waard. Er wordt 3 sans geboden en
+ 4 gemaakt terwijl er toch één aas
bij de tegenpartij zat. Sommige te-

genspelers vinden het zonde om de
aas snel te zetten met alle gevolgen
van dien dus.
Maar nu dan de uitslag voor de bovenste vijf paren:
In de A-lijn:
1e Corrie & Jos
65.00%
2e Ellie & To
58.33%
3e Ad & Gerard
54.58%
4e Frank & Lijnie
52.50%
5e Gerda & Jo
52.08%
In de B-lijn:
1e Jo & Nel

61.67%
(weer eerste!)
2e Fien & Ben
59.58%
3/4e Ingeborg & Hanny
56,25%
3/4e Els & Joke
56.25%
5e Yolanda & Thea
55.42%
Tja en nu dan de degradatie en promotie: Zoals verwacht promoveren
Jo & Nel naar de A-lijn, en ook Mayke & Corrie en Loes & Nel gaan naar
de A. Gefeliciteerd! Helaas voor Herman & Theo, Lia & Fred en Anneke
& Ina, die de volgende 5 ronden in
ieder geval in de B-lijn zullen gaan
spelen.
Wilt u informatie over deze bridgeclub? U kunt contact op nemen met
Lijnie tel.: 0297-561126

Ruime zege CSW

Kop is eraf van het showseizoen van Showballet Nicole
Mijdrecht - Dit weekend heeft
Showballet Nicole drie dol dwaze
optredens gehad op verschillende
locaties. Vrijdag mochten ze de European Girls Basketball League openen in de Boei, dit deden ze met een
knalnummer ‘Girls’ van Beyonce.
Zondag mocht ook door hen spetterend afgesloten worden met een
swingende discomedley met onder
andere klassiekers als ‘Think’ van
Aretha Franklin.
Na deze afsluiter werden de danseressen in het zonnetje gezet en
kregen ze allemaal een bosje bloemen overhandigd van de basketball

meiden van Argon. Zaterdagavond
werd een bedrijfsfeest in CitySense in Utrecht feestelijk geopend in
‘’Vegas’’ style. Met veren, glitters
en lichtjes wisten ze een waar Vegas gevoel te geven aan het thema
feest.
Na een druk weekend mogen de
meiden zich deze week weer opladen want komend weekend staat er
weer een optreden gepland. Het seizoen begon goed met dit dol dwaze
weekend en het showballet is klaar
voor een seizoen vol glitter, glamour
en heel veel optredens!
Foto: sportinbeeld.com

Wilnis - CSW was zaterdag op bezoek bij Volendam en boekte daar
een ruime 0-3 overwinning maar zo
makkelijk als de uitslag doet vermoeden ging het zeker niet.
De eerste kans van de wedstrijd
was voor Volendam toen de spits
alleen voor doelman Jordy Wens
verscheen na geklungel achterin bij CSW. Wens toonde zijn klasse en maakte het schot onschadelijk waarna de bal werd weggewerkt
door Jelle v.d. Bosch. CSW kon van
achteruit rustig opbouwen omdat
Volendam zich terug liet zakken en
loerde op het foutje van CSW om zo
de snelle spits te bedienen. Bijna
lukte dat een paar keer maar goed
verdedigend werk aan de kant van
CSW zorgde ervoor dat er geen kansen ontstonden. CSW was nogal vrij
slordig in balbezit en kon zodoende
weinig vuist maken. Toch kwam de
ploeg na twintig minuten spelen aan
de leiding. Een schitterende dieptebal van Nick van Asselen kwam terecht bij de vrijstaande Bram Bode
die de bal vervolgens met het hoofd
klaar lag voor Vincent van Hellemondt die daarna de bal binnentikte bij de tweede paal. Volendam
kroop wat meer uit zijn schulp maar
kon nog niet echt gevaarlijk worden

en CSW was nog dreigend via Dave Cornelissen maar zonder succes.
Na rust kwam Volendam uitstekend
uit de startblokken en het was aan
doelman Wens te danken dat CSW
deze middag geen schade opliep.
Met een paar prima reflexen voorkwam Wens een paar zekere treffers en bleef de 0-1 op het bord.
CSW kreeg wel steeds meer ruimte om te counteren maar zoals eerder gezegd was de ploeg in balbezit erg onnauwkeurig. Twintig minuten voort tijd kwam CSW op een 0-2
voorsprong. Uit de hoekschop van
Elroy Baas kopte van Hellemondt
snoeihard binnen. Na deze 0-2
knapte er wat bij Volendam hoewel
de ploeg absoluut niet wenste op te
geven. Invaller Justin Blok had de
0-3 voor CSW op zijn schoen maar
de doelman van Volendam redde bekwaam. Volendam kreeg nog
een paar hoekschoppen te verwerken waaruit gevaar ontstond maar
een goaltje was Volendam niet gegund deze middag. Ver in blessuretijd kwam CSW zelfs nog op 0-3.
Een vrije trap van Sander Kunkeler werd door Menno van der Leeden knap gecontroleerd en zeer beheerst ingetikt.

Moeizame winst Atlantis 1
Mijdrecht - Zaterdag 14 november speelde het door Rabobank gesponsorde eerste team van Atlantis haar eerste thuiswedstrijd van
het zaalseizoen. Voor deze wedstrijd ontving de ploeg DTS uit Enkhuizen. Een tegenstander die op papier geen probleem voor Atlantis
zou moeten zijn, maar na het fiasco
van vorige week, had de ploeg heel
wat recht te zetten. De opdracht
voor Atlantis was dan ook om weer
als team te gaan functioneren en te
laten zien dat ze meer waard is dan
er vorige week werd vertoond. Maar
dat bleek opnieuw een lastige opgave. Door korte periodes van goed
spel wist de ploeg uiteindelijk wel
de punten in Mjdrecht te houden en
werd er met 14 - 12 gewonnen. Nadat beide ploegen en het team van
de week, Atlantis D1, aan het publiek waren voorgesteld werd de
wedstrijd gestart met de door Paans
Koek (een bedrijf in zakelijke dienstverlening dat zich richt op het midden- en kleinbedrijf) gesponsorde
bal. Hoewel de ploeg er door coach
Aad Witteman op was gewezen dat
het zaak was scherp te starten deze keer, werden er toch weer veel
fouten gemaakt in het begin van
de wedstrijd. Tot 3 - 3 ging de score
gelijk op, maar toen brak er een fase aan waarin Atlantis liet zien waar
het ook toe in staat is. Met een aantal mooie aanvallen achter elkaar
werd er binnen no-time een voor-

sprong opgebouwd van 9 - 4. Helaas moesten de Mijdrechtenaren
wel lange tijd op deze scores teren, want hierna viel de doelpunten
machine stil. DTS kreeg de kans de
schade te herstellen en zo werd er
gerust met een magere marge van
9 - 7 op het scorebord. In de tweede helft bleef het allemaal vrij moeizaam voor het door Rabobank gesponsorde vlaggenschip van Atlantis. De ploeg had aanvallend moeite haar eigen spel te spelen en ook
verdedigend liet ze meer dan enkele
steekjes vallen, waardoor halverwege de tweede helft beide ploegen op
gelijke hoogte stonden: 11 -11. Verdedigend werd hierna de deur wat
beter dichtgegooid bij Atlantis. Hierdoor wist de ploeg toch met vrij veel
moeite op vechtlust weer een gaatje te slaan. Met nog anderhalve minuut te spelen was de marge weer
twee punten. In de laatste minuut
wisten beide ploegen nog één keer
de korf te vinden en zo eindigde de
wedstrijd in 14-12.
Na deze onnodig zwaar bevochten
punten binnengehaald te hebben,
gaat de ploeg zich weer opmaken
voor de volgende uitwedstrijd tegen
Huizen. De volgende thuiswedstrijd
zal 28 november worden gespeeld
om 16:20 in de Phoenix in Mijdrecht.
We hopen u ook dan weer van harte welkom te mogen heten. Na deze
wedstrijd volgt ook de veiling voor
de verbouwing van de kantine.

VRAAG NAAR DE
WINTERKORTING!
TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS
op de Veluwe - Epe (Gelderland)
: Gelderland/Veluwe
: 4-6 personen
: Boerderij-bungalow
: op 1100 m2 eigen bosperceel
in een recreatiepark
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers

1.900,
40 uur Autorijles + examen: € 1.900,Onbeperkt op de Rijsimulator € 50,Bromfietspraktijk 1 dag: € 275,-

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980

oN de r hou d & s e rviCe

info@langeraadinstallatie.nl

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

A.P.K. GARAGE

REPARATIE EN ONDERHOUD AllE MERKEN

OOSTERlANDWEG 40 | 3641 PW MIJDRECHT | TEl. 0297 593429
WWW.GARAGEMUR.Nl

APK KEURING v.A. e 20,- All INN

Uitweg 25 A | 3645 TA Vinkeveen
RIOOL VERSTOPT?
BEL: 0297-284624 24 uur service
WWW.hASSInGRIOOLSERVICE.nL
InfO@hASSInGRIOOLSERVICE.nL
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• Verstoppingen toilet,
keuken e.d.
• Reparaties vernieuwen
riolering
• Drainage
• Camerainspectie
• Rookdetectie
• Zuigwagen voor
o.a. vetvangputten
• Graafwerkzaamheden

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

Geen veiligheidsnet,
veroorzaakt ongeval
Mijdrecht - Vrijdag, de 13e; ongeluksdag?! Het ontbreken van een
veiligheidsnet op een aanhanger
veroorzaakt bijna een fataal ongeval op de N 201. Twee maanden
voor mijn huwelijk, ben ik gelukkig
voor een ernstig ongeval bewaard
gebleven. Rijdend op de N 201,
richting Mijdrecht, ter hoogte van
de Derde Zijweg (boerderij met de
windmolen), kwam me rond 14.30
uur een busje met aanhanger tegemoet. Vermoedelijk was de aanhanger niet voorzien van een veiligheidsnet. Gevolg….een houten
balk kwam recht op me af. Met
een geweldige klap kwam hij aan
de bestuurderskant op de voor-

nieuw deze week 27 novemBer girls night out: FAshion chicks & meet & greet met pip pellens (gtst/ dAnce, dAnce, dAnce)

www.langeraadinstallatie.nl

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Voorheen Scheenaart rioolservice B.V.
Al 35 jaar een begrip in de regio

Calslagerbancken 23
1433 NC Kudelstaart
mobiel 06 121 944 73

C.V. ketels, warmtepompen
serViCe en onderhoud

Ligging
Te huur op het fraaie, rustig gelegen
bungalowpark Rabbit-Hill-Epe in het
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet,
met zijn vele wandel- en fietspaden.

REACTIE VAN EEN LEZER

November acties:
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Beschrijving
Regio
Aantal pers.
Type
Ligging

00 Nieuwe Meerbode

Bioscoop studio’s AAlsmeer

Het VerkeersCollege

ruit. Dank zij de sterke ruit ging de
balk er nog net niet doorheen. De
schrik was enorm en ik kon mijn
witte Volkswagen Up gelukkig op
de weg houden. Door de drukte kon ik niet stoppen. Met mij is
het verder goed, maar de schade
is aanzienlijk. Geld dat ik liever zou
willen uitgeven aan het huwelijksfeest of de verbouwing en inrichting van onze woning. Hebt u het
zien gebeuren of misschien was u
wel die bestuurder met aanhanger.
Neem dan contact met mij op. Oh
ja, een tip voor de verkeersveiligheid; gebruik altijd een veiligheidsnet op de aanhanger.
Suzelle. Suzelle@live.nl

Te koop:
Antiek rood voorraad blik keg ‘s
thee. afm. 50 x 38 x 35 cm voorzien van koperen knop. Vast
prijs €55,-.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Alumiumdeuren draai/schuif
div. afm vanaf €175,-.
Tel. 0297-268068
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog, zoals helmen, medailles,
bajonetten, documenten etc.
(Tegen vergoeding).
Tel. 06-48317830
Te koop:
Kunst kerstboom 2 mtr. weinig
gebruikt €35,-.
Tel. 0297-521848
Te koop:
Beukenhouten ledikantje met
matras € 35,- en box met lade en
boxkleed € 35,- , beide in hoogte
verstelbaar.
Tel. 0297-521848
Te koop:
Oud wandkleed €25,-, cd speler
€25,-, melkbus €25,-, kinder
spellaptop €25,-, lamp met
pegels €50,-, dm jas €10,-.
Tel. 0297-563894
Te koop:
Div egyp schild €15,- pst, wand
bord juliana €15,-, kapstok zw
€10,-, kolenkit €15,-, eettafel
rond €50,- . Tel. 0297-563894
Te koop:
Adidas voetb.Sch.Mt.44 nw.Zw.
€20.Protest skibroek.Zw. Zgan.
Een keer gebr. €29,50.
Tel. 0297-533198

Opslag & Verhuur
Uithoorn Mijdrecht
Aalsmeer Zevenhoven

T

ECH

!
OP

cluB vAn sinterklAAs & de
verdwenen schoentjes
zA 21 nov
11.30
zo 22 nov
11.30
wo 25 nov
14.1 5

spectre
zo
mA
di
wo

22 nov
23 nov
24 nov
25 nov

hotel
trAnssylvAnië 2 3d nl
21.00
18.1 5
21.00
18.1 5

zo 22 nov

13.00

do 19 nov

20.30

lAdies night
hAllo BungAlow

O
DK

E
GO

hunger gAmes
mockingjAy pArt 2 3d
do 19 nov
16.30
zA 21 nov
14.30
zo 22 nov
18.30
mA 23 nov
15.45
di 24 nov
15.45

Te huur: 20 ft containers
T
= 33 kub ruimte om
uw spullen op te slaan.
Zowel voor bedrijven als
particulieren
Bel voor meer informatie
06-25538119 of kijk op
www.opslag-en-verhuur.nl

Vanaf €80.- p.mnd excl. btw

Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs
voor oude ansichtkaarten en
foto’s van voor 1960, ook hele
verzamelingen.
Tel. 06-15451873

kom je schoentje zetten Bij studio’s AAlsmeer en doe mee met de pietengekte op zondAg 22 novemBer

Te koop:
2 Persoons bed Auping
Auronde incl. 2x verstelbare
spiralen + matrassen in prima
staat kleur wit/creme €150,-.
Tel. 06-10224879

voor de gehele FilmplAnning gA nAAr
www.BioscoopAAlsmeer.nl, tel. 0297 - 753600

van Walraven b.v.
verwarming - ventilatie - sanitair - water
riolering - gas - dakwerk - duurzame energie
Nijverheidsweg 3 Uithoorn - tel.0297-561312 - www.walravenbv.nl

Uitkomst Begrotingsraad 2016
gemeente de Ronde Venen

Onderhoud wegen niet
aanpakken maar doorschuiven
Ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting 2016
van de Gemeente de Ronde Venen werden aan de inwoners
van de gemeente via een enquête en een tweetal inspraak avonden gevraagd naar wat men belangrijk tot erg belangrijk vond.
De uitkomst was als volgt 1.Onderhoud wegen buitengebied
(76%), 2.Preventie (jeugd)zorg
(71%) en 3.Groenvoorziening
(69%). Waarom heeft de Gemeenteraad besloten deze enquête te houden? En wat heeft
de gemeenteraad met de uitkomst van deze enquête gedaan? Komt er ooit vanzelf meer
financiële ruimte om de opgelopen achterstanden m.b.t. onderhoud wegen in te halen? De begroting is nu goedgekeurd en in
de begroting 2016 is niets gebudgetteerd m.b.t. groot onderhoud wegen. Voor geheel 2016

zal er geen onderhoud van wegen plaatsvinden in de gehele
gemeente. In 2016 zal alle activiteit op dit punt beperkt worden tot het opvullen van gaten
in wegen. Ook voor de bewoners van Plaswijk geldt voorlopig geen zicht op: ‘onderhoud
van de wegen’, ‘droge voeten’
en ‘een veilige woonomgeving’.
Mocht er zich bijv. t.a.v. de brug
voor het parkeerterrein in Plaswijk zich een calamiteit voordoen dan zal als gevolg daarvan
een beroep gedaan worden op
een calamiteitenreserve en zal
alleen de brug worden hersteld.
Niet de rest van de toegangsweg.De vraag kan gesteld worden of deze begroting voldoet
aan de daartoe wettelijk te stellen eisen, gezien bovenstaande.
Belangenvereniging Plaswijk
Wilbert van Waes - voorzitter

Mensen bedankt
Hier een berichtje van uw pakketbezorger Alex. Bij velen van
u heb ik waarschijnlijk wel een
keer voor de deur gestaan met
een pakketje voor u of voor de
buren. Maar na 8 jaar ( waarvan 5 jaar zzp’er) de pakketbezorger aan uw deur te zijn voor
PostNL, zal ik dat vanaf 1 januari a.s. misschien niet meer zijn.
De reden is dat ik na lang twijfelen over mijn toekomst als zzp’er
en de daarbij komende nieuwe
regels en diploma’s, heb moeten besluiten als zzp’er te stoppen. Wel heb ik het aanbod gekregen om in vaste dienst te treden bij PostNL en daar heb ik
voor gekozen.
Het is dan wel onzeker ok ik bij
u en in Mijdrecht blijf bezorgen.

En daar ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken voor de
mooie jaren in het dorp, doe ik
het op deze manier. Bedankt
voor het bestellen van alle pakketjes en bedankt voor het vertrouwen dat ik altijd het pakket
van de buren bij u kon afleveren. Natuurlijk mag ik de kinderen in mijn route niet vergeten te bedanken, want door jullie voel ik mijzelf soms beroemd.
Door u ga ik met plezier en een
lach naar mijn werk. Ik wil iedereen in Mijdrecht bedanken voor
de fantastische jaren en hoop
natuurlijk dat ik hier kan blijven
bezorgen,
Met vriendelijke groet,
Alex de Greef

Verkeerssituaties wijk Hofland
Twee jaar geleden is in Hofland een
uitgebreide enquête gehouden. Hieruit bleek o.a. dat 60% van de ondervraagden de verkeerssituatie een belangrijk item ter verbetering vindt. Bij
navraag werd vastgesteld dat hoofdzakelijk de oversteek fietsers/voetgangers op de Dukaton en de diverse
wegversmallingen als gevaarlijk werden ondervonden. De oversteek op de
Dukaton wordt als onduidelijk ervaren, omdat voetgangers wel- en fietsers geen voorrang hebben. Helaas
is het wettelijk niet mogelijk om ook
fietsers voorrang te verlenen op een
dergelijke oversteek. Het is in strijd
met de verkeersregels. Fietsers kunnen afstappen en zo, als voetganger
gebruik maken van het voorrangverlenende zebrapad. De wegversmallingen met name in de Aquamarijn en
Diamant zijn bedoeld om de weggebruiker zich op een natuurlijke wijze
aan de maximum snelheid van 30km
te laten houden. De wegversmallingen zijn zodanig uitgevoerd dat ook
het langzame verkeer (fietsers) van
de versmalling gebruik moet maken.
Dit is ongewenst !! De fietsers worden gedwongen om in concurrentie
met het snelle verkeer als het ware
een trechter in te rijden en lopen aldus het risico weggeduwd te worden.
Geconcludeerd is, dat deze versmallingen jammerlijke ontwerpfouten uit
het verleden zijn, die hersteld kunnen
worden. In maart 2015 is met een matrixbord de snelheid op de Aquamarijn gemeten. Om beïnvloeding uit te
sluiten werd de weergave uitgeschakeld. Hieruit bleek dat ruim tweederde van het snelle verkeer te snel

reed. Een enkele keer zelfs meer dan
80km/u. Uw bewonersplatform is al
een tijd in gesprek met de gemeente
om een oplossing te vinden teneinde de versmallingen veiliger te maken
voor, met name, de fietsers. De oplossing is eenvoudig de uitvoering blijkbaar niet!! Voorgesteld is: maak een
fietsdoorgang langs de versmalling.
Fietsers hoeven dan de “trechter” niet
meer in. Zo’n doorgang is gemakkelijk
te realiseren. De kosten zijn beperkt
en bedragen minder dan 10.000 Euro in totaal. Helaas is de gemeente
op korte termijn niet bereid om hier
geld voor vrij te maken. Wij betreuren
dat. Veiligheid in de wijk, dachten wij,
vindt de gemeente tenslotte zeer belangrijk. De gemeente wil ook meer
draagvlak voor de voorgestelde verkeersingrepen. U kunt het draagvlak
verbreden op hofland@email.com.
Verder is geconstateerd, dat onze wijk
vrij uniek is. In geen van de vergelijkbare wegen in Mijdrecht , zoals Viergang en Roerdomp, zijn wegversmallingen aangebracht.
Hoflandbewonersplatform
Henk van Corler
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Derby Aalsmeer C1-LMV C1
kent spectaculair verloop

Dames Legmeervogels op
dreef tegen HAVAS

Uithoorn - Na de vele herfstbuien op vrijdag de 13e was het veld
bij Aalsmeer zwaar te bespelen, de
overtollige regenval had zijn werk
gedaan. Aalsmeer, laatste op de
ranglijst,
trad aan tegen LMV met de gedachte dat een goed resultaat haalbaar was. Tenslotte had LMV voor
het laatst eind september een wedstrijd gewonnen. Daarnaast speelden natuurlijk de sentimenten van
de derby een rol, de bloemenstad
tegen de Amstelnederzetting. Waar
Aalsmeer koos voor verzorgd voetbal met opbouw van achteruit, koos
LMV veelal de lange bal. Het concept van Aalsmeer leek aanvankelijk de juiste, na 20 minuten wist
de spits te scoren. LMV kon daar
weinig tegen in brengen, behalve een schot vanaf de middenlijn
op een leeg doel en een goedgenomen vrije trap die net langs de
verkeerde kant van de paal ging.
Na de thee ging LMV fel op jacht
naar de gelijkmaker, die al snel viel.
Uit een pass van Jordan snelde Mika langs de laatste man en schoot
beheerst in. Aalsmeer bleek over
karakter te beschikken en maakte uit een snelle counter een tweede
goal. Trainer Bas besloot te wisselen en bracht enkele tactische wijzigingen aan. Ondanks verwoe-

Uithoorn - Tegen hekkensluiter
HAVAS moesten de dames van Legmeervogels laten zien dat ze ook
de derde wedstrijd in de 1e klasse wilden winnen. Nadat de keepster van de tegenstander een aantal ballen had gestopt, het duurde
lange tijd voordat er gescoord werd,
lukte het toch om de eerste doelpunten van afstand te maken. Lang
konden de gasten niet van de voorsprong genieten, want de thuisclub
kwam weer langszij, 2-2. Na een periode zonder doelpunten was het
toch Legmeervogels dat een betere aanval wist te belonen met een
aantal doelpunten. Een klein gaatje
was geslagen en beide teams konden dat gaatje in stand houden door
beiden een aantal keer te scoren.
Een sterke periode van de gasten
zorgde ervoor dat bij rust de stand
6-13 op het scorebord stond.
De tweede helft een iets andere
tactiek van HAVAS, met name in de
verdediging stonden zij wat beter en
dat zorgde ervoor dat het erg lang
duurde voordat er gescoord werd,
want ook de verdediging van Legmeervogels stond erg sterk en de
thuisclub kon er niet doorheen ko-

de pogingen resulteerde dit niet in
kansen. Met nog 5 minuten op de
klok, leek de eerste overwinning
van Aalsmeer een feit. Op dat moment riep de trainer Jordan. Zoals
afgesproken simuleerde Jordan een
bloedneus en meldde zich aan de
zijlijn. Bas had goed opgelet bij het
wedstrijdverslag van ADO, waarbij
coach Fraser zijn keeper een blessure liet aanwenden om zijn ploeg
tactische tips te geven. Hji voorzag Jordan van twee wattenstaafjes in de neus en enkele aanwijzingen, die Jordan meteen in praktijk
bracht. Op het juiste moment sprintte hij diep, waarbij Dion hem met
een steekpass bediende, en Jordan
keurig afrondde in de verre hoek.
Twee minuten later was Jordan de
aangever en Benjamin de afmaker.
De scheidsrechter blies het laatste
fluitsignaal, LMV had een zwaarbevochten zege gehaald. Zonder twijfel waren Bas en Jordan “Men of the
match”. Als beloning mocht Jordan
van zijn ouders naar de kapper. Hij
liet zich een nieuw tjapsel aanmeten, met daarin de letters LMV geschoren. Voor Bas was dit geen optie gezien zijn terugdringende haarlijn. Al met al een emotierijke wedstrijd, waarbij de bloeddruk van de
LMV-supporters danig aan het jojoen sloeg. Eind goed, al goed.

Kidsdance bij KDO
De Kwakel - Dit schooljaar begonnen we bij KDO met 1 enthousiaste kidsdance groep onder leiding van een nieuwe dansjuf: Lisanne Leliveld. Al snel werd de groep
erg groot door de vele enthousiaste kinderen die op de lessen af
kwamen! Dit is natuurlijk erg leuk,
en dat bracht ons bij KDO op een
nieuw idee: Een nieuwe dansgroep
voor de jonge basisschool kinderen
van groep 1 t/m 3.
Zo gezegd, zo gedaan. De afgelopen weken zijn er op verschillende
basisscholen in de buurt workshops
gegeven aan de basisschoolkinderen, en zijn er flyers uitgedeeld. En
toen maar hopen op een grote opkomst. Afgelopen vrijdag 13 november was het dan zo ver, de eerste proefles kidsdance bij KDO. En
wat een opkomst! Meer dan 30 kinderen waren op de proefles afgekomen en hebben deze middag gezellig meegedanst! Natuurlijk moesten de kinds eerst goed opwarmen,
en dat was erg leuk met behulp van

de douchedruppeldans. Daarna
hebben de kinderen verschillende
dansjes aangeleerd op leuke liedjes van o.a. kinderen voor kinderen.
En natuurlijk hebben we de les afgesloten met een leuk dansspelletje.
Het was een erg geslaagde middag,
en we hopen heel veel van deze enthousiaste kinderen terug te zien tijdens onze volgende proeflessen!
Kind
Heeft u ook een kind in groep 1, 2,
of 3 van de basisschool die ook gek
is op dansen?!
Dan kan hij of zij natuurlijk ook
mee komen doen met onze nieuwe proeflessen! Hierbij volg je 4 lessen voor 10 euro en heeft het kind
even de tijd om een keus te maken
of dans echt is wat hij/zij wil.
De proeflessen zijn op 27 november,
4, 11, en 18 december en zijn op vrijdag middag om 16:00-16:45 uur in
de kleine gymzaal van KDO. Aanmelden voor een proefles kan door
te mailen naar dance@kdo.nl

Een kalme week op het
groene laken
Regio - Inmiddels waait het al buiten al een paar dagen flink maar
bij de biljarters leek het afgelopen
week wel stilte voor de storm. Uiteraad wel een hoogste serie maar
geen extreem hoge en ook een kortste partij maar ook deze was niet
heel erg kort vergeleken met vorige week. Ook tijdens de wedstrijden werd er flink gestreden maar
ook daar geen partijen die er uit
sprongen. Was er dan niks aan deze week? Natuurlijk wel, de nummer
2 van de 1e divsie kon de koppositie
overnemen en dat zelfde gold voor
de nummer 2 in de 2e divisie. Of dat
lukte staat verderop in dit stukje en
is ook terug te vinden op de website
van de biljartfederatie de Ronde Venen, www.biljartfederatie.nl .
1e divisie
De Kuiper Stee/Inn ontving de Merel/Heerenlux 1. De Merel kon, omdat DIO vrij was, de kop in de 1e divisie overnemen. Daarvoor was dan
wel een ruime winst nodig. Kees
de Zwart (de Kuiper Stee Inn) blijft
goed in vorm en versloeg dan ook
John Vrielink dus dat was een minpunt maar dan ook wel het enige voor de Merel. De andere “Merels” zetten dat, ondanks dat de biljarts niet optimaal waren, keurig
recht door de resterende 3 partijen te winnen en dat was ruim voldoende om de kop over te nemen.
John Vrielink maakt ondanks zijn
verlies wel de hoogste serie van de
week, 51 caramboles, 34%. De Merel/Heerenlux 2 maakte het Lutis/
de Springbok knap lastig. Piet Best
en Krelis van de der Linden trokken
hun partijen naar zich toe maar dat
deden Henk Doornekamp en Piet
Stokhof namens Lutis en zij zorgden daarmee voor de eindwinst van
4-5. De Merel/Heerenlux 3 haalde
opnieuw flink uit. Deze maal was
het Bar Adelhof 1 dat kansloos, 9-0,
naar huis gestuurd werd. Bar Adelhof 2 speelde tegen de Springbok 1.

Hier was het een op en neer gaande
wedstrijd die de thuisploeg met 5-4
winnend afsloot. Stieva/Aalsmeer
had een kwaaie aan Bar Adelhof 3.
De laatste staat in de bovenste helft
van het rijtje, wil daar zeker blijven
en waarschijnlijk nog wel meer. Allen Pim de Jager verloor van Derk
Bunders maar Stefan Vos, Robert
Daalhuizen en Rohan Janmaat trokken wel de winst naar Bar Adelhof
toe en dat was voldoende voor een
3-6 winst.
2e divisie
In de wedstrijd de Kromme
Mijdrecht tegen ASM 1 trof Gerrit Schuurman (Kromme Mijdrecht)
een sterk speelde Cor Ultee (ASM).
Cor maakte een hoge serie, zette dat
voort in de partij en slaagde er daardoor in niet alleen zijn partij te winnen maar ook de snelste partij (19
beurten) op tafel te leggen. Hennie
Versluis (ASM) won ook maar Martin Hoegee en Ben Schuurman haalden toch 4 punten voor de Kromme Mijdrecht binnen, 4-5. CenS
had een lastige aan ASM 2. Bertus
Oostveen en Jim van Zwieten haalden voor ASM 4 punten maar de
andere 5 gingen toch naar CenS en
dat was voldoende om CenS als de
nieuwe nummer 1 in de 2e divisie te
benoemen. De Springbok 2 had vorige week al een “goeie” en dat werd
deze week doorgezet.
De Kromme Mijdrecht werd geen,
hoewel Laura van de Graaf en
Dylan Huis dichtbij waren, geen enkel punt gegund en daarmee was
het opnieuw een 9-0 zege voor de
Springbok 2. In de laatste wedstrijd
van de week, De Kromme Mijdrecht
3 tegen the Peanutbar, lieten de
spelers van the Peanutbar de keu
weer spreken. Alleen Jan Steenbergen verloor van Egon van der Heijden maar daarmee was het over
voor de Kromme Mijdrecht. De andere 7 punten waren voor the Peanutbar, 2-7.

men. Toch waren zij het die de eerste twee doelpunten konden scoren.
Maar dat was niet het sein om er vol
voor te gaan voor Havas, want doordrukken konden ze niet. Het was
nu aan LMV om te laten zien dat ze
ook de tweede helft er vol voor zouden gaan. En dat lukte, de ene aanval was nog mooier dan de andere
en werden ook nog met een doelpunt afgesloten. De snelheid was
weer terug (ondanks de hitte in de
zaal) en met 6 doelpunten op rij
was er opeens weer een groot verschil in de stand. Havas kon er niet
meer doorheen komen, wat ze ook
probeerden. Het bleef een sportieve wedstrijd onder leiding van een
goede scheidsrechter en in tegenstelling tot de laatste wedstrijden
bleef Legmeervogels nu goed doorgaan tot het einde met een 10-24
eindstand als gevolg.
Volgende week spelen de dames
tegen medekoploper Zeeburg, een
sterk team dat dit jaar kampioen wil
worden van deze klasse. Legmeervogels zal zeker alle zeilen bij moeten zetten om goede tegenstand te
bieden. De wedstrijd is om 12:10 uur
in de sporthal de Scheg.

Hoge scores bij BVK
De Kwakel - In de eerste ronde van
de 2e cyclus van de parencompetitie werden flink wat hoge scores genoteerd. In de A lijn 2 paren boven
de 60% en in de B lijn zelfs 3.
In de C lijn echter werd de klapper
van de avond gerealiseerd. Een fabeltastische score van maar liefst
73,33%(!!!!!!) deed het Dorpshuis De
Quakel op zijn grondvesten schudden. Deze prestatie werd geleverd
door echtpaar Tiny en Han Mann,
met afstand het oudste bridgepaar
in onze club en zij toonden daarmee
maar weer eens aan dat het boeiendste kaartspel ter wereld de geest
tot op hoge leeftijd scherp houdt.
In de A lijn waren Geke en Jaap
Ludwig met 64,58% te sterk voor
de concurrentie. Kitty en Huub van
Beem werden sterk 2e met 61,11%.
De relatief sterkste prestatie werd
echter geleverd door het kersvers
uit de B lijn gepromoveerde paar
Paula Kniep en An van der Poel die
met 59,72% werden. Onderin verging het 2 damesparen wat minder,
want er was een gedeelde 13e en
daarmee laatste plaats voor Truus
en Elly en ook voor Bep en Ria. In de
B lijn lieten Anneke Karlas en Jaap

Verhoef er geen twijfel over bestaan
dat zij zo snel mogelijk terug willen
keren naar de vertrouwde omgeving
van de A lijn. Zij hadden niet alleen
te maken met de tegenstanders aan
de tafels, hun strijd ging vooral tegen het verwachtingspatroon en de
eerste slag werd daarin dus gewonnen met 65,77%. Maar ja, een zwaluw........ Rie Bezuyen en Gerbrand
van Nigtevegt bleven keurig in het
spoor door met 65,18% 2e te worden. Ook hier een promovendus op
de 3e plaats en wel Jannie en Nico
Koning met 61,61%.
Addie en Hetty noteerden de laagste score van deze avond en zij kunnen dus de komende weken alleen maar stijgen. In de C lijn voerden Tiny en Han Man dus een waar
schrikbewind met die 73,33%. De
toch niet verkeerde scores van de
nummers 2, 3 en 4 verbleekten daar
enigszins bij. Die 2e plaats was voor
Tonny Godefroy en Harrie Rubens
met 56,68% en er was een gedeelde
3e en 4e plaats voor Tilly en Frans
Wouda en een paar dat voor het
eerst dit jaar de krant haalt en dat
zijn Ria en Hans Broers. Beide paren scoorden een degelijke 57,08%.

Bridgeclub ABC

Zes slem-pogingen, doch
vier keer down!

In het midden Cees Heemsbergen, namens de directie, geflankeerd door Rob
Das en Joop Hoogkamer namens Qui Vive.

Heemsbergen Recycling
nieuwe sponsor Qui Vive
De Kwakel - Vorige week werden
de handtekeningen gezet onder het
contract waardoor Heemsbergen
Recycling B.V. voor in beginsel een
periode van een jaar sponsor is van
Qui Vive hockey. Sinds vorig seizoen
wordt het afval van de hockeyclub
al door de nieuwe sponsor verwerkt.
Heemsbergen is gespecialiseerd in
de recycling van papier, plastic en
metaal. Het hele proces wordt in eigen beheer gedaan. Van inkoop, inzameling en verwerking tot en met
de verkoop. Dit familiebedrijf is al
gedurende 60 jaar werkzaam in deze branche en heeft zich inmiddels
ontwikkeld tot een moderne groene
verwerker met nationale en internationale afnemers.
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is erg blij met
Heemsbergen als nieuwe sponsor.
Voorzitter Rob Das: ”Dat zijn wij inderdaad en het mooie is ook dat de
hele familie lid is. Dat is toch prachtig. Ik wil er geen twijfel over laten
bestaan dat sponsoring ook voor
ons een onmisbare bron van inkomsten is. Het levert een zeer belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de club. Veel van onze ambities op zowel prestatie- als breedtesport kunnen wij hiermee facilite-

ren en bovendien worden veel (hockey) activiteiten vooral voor de junioren en de jongste jeugd hierdoor
gerealiseerd”.
Beleid
Het sponsorbeleid van Qui Vive is
gericht op een goede relatie met bedrijven en organisaties en dus een
platform voor een samenwerking
(clubgevoel) met zowel een sportief maar ook met een zakelijk karakter. Het in de regio bekend staan
als een levendige hockeyvereniging
betekent een aantrekkingskracht
op geïnteres-seerden die lid willen
worden maar ook een grotere zichtbaarheid voor sponsors.
Rob Das: “Vorig jaar hebben de
nieuwe leden van de sponsorcommissie een plan van aanpak gemaakt en zijn hiermee vervolgens
aan de slag gegaan binnen diverse netwerken. Zij zijn niet alleen
erg druk bezig met het werven van
nieuwe sponsors maar ook de bestaande sponsors, waarbij het contract afloopt, worden benaderd om
nieuwe afspraken te maken voor
een langere periode. Gelukkig tot op
heden met succes. Daarnaast zijn er
ook plannen om galafeesten en veilingen te organiseren. Wij zijn op de
goede weg”.

Uithoorn - Donderdag 12 november
speelden de bridgers van de Amstel
Bridgeclub de derde ronde van de
tweede zitting in het Buurtnest. In de
A-lijn waren spel 1 en 10 spannende
spellen. Bridgepaar Greet & Marthe
boden als enige in beide spellen 6
harten en hoopten dit klein slem ook
te halen. Maar helaas beide spellen
gingen respectievelijk 1 en 2 down.
Toch dapper geboden, want andere
paren boden gewoon de manche en
scoorden plus 2. Zij hebben juist de
slem gemist! Ook Els & Alice wilden
in deze zitting graag twee keer slem
spelen. In spel 7 haalde dit paar, zij
het op het nippertje, dan ook een
6 schoppen contract binnen. Helaas ging hun tweede geboden klein
slem in spel 15 vier down. Maar wie
niet waagt wie niet wint, het gemiddelde voor beide spellen is dan toch
nog 50%! In de B-lijn deden Tonny &
Jany een slem-poging, doch ook dit
spel ging 3 down. Wel is door Henny & Lucas een mooi klein slem, 6
sa, geboden en gehaald in spel 11.
Dit spel leverde het paar een mooie
score van 990 punten en 100% op.
Door schade en schande wijzer geworden, hebben Bert en Wim in deze

zitting hun tegenstanders maar niet
meer gedubbeld. Zijn ze daarom nu
als tweede geëindigd? De uitslag
van deze zitting voor de eerste t/m
de vijfde plaats is als volgt:
A-lijn
1e Els & Alice met 66,25% proficiat!
2e Ria & Joop met 61,67%
3e Ada & Roelie 60,42%
4/5e Leny & Jan 58,33%
4/5e Ciny & Hetty 58,33%
B-lijn
1e Corry & Lenie 63,54%
2/3e Bert & Wim 58,75%
2/3e Lotte & Jos 58,75%
4e Arna & Gerda 56,25%
5e Greet & Nel 52,08%
In de competitie staan Ciny & Hetty in de A-lijn nog steeds bovenaan
met een gemiddelde van 60,76%, gevolgd door Leny & Jan met 58,13%.
In de B-lijn staan Corrie & Lenie bovenaan met een gemiddelde van
59,51%, heel snel gevolgd door
Greet & Nel met 59,31%. Dat worden nog twee spannende zittingen
mensen. Ook mee bridgen bij ABC?
Bel onze secretaris voor informatie
tel. 0297-564729.

Dammen bij Kunst en Genoegen
Uithoorn - Damclub Kunst en Genoegen heeft nog maar weinig leden, maar toch genoeg om tot een
afsplitsing te komen. Het 2e team,
bestaande uit dammers van onder
de Amstel, doet het zo goed dat ze
dreigen een eigen clubje op te richten.
Maar dan zal teamleider Leo Hoogervorst zijn 67 jarige lidmaatschap
op moeten zeggen en dat doe hij
niet zo snel. Zoals ook alle overige leden hun 88 jarige club niet laten vallen. Zo zijn er ook ruim honderd donateurs die K&G trouw blij-

ven steunen, de komende weken
komen de damleden daar weer
aan huis met hun donateurkaart en
een uitnodiging voor het donateurtoernooi. Dat vind op 12 december
in ’t Fort De Kwakel plaats. Tot die
tijd spelen de twee teams van K&G
nog twee belangrijke wedstrijden,
het 1e speelt thuis tegen Den Helder en het 2e uit tegen Diemen. Dit
2e team speelt voor behoud van de
toppositie omdat afgelopen maandag met 5-3 van SNA werd gewonnen. Het was een hele spannende wedstrijd waarin kopman Wim

Van links naar rechts Johan Haanstra voorzitter Rob Das en Robert Westenberg. Op de andere foto staat Bart Smit.

Drie nieuwe ereleden
benoemd bij Qui Vive
De Kwakel - Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van hockeyvereniging Qui Vive op maandag 9 november jl. zijn de leden Robert Westenberg, Johan Haanstra en Bart
Smit benoemd tot erelid. Uit handen
van voorzitter Rob Das ontvingen zij
een bos bloemen en een goede fles
wijn: “Tot erelid benoemd worden
kan uitsluitend wanneer leden zich
bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor Qui Vive.
Zij hebben zich met veel enthousiasme en gedrevenheid ingezet en
een grote bijdrage gehad om verscheidene doelstellingen te realiseren”. Rob Das vervolgt ”Dit geldt
voor jullie alle drie. Jullie zijn niet alleen erg lang lid van Qui Vive maar
Konst zijn team snel op voorsprong
zette, 2-0. De gebroeders Harte wisten vervolgens hun sterke jeugdige
concurrenten op remise te houden,
4-2. Alle ogen werden toen gericht
op Leo die zwaar onder druk stond,
maar de aal van de Vrouwenakker
glipte naar remise weg en bezorgde daarmee zijn team de volle buit.
De damstilte werd snel doorbroken
door ‘de Vorst’ die voor Nieuwveen
victorie kraaide. Hopelijk mag Leo
dat nog jaren bij zijn geliefde K&G
blijven doen.

ook al die jaren erg actief betrokken
geweest bij vele activiteiten. Jullie zijn in het verleden lid geweest
van het hoofdbestuur en maakten
onderdeel uit van diverse besturen
en commissies. Robert Westenberg
was in die hoedanigheid nauw betrokken bij (de ontwikkeling van)
het hockeybeleid. Daarnaast was hij
vele jaren trainer/coach en nu nog
steeds sparringpartner voor heren
1. Ook begeleidt hij elke zondagochtend een groep jonge spelers/
speelsters om hun hockeytalent
verder te ontwikkelen. Johan Haanstra zat o.a. in de commissie die de
festiviteiten voor het lustrum organiseerde. Is scheidsrechter, trainer/
coach, nauw betrokken bij de “Club
van 100, vrienden van Qui Vive” en
juridisch adviseur van het hoofdbestuur. Bart Smit steekt nu veel tijd
en energie in de begeleiding van de
(jongste) jeugd, is lijnmanager jongens E, trainer/coach, scheidsrechter maar ook lid van het bestuur
prestatiehockey en manager van
heren 1.
Met trots benoemen wij jullie als
erelid van Qui Vive”. De heren zijn
met hun hockeytalenten ook nog
op de velden te vinden bij de veteranen. Onder luid applaus stemden
de leden van Qui Vive in met deze
benoemingen.

