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Alweer een juweel van 
een huwelijk in Mijdrecht
Mijdrecht - Je kon erop wachten 
dat er weer een langdurig huwe-
lijk uit de bus zou rollen in De Ron-
de Venen. Want dat gaat hier maar 
door. Dit keer opnieuw een diamant. 
Een prettig vooruitzicht voor al die-
genen die ook al jarenlang lief en 
leed met elkaar delen. Tegen die tijd 
komen ze vanzelf in het huwelijkse 
juwelenkistje terecht. Nu was het de 
beurt aan Dirk en Janny Leeflang-
Kostman die op dinsdag 22 novem-
ber hun diamanten huwelijk vier-
den. Ze wonen inmiddels ruim zes 
jaar in De Kom met fraai uitzicht 
over de Kerkvaart tot aan de Ponds-
koekersluis toe. Eerder woonden zij 
op de Wilhelminalaan en de Gijs-
brecht van Stoutenborchstraat in 
Mijdrecht. Dirk trouwde zijn Jan-
ny op 22 november 1951 in Wilnis, 
zowel voor de wet als voor de kerk. 
Dat was een thuiswedstrijd voor 
hen, want zij woonden destijds bei-
den op de Oudhuyzerweg. Samen 
kregen ze twee dochters en een 
zoon. Inmiddels zijn er vier kleinkin-
deren.

Interim-burgemeester Albertine 
van Vliet kwam het bruidspaar feli-
citeren en nam traditiegetrouw het 
fraaie boek over de Plassen van 
Vinkeveen als cadeau mee. Eerder 
was er ook al namens de gemeente 

een bloemstuk bezorgd. Overigens 
was het bezoek de laatste officiële 
daad van Albertine, want zij heeft 
haar bestuurlijke en representatie-
ve activiteiten inmiddels overgedra-
gen aan de heer Maarten Divendal 
die dezelfde dag ’s middags als de 
nieuwe burgemeester van De Ron-
de Venen werd geïnstalleerd.

“Janny was leuker...”
Zestig jaar getrouwd, dat is niet 
niks. En er dan ook nog zo vief en 
gezond bijlopen. Daar teken je al-
lemaal voor. Dirk werd geboren op 
6 januari 1925 en Janny 2 februa-
ri 1930. Allebei zijn het geboren en 
getogen Wilnissers. Janny Kostman 
was een vriendin van de zuster van 
Dirk en kwam dus geregeld bij hem 
over de vloer. Ze woonden nota be-
ne schuin tegenover elkaar. “Hoe-
wel ik die tijd al een vriendinnetje 
had, vond ik Janny toch veel leuker 
en in 1947 kregen wij verkering zo-
als dat heet. Ik zat toen in militaire 
dienst bij de Aan- en Afvoertroepen. 
Maar omdat ik in het grafische vak 
zat, werd mij al snel dat soort werk 
toebedeeld. Twee dagen nadat ik 14 
jaar werd, was ik namelijk in dienst 
gekomen bij Drukkerij Verweij in 
Mijdrecht. Daar heb ik 47 jaar ge-
werkt”, put Dirk uit zijn herinnerin-
gen. Vanwege zijn trouwe dienst 

Burgemeester Maarten Divendal heeft van de vice-voozitter van de raad, 
Piet Kooijman, zojuist de ambtsketen omgehangen gekregen.

De Ronde Venen - Dinsdag 22 
november jl. werd de heer Maar-
ten Divendal (52) door de Commis-
saris van de Koningin in de Provin-
cie Utrecht, Roel Robbertsen, offici-
eel beëdigd en geïnstalleerd als de 
nieuwe burgemeester van De Ron-
de Venen. Hij volgt in die functie 
Marianne Burgman op. De beëdi-
ging en installatie vonden tijdens 
een buitengewone raadsvergade-
ring plaats in de overvolle raadzaal 
van het gemeentehuis te Mijdrecht. 
Een en ander in aanwezigheid van 
zijn echtgenote Judith, hun kinde-
ren Job en Jet, verdere familie, le-
den van de gemeenteraad, oud-
burgemeesters van De Ronde Ve-
nen, de burgemeester van de ge-
meente Haarlem en talloze geno-
digden.
Alvorens alle aandacht werd gericht 
op de beëdiging, bedankte de vi-
ce-voorzitter van de gemeenteraad, 
Piet Kooijman, Albertine van Vliet 
die zeven weken als interim-burge-
meester heeft gefungeerd. Vervol-
gens gaf hij het woord aan de Com-
missaris van de Koningin die na een 
inleidend woord Maarten Diven-
dal beëdigde als de nieuwe burge-
meester van De Ronde Venen. Aan-
sluitend kreeg hij van Piet Kooijman 
de ambtsketen omgehangen.

Drie opgaven
Nadat de burgemeester van de ge-
meente Haarlem, de heer Bernt 
Schneiders, uit de doeken had ge-
daan wie Maarten Divendal is en 
wat wij van hem kunnen verwach-

ten, mocht de nieuwe burgemeester 
dat in zijn toespraak zelf aankondi-
gen. Wat bij hem in ieder geval hoog 
in het vaandel staat is het verbete-
ren van de relatie tussen de inwo-
ners en het gemeentebestuur. Ver-
der ziet hij zich samen met de ge-
meente voor de taak geplaatst om 
invulling te geven aan drie grote op-
gaven. Ten eerste zal het locale be-
stuur nauw moeten gaan samen-
werken met organisaties, vereni-
gingen en bedrijven in het vinden 
van oplossingen voor vraagstuk-
ken, aangezien de gemeente steeds 
meer taken opgelegd krijgt. In de 
tweede plaats zal de gemeente de 
juiste balans moeten zien te vinden 
tussen een zakelijke en sociale aan-
pak; dit omdat we in een tijd ko-
men waarin aan inwoners wordt ge-
vraagd meer hun eigen kracht in te 
zetten. Ten derde noemde Divendal 
de doelstelling om er voor te zorgen 
dat de gemeente op langere termijn 
financieel, organisatorisch en be-
stuurlijk toegerust is op haar taken. 
Na een dankwoord aan alle aanwe-
zigen en met name de gemeente-
raad voor het in hem gesteld ver-
trouwen, werd het officiële gedeel-
te van deze buitengewone raads-
vergadering besloten met een in-
formeel samenzijn tijdens de onver-
mijdelijke receptie. En nu maar af-
wachten wat Maarten Divendal als 
burgemeester van De Ronde Venen 
ons brengen zal. Er is een spreek-
woord dat zegt dat ‘nieuwe bezems 
schoon vegen’. Zal de gemeente on-
getwijfeld van opknappen...

Maarten Divendal 
beëdigd als burgemeester

David Moolenburgh 
nieuwe wethouder
De Ronde Venen - Donderdag-
avond jl. heeft de gemeenteraad 
David Moolenburgh (CDA) be-
noemd als wethouder. Zijn porte-
feuille bestaat uit de beleidsterrei-
nen ruimtelijke ordening, lande-
lijk gebied en groene hart, volks-
huisvesting, bouw- en woningtoe-
zicht en sport. Hij volgt Ingrid Lam-
bregts op. Tot zijn portefeuille be-
horen ook de projecten: Meerbad-
terrein, Winkelbuurt, Stationslocatie 
Mijdrecht/Haalbaarheidsonderzoek 
Rondweg, Estafetteproject, Wester-
heul IV, Marickenland, Marickenzij-
de en Structuurvisie Amstelhoek”, 
aldus het persbericht dat vrijdag-
ochtend jl. in de mailbox van onze 
redactie verscheen. Geen nieuws 

want onze redactie was bij deze in-
stallatie aanwezig. Wel vreemd dat 
de portefeuilleverdeling in dit pers-
bericht staat. De avond daarvoor 
vroeg raadslid Kok namelijk aan het 
college, of er al bekend was hoe de 
portefeuilleverdeling zou worden. 
De kersverse burgemeester ant-
woordde daarop dat daar nog niet 
over gesproken was, aangezien hij-
zelf nog geen collegevergadering 
had bijgewoond.

Vreemd
Op zijn zachtst gezegd ‘vreemd’ dat 
de burgemeester dit niet wist. Geen 
communicatie in het college? En als 
hij het dan niet wist, waarom gaf 
dan een van de wethouders geen 

bij Verweij – waar hij naar zijn ei-
gen zeggen nog geen 7 keer te laat 
op zijn werk is verschenen – werd 
hij destijds onderscheiden met de 
Eremedaille in de Orde van Oranje 
Nassau. Dirk zat 19 jaar in het be-
stuur van de bedrijfsvereniging bij 
Verweij en regelde allerlei leuke ac-
tiviteiten voor het personeel, zoals 
vissen en kaarten. Daarnaast had hij 
met zijn gezin dertig jaar lang een 
zomerhuisje in het Noord-Hollandse 
Schoorl. In 1986 ging Dirk met pen-
sioen waar hij nu al weer 25 jaar sa-
men met zijn Janny van geniet. “We 
zijn een dure voor de staat vandaag 
de dag”, laat Janny zich in dat licht 
gezien humoristisch ontvallen. Zelf 
heeft zij 24 jaar bij de PTT gewerkt. 
“We doen nog alles zoveel moge-
lijk zelfstandig in het huishouden; ik 
kook ook nog zelf en we blijven be-
wegen.” Gezien haar leeftijd kan je 
daar niet anders dan respect voor 
opbrengen. En wat meer is, beiden 
zien er zo goed uit!
Afgelopen zaterdag werd met de fa-
milie het huwelijksfeest bij Brasse-
rie De Waard in Wilnis gevierd. Om-
dat hun roots in Wilnis liggen had-
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wonen. Momenteel woont hij nog 
in Zeeland, maar hij gaat wel op 
zoek naar een woning in Haarlem, 
waar ook zijn familie en schoon-
familie wonen. ‘Haarlem-De Ron-
de Venen is heel goed te berij-
den’, zo wordt gesteld. De 43-jarige 
Moolenburgh was Hoofd Public Af-
fairs en Algemene Zaken en sinds 
2009 tevens plaatsvervangend di-
recteur bij het havenbedrijf Zeeland 
Seaports. Daarvoor was hij ruim zes 
jaar werkzaam als bestuursadviseur 
bij de gemeente Den Haag en di-
rect betrokken bij de politieke be-
sluitvorming, adviseur bij het Haag-
se bureau Pauw & Van Spaendonck 
en beleidsmedewerker van de CDA 
Tweede Kamerfractie. Daarnaast 
vervulde hij verschillende bestuur-
lijke functies binnen het CDA. 
In ieder geval een man met veel be-
stuurlijke ervaring en een man die 
weet hoe je een bedrijf moet run-
nen. En dat is iets wat de gemeente 
De Ronde Venen hard nodig heeft.

openheid van zaken? Waarom wor-
den vragen van raadsleden niet ge-
woon open en eerlijk beantwoord? 
Laten we het er maar op houden 
dat het college het ‘vergeten’ was. 
Nu zijn ze weer compleet en lopen 
de zaken hopelijk weer beter. David 
Moolenburgh start op 5 december 
met zijn werkzaamheden. Moolen-
burgh: ”Er liggen forse uitdagingen. 
Ik heb het volste vertrouwen dat ik 
met mijn kennis en ervaring samen 
met de raad, het college en de ge-
meentelijke organisatie een stevige 
bijdrage kan leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de gemeente. Het 
zijn geen makkelijke tijden, er zullen 
keuzes moeten worden gemaakt. In 
deze periode moeten daadkracht en 
bescheidenheid samengaan. Daar-
mee zijn de gemeente en haar in-
woners het meest gediend.” 

Niet verhuizen
Wethouder Moolenburgh komt niet 
in de gemeente De Ronde Venen 

den zij er voor gekozen daar ook 
het feestje te vieren. Bruidspaar, 
namens deze krant alsnog van har-
te gefeliciteerd met deze mijlpaal 
in uw leven. Gezien de gezondheid 
kan het nog wel eens richting bril-
jant gaan (65 jaar getrouwd). Kwes-
tie van gezond en lang blijven leven. 
Dat laatste is al aan uw naam ver-
bonden, dus wat let u...



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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Kerklaan 3 Herbouwen van een bijgebouw  Bouwen W-2011-0595 22-11-2011
 en uitbreiding van woning Slopen 

Abcoude
Gein-Zuid 26 Slopen van twee schuren Slopen W-2011-0594 22-11-2011

Baambrugge
Rijksstraatweg 135 Renoveren van een schuurdak Bouwen W-2011-0599 22-11-2011
  Slopen 

Mijdrecht
Provincialeweg 11 Bouwen van een loods Bouwen W-2011-0591 18-11-2011

Vinkeveen
Herenweg 210 Slopen van een bedrijfsruimte  Slopen W-2011-0588 15-11-2011
 en bijkeuken 
Herenweg 276 – A110 Plaatsen van een blokhut Bouwen W-2011-0598 23-11-2011
Molenkade 1 Realiseren van diverse  Bouwen W-2011-0600 21-11-2011
 woningaanpassingen 
Molenkade 13 Plaatsen van een recreatiewoning Bouwen W-2011-0592 18-11-2011
Westerheul IV Wijzigen van een verleende 
 vergunning voor een brug Bouwen W-2011-0597 22-11-2011

Waverveen
Hoofdweg 7a Vernieuwen van bebouwing Bouwen W-2011-0589 17-11-2011

Wilnis
Herenweg 216 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0593 22-11-2011
 op het zijdakvlak 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VooRnemen tot VeRlenIng BouwVeRgunnIng met ontheffIng/wIjzIgIng 
 BestemmIngsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 2 december 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

mijdrecht
Ringdijk 2e Bedijking 25 Oprichten van een loods voor agrarisch gebruik 2010/0241 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 
ruimtelijke ordening.

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar 
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in 
hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

 geweIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Abcoude
De Weert 1 Vervangen van een luifel Bouwen W-2011-0467 9-11-2011

 VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam Aard van het project  Activiteiten Aanvraagnr.

mijdrecht
Provincialeweg 19 Realiseren van een aansluiting op gemeentelijk 
 riool t.b.v. afvoer overtollig afvalwater Milieu W-2011-0295

wilnis
Mijdrechtsedwarsweg 15 Uitbreiden van een rundveestal  Bouwen W-2011-0518
   Milieu 
   Neutraal 

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Hofland 6 Slopen van een winkelpand en Bouwen  W-2011-0498 21-11-2011
 bouwen van een winkel met  Slopen
 appartement  
Postulaat 18 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0528 22-11-2011

Vinkeveen
Pijlstaartlaan 34 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0544 24-11-2011
 aan de voorzijde van de woning 

wilnis
Burgemeester Slopen van een garage/  Slopen W-2011-0554 24-11-2011
Padmosweg 24-26 opslagruimte 

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

 VAstgestelD pRojectBesluIt en VeRleenDe BouwVeRgunnIng 
 ‘hotel-RestAuRAnt en congRescentRum RésIDence op gRoenlAnDsekADe 1 
 In VInkeVeen’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat een projectbesluit is genomen op 
grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een 
hotel, restaurant en congrescentrum op Groenlandsekade 1, 3645 BA Vinkeveen. 
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf 
vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 
uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). U kunt het besluit ook inzien of downloaden via de www.derondevenen.nl 
(keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen). De verbeelding van het vastgestelde project-
besluit is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het project bestaat uit de bouw van een hotel, restaurant en congrescentrum op Groenlandsekade 1, 3645 BA 
Vinkeveen, kadastraal bekend onder Gemeente De Ronde Venen nummers A 4325, 4632, 4970 en 5099, dit ter 
vervanging van het recent afgebroken hotel/restaurant Résidence. Belanghebbenden die ten aanzien van het 
ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, 
kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen dit projectbesluit en de bouwvergunning een gemo-
tiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Utrecht (sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht), treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt 
een griffierecht geheven.
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 BekenDmAkIng ontweRp-ontheffIng stoken VAn VuuR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 30 november 2011 tot en met 11 januari 2012 bij balie Omgevings-
zaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (ope-
ningstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder 
gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een ontwerp ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011 voor 

het stoken van vuur ter ondersteuning van het programma van de scouting Jan van Speyk aan de Ooster-
landweg 2b, 3642 PX te Mijdrecht gedurende het jaar 2012.

Tegen het verlenen van de ontheffing kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht en mondelinge zienswijze bij afdeling Omgevingszaken.
 

 InRIchtIng tIjDelIjke BouwplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 november 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Van Den Heuvel Aan-
nemingsbedrijf bv vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de wethouder 
van Damlaan in wilnis. Dit in verband met het vervangen van een persleiding in opdracht van Waternet. 
De vergunning geldt voor de periode: 28 november 2011 t/m 16 december 2011. Het werkadres en het adres 
tijdelijke bouwplaats is Wethouder van Damlaan, 3648 XP Wilnis.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan 
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 BeleIDsRegel VooR het BepAlen VAn De Bouwkosten leges BouwActIVIteIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 22 november 2011 de ‘Beleidsregel 
voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit’ is vastgesteld. Op grond van de Legesverordening 
De Ronde Venen 2011 bestaan de leges voor een bouwactiviteit uit een percentage van de bouwkosten van 
het betreffende bouwplan. De bouwkosten vormen daarmee de maatstaf om de leges te kunnen vaststellen. 
Om de aannemelijkheid van deze opgave van de bouwkosten te kunnen toetsen is nu een lijst met kengetallen 
ontwikkeld. De kengetallenlijst maakt het mogelijk, om voor ieder bouwplan te bepalen hoe hoog de gemid-
delde/normale bouwkosten zijn. De Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit 
treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

terinzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 DIVeRse BelAstIng VeRoRDenIngen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november 2011 
heeft besloten de volgende belasting verordeningen vast te stellen:
-  Verordening onroerende zaak-belastingen 2012;
-  Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012;
-  Verordening forensenbelasting 2012;
-  Verordening hondenbelasting 2012;
-  Verordening watertoeristenbelasting 2012;
-  Verordening toeristenbelasting 2012;
-  Verordening parkeerbelastingen 2012 (inclusief aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters);
-  Legesverordening De Ronde Venen 2012 (inclusief de bijbehorende tarieventabel 2012 );

Deze verordeningen regelen de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde de gemeente in staat 
te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de 
burger. De verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De 
datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
De verordeningen: onroerende zaakbelasting 2011, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011, fo-
rensenbelasting 2010, hondenbelasting 2010, landtoeristenbelasting 2010, toeristenbelasting van 17 december 
2009 van de voormalige gemeente Abcoude, inclusief de bijbehorende tarieventabel, parkeerbelastingen 2010 
(inclusief aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters), watertoeristenbelasting 2010, bruggeld 2010 
van de voormalige gemeente Abcoude en de legesverordening 2011(inclusief de bijbehorende tarieventabel 
2011), worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012.

ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke zAken 6 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 4 oktober 2011 
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Vaststelling bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 raadsvoorstel 0057/11 
 Het ontwerpbestemmingsplan “De Winkelbuurt 2011” heeft van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober 

2011 ter inzage gelegen. Er zijn dertien (13) zienswijzen ingediend. De zienswijzen tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn behandeld en er is een beantwoording (Zienswijzennota) opgesteld. De zienswijzen heb-
ben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. 
De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van wijzigingen die met het bestemmingsplan ter besluitvorming 
wordt aangeboden. De aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken zijn, daar waar nodig, geactuali-
seerd. Voorgesteld wordt het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen. 

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

Vervolg op volgende blz.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



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

Gemeentelijke bekendmakinGen
 VerGaderinG commissie Publieke Werken 7 december 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Dhr. J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4.  Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 7 september 2011 
5. Punten voor de raad van 22 december 2011 
a. Voorgenomen fusie milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht
 raadsvoorstel 0056/11
 Het Rijk heeft besloten dat uitvoering van taken die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving 

en toezicht aan zwaardere eisen moeten voldoen. Gebleken is dat de milieudiensten Zuid- Oost Utrecht en 
Noord-West Utrecht in de huidige situatie niet aan die zwaardere eisen kunnen voldoen. Door een fusie aan 
te gaan kan wel aan de criteria worden voldaan. Bovendien past de fusie in het verplichte Rijksbeleid om te 
komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s). Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen 
met de intentie tot fusie van de beide milieudiensten per 1-1 2013. In een latere fase, naar verwachting in het 
voorjaar van 2012, zal de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het definitieve besluit aan de 
raad worden voorgelegd. 

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

 VerGaderinG commissie alGemeen bestuurlijke Zaken / Financiën e.o. 
 8 december 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 november 2011.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4.  Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën van 6 oktober 2011 en notulen 

gezamenlijke commissie van 1 november 2011. 
5. Punten voor de raad van 22 december 2011
a. Lex silencio positivo raadsvoorstel 0064/11.
 Vaststelling van de Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp) tot wij-

ziging van twee verordeningen als gevolg van het feit dat op grond van de Dienstenrichtlijn de Lex silencio po-
sitivo vanaf 1 januari 2012 automatisch geldt voor vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Diensten-
richtlijn vallen. 

b. Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 raadsvoorstel 0062/11.
 De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 (APV) bevat diverse regels voor het gebruik van 

de openbare orde. Deze APV wordt integraal herzien. De herziening betreft wijzigingen vanuit afdelingen van 
de gemeente en wijzigingen voortkomende uit hogere regelgeving. 

c. Vaststellen van de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0067/11.

 Bij het vaststellen van de programmarekening 2010 voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als De 
Ronde Venen zijn nog de afzonderlijke balansen per 31 december 2010 vastgesteld. De balansen worden sa-
mengevoegd tot de openingsbalans per 1 januari 2011 voor de nieuw gevormde gemeente De Ronde Venen. 

d. Voortgangsrapportage incidentele budgetten raadsvoorstel 0068/11.
 Over de financiële voortgang van alle incidenteel beschikbaar gestelde budgetten 2011 die door een onttrek-

king aan een reserve worden gedekt, is een rapportage opgesteld. 
e. 3e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0065/11.
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 3e be-

stuursrapportage. Het beleidsmatige onderdeel van de bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden.
6. Overige punten
a. Handhaving Amstelhoek
 Door de fractie van Ronde Venen Belang wordt het college verzocht een toelichting te geven op de ontwik-

keling rond de handhaving Amstelhoek in verband met de opslag van grond aldaar 
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën mededelingen te doen.
8. Sluiting

 VerGaderinG commissie inWonersZaken / samenleVinG 12 december 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 november 2011.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt. 

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 7 november 2011
5. Punten voor de raad van 22 december 2011 
a. Beschikbaar stellen middelen ten behoeven van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2012 raadsvoor-

stel 0063/11
 Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het 

volgende kalenderjaar vast. De raad wordt thans voorgesteld de benodigde financiële middelen hiervoor be-
schikbaar te stellen. 

b. Lokaal onderwijsbeleid raadsvoorstel 0052/11
 Voorgesteld wordt het beleid zoals verwoord in het rapport “Lokaal Onderwijsbeleid” vast te stellen. Met de 

uitvoering van dit beleid worden onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Op grond van een evalu-
atie wordt voorts voorgesteld de huidige gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een 
andere manier invulling te geven aan het realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid. 

c. Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand raadsvoorstel 0059/11
 Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt; de WIJ vervalt en 

gaat weer op in de WWB. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. Om te 
bereiken dat de huidige verordeningen voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen conform de wetswijzigin-
gen is het noodzakelijk een Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen. 

d Kosten implementatie Civision WIZ raadsvoorstel 0060/11
 In verband met wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 moet de ondersteunde applicatie in-

grijpend worden aangepast. De implementatie daarvan en de aanpassing van de onderliggende automatise-
ring (hard- en software) brengen eenmalig extra kosten met zich mee. 

6. Overige punten
a Uitvoering motie De Fabriek
 Het college wordt verzocht aan te geven op welke wijze zij uitvoering denkt te geven aan de motie welke is 

aangenomen in de begrotingsraad van 10 november jl. 
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen. 
8. Sluiting

Team De Ronde Venen en 
Alpe d’HuZes
De Ronde Venen - Team De Ron-
de Venen: zes mensen met allemaal 
verschillende motivaties, maar sa-
men één en hetzelfde doel: zoveel 
mogelijk geld bij elkaar fietsen voor 
Alpe d’HuZes. Dat is het doel van 
het Alpe d’HuZes Team De Ronde 
Venen. Een team dat bestaat uit 5 
mannen en 1 vrouw:  Andre Kroeze. 
Angeli van der Elst, Rik van der Elst, 
Ed Woons, Michael Bink en Kees-
Jan Koedam. Met zijn zessen zullen 
ze op 6 juni tijdens de Alpe d’HuZes 
proberen om de Alpe d’Huez zo 
vaak mogelijk te bedwingen. Het 
team heeft zich als doel gesteld om 
40.000,- bij elkaar te fietsen.
Om dit bedrag bij elkaar te krij-
gen zoeken zij sponsors, groot en 
klein. Iedere cent wordt enorm ge-
waardeerd. Mocht u willen spon-
soren, kijk dan voor meer info op 
www.ad6teamderondevenen.nl en 
klik op de ‘doneren-knop’. Zij zullen 
u via deze krant op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen en ge-
beurtenissen rondom Team De Ron-
de Venen.

Wat is Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een stichting die 
verbonden is aan het KWF Kanker 
Bestrijding waarbij fietsers geld bij-

zonder dat het een cent kost, of het 
opzetten van een medisch program-
ma dat de gezondheidszorg revolu-
tionair gaat veranderen. Elk resul-
taat dat we behalen (hoe onrea-
listisch het van tevoren misschien 
ook leek) motiveert ons de grenzen 
weer op te zoeken, de lat weer ho-
ger te leggen. Alpe d’HuZes han-
teert een strikt antistrijkstok beleid. 
Alleen daardoor kunnen we garan-
deren dat 100% van het ingezamel-
de geld ook daadwerkelijk ten goe-
de komt aan het onderzoek naar de 
bestrijding en preventie van kanker. 
Zij vragen uw steun niet voor hun 
zelf maar voor al die mensen die het 
zo hard nodig hebben! Ook voor dit 
team geldt: opgeven is geen optie!

Tennispieten bezoeken 
Tennishal de Ronde Venen
Mijdrecht  -  Afgelopen woens-
dag 23 november zaten er 15 kin-
deren vol spanning te wachten op 
de tennispieten. Deze tennispieten 
brachten een bezoek aan Tennishal 
de Ronde Venen en kwamen de he-
le middag spelletjes en tennisoefe-
ningen met de kinderen doen.
De kinderen, in de leeftijd van 4 t/m 
8 jaar, zaten allemaal gespannen in 
trainingspak te wachten tot de ten-
nispieten zouden langskomen. Om 
13.30 uur klonk er een hard gebonk 
op de ramen, de pieten waren gear-
riveerd. Alle kinderen konden met-
een de tennisbaan op om te begin-
nen met een warming-up. Onder 

Te veel op
Mijdrecht - Een automobilist raak-
te op zondagmiddag 27 november 
zijn rijbewijs kwijt omdat hij veel te 
veel had gedronken. Rond 16.00 uur 
controleerden agenten een 42-jari-
ge automobilist uit Mijdrecht op de 
Croonstadtlaan. Hij bleek beduidend 
te veel alcohol te hebben gedronken 
en werd aangehouden. Bij de adem-
analyse in het politiebureau blies hij 
830 ug/l, terwijl 220 ug/l de wette-
lijke limiet is. Tegen de verdachte 
is proces-verbaal opgemaakt en hij 
moest zijn rijbewijs inleveren.

Mijdrecht - Eindelijk zijn de nieu-
we tenues voor de jongste spe-
lers van Basketball vereniging Ar-
gon binnen. Alleen het tenue van 
Wessel Oudshoorn, die afgelo-
pen zaterdag jammer genoeg net 
niet scoorde, moet nog binnen-
komen, maar de anderen kunnen 
eindelijk in  het goede tenue spe-
len. De jongens hebben thuis tegen 
de Crackerjacks uit Amersfoort ge-
speeld en wonnen maar liefst met 
46 tegen 16. De oproep voor nieu-
we spelers heeft geholpen en nieu-
weling Hessel van der Maat scoor-
de zaterdag maar liefst 3 keer. Top-
scoorder Mattie Verhagen maak-

te zelfs 8 goals. Daarna volgen Luc 
van Dijk en Geert Jan Dierickx met 
elk 4 goals. De andere jongens Mike 
Raadschelders, Maikel Griffioen en 
Marijn Kop hebben ook ontzettend 
goed gespeeld. De andere nieu-
weling Kay Ham kon zaterdag he-
laas niet spelen. Coach Miriam Kop 
was ontzettend tevreden en moest 
na de wedstrijd zich haasten omdat 
ze zelf een wedstrijd moest spelen. 
Trainer Ewoud van Diemen hoefde 
dit weekeinde niet te spelen en kon 
met de jongens genieten van deze 
overwinning. Jongens, fijn dat jullie 
nieuwe tenues er zijn en op naar de 
volgende wedstrijd.

een fietsen en waarmee zij een bij-
drage leveren aan de strijd voor de 
overwinning op kanker. Op twee da-
gen wordt de legendarische Alpe 
d’Huez tot 6 keer aan toe beklom-
men. Een bijna onmogelijke opgave. 
Alpe d’HuZes zal een beroep doen 
op al die mensen die zich bij ons be-
trokken voelen. Om hun grenzen te 
verleggen: bij het werven van spon-
soren, het zo vaak mogelijk beklim-
men van de Alpe d’Huez, het orga-
niseren van een enorm evenement 

Te veel 
gedronken
Mijdrecht – In de nacht van vrijdag 
25 op zaterdag 26 november hield 
de politie een 31 jarige man aan uit 
Waverveen. De man reed omstreeks 
02.00 uur op een verdachte manier 
over de Provincialeweg. Hij reed 
over de busbaan en doofde zijn lich-
ten. Agenten hielden de man staan-
de voor een blaastest, waaruit in-
derdaad bleek dat de man te veel 
gedronken had. Ademanalyse op 
het bureau wees uit dat de man 735 
ug/l blies, waarop zijn rijbewijs werd 
ingevorderd. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Snelheids-
controle
Mijdrecht - De politie heeft vrijdag-
avond 25 november tussen 19.45 en 
22.10 uur een verkeerscontrole ge-
houden op de Provincialeweg. In 
totaal werden 1243 voertuigen op 
snelheid gecontroleerd, waarvan 
113 bestuurders de maximumsnel-
heid van 80k m/uur overtraden. De 
hoogst gemeten snelheid bedroeg 
130 km/uur. De overtreders krij-
gen een boete thuisgestuurd.
 

leiding van de tennispieten werden 
er leuke spelletjes gedaan. 
Na een uur tennissen en spelletjes 
doen was het tijd voor limonade 
en snoepgoed in de horeca van de 
Tennishal. De kinderen konden tij-
dens de pauze hun lol op met het 
zingen van sinterklaasliedjes voor 
de pieten. Het laatste uur bestond 
uit tenniswedstrijdjes, midget golfen 
op verschillende banen en ringwer-
pen. De kinderen waren na 2 uur in-
tensief sporten moe en kregen na 
afloop nog een lekker glas limona-
de. Omdat sinterklaas deze kinde-
ren natuurlijk niet vergeten was had 
hij voor iedereen een leuke verras-

sing achtergelaten. Rond 16.00 uur 
verschenen de eerste ouders en na-
men de kinderen afscheid van de 
tennispieten. De pieten hebben al 
weer beloofd om ook volgend jaar 
weer een bezoek te brengen aan 
Tennishal de Ronde Venen.

Nieuwe tenues voor Argon!
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DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Mijmeringen

Door Flavoring

De winter is in aantocht en in huis schallen de Sinterklaasliedjes zo-
als “Hoor de wind waait door de bomen”. En nu de R allang weer in de 
maand is, komen ook de verkoudheden, snotneuzen, virusjes en griep-
jes weer voorbij. Hoe druk de huisartsen het inmiddels hebben, ik heb 
geen flauw idee. Om me heen hoor ik echter wel geluiden van mensen 
die uitvallen door buikgriep of kinderen die een of ander virus te pak-
ken hebben.

Ook hier in huis is het al wat langer kwakkelen. De eerste zieke met 
koorts hadden we al achter de rug en menige nacht is al verstoord 
door het gehoest, gekuch en geblaf van de kinderen. Tot zover is dat 
allemaal wel normaal, het hoort erbij. Ik was blij dat ik me staande 
kon houden in het geweld van rondvliegende bacteriën. Met dank aan 
het regelmatig slikken van vitamines en een redelijk gezond leefritme 
dacht ik het wel te redden deze winter.

Afgelopen week werd ik echter op het werk toch ziek. Het kwam vanuit 
het niets opzetten en binnen een half uur zat ik met hoofdpijn, een ril-
lend lijf, een misselijk gevoel en een lijkbleek gezicht. Met enige moei-
te kon ik de vergadering afronden en daarna wist ik niet hoe snel ik 
naar het toilet toe moest. Even zitten, hoofd tussen de knieën en daar-
na koud water over mijn polsen laten stromen. Ik kon alleen nog maar 
stamelen dat ik me niet goed voelde en mijn bed ging opzoeken. De 
autorit naar huis was niet aangenaam, maar met het raampje open en 
de koude lucht die naar binnen stroomde, kwam ik veilig thuis aan. 
Daar ben ik mijn bed ingekropen, om daar ruim anderhalve dag te blij-
ven liggen.

Hoe vaak heb ik niet het zinnetje gehoord, dat moeders helemaal niet 
ziek kunnen zijn. Het huishouden (lees: alles rondom de kinderen) 
moet immers doorgang vinden. Nu zit er wel een kleine kern van waar-
heid in. Het is nooit fijn om ziek te zijn, en het komt nooit goed uit. Maar 
ook moeders zijn maar mensen en ook zij kunnen ziek worden. De ene 
moeder zal het makkelijker zo kunnen regelen dat ze even kan uitzie-
ken dan de ander. Het ligt eraan hoe je de zorg verdeeld hebt in huis, of 
de kinderen naar school gaan of thuis zijn en hoe je netwerk eruit ziet. 
En of je in het bezit bent van een belangrijke eigenschap, te weten het 
vermogen om hulp te kunnen vragen!

Gelukkig was ik in de positie dat ik niet zoveel hoefde te regelen, de fa-
milie stond klaar en dus kon ik gewoon onder mijn dekbed kruipen om 
me daar miserabel te voelen en langzaam uit te zieken. Het is immers 
niet meer dan normaal binnen een gezin of familie dat als de een tijde-
lijk uitvalt, een ander het overneemt. Anders is het als het gaat om een 
chronische ziekte. In Nederland zijn er 2,6 miljoen mantelzorgers die 
meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een an-
der zorgen. De mantelzorger is een belangrijk persoon in de keten van 
zorg rondom een zieke. Vandaar dat vorige week de dag van de man-
telzorger was en werden deze mensen terecht in het zonnetje gezet. Ik 
ben blij dat ik weer ben opgeknapt en geef liever mantelzorg dan dat 
ik deze ontvang.
Voor alle zieken onder ons, veel beterschap!

ZORG

Kerstfeestmiddag Vrouwenraad
Vinkeveen - De plaatselijke Vrou-
wenraad Vinkeveen en Waverveen 
nodigt alle bewoners van 55 jaar en 
ouder in onze gemeente uit voor de 
41e Kerstfeestmiddag op maandag 
12 december aanstaande. Aanvang 
om 14.00 uur in dorpshuis De Boei 
aan de Kerklaan te Vinkeveen.
Het programma bestaat uit: kerstsa-
menzang, declamatie, kerstverhaal 
en muzikale bijdrage van groep 5 
van basisschool De Schakel uit Vin-
keveen. Na de pauze treedt het Her-

vormd Kerkkoor uit Baambrugge op 
tezamen met het Ouderenkoor Dig-
na uit Amstelveen en een vrij ver-
haal wordt verteld door Elza Vis–
Strubbe. De toegang is gratis, maar 
in de pauze wordt gecollecteerd om 
de kosten te dekken.

Aanmelden tot 9 december bij me-
vrouw A.C. van Golen-Koster, Ach-
terveld 51, tel. 261672 of mevrouw 
J. Verhoeff-de Haan, Kievitslaan 20, 
tel. 261874.

 

Is uw huisdier zoek?
belangrijke telefoonnummers:
infolijn dierenbescherming
Regio Uithoorn/de Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist: 
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden. Zij heeft
 een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
 genaamd Red.

Gevonden:
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart/grijze cyperse kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: zwart/witte poes met witte bef, snuit,  
 snorharen en buik; witte sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn. Wildkleur.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Lieve 3 jarige kater. Hij is blauw/grijs met een witte bef; het liefst  
 geplaatst bij iets oudere mensen zonder andere huisdieren.
 Hij heet Luna.

Unicef-kaarten
de Ronde Venen - Kinderarbeid 
pikken we niet. Kinderen moeten 
geen collega’s hebben in een steen-
groef maar vriendjes op school. 
Voor vier pakjes kaarten kan Unicef 
een kind een heel jaar naar school 
laten gaan. Inclusief schoolspullen, 
schooluniform. Onderwijs is de toe-
komst voor het kind.
Komende vrijdag 2 december is er 
weer Unicefverkoop in de biblio-

theek van Mijdrecht. De verkoop is 
van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Er zijn weer mooie kaarten, zo-
wel kerst- als gewone kaarten en 
cadeauartikelen. Tot ziens bij de 
kraam. Bij de Lindeboom staat de 
kraam weer zaterdag 10 december 
van 9.45 uur tot 16.00 uur. 
Als u niet in de gelegenheid bent 
om naar de kraam te komen, dan 
kunt u ook bij Ellen Vergeer aan de 
Margrietstraat 12 in Wilnis terecht. 
Telefoonnummer 273872.

Tienjarige Carolien 
schrijft haar eerste boek
Wilnis - Het komt niet vaak voor dat 
een 10-jarig meisje een boek schrijft 
maar Carolien Dierickx uit Mijdrecht 
heeft dit wel gedaan! Carolien vindt 
verhalen schrijven erg leuk om te 
doen en maakte in de meivakantie 
van groep 3 al samen met een vrien-
dinnetje haar eerste zelfgeschreven 
en zelfgetekende prentenboek! Voor 
de 8e verjaardag van haar broertje 
bedacht ze dat een zelfgeschreven 
verhaal misschien wel een leuk ca-
deau was. Toen hij dit zo leuk vond, 
bedacht ze dat andere kinderen het 
misschien ook wel leuk zouden vin-
den.
Samen met haar moeder is ze op 
zoek gegaan naar een uitgeverij 
voor kinderen en die heeft ze ge-

vonden via www.boekscout-yo.nl.  
Het basisverhaal was goed genoeg 
voor publicatie maar Carolien moest 
nog wel wat aanpassen. Een aantal 
momenten in het boek was niet lo-
gisch en er moest flink gelet wor-
den op interpunctie. Het redigeren 
van het boek was best een zware 
klus voor een meisje van 10 maar ze 
liet zich niet uit het veld slaan. Vol 
trots mocht ze vorige week het eer-
ste exemplaar in ontvangst nemen. 
Carolien vindt dat de illustraties van 
Angélique Boter het boek echt hele-
maal compleet maken. Ze vindt het 
dan ook super dat het boek ook bij 
Mondria te Mijdrecht in de winkel 
ligt. Lois en de draak is een echte 
aanrader!

De Ronde Venen maakt 
subsidies openbaar
de Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen zet binnenkort al-
le door haar verstrekte subsidies op 
de openbare website. Dit is het ge-
volg van een tijdens de raadsverga-
dering van 24 november aangeno-
men motie van D66.

Op de website komt te staan wie 
er subsidie krijgt, hoeveel dat is en 
waarvoor het wordt uitgekeerd. Het 
streven is dat dit nog voor 1 februa-
ri 2012 is gerealiseerd.

Eelco Doorn, lid van de D66 fractie 
van De Ronde Venen die de motie 
inbracht: “D66 staat voor openbaar-
heid en transparantie van de over-
heid.
Op dit moment zijn de bedragen die 
de gemeente aan organisaties, ver-
enigingen en stichtingen geeft, niet 
voor iedereen makkelijk te vinden in 

de begroting. Door ze nu gewoon op 
de website te plaatsen kan je zien 
aan wie de gemeente geld uitkeert 
en waarom.”

De motie van D66 werd uiteindelijk 
unaniem door de raad aangenomen. 
Op dringend verzoek van wethouder 
Erika Spil is er iets meer tijd geko-
men om de motie uit te voeren.

Haar eigen fractie vond 1 februari 
2012 toch wel de deadline en moe-
ten in ieder geval de subsidies uit 
het subsidieprogramma 2012 op de 
website te vinden zijn.

Cees Houmes, fractievoorzitter D66: 
“We hebben tijdens de algemene 
beschouwingen van het college veel 
gehoord over transparantie en dui-
delijkheid. Nu is er de kans om ie-
dereen te laten zien of dat ook lukt.”

Roos Uithol in bibliotheek
Mijdrecht - Een winters Nederland 
en een zomers Noorwegen zijn de 
belangrijkste beelden in de derde 
expositie van Roos Uithol.

Fascinerende wolkenluchten bo-
ven Noorwegen en verstilde winter-
se plaatjes in eigen land combine-
ren wonderlijk goed samen.
Als u nieuwsgierig bent naar deze 
derde expositie van freelance foto-
graaf Roos, komt u dan in de maand 
december even kijken in de biblio-
theek in Mijdrecht.
Roos laat zien dat niet alleen het 
fotograferen van landschappen en 
natuur haar specialiteit is. Het vast-
leggen van een monument, een 
spelend kindje of een Art foto met 
vuurrode nagels laten zien dat haar 
repertoire veelzijdiger is geworden.
Onder de naam ‘Dutch Winter, Nor-
wegian Summer’, gaat deze derde 
expositie van Roos Uithol morgen, 
donderdag 1 december, van start!

Hardcore café in The Mix
Uithoorn - Aanstaande vrijdag 2 
december is er weer hardcore-ca-
fé in JC The Mix. Deze laatste keer 
van het jaar is er een speciale line-
up van dj’s! Achtereenvolgens zul-
len Skuffa, Baba, D-Fuzion, Champ-
e-on en Revolver achter de draai-
tafels plaatsnemen om de bezoe-
kers te trakteren op een flinke por-
tie hardcore van de bovenste plank!
De avond begint om 21.00 uur en is 
om 02.00 uur afgelopen. De entree 
is gratis!
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Nieuwbouwproject Kreekrug 
feestelijk opgeleverd
Waverveen - Hoewel de meeste be-
woners er al sinds de zomermaan-
den van dit jaar wonen, werd het 
nieuwbouwproject Kreekrug aan de 
Cliffordweg maandagmiddag fees-
telijk door bouwbedrijf Scholtens 
uit de Meern aan woningcorporatie 
GroenWest opgeleverd. “Alsnog, zou 
je kunnen zeggen, want we heb-
ben het even over de fusieperiode 
van de afgelopen maanden tussen 
Westhoek Wonen en twee ande-
re woningcorporaties heen getild”, 
laat directeur Tom Burgers van de 
nieuwe organisatie GroenWest ons 
weten. Dat is een samengaan van 
Westhoek Wonen, Stichting Woon-
belangen Weidegebied (SWW) uit 
Woerden en Groenrand Wonen in 
Vleuten. Burgers gaf verder aan 
dat alle 21 woningen in de huur-
sector zijn verhuurd. Van de negen 
koopwoningen zijn er zes verkocht, 
nog drie te gaan dus. “Die gaan we 

scherper in de markt zetten”, vertelt 
hij . “Maar we staan niet stil en gaan 
verder met het bouwen van wonin-
gen. Zoals het nieuwbouwproject in 
het Oranje-Nassaukwartier op de 
plaats van het vroegere Prinsen-
huis in Mijdrecht; de invulling met 
appartementen van het voormalige 
verpleeghuis van Maria-Oord en de 
eerste 60 woningen in Westerheul 4 
waarvan de bouw komend jaar van 
start gaat. Er vindt dus wel degelijk 
nieuwbouw van woningen plaats in 
De Ronde Venen”, aldus de Groen-
West directeur.

Goudkust van de venen
In de opgezette partytent werden 
door medewerkers van GroenWest 
alle genodigden en belangstellen-

den hartelijk ontvangen. Onder hen 
bewoners en aanwonenden, verte-
genwoordigers van de woonadvies-
commissie, de bewonersraad van 
GroenWest, raadsleden en leden 
van het college, oud-wethouders, 
vertegenwoordigers van Bouwbe-
drijf Scholtens en het Architecten-
bureau ten Hove uit Wilnis die het 
woonproject ontwierp. Zowel Tom 
Burgers van GroenWest als wethou-
der Schouten blikten in hun kor-
te voordracht nog even terug op de 
totstandkoming van de kleinscha-
lige nieuwbouwwijk en de unie-
ke ligging in het polderlandschap. 
Burgers verwoordde dat Waver-
veen vroeger ook wel de ‘goudkust 
van de venen’ werd genoemd. Zulks 
vanwege de veenstekers die goed 
geld verdienden aan de verkoop van 
turf. Hij prees de locatie om haar 
ligging in het Groene Hart en het 
feit dat bewoners dicht bij de na-

tuur waren om volop van te genie-
ten. Wethouder Schouten liet zich 
daarin eveneens niet onbetuigd en 
liet weten dat ruim 5.000 jaar v. Chr. 
op deze plaats al mensen woonden. 
De zee stroomde hier nog binnen 
en door aanslibbing ontstonden oe-
verwallen, die de voorlopers zijn van 
de veel later tot kreekruggen omge-
vormde verhogingen. Hij feliciteerde 
de bouwer en de woningcorporatie 
met de oplevering van het project 
en wenste de bewoners alle woon-
genot toe.

Verrijking
De in totaal 30 woningen zijn een 
verrijking voor het woningbestand 
van Waverveen. Tom Burgers gaf 
aan dat uit een klein (niet-repre-

sentatief) onderzoek was gebleken 
dat de meeste bewoners blij zijn 
met hun woning en de landschap-
pelijke woonomgeving, ook al ligt 
de winkelvoorziening niet naast de 
deur. Maandag 29 maart 2010 werd 
door toen nog wethouder Bram Ro-
sendaal het startsein gegeven voor 
de bouw van het nieuwbouwpro-
ject Kreekrug. Dat bestaat in totaal 
uit 30 woningen, waarvan 9 koop- 
en 21 huurwoningen. Het project 
heeft een verdeling van 14 grond-
gebonden woningen en 16 apparte-
menten. In het plan is zorgvuldig re-
kening gehouden met de bestaan-
de bebouwing aan de Cliffordweg 
en het landelijke karakter van de 
omgeving. De woningen en de ap-
partementengebouwen bestaan uit 
drie woonlagen. Omdat het plan-
gebied lager ligt dan de Clifford-
weg is de nieuwbouw nergens ho-
ger. Sterker nog, vaak juist lager dan 

de bestaande woningen aan de Clif-
fordweg. De huurwoningen zijn ge-
schikt voor jong en oud, maar ook 
voor starters.

Aan de feestelijke oplevering werd 
luister bijgezet door een Border 
Collie demonstratie in het weiland 
achter de woningen. Daarbij lieten 
twee van deze honden zien hoe zij 
een kudde schapen bij elkaar drij-
ven, wat als een spectaculair ge-
beuren werd ervaren. De aanwezi-
gen werden vervolgens uitgenodigd 
de oplevering met een hapje en een 
drankje mee te vieren in de (warme) 
partytent, waarbij kon worden nage-
praat over het woonproject en hoe 
het is om te wonen in een landelijk 
gebied.

Juwelier Swaab weer terug 
op haar ‘oude stek’
Mijdrecht – Juwelier Swaab is weer 
terug op haar oude stek, Dorps-
straat 6 in Mijdrecht.
Maar dat is dan ook het enige dat 
hetzelfde is gebleven, de plaats. De 
oude winkel heeft plaats gemaakt 
voor een geheel nieuwe  winkel. Een 
winkel waar je niet omheen kan. Het 
ziet er werkelijk prachtig uit. ‘Een ju-
weeltje, een verrijking voor het dorp’ 
aldus reacties van klanten.
Eigenaresse Angelique Swaab is te-

recht trots: “Het is toch iets bijzon-
ders dat na 5 jaar voorbereiding er 
zo iets neer wordt gezet.

Onze winkel is  twee en een half 
keer zo groot geworden, onze mer-
ken staan nu in eigen vitrinekasten 
waardoor er een eigen merkbele-
ving is komen te ontstaan. Tevens 
is onze collectie uitgebreid met o.a. 
Frederique Constant, Michael Kors, 
Armani horloges en Elisabeth Lan-

deloos zilveren sieraden.
Een uitgebreide trouwringen collec-
tie met gelegenheid tot rustig pas-
sen en kijken door de zitjes die in 
de winkel zijn gecreëerd, zodat u en 
uw partner onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie kunt kijken naar 
een sieraad dat u voor een langere 
tijd zult gaan dragen.
De service van toen met de kwali-
teit van nu zullen wij blijven hand-
haven”, aldus Angelique. 

AnnexCinema, de bioscoop in 
Woerden, gaat digitaal
Woerden - Als alles volgens plan 
loopt zal AnnexCinema in Woerden 
vanaf 7 december digitaal gaan pro-
jecteren. Alle huidige filmprojecto-
ren zullen dan vervangen zijn door 
een krachtige digitale projector.
Digitalisering is nodig omdat over 
1 jaar de ‘gewone 35 mm film’ ver-
dwenen is uit alle bioscopen. Wat 
gaat u daarvan merken? Het beeld 

zal scherper zijn en ook stabieler. De 
ondertiteling van films is veel strak-
ker en dus prettiger leesbaar. 
En last but not least: Er kunnen 
dan ook 3D films vertoond worden. 
Voorlopig zullen zaal 1 (174 stoelen) 
en zaal 2 (83 stoelen) gebruikt wor-
den voor het vertonen van 3D films. 
Een speciale bril hiervoor is bij de 
kassa te koop. Voor deze films wordt 

wel een toeslag berekend.

‘Nova Zembla’
Afgelopen week is de 3D film No-
va Zembla van regisseur Reinout 
Oerlemans in première gegaan. De-
ze film zal vanaf 10 december in het 
programma opgenomen worden en 
samen met een prachtig program-
ma ook in de kersvakantie draaien.

IVN-lezing over de eekhoorn
Regio - Voor komende dinsdag 6 
december heeft IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn Vilmar Dijkstra uit-
genodigd voor een lezing over de 
eekhoorn. Deze lezing wordt ge-
geven in NME-centrum De Woud-
reus aan de Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. De lezing begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.

De eekhoorn, ook wel gewone of ro-
de eekhoorn genoemd, is een zoog-
dier die we in De Ronde Venen en 
Uithoorn niet tegenkomen. Toch 
kent bijna iedereen deze lucht-
acrobaat met pluimstaart. Hij komt 
voor in naaldbossen, parken en ge-
mengde bossen. Hij eet dagelijks 
wel vijf procent van zijn lichaamsge-
wicht aan plantaardig voedsel zoals 
boomzaden, knoppen en bladeren. 
Maar ook insecten, eieren en jon-
ge vogels staan op zijn menu. Net 
als veel andere knaagdieren legt de 
eekhoorn een wintervoorraad aan. 
Tijdens de lezing komen naast voed-
sel ook gedrag, voortplanting, le-
vensverwachting en nestbouw aan 
de orde. Vilmar Dijkstra is mede-

werker van de Zoogdiervereniging. 
Deze organisatie zet zich in voor on-

derzoek naar en bescherming van 
de Nederlandse zoogdieren. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0172-407054. Zie ook: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.

Twee chalets uitgebrand 
na explosie in schuurtje
Mijdrecht – Dinsdagochtend even na 10.00 uur werd er een explosie waargenomen in een schuurtje nabij cha-
lets aan de Molenland 6. Direct ontstond er een uitslaande brand waarbij twee chalets uitbrandden. Een man en 
twee vrouwen die in de chalets aanwezig waren, konden zich ongedeerd in veiligheid stellen. De brandweer rukte 
met groot materieel uit en bestreed het feloplaaiende vuur o.a met de hoogwerker. De oorzaak is nog niet bekend. 
Foto: Roelf Tillard
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ssREACTIE 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 bijeen-
komst 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.

Bedankt lezers van de Meerbode!
Hierbij wil ik de lezers van de Meerbode bedan-
ken voor de steunbetuigingen en hulp die ze heb-
ben aangeboden na het lezen van mijn verhaal in 
de Meerbode.
Het ging over het leeghalen van mijn voortuin voor 
de werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe. 
Gelukkig heeft GroenWest dit ook gelezen en aan 
de fi rma Dura Vermeer gevraagd om de tuinen van 
degenen die dit zelf niet konden, leeg te halen.
Dit hebben ze dan ook vorige week gedaan en de 
tuin is meteen opgehoogd. Nu is het even behel-
pen totdat in maart de weg klaar is, maar dat is wel 

te overzien. Dus iedereen bedankt voor de aan-
geboden hulp, zeker de ‘Evangelische Gemeente 
Leef’ uit Mijdrecht die mijn tuin weer komt hel-
pen aanleggen, GroenWest die de opdracht ge-
geven heeft de tuinen leeg te halen en Dura Ver-
meer die zo netjes mijn tuin heeft leeggehaald en 
iedereen een pakket bloembollen heeft gegeven 
zodat de tuinen er in het voorjaar in ieder geval 
fl eurig uitzien.
 

Mw. Verbruggen
Baambrugse Zuwe 70

Fietspad Oude Spoorbaan al besloten!
Vorige week las ik het stukje van de gemeente RV 
waar werd gezegd dat ‘er plannen zijn’ om een 
fi etspad te maken van het wandelpad de Oude 
Spoorbaan. Tot mijn verbazing zag ik een paar da-
gen later dat het wandelpad al voorbereid is en er 
al vele bomen zijn weggehaald en struiken weg-
gemaaid. En als het over bomen wegkappen gaat 
dan is deze gemeente wel een kampioen! Maar 
waar worden er bomen teruggeplant? Dit bete-
kent dus dat het al besloten is door onze B&W en 
niet zoals in het stukje staat geschreven dat het 
begin 2012 zal worden besloten. Typisch zoals er 
door onze gemeente wordt gewerkt, zeggen dat 
er in 2012 wordt besloten, terwijl het al volop in 
gang is gezet! Herkenbaar? Zeg dan gewoon dat 
het al besloten is en dat er begonnen is met de 
werkzaamheden maar draai er niet omheen!  Het 
is heel erg jammer dat weer zo’n mooi stukje wan-
delpad wordt vernietigd en asfalt wordt en onbe-
grijpelijk dat men niet begrijpt dat dit soort ‘voor-
uitgang’ eigenlijk achteruitgang betekent! Geen 
idyllisch wandelpad meer maar een asfaltpad met 
waarschijnlijk overlast van brommers en ander 
verkeer want daar is hoogstwaarschijnlijk niet over 
nagedacht en zeker is dat er niet gehandhaafd zal 
gaan worden, aangezien dat nu ook niet gebeurt.

Cor Mastwijk, Vinkeveen

Subsidies... dat moet anders
Het is de gemeente De Ronde Venen eigen te volhar-
den in haar fouten, u kent allen de voorbeelden hier-
van. De gemeenteraad (noem het onze ‘Raad van 
Commissarissen’) doet daar tot nu toe maar weinig te-
gen! Daardoor blijven de problemen in stand en daar 
moeten wij als inwoners jaar in jaar uit maar voor be-
talen.

In de afgelopen 40 jaar heeft er eigenlijk geen enkel 
onderzoek plaatsgevonden, die de vinger op de ze-
re plek heeft gelegd. Dit heeft onder andere te ma-
ken met het feit dat gemeenteraadsleden geen helder 
beeld hebben van hun taken. 
Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeente-
raad, zo staat er te lezen in artikel 125 van de Grond-
wet. In 2002 is de wet Dualisering Gemeentebestuur in 
werking getreden.
Dualisme betekent dat de rollen van het college van 
burgemeester en wethouders en van de gemeente-
raad uit elkaar zijn getrokken.
De gemeenteraad bestuurt de gemeente niet meer sa-
men met het college van burgemeester en wethou-
ders, maar staat meer op afstand van het college. 
De raad heeft in het Dualisme drie eigen taken ge-
kregen. De raad treedt op als volksvertegenwoordiger 
namens de inwoners. De raad stelt de kaders voor het 
beleid vast: dit houdt in dat de raad de richting van 
het beleid aangeeft en de doelstellingen formuleert. 
Tot slot heeft de raad een controlerende taak, dat wil 
zeggen dat de raad het college controleert op de uit-
voering van het beleid. 
Kortom, de gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van 
het gemeentelijk beleid (kaderstellende rol) en con-
troleert het dagelijks bestuur (college van burgemees-
ter en wethouders) op de uitvoering van dit beleid. Of-
tewel, het college van Burgemeester en Wethouders 
voert (slechts) het beleid in opdracht van de gemeen-
teraad uit.
Bovenstaande vraagt om een voorbeeld en dat kan! 
Op het gebied van het beleidsterrein van de subsidie-
verlening en de controle op het volgens de regels ge-
bruiken van de subsidies valt er veel te verbeteren. Het 
zou een goede zaak zijn als de gemeente, door een 
gerenommeerd bedrijf als Deloitte, voor de verschil-
lende subsidiesoorten als sport, kunst of vrijwilligers-
werk een systeem van de plank laat halen en dit laat 
aanpassen voor het gebruik in De Ronde Venen. Dan 
hebben we eindelijk een heldere richtlijn.
Zo een systeem heet soms ook wel een beslismodel. 
Of laat de gemeente eens bij de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) een beslismodel opvragen 
waarmee de aanvraag van subsidies goed en netjes 
kan plaatsvinden.
Voorwaarde daarbij moet zijn dat de meeste inwoners 
het goed moeten kunnen begrijpen. Hoe dan ook, als 
het maar begin 2012 klaar is, ruimschoots op tijd voor 
de begroting van 2013. 

En een goed systeem geeft meteen inzicht voor de 
toekenning van subsidie op basis van het bonus malus 
systeem. Met dit goed/slecht systeem beoordeelt de 
gemeenteraad of de subsidie bij de jaarlijkse beoorde-
ling wordt stopgezet, verminderd met 5% wegens ge-
breken of slechte prestaties, gelijk blijft, of met maxi-
maal 5% wordt verhoogd bij uitzonderlijke grote pres-
taties, zonder dat het totale bedrag aan subsidies in de 
hele gemeente omhoog gaat. Of misschien dat de een 
subsidie hoogstens wordt verhoogd met de infl atie. 
Met een goed beslismodel per subsidiesoort is uit-
eindelijk iedereen blij! Ambtenaren, wethouders, ge-
meenteraadsleden, zij die de subsidie ontvangen en 
de inwoners kunnen dan precies zien hoe het subsi-
diegeld wordt uitgegeven.
Het college kan de uitvoering dan voortvarend ter 
hand nemen en de gemeenteraad kan aan de contro-
lerende verplichtingen voldoen. 
Nu zijn er helaas instanties die teveel krijgen en ande-
re die tekort worden gedaan. Het is vooral een raadsel 
waarom zo een beslismodel niet al jaren is toegepast 
voor alle subsidies die in De Ronde Venen worden ver-
strekt, maar op de oorzaak hiervan wordt in de eerste 
zin van dit stukje al gewezen.

Tot slot. Op dit moment is er minder geld voor subsi-
die beschikbaar. De gevolgen zijn bij De Baat al zicht-
baar, maar er is inmiddels ook ander leed zoals bij de 
sportverenigingen die naar De Driehoek zouden gaan.
Zij hebben bij de huidige sportaccommodaties te 
kampen met extra kosten om alles voor de komende 
jaren goed te maken en te houden. Juist nu moet ie-
dereen weten hoeveel subsidie er de komende jaren 
naar hun organisatie gaat, en daarom is een transpa-
rant subsidiebeleid van groot belang, met alle noodza-
kelijke middelen die de beslissingen helder en contro-
leerbaar maken.
De publicatie van de subsidiebedragen die vanaf fe-
bruari 2012 gaat plaatsvinden is een heel klein eer-
ste stapje. Maar eigenlijk moet de raad nu afdwingen, 
dat er stevig doorgepakt wordt. Al is het maar voor al 
die kleine sportertjes die graag op goede velden wil-
len sporten en in goede accommodaties willen dou-
chen en omkleden.
Anders dan de inwoners denken, helpt het wel als er 
over de gemeente en de politiek wordt gepraat, dus 
ook over de subsidies waar heel veel belastinggeld 
heen gaat, mits dat gebeurt op een plek waar de poli-
tiek de inwoners ook kan horen.
Dat kan in de Zijkamer in het gemeentehuis in Mijd-
recht waar wij op 22 december aanstaande te gast 
zijn. Dit is gelijktijdig met de raadsvergadering die om 
19.30 uur begint. Maar u kunt natuurlijk ook altijd con-
tact opnemen met een, of uw, politieke partij.

Jan Platvoet, Mijdrecht
Monique van der Hoorn, Vinkeveen

Turkse stichting Hakyol haalt 
5330 euro op voor goed doel
Mijdrecht - De gehouden Turkse 
braderie was boven verwachting!! 
Stichting Hakyol heeft afgelopen 
zaterdag een bedrag van 5330,- eu-
ro ingezameld. Dit geld gaat recht-
streeks naar het Turkse Rode Kruis.” 
De stichting zette zich zaterdag in 
voor de slachtoffers van de aard-
beving in Oost-Turkije. Op twee lo-
caties, bij de stichting Hakyol aan 
Grutto 2 B  en bij de Albert Heijn in 
de Passage werden Turkse specia-
liteiten verkocht, zoals verschillen-
de baklava’s, broodjes met spinazie, 
lahmacun (Turkse pizza met heel fi jn 
gehakt), gevulde aubergines, papri-

ka en druivenbladeren. De actie le-
verde 5330 euro op voor het Turkse 
Rode Kruis en was een groot suc-
ces.   

Smullen
Het was zaterdag smullen aan Grut-
to 2 B en in de Passage en de aan-
loop was enorm. De Turkse braderie 
aan Grutto 2 B werd niet alleen door 
‘vaste klanten’ bezocht. Ook mensen 
die door de krant of advertenties 
waren geattendeerd op deze actie, 
kwamen langs. Hier werden niet al-
leen hapjes verkocht, maar ook dö-
ner en shoarma. Bovendien geno-

ten de bezoekers van Turkse kip-
pensoep en Turkse thee en konden 
ze letterlijk een kijkje in de Turkse 
keuken nemen, omdat de pizza’s en 
broden ter plekke werden gemaakt. 
Bij Albert Heijn was het aanvanke-
lijk even afwachten hoe het winke-
lend publiek op de stand met aparte 
Turkse hapjes en lekkernijen zou re-
ageren. Maar de smakelijke hapjes 
en een opvallende spandoek met 
vermelding van de actie trokken het 
winkelend publiek naar de stand. 
Achter de schermen waren vrijwil-
ligers constant in de weer met bak-
ken en aanvullen van de lekkernijen. 

Mooie tweede plaats voor 
Selectie 2 Showballet Nicole
Mijdrecht - Afgelopen zondag ging 
er een afvaardiging van drie groe-
pen van Jazz & Showballet Nicole op 
de vroege ochtend richting Noord-
wijk. Het eerste ‘Shell We Dance 
Event’ van dit seizoen vond plaats in 
theater De Muze te Noordwijk. Vele 
dansscholen uit verschillende delen 
van het land hadden de weg naar 
het theater gevonden, genoeg con-
currentie dus. Pas als je op de wed-
strijd arriveert hoor je de volgor-

de van optreden. Om half tien be-
gon de ochtendshow met de jong-
ste deelnemers in categorie 1, 8 tot 
en met 12 jaar. Groep 7B van Nico-
le mocht de show openen, wat wel 
even schrikken was, want het was 
voor hen de allereerste wedstrijd 
ooit en dan moet je ook nog als eer-
ste optreden. Toch eenmaal in de 
coulissen hadden ze er ondanks de 
gezonde zenuwen wel erg veel zin 
in en dat was op het podium te zien. 

Tevreden
Het bestuur van de Turkse stichting 
Hakyol is bijzonder tevreden en wil 
bij dezen alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Zonder hen was de-
ze actie voor het goede doel niet 
mogelijk geweest. Een woord van 
dank gaat ook naar Albert Heijn in 
de Passage.
Niet alleen kon meer geld wor-
den ingezameld, maar er is ook 
meer bekendheid gegeven aan 
het feit dat zich in onze gemeen-
te een Turkse stichting bevindt, die 
zich hard maakt voor goede doelen. 
Ook sponsoren zoals Van Walraven, 
EMGA, Sebil garage en andere die 
spontaan geld gaven voor dit goede 
doel worden bedankt. 
De grootste dank gaat uiteraard uit 
naar alle mensen die de hapjes en 
andere lekkernijen kochten. Hope-
lijk tot de volgende braderie in het 
voorjaar!

Hun nummer ‘The sun is up’ werd 
stralend uitgevoerd, alle groepjes 
stonden goed en het ging mooi ge-
lijk. Maar er was veel concurrentie 
in hun leeftijdscategorie en de pun-
ten lagen allemaal dicht bij elkaar. 
Helaas eindigden ze niet bij de eer-
ste drie, maar niet getreurd, zij heb-
ben het hartstikke goed gedaan zo 

voor de eerste keer! In categorie 
twee had Jazz & Showballet Nico-
le geen deelnemers dus het wach-
ten was op categorie drie, waarin 
selectie2 mocht gaan optreden. Zij 
brachten een nieuw dansnummer, 
wat extra spanning met zich mee-
bracht. Maar ondanks de zenuwen 
ging het spatgelijk en heel strak, het 
enige minpuntje was dat ze iets uit 
het midden stonden. Dit heeft de 
jury waarschijnlijk ook opgemerkt, 
want hierdoor behaalden ze net niet 
de eerste plaats, maar zij brachten 
wel een mooie beker mee naar huis 
voor hun tweede plaats. Selectie 2: 
van harte gefeliciteerd met jullie 

tweede prijs! Toen mocht de laatste 
groep van Nicole eindelijk na lang 
wachten, zij deden mee in catego-
rie 4. Nadat ze de andere groepen 
uitbundig hadden toegejuicht en 
nog wat stukjes dans hadden door-
genomen, mochten zij dan eindelijk 
het toneel op. Alle adrenaline knal-
de eruit, de mix was nog nooit zo 
goed gegaan, opstellingen klop-
ten, dubbele draaien gingen goed, 
uitstraling was geweldig, maar he-
laas, er waren nog veel meer goe-
de groepen en de groep van Nico-
le behoorde dit keer niet tot de bes-
te 3. De cijfers in categorie 4 lagen 
superdicht bij elkaar, met honderd-

ste van een punt verschil heeft men 
een 1e, 2e of 3e plaats behaald. Zij 
hadden dus net niet genoeg punten 
voor een beker. Maar het seizoen is 
nog jong en ze gaan er weer hard 
tegenaan, want ook dit jaar willen 
ze weer genomineerd worden voor 
het Europees Kampioenschap en 
dan gaan ze ook echt! Dus ze gaan 
weer hard verder met trainen en 
men hoort zeker nog van Nicole. 

Al het publiek wat hen heeft aan-
gemoedigd en heen en weer gere-
den heeft, hartstikke bedankt, want 
zonder hen was deze grote afvaar-
diging niet mogelijk geweest.  



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 30 november 2011

Uithoorn - Het was weer een gezellig weekend 
bij winkelcentrum Zijdelwaard. Zaterdag was 
er volop spektakel voor de kinderen. Sinterklaas had 
een vijftal Pieten vrijgemaakt die met de kinderen leuk 
gingen knutselen en natuurlijk hadden ze ook weer zak-
ken vol lekkers bij zich. Samen met de Pieten op de foto? 
Geen piet? Het kon allemaal. 
Zondag was het ook gezellig in Zijdelwaard. Albert Heijn, 
Boetiek de Boet, C1000 Reurings, Jamin, Nelson Schoe-
nen, Perlo Plaza, Shoeby Fashion, Stoop drogisterij en 
parfumerie, Trekpleister en Verheggen � eur waren open 
om hun klanten een extra gelegenheid te bieden hun in-
kopen te doen. Voor de kinderen was Sinterklaas er met 
enkelen van zijn Pieten, die graag met ze op de foto ging. 
De foto’s zijn te zien op de Zijdelwaard site:
www.winkelcentrum-zijdelwaard gratis en te downloa-
den. Ook konden de kinderen bij C1000 Reurings zelf pe-
pernoten bakken. Kortom: een reuzegezellig weekend 
bij Winkelcentrum Zijdelwaard.

Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 

KNUTSELPIETEN KNUTSELPIETEN KNUTSELPIETEN 
in Winkelcentrum Zijdelwaard
in Winkelcentrum Zijdelwaard
in Winkelcentrum Zijdelwaard
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Zwartepietfestijn in de 
Lindeboom zeer gewaardeerd
Mijdrecht - Het idee van een drie-
tal winkeliers van winkelcentrum 
de Lindeboom, te weten Brood- en 
banketbakkerij Westerbos, de Wijn-
okade en juwelier Koek, om zater-
dag jl. drie Zwarte Pieten uit te no-
dige die lekkernijen uitdeelden en 
kleurplaten aan de kinderen, werd 
door de bezoekers van het winkel-

centrum zeer gewaardeerd. Als de 
kinderen de kleurplaat mooi inkleu-
ren en deze dan inleveren bij een 
van de drie genoemde winkels, ont-
vangen ze een leuk presentje.

De Pieten hadden er zin in zater-
dag, het was reuzegezellig daar in 
de Lindeboom in Mijdrecht.

Muzikale kerst met 
De Rovenians en Immanuël
De Ronde Venen - Iedereen is 
druk bezig met Sinterklaas en Zwar-
te Piet, maar De Rovenians en Im-
manuël bereiden zich al voor op 
kerst. De afgelopen week hebben 
de koren samen geoefend voor het 
aankomende kerstconcert op vrij-
dag 9 december. Het belooft een bij-
zondere avond te worden. De kerk 
wordt prachtig versierd door tuin-
centrum Rijdes en nummers als ‘It’s 

birthday’, ‘Op u mijn Heiland’, ‘Mary 
did you know’ zullen uit de Janskerk 
te horen zijn.
De twee koren hopen dat zij samen 
met u van deze bijzondere avond 
kunnen genieten.
Kaarten zijn verkrijgbaar via Jan-
ny van Oudenaarden en Ans Hard-
steen. Zij zijn bereikbaar op de vol-
gende telefoonnummers 0297–
288624 (Janny)/0172-538744 (Ans).

Knutselclub Mijdrecht 
spot zelfgemaakte Sint
Mijdrecht - Vandaag, woensdag 30 
november, zet de Knutselclub ‘Kin-
deren helpen kinderen’ de Sint in de 
spotlights.

Voor de actie Sintspotting van het 
Liliane Fonds gaan de kinderen 
van de club allerlei sinterklaasitems 
knutselen en die vervolgens op de 
foto zetten voor sintspotting.nl. Zo 
helpen ze kinderen met een handi-
cap in ontwikkelingslanden.

Kinderen helpen kinderen
Elke woensdagmiddag kunnen kin-
deren vanaf zes jaar knutselen bij 
knutselclub ‘Kinderen helpen kin-
deren’ in Mijdrecht. De kinderen 
knutselen niet alleen omdat ze het 
leuk vinden. Ze bereiken er ook nog 
iets mee. Want alle opbrengsten van 
de verkoop gaan naar het Liliane 
Fonds. Bijzonder feit: de knutselclub 
bestaat al 20 jaar en heeft in die tijd 

zo’n 50.000,- euro verdiend voor het 
goede doel. De fotobladen van de 
kinderen, die zijn geholpen met dit 
geld zijn te zien in de knutselruim-
te in de Schepenenstraat 9, ingang 
aan de achterzijde van de flat.

Spot een Sint, help een kind
Tot en met 5 december roept het Li-
liane Fonds op om de sint te spot-
ten en de foto te uploaden op Sint-
spotting.nl. Sintspotting is de ma-
nier om het Sinterklaasfeest te de-
len met kinderen met een handicap 
in ontwikkelingslanden. Want iedere 
geüploade foto levert het Liliane 
Fonds €2,50 euro op. Kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslan-
den hebben wensen, net zoals de 
kinderen in Nederland, al staat er 
iets heel anders op hun verlang-
lijstjes. Zij willen leren lopen, naar 
school kunnen gaan en kunnen 
spelen met vriendjes.

Zes Zwarte Pieten bezoeken
kinderen van Jozefschool
Vinkeveen - Ook dit jaar hebben 
Zwarte Pieten de Jozefschool be-
zocht. Met wel zes Pieten kwamen 
ze donderdag 25 november aan bij 
de school, waar ze met veel gejuich 
werden ontvangen door de leerlin-
gen. In de mooi versierde kleuter-
gymzaal hebben de Pieten met de 
groepen 1 t/m 4 feest gevierd. Er 
werd gezongen, gedanst en natuur-

lijk veel gepraat over de geheimzin-
nige verblijfplaats van Pietje Tigo.
Want het lijkt er toch wel erg veel 
op dat Pietje Tigo op de Jozefschool 
logeert. 
Wat was het weer gezellig met de 
Pieten en nu maar hopen dat ze sa-
men met Sinterklaas ook op vrijdag 
2 december tijd hebben om de Jo-
zefschool te bezoeken.

Actie Schoenmaatjes
Teamwork van de Antonius-
school en de Antoniuskerk
De Hoef - De actie Schoenmaat-
jes (voorheen Actie Schoenendoos) 
is een najaarsactie van Edukans en 
Actie4Kids waarbij kinderen uit Ne-
derland een schoenendoos met 
schoolspullen en speelgoed vul-
len voor kinderen uit arme landen 
in Afrika en Oost Europa. Ieder jaar 
doen tienduizenden schoolkinderen 
uit Nederland met deze actie mee. 
De kinderen van de Antoniusschool 
doen één keer in de twee jaar mee 
met de actie. Donderdag 17 novem-
ber brachten alle kinderen, in een 
lange rij, de goedgevulde dozen 
naar hun Antoniuskerk. Daar wer-
den ze hoog opgestapeld. De kleu-
ters konden hun dozen niet dragen, 
zo zwaar waren ze. Ze hadden een 
grote speelkar volgeladen en ver-
sierd met ballonnen. De kar mocht 

zelfs blijven staan tot zondag. Want 
op zondag 21 november was er in 
de kerk van De Hoef een gezinsvie-
ring, waarbij de actie extra aandacht 
kreeg. De werkgroep Jeugd en Jon-
geren zorgt hierna verder voor het 
vervoer van de schoenendozen naar 
de inleverpunten. Voor het vervoer 
naar de verre landen is veel geld no-
dig. De kinderen brachten 356 eu-
ro mee in hun enveloppen. Onder 
de parochianen werd tot nu toe nog 
eens 225 euro opgehaald.
Voorlopige stand: 581 euro! Deze 
zeer goede samenwerking tussen 
kerk en school zorgt straks voor vele 
blije kinderen. De feestelijke schoe-
nendoos is vaak hun eerste en soms 
hun enige cadeautje. De kinderen 
leerden dat geven een feestje is en 
dat delen blij maakt. 

Glamour Event bij Karamba Kids 
store een ongekend succes

Mijdrecht - Winkeleigenaar van 
Karamba Kids store, Lanny Asbeek 
Brusse, heeft onlangs een plan uit-
gewerkt om meer klanten in zijn 
kinderkledingwinkel aan te trekken. 
Dat resulteerde afgelopen woens-
dagmiddag in het organiseren van 
een zogeheten Glamour Event in zijn 
winkel van 12.00 tot 20.00 uur. Lan-
ny had daar niet alleen bij zijn klan-
ten, maar tevens overal in het dorp, 
met posters ruchtbaarheid aan ge-

geven. De toeloop overtrof zijn 
stoutste verwachtingen. Veel moe-
ders met kinderen gingen naar de 
winkel om te zien en ervaren wat 
een en ander inhield en staken hun 
kinderen al doende meteen maar in 
het nieuw.

Bij dit Glamour Event was de winkel 
feestelijk versierd waarbij een heu-
se DJ (13 jaar) op uitstekende wijze 
voor achtergrondmuziek zorgde dat 

bij de kinderen goed in de smaak 
viel. Daarnaast was er aan de ver-
schillende kledingmerken een ac-
tie gekoppeld, zoals het winnen van 
een merkhorloge, een kledingbon, 
een jeans op maat etc. Tevens werd 
een gezellig drankje geschonken en 
kreeg men een versnapering. Behal-
ve kleding passen en kopen konden 
kinderen zich laten visageren en 
werd hun haar gestyled. Daarvoor 
had Lineke Kool zich met enkelen 

van haar collega’s van Get Styled 
met een complete make-up tafel en 
-set voor korte tijd in de winkel ge-
nesteld. Voorts was er de mogelijk-
heid voor deelname aan een fotos-
hoot en om zich als een ‘model’ te 
presenteren. En wie kleding kocht 
kreeg ook gratis een goodie-bag 
met inhoud mee.
“Het is een schot in de roos gewor-
den. Af en toe was de winkel ge-
woon vol met moeders en kinderen. 
Samen met de ouders en ons ad-
vies zijn er heel wat kinderen leuk 
aangekleed. Daar lenen de diver-
se merken kleding die wij hier aan-
bieden zich ook goed voor. De ac-
tie was uitsluitend bedoeld voor kin-
deren met kledingmaten in de ma-
ten 92 tot 176. Maar wij hebben ook 
een complete kledinglijn voor de al-
lerkleinsten vanaf baby”, aldus Lan-
ny die intussen de schappen met 
kleding op orde brengt. Hem en zijn 
verkoopteam verdienen een compli-
ment door zich met deze bijzondere 
en ludieke actie goed in de markt te 
zetten om daarmee (extra) klanten 
aan te trekken. Dat is perfect gelukt 
en kan als navolging worden ge-
zien voor andere ondernemers. Als 
je innovatief te werk gaat en het als 
een interessante actie brengt, lukt 
het best om de consument in be-
weging te krijgen. Heel belangrijk in 
deze tijd!

Het Boterbriefje
De Ronde Venen - Een begrip dat 
afkomstig zou zijn uit de Eerste We-
reldoorlog, toen door de schaar-
se goederen o.a. boter- of wel een 
bonnensysteem werd ingevoerd. 

Om aan te tonen hoeveel kinderen 
men had, moest men het trouw-
boekje meenemen, waarin de kin-
deren stonden aangetekend. Daar-
om werd het trouwboekje, ook nog 
wel eens aangeduid als het ‘boter-
briefje’. Voor hen die zo’n trouw-
boekje van opa en oma zorgvul-
dig hebben bewaard, biedt dit een 
uitstekende mogelijkheid om met 
stamboomonderzoek te beginnen. 
De reden waarom het er nog nooit 
van is gekomen is in sommige ge-
vallen enige drempelvrees.
Leden van de werkgroep genealo-
gie van de historische vereniging 
De Proosdijlanden zijn daarom be-
reid om u op maandag 9 januari 
2012, een helpende hand te bieden 
en op weg te helpen. Bent u in het 
bezit van een dergelijk oud trouw-
boekje en benieuwd naar hetgeen 
de werkgroep voor u op internet kan 
vinden dan bent u van harte wel-
kom. Hiervoor is het wenselijk dat u 
zich nu reeds aanmeldt. Voor meer 
informatie en de heer Stef Veerhuis: 
stef.veerhuis@caiway.nl 

Kerstklanken in de morgen
Mijdrecht - Op zaterdagmorgen 24 
december wordt in de Janskerk een 
bijzonder Kerstconcert gegeven. De 
medewerkenden zijn de bekende 
organist Martin Mans en de jonge 
trompettiste Jantine Kalkman.
Het programma bestaat uit een aan-
tal orgelimprovisaties op bekende 
en moderne kerstliederen, verschil-
lende liederen voor orgel en trom-
pet en veel samenzang. Het con-
cert begint om 11.00 uur maar de 
kerk is open vanaf 10.00 uur. Ieder-
een die dat wil, is vanaf die tijd van 

harte welkom om samen met Mar-
tin en Jantine koffie te drinken (met 
kerstbrood!).  Het concert is gratis 
toegankelijk. Wel wordt bij de uit-
gang een collecte ter bestrijding 
van de onkosten gehouden. Na dit 
concert kan het orgel voorlopig (on-
geveer een jaar) niet meer gebruikt 
worden in verband met de restaura-
tie van de Janskerk. Dit is dus een 
prima gelegenheid om nog eens van 
het mooie orgel te genieten en ook 
om samen de aloude en nieuwere 
kerstliederen te zingen.

Ronde Venen Belang vraagt college:
‘Wat gebeurt er nu met 
structuurvisie Amstelhoek?’
De Ronde Venen – Donderdag 24 
november heeft de fractie van Ron-
de Venen Belang de volgende vra-
gen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen: “In de Nieuwe 
Meerbode d.d. 23 november 2011 
hebben wij gelezen dat het Colle-
ge van B&W van Uithoorn (brief aan 
raad Uithoorn d.d. 3 november) af-
ziet van het centrumplan en de ga-
ragevariant. 
Op basis hiervan hebben we de vol-
gende vragen:
1.  Sinds wanneer is het College van 

De Ronde Venen hiervan op de 
hoogte? Krijgt de Raad een af-
schrift van de betreffende cor-
respondentie?

2.  Wat is er gebeurd zo kort na de 

behandeling van de structuurvi-
sie Amstelhoek? Daar bevestig-
de op vragen van Ronde Venen 
Belang wethouder Schouten, dat 
hij 26 oktober 2011 contact had 
gehad met het College van Uit-
hoorn. Uit dat gesprek bleekt het 
College van Uithoorn nog vol-
ledig voor de garagevariant te 
gaan.  

3.  Wat zijn de gevolgen voor Am-
stelhoek ?

4.  Is de structuurvisie nu nog actu-
eel c.q bruikbaar?

5.  Gaat het College van DRV even-
tuele (gevolg)schade verhalen 
op de gemeente Uithoorn?”, was 
getekend Anco Goldhoorn, frac-
tievoorzitter Ronde Venen Be-
lang

Met IVN naar bosvogels in 
Corversbos in Hilversum
Regio - Zaterdag 3 december gaat 
de maandelijkse IVN-vogelexcur-
sie naar het Corversbos. Hier ko-
men echte bosvogels als ‘standvo-
gel’ voor zoals Goudhaantje, Zwar-
te mees, Staartmees, Glanskop, 
Groenling, Putter, Sijs en Zwarte 
specht.
Ook diverse soorten poldervogels 
kunnen worden aangetroffen. 
IVN’ers vertellen u graag over de 
leefwijze en de achtergronden van 
deze vogels.
Vertrek om 08.30 uur vanaf de par-

keerplaats bij de Nieuwe Begraaf-
plaats aan de Ir. Enschedeweg in 
Wilnis. Rond 14.00 uur bent u daar 
terug. Neem kijker, brood en koffie 
mee. Kleed je zonodig warm aan. 
Aanmelden is niet nodig. Autokos-
ten worden hoofdelijk omgeslagen.
Als bij erg slecht weer de excursie 
wordt afgelast staat dat die dag om 
ca. 7.30 uur op de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
De volgende vogelexcursie gaat 
naar de Haarrijnse plas in Leidsche 
Rijn.



De Hoef - Donderdagmiddag ont-
dekten de kinderen van de Antoni-
usschool drie slapende Zwarte Pie-
ten in de gymzaal. Deze Pieten wil-
den alleen maar snoepen en sla-
pen, helemaal niet goed natuurlijk! 
De kinderen leerden de Pieten tij-
dens de gymles een heleboel leuke 
kunstjes en…..

Pieten weer fit
Het hielp! Na een uur huppelden en 
sprongen de fitte Pieten over de dijk 
op weg naar de kleuters in school. 
Daar trokken ze een kar vol kinde-
ren en deden spelletjes met de kleu-
ters. Ze waren niet moe te krijgen! 
Jammer genoeg moesten de Pieten 
weer verder, deze gezellige middag 
was veel te snel voorbij!
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Karwei Mijdrecht: De Beste 
Karwei van Nederland 2011
Mijdrecht - Karwei Mijdrecht is tij-
dens een gala-diner uitgeroepen 
tot ‘de beste Karwei van Nederland 
2011’, een eretitel die de bouwmarkt 
een jaar lang mag dragen. Karwei 
Mijdrecht heeft deze titel in ont-
vangst mogen nemen dankzij haar 
goede prestaties tijdens de hele 
Verkoopcompetitie 2011. 

Verkoopcompetitie 2011
Om de medewerkers van alle 129 
Karwei-bouwmarkten gedurende 
het hele jaar te stimuleren, organi-
seert Karwei jaarlijks een wedstrijd 
onder alle Karwei-bouwmarkten. 
Hierbij wordt gestreden om de titel 
‘de Beste Karwei van Nederland’. Tij-
dens een aantal grote landelijke ac-
ties en activiteiten in 2011 worden 
alle bouwmarkten bezocht voor een 
kwalitatieve en kwantitatieve beoor-
deling.
Aspecten van de metingen zijn bij-
voorbeeld de uitstraling van de 
bouwmarkt, de kennis van de bouw-
marktmedewerkers en de vertaling 
van de diverse acties op de winkel-
vloer. Ook wordt, door klantenen-
quêtes, de mening gevraagd van 
klanten over de service en klantge-
richtheid. De winnaar van de titel 

‘Beste Karwei van Nederland’ is de 
Karwei-bouwmarkt die op alle fron-
ten als beste uit de bus komt. 

Feest
Karwei Mijdrecht heeft deze ver-
koopcompetitie glansrijk gewonnen. 
Dankzij de gemotiveerde medewer-
kers van Karwei Mijdrecht ziet de 
bouwmarkt er verzorgd uit en wordt 
er veel aandacht besteed aan de 

service richting de klant. De over-
winning van Karwei Mijdrecht wordt 
samen met de klanten gevierd op 
zaterdag 17 maart 2012. Die zater-
dag is er groot feest, meer informa-
tie daarover volgt begin 2012! Kar-
wei Mijdrecht is gevestigd aan de 
Industrieweg 38 en is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 21.00 uur en op zater-
dag van 09.00 tot 18.00 uur.

Eerste paal de grond in voor nieuw 
winkelpand en appartementen
Mijdrecht - Maandagmorgen rond 
negen uur ging de eerste van de 41 
betonpalen de grond in op de locatie 
Dorpsstraat 93 waar tot voor kort de 
voormalige apotheek heeft gestaan. 
Er komt een nieuwbouwpand met 
beneden een winkelruimte waarvan 
de oppervlakte 237 vierkante me-
ter bedraagt. Er boven worden twee 
appartementen met aan de achter-
kant een groot zonneterras gereali-
seerd. De ingang komt aan de rech-
terzijkant achter in de steeg tus-
sen het pand en de Discus Dieren-
speciaalzaak. Heibedrijf Plomp uit 
Papekop zorgt voor de fundering, 
waar Bouwbedrijf Leeflang uit Vin-
keveen de bouw van het pand ter 
hand neemt. Architekten- en inge-
nieursbureau H.W. van der Laan uit 
Mijdrecht tekende het ontwerp (zie 
onderstaand de artistieke impressie 
van de voorgevel). Het nieuwe pand 
wordt in opdracht van de familie J. 
van Kreuningen gebouwd. Die was 
ook eigenaar van de apotheek. Van-
zelfsprekend waren alle belangheb-
benden aanwezig tijdens de hande-
ling van de eerste paal slaan.
Behalve medewerkers van het hei- 
en bouwbedrijf ook Jan en Jan-
ke van Kreuningen, hun zoon Hein 
met zijn echtgenote (bekend van 
Van Kreuningen Woninginrich-
ting aan de Industrieweg), architect 
Henk van der Laan, makelaar John 
Korver, Jacqueline en Sjaak Smit 
van Smit Schoenen en enkele ver-

dere belangstellenden. De winkel-
ruimte is inmiddels verhuurd aan 
Smit Schoenen & Lederwaren, nu 
nog gevestigd in winkelcentrum De 
Lindeboom. Hoewel het pand naar 
verwachting eind mei, begin ju-
ni zal worden opgeleverd – vertra-
ging door strenge winterse omstan-
digheden even buiten beschouwing 
gelaten – verhuist Smit Schoenen 
pas in augustus en opent Jacqueli-
ne Smit begin september 2012 haar 
nieuwe winkel. Een en ander ligt ten 
grondslag aan de wisseling van sei-
zoenen, het leegverkopen van de 
voorraad zomerschoenen en het 
presenteren van de nieuwe (winter) 

collectie. Feit is dat hartje Mijdrecht 
er volgend jaar in elk geval een mooi 
gevelpand bij krijgt dat uitstekend 
past in het aanzien van het dorps-
centrum. Eigenaren en ondernemer 
verdienen een woord van dank voor 
hun initiatief en investering om bij te 
dragen aan de verbetering van het 
winkelbestand en uitbreiding van 
het woningaanbod in het centrum. 
De beide appartementen zijn be-
stemd om te worden verhuurd. 
Korver Makelaars op de Stations-
weg in Mijdrecht is gevraagd de be-
treffende woonruimte aan te bieden. 
Gegadigden kunnen zich bij dit kan-
toor hierover laten informeren.

In januari start nieuw lesblok 
bij Club Durven & Doen
De Ronde Venen - De Club Dur-
ven & Doen heeft de - voor dit jaar- 
laatste - les gezellig afgesloten met 
het spelen van de meeste favorie-
te spelletjes en het maken van een 
reclamefilmpje. Iedereen kreeg een 
aandenken over zijn of haar deelna-
me mee naar huis.
Het nieuwe lesblok start op 16 ja-
nuari 2012 en bestaat uit 12 lessen 
van een uur.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die 
meer zelfvertrouwen kunnen ge-

bruiken zijn welkom op maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur in het 
speellokaal van OBS De Trekvogel in 
Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt 
toneelspelen gecombineerd met 
een sociale vaardigheidstraining. 
In de Club worden heel spelender-
wijs allerlei thema’s behandeld zo-
als stevig staan, duidelijk praten, 
pesten, opkomen voor jezelf, ergens 
bang voor zijn, enzovoorts. Door to-
neelspelletjes en speciaal ontwik-

kelde oefeningen leert je kind stevi-
ger in zijn schoenen te staan en zich 
te uiten. Op laagdrempelige wijze 
krijgt je kind zo een steuntje in de 
rug. Omdat het toneelspelen cen-
traal staat, is de cursus ook geschikt 
voor kinderen die toneelspelen ‘ge-
woon leuk’ vinden!

Meer informatie en/of aanmelden 
bij de docente Astrid Millenaar via 
telefoonnummer 06-40977903 of via 
de website www.despeltuin.nl

Kinderen Antoniusschool geven 
luie Zwarte Pieten training

Kerstversieringen maken 
in De Woudreus
De Ronde Venen - Op woensdag 
14 december kunnen kinderen van 
6 t/m 12 jaar kerstversieringen ma-
ken in NME-centrum De Woudreus. 
De kinderen maken een krans met 
materialen uit de natuur. Ook mo-
gen ze met verschillende technie-
ken kerstkaarsen maken. 
De middag begint om 13.30 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Er is 

plaats voor 25 kinderen. Wil je mee-
doen, meld je dan snel aan, want vol 
is vol. Aanmelden kan t/m 12 de-
cember via tel. (0297) 273692. Deel-
name kost 2,- euro.

Heb je zelf geschikte materialen uit 
de natuur of de tuin (zoals groene 
takken, bessen, dennenappels e.d.), 
neem ze dan mee. Het adres van De 

Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis (achter de Willisstee). 
De Woudreus is op 14 december al-
leen open voor deelnemers aan de-
ze knutselmiddag.

Het NME-centrum is vanwege de 
kerstvakantie gesloten van 23 de-
cember t/m 4 januari. 
Lijkt het je leuk om in de kerstva-
kantie voor een dier te zorgen (een 
konijn, cavia, muis, gerbil)??? En 
vinden je ouders het ook goed? Bel 
of kom dan op woensdagmiddag 
naar het NME-centrum om een af-
spraak te maken. 

De Ukkepukkies vierden groot 
feest met Sinterklaas en zijn Pieten
Wilnis -Vorige week vrijdag was het 
een drukte bij Gastouderopvang De 
Ukkepukkies, alle kindjes waren op 
visite bij Marianne. Het was feest 
die dag want ze waren uitgenodigd 
om samen met hun papa’s en ma-
ma’s en opa’s en oma’s het Sinter-
klaasfeest te komen vieren. Afgelo-
pen weken waren alle kindjes druk 
geweest met knutselen en met dan-
sen op de cd’s van Captain Piet. Het 
nummer “Volg de pieten!” was de fa-
voriet Omdat er een dansje bij hoort 
hebben de kindjes dit nog even ge-
oefend voordat Sinterklaas zou ko-
men. Alle ouders klapte heel hard 
mee. Marianne keek na het dansen 
in de tuin en merkte dat de bakfiets 
was verdwenen!!!
Alle grote Ukkepukken gingen mee-
helpen om te zoeken waar die was 
gebleven.... Maar wie stond daar in 
ene voor de deur; Sinterklaas samen 
met Kookpiet!! Sinterklaas kreeg 
handjes van de kindjes en zocht zijn 
versierde stoel op. En Kookpiet ging 
gelijk de keuken inspecteren.
Buiten hoorden ze allemaal een 
hoop gebel !!! Kwam opeens Fiets-
piet op de bakfiets van de Ukke-
pukkies aan. Hij had hem even ge-
leend om de cadeautjes in te doen 
maar was het helemaal vergeten 
een briefje neer te leggen voor Ma-
rianne.
Toen de rust weergekeerd was, 
mochten alle kindjes bij Sinterklaas 
komen. Sinterklaas had al gehoord 
dat de kindjes van de Ukkepukkies 
zo goed konden dansen en al snel 

stonden ze met z’n allen te swin-
gen, en ook de Pieten deden gezel-
lig mee. Het was inmiddels tijd ge-
worden om de cadeautjes uit te de-
len en alle kindjes werden flink ver-
wend door Sinterklaas. De Pieten 
hielpen met uitpakken en alle ukke-
pukken waren er heel erg blij mee.
Daarna werden de Pieten een beet-

je baldadig en lieten iedereen klei-
ne stukjes maken van het papier en 
toen de Pieten tot 3 hadden geteld 
gooide iedereen het papier hoog 
boven hun hoofd uit. Overal lagen 
de snippers en iedereen moest heel 
hard lachen. Sinterklaas en zijn Pie-
ten moesten weer verder en werden 
vrolijk uitgezwaaid door iedereen.



Vinkeveen - Zaterdag 17 december 
wordt in Vinkeveen hét kerstcon-
cert van het jaar gehouden door het 
Deep River Quartet en het jubileren-
de Vinkeveense koor Eigen Wijs.

Bent u nog op zoek naar een aardig 
sinterklaascadeau? Dan is een toe-
gangskaart voor ‘Christmas in Con-
cert’ wellicht een aanrader… 
Tijdens deze muzikale avond in de 
H. Hartkerk aan de Kerklaan komt 
het hele palet aan emoties voor-
bij: van ontroerend tot uitbundig en 
van verstild tot opzwepend. Niet al-
leen als Eigen Wijs of het Deep Ri-

ver Quartet haar eigen repertoire 
ten gehore brengt, maar zeker ook 
tijdens hun gezamenlijke optredens, 
zowel voor als na de pauze.
Tijdloze kerstklassiekers met res-
pect voor de traditie worden door 
de vier zangers van het Deep Ri-
ver Quartet - Sy Finck, Dick Riet-
veld, Brian Sporkslede en Ace Vin-
cent - afgewisseld met meer popu-
laire kerstliedjes. Maar dat gebeurt 
natuurlijk wel op z’n Deep Rivers, 
wat betekent dat ze voorzien zijn 
van een prachtig arrangement en 
met veel enthousiasme worden ge-
bracht. Dit is zeker geen kerstcon-

cert dat alleen maar wordt gegeven 
omdat het toevallig kersttijd is! 

Breed repertoire
Ook de dertig leden van Eigen Wijs 
vertolken een breed repertoire. Mo-
dern, klassiek, Nederlands-, En-
gels-, Frans- of Duitstalige liede-
ren, Eigen Wijs draait er de hand 
niet voor om. Het koor verzorgt re-
gelmatig kerkdiensten, maar treedt 
ook op tijdens korenfestivals en op 
grote evenementen die het koor zelf 
organiseert met de medewerking 
van diverse gastzangers uit de re-
gio. Het tienjarig bestaan viert het 
koor onder meer met dit zeer speci-
ale concert samen met het Deep Ri-
ver Quartet.
Laat u tijdens ‘Christmas in Con-
cert’ een avond lang verleiden door 
het onweerstaanbare enthousiasme 
van het Deep River Quartet en Eigen 
Wijs en verlaat de zaal na afloop met 
een ongekende dosis nieuwe ener-
gie! Hier móét u bij zijn! 

Toegangskaarten à 12,50 euro (in-
clusief koffie of thee) zijn verkrijg-
baar via www.cultura-drv.nl, bij 
Boekhandel Mondria in Mijdrecht, 
Drogisterij De Bree in Vinkeveen én 
bij de leden van Eigen Wijs. Het con-
cert begint om 20.30 uur, maar de 
kerk is al om 19.45 uur open. 
Omdat de slagerij van Bob van der 
Spruijt twaalf en een half jaar ge-
vestigd is aan de Herenweg 171 in 
Vinkeveen geeft hij, via een specia-
le spaaractie, 100 kaarten weg voor 
’Christmas in Concert’. Meedoen 
mag zo vaak men wil, maar op = op. 
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Twee keer je schoen zetten op 
Jenaplanbasisschool Vlinderbos
Wilnis - Op maandag 21 novem-
ber hebben de kinderen van ba-
sisschool Vlinderbos hun schoenen 
gezet. De schoenen waren gevuld 
met tekeningen voor Sinterklaas en 
hooi en appeltjes voor het paard. Ze 
hebben de Sinterklaasvlag gehe-
sen en hard gezongen. Alles pre-
cies zoals het hoort, maar ’s nachts, 
toen de kinderen lief lagen te sla-
pen, ging het toch de mist in. Door 
de storm waaide de vlag weg, kon-

den de Pieten de school niet vinden 
en dus de schoenen niet vullen. Wat 
vonden de kinderen dat jammer! De 
vlag werd gelukkig wel teruggevon-
den. Hij hing helemaal aan de ach-
terkant van de school in de struiken! 
Dinsdagavond mochten de kinde-
ren van groep 1 t/m 4 in hun pyja-
ma terugkomen naar school om het 
nog eens te proberen. De schoenen 
stonden er mooi bij in de gezellig 
versierde hal en de vlag hing veilig 

binnen bij de schoenen. Onder be-
geleiding van een muzikale vader 
die prachtig piano speelde, hebben 
de kinderen liedjes gezongen, limo-
nade gedronken, iets lekkers gege-
ten en naar een Sinterklaasverhaal-
tje geluisterd.
De volgende ochtend vonden de 
kinderen allemaal heerlijke choco-
lademuntjes in hun schoen en wa-
ren ze allemaal weer blij! Lieve Sin-
terklaas en Zwarte Piet, dank u wel!

Plusklas Julianaschool 
presenteert ruimteproject
Wilnis – Acht kinderen uit groep 4 
en 6 van de Koningin Julianaschool 
werkten een aantal weken over de 
ruimte.
Ze leerden veel over ruimtevaart, ra-
ketten, satellieten, sterrenbeelden, 

zwaartekracht, de planeten etc. Op 
verschillende manieren hebben zij 
de informatie verwerkt en een ten-
toonstelling ingericht. Door middel 
van een quiz, spel, tijdschrift, heelal-
journaal, powerpoint-presentaties, 

muurkranten en een nagebouw-
de raket wilden zij graag hun ken-
nis delen.
Veel ouders en andere kinderen 
kwamen kijken bij de tentoonstel-
ling.

Zondag 11 december van 12.00 tot 20.00 uur:

Sfeervolle Kerstmarkt 
Uithoorn aan de Amstel
Uithoorn - Op het moment dat u dit 
leest heeft u ook de prachtige kerst-
marktfolder, als bijlage in deze krant, 
in uw brievenbus ontvangen. Nog 
maar 12 dagen tot aan deze kerst-
markt en bij de organisatie wordt de 
spanning steeds meer voelbaar. Wat 
zal het weer gaan doen? Dat is wel 
één van de meest gestelde vragen 
intern. Uiteraard gaat men ervan uit 
dat het lekker koud weer is maar 
hopelijk wel regen- en sneeuwvrij 
zodat iedereen, zowel bezoekers als 
deelnemers, optimaal kan genieten 
van de tweede Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel. 

Vorig jaar mocht Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel maar liefst 
meer dan 20.000 bezoekers welkom 
heten en dat willen ze dit jaar ze-
ker evenaren of gaan overtreffen. 
Alle ingrediënten voor een grandi-
oze kerstmarkt zijn hiervoor aan-
wezig, dus daar zal het niet aan lig-
gen! Zo kunt u genieten van een le-
vende kerststal op het Amstelplein 
waarin figuranten van toneelver-
eniging Maskerade te bewonderen 
zijn en er staat daar ook een heu-
se klimwand opgesteld. Verder op 
de kerstmarkt een kinderkerstpop-
pentheater, waar de gehele dag 
door voorstellingen gespeeld wor-
den en langs de Amsteloever staan 
vijf ‘Wintersfeertafels’ opgesteld, 
waarvan u de mooiste kunt win-
nen. Kijk voor meer informatie op  
www.kerstmarktaandeamstel.nl .

Sfeervol
Over de hele markt is gezellige 
sfeervolle kerstmuziek te horen en 
u kunt volop genieten van heerlijke 
gerechten in het ‘Culinaire gebied’ 
ter hoogte van restaurant La Mu-
sette. Maar er zijn ook overheerlijke 
oliebollen, poffertjes, kip van ’t spit, 
broodjes worst of beenham, als ook 
ter plekke te nuttigen warme appel-
taart met slagroom, bij diverse kra-
men op de kerstmarkt te vinden.
Nog steeds komen de aanmeldin-
gen om deel te kunnen nemen bin-
nen en de organisatoren mogen on-
dertussen al meer dan 130 kerst-
marktstandhouders verwelkomen 
die een gevarieerd aanbod van 
kerstgerelateerde producten aan-
bieden. Kijk voor het deelnemers-
overzicht ook op de website!
De kerstmarktkramen worden alle-
maal voorzien van guirlandes met 
prachtige en sfeervolle kerstverlich-

ting door Lek Bloemenservice uit 
De Kwakel. Dit zal al meteen vanaf 
12.00 uur een sfeervolle uitstraling 
geven maar de organisatoren kun-
nen u verzekeren dat op het mo-
ment dat het donker gaat worden 
het echt gezellig wordt. Alle entrees 
worden voorzien van een ruwhou-
ten boog zodat u zich, na hieronder 
door gegaan te zijn, ook meteen op 
de kerstmarkt waant.

Vuurwerk
Daarnaast kunt u op de foto met 
de verlichte arrenslee of een van de 
leuke kerstmannen die u ongetwij-
feld tegen gaat komen en die ook 
nog eens lekkernijen aan de kinde-
ren uitdelen. 
De kerstmarkt wordt officieel ge-
opend om 12.00 uur door burge-
meester mevrouw Oudshoorn vanaf 
het podium dat opgesteld staat op 
de hoek van de Wilhelminakade en 
Julianalaan.
Om 16.00 uur vindt daar ook een 
prijsuitreiking plaats van Fotokring 
Uithoorn, die hun 40-jarig jubileum 
vieren, en zij zullen ook prominent 
op de kerstmarkt aanwezig zijn.
Uiteindelijk zal om 20.00 uur de 
kerstmarkt afgesloten worden met 
een spectaculaire vuurwerkshow 
vanaf de Amstel, die u zeker niet 
mag missen! Wat is het toch lek-
ker om samen, hand in hand met 
een glaasje glühwein, dit prachtige 
vuurwerk te aanschouwen en daar-
mee de kerstmarkt af te sluiten.

Gratis vervoer
Omdat er een enorme drukte wordt 
verwacht, wordt iedereen afkom-
stig uit de gemeente Uithoorn of De 
Kwakel aangeraden met de fiets of 
lopend de kerstmarkt te bezoeken. 
Vanaf de parkeerplaatsen Rand-
hoornweg bij het evenemententer-
rein/sportpark zullen er pendelbus-
jes van Mijn-Taxi.nl rijden om bezoe-
kers naar het Amstelplein te vervoe-
ren en ook weer terug. De organisa-
tie is enorm blij met de toezegging 
en sponsoring van Mijn-Taxi.nl, dat 
zij dit pendelvervoer op zich hebben 
genomen. Ook de bewoners vanuit 
Legmeer kunnen hier dus optimaal 
gebruik van maken.

Voor dit jaar heeft de Stichting 
Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel 
een goed doel gekoppeld aan de 
kerstmarkt, wat inhoudt dat geld dat 
overblijft overgemaakt gaat worden 

aan: ThamerThuis. Het zou prachtig 
zijn als ze hier nog een mooi geld-
bedrag tijdens de kerstmarkt voor 
op zouden kunnen halen.
Eigenlijk mag u het gewoon niet 
missen! Kom naar deze gezellige en 
sfeervolle kerstmarkt en geniet mee!
Ook wil de Stichting via deze weg 
alvast alle vrijwilligers en verkeers-
regelaars hartelijk bedanken voor 
het toezeggen van hun hulp. Zon-
der deze mensen zou een kerst-
markt ook niet mogelijk kunnen zijn 
naast dat het onmogelijk is als er 
geen sponsors bereid zijn hierin te 
investeren. De Stichting Kerstmarkt 
Uithoorn aan de Amstel dankt dan 
ook enorm haar volgende sponsors:

Hoofdsponsors Kerstmarkt:
- Albert Heijn Jos van den Berg
- Amstelhof Health en Sportclub
- Borus Kinderopvang
- Coöperatieve Rabobank
- Rian van der Veldt 
 Bronbemalingen
- Buurtbeheer Centrum
- Buurtbeheer Zijdelwaard
- Buurtbeheer Thamerdal
- Total Prepress
- PPG Industries
- Exposize Large Format Printing
- Firma Lek, De Kwakel
- Coca Cola
- Martin Products Belettering
- SBBU
- VMB
- Mars Nederland
- Notarispraktijk Amstelhoorn
- Geostick bv
- Solinas bv
- Café Drinken en Zo
- Lionsclub Uithoorn
- EKZ Makelaars
- De Waal & De Waal Consultants
- Adviesburo en Accountantants-

kantoor John de Vries
- Nieuwe Meerbode
- Mijn-Taxi.nl
- Nahr Entertainment
- Karin van Dierendonck Bloemen
- Anne-marie Fontijn
- Zijdelfleur
- Christa Snoek
- Lek Bloemenservice
- Café De Gevel
- Discafé Het Dorp
- Restaurant Amstelfort
- Hertog Jan op ’t Water
- Eetcafé het Oude Spoorhuis
- De Zoete Zonde
- Cârème Catering
- Café Herbergh 1883
- Hans Snacks

View Apart uit Mijdrecht wint halve finale 
‘The Clash of the Cover Bands Awards’

Mijdrecht - Zaterdag 20 novem-
ber vond in Hotel Arena in Amster-
dam de 3e Halve Finale plaats van 
regio West Nederland in de groot-
ste bandcompetitie: The Clash of the 
Cover Bands, The BENELUX Edition 
2011. Acht coverbands gingen in 
twee categorieën de muzikale strijd 
met elkaar aan om drie plaatsen in 
de Regio-Finale. Bij de vakjury won 
11-mans Michael Jackson tribu-
te IMI & Band uit Den Haag, bij de 
publieksstemmen 10-mans Pop co-
verband ’t Luchtorkest uit Zeist en 
met de hoogste score in beide ca-

tegorieën samen werd 5-mans Rock 
coverband View Apart uit Mijdrecht 
tot Runner-Up uitgeroepen. De-
ze drie bands zien we terug in de 
Regio-Finale die op zondag 18 de-
cember plaatsvindt in Cultuurpo-
dium Boerderij in Zoetermeer. Hier 
spelen de negen beste en popu-
lairste coverbands om een plaats 
in The BENELUX Semi-Finals waar 
alle regionale winnaars uit Neder-
land, België en Luxemburg elkaar 
voor het eerst tegenkomen. Tij-
dens de Regio-Finale in de Boer-
derij worden alle finalisten beloond 
met twee live-singles met video-
clips. Deze singles komen in ‘The 
Clash Hitlijst’ te staan, waar men 
dagelijks gratis op kan stemmen via  
www.theclashofthecoverbands.com. 
De Top-10 van deze hitlijst wordt 
wekelijks geplugd bij alle radio- en 
tv-stations in de Benelux. De uit-
eindelijke winnaars van ‘The Clash 
of the Cover Bands Awards’ krijgen 
een CD-contract met videoclip en 
een tour van 20 optredens in de Be-
nelux.
 
View 
Zowel bij de vakjury als bij het pu-
bliek wist 5-mans Rock coverband 
View Apart hoog te scoren waar-
door ze uiteindelijk in beide catego-
rieën samen de hoogste score wist 
te behalen en als Runner-Up naar 

de Regio-Finale in de Boerderij gaat.
Nummers van o.a. The Gossip, U2 
en The Cranberries werden tech-
nisch op hoog niveau gespeeld en 
vooral de zeer talentvolle leadzan-
geres zal zich nog zeer sterk kun-
nen door ontwikkelen. Hiermee zijn 
alle regiofinalisten bekend en is het 
programma op zondag 18 decem-
ber a.s. in Boerderij in Zoetermeer 
in willekeurige volgorde:
-  IMI & Band: Michael Jackson tri-

bute uit Den Haag
-  The Heroes: Rock coverband uit 

Den Haag
-  Steeler: Led Zeppelin tribute uit 

Rotterdam
-  KaBOOM!: Rock coverband uit 

Voorburg
-  View Apart: Pop, Rock coverband 

uit Mijdrecht
-  Daze: Pop, Rock coverband uit 

Zoetermeer
-  Blue Flame: Rock coverband uit 

Andijk
-  Gorgeous George: Pop, Rock co-

verband uit Amsterdam
-  ‘t Luchtorkest: Allround cover-

band uit Zeist
Zaal open: 14.00 uur. Entrée: 12,50 
aan de kassa en 10,- via de voor-
verkoop op de website www.the-
clashofthecoverbands.com, waar 
ook meer informatie over de deel-
nemende bands en het evenement 
te vinden is.

Zaterdag 17 december in H. Hartkerk

Christmas in Concert:
kerstconcert van het jaar



Uithoorn - ‘Een massage is een 
heerlijke manier om te ontspan-
nen, maar ook doeltreffend om 
spieren lekker los te maken’ vertelt 
Maya van Wellness Massage Uit-
hoorn. Een kleinschalige massage-
praktijk met een warme, persoon-
lijke uitstraling. De massageprak-
tijk wordt gevoerd door Maya Jan-
sen, een wellnessmasseur met pas-
sie voor haar vak.
‘Het is belangrijk dat mensen hun 
persoonlijke balans (weegschaal) in 
de gaten houden. De belastbaarheid 
is datgene wat een mens kan heb-
ben en de belasting is de last die de 
mens draagt. Belasting is eigenlijk 
al stress maar dit is gezonde stress. 
Het houdt je alert. Gezonde stress 
is dus nog niet meteen ‘gevaar-
lijk’. Het wordt pas gevaarlijk wan-
neer stress erg lang aanhoudt. Met 
mijn massages kan ik je een stukje 
ontspanning bieden waardoor jouw 
weegschaal beter in balans kan blij-
ven. En dat is vooral in deze huidige 
drukke tijden, waarbij er veel wordt 
gevraagd van mensen maar mensen 
ook veel van zichzelf eisen, ontzet-
tend belangrijk om je prettig te blij-
ven voelen en gezond te blijven! 
Massages werken ook preventief. 
Aangeraakt worden is bovendien 
van levensbelang. Vrijwel iedereen 
vindt een hand op zijn schouder, aai 
over de bol of arm om zich heen erg 
fi jn. Wie bijvoorbeeld geen partner 
heeft, mist het knuffelen soms nog 
meer dan seks. Wetenschappelijk is 
aangetoond dat vroeggeboren ba-
by’s beter groeien als ze aangeraakt 
en gemasseerd worden. De uitwer-

king van massage mag niet onder-
schat worden’.
Praktijk
Wellness Massage Uithoorn is sep-
tember vorig jaar van start gegaan 
en in februari dit jaar zijn daadwer-
kelijk de deuren van de praktijk ge-
opend. Begin volgend jaar sluit 
Maya haar taken in dienstverband 
af en kan ze zich volledig wijden 
aan haar eigen onderneming. Maya 
vertelt: ‘Het is mijn mooiste belo-
ning om mensen die vermoeid zijn 
iets te kunnen bieden. Sommigen 
komen met enigszins ‘doffe’ ogen 
binnen (ze leven erg in hun hoofd, 

hebben last van de drukte, last van 
pijn(tjes) ). Ik laat ze even helemaal 
tot zichzelf komen. Ik geef ze ‘Ener-
gie’, oprechte aandacht en een luis-
terend oor. Door de ontspanning die 
ik geef zie ik ze dan met glanzende, 
zelfs twinkelende ogen vertrekken. 
Ze kunnen er weer tegenaan!’ Well-
ness Massage Uithoorn is dagelijks 
bereikbaar (ook op zaterdag en zon-
dag) van 10.00 tot 21.00 uur en er 
wordt uitsluitend op afspraak ge-
werkt. De praktijk is gevestigd aan 
de Gouwzee 35 in Uithoorn en is te-
lefonisch bereikbaar via 06-34 62 08 
75 (graag de voicemail inspreken).
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D-F!NE wint podiumplek
Regio - Soulkoor D-F!INE heeft 
donderdagavond tijdens een spe-
ciale editie van het Open Podium 
Storm een plek veroverd op het gro-
te podium van Schouwburg Amstel-
veen tijdens de voorstelling Jeugd-
herinneringen van Danny de Munk 
& Henk Poort op dinsdag 3 janua-
ri 2012.
Schouwburg Amstelveen organi-
seert elk seizoen een aantal keer 
een Open Podium genaamd Storm 
waar amateurgezelschappen uit de 
regio de kans krijgen om te schit-

teren op een professioneel podium. 
Afgelopen donderdag stond Storm 
in het teken van een korenwedstrijd 
waar drie koren aan mee hebben 
gedaan.
Het Soulkoor D-F!INE uit Uithoorn 
ging er na een spannende strijd uit-
eindelijk vandoor met de hoofdprijs. 
Zij werden unaniem door een vak-
jury én het publiek gekozen tot de 
winnaar die op dinsdag 3 janua-
ri in de Grote Zaal van de schouw-
burg een gastoptreden mag verzor-
gen tijdens de voorstelling Jeugd-

herinneringen van Danny de Munk 
en Henk Poort.
De andere deelnemers waren Ope-
rette- en Musicalvereniging Am-
stelveen, die ook op 3 en 4 maart 
te gast is in de schouwburg met 
Kiss Me Kate, en Vrouwenpop-
koor Simply West. Kaarten voor 
zowel Jeugdherinneringen als 
Kiss Me Kate zijn te verkrijgen via 
www.schouwburgamstelveen.nl of 
de kassa van de schouwburg, tel. 
020 5475175 van dinsdag t/m zon-
dag van 12.00 tot 16.00 uur.

Wellness Massage Uithoorn: zorg 
voor jouw persoonlijke balans!

Koppers bedrijfsbrandweer oefent 
samen met andere hulpdiensten
Uithoorn - Vanavond, woensdag 30 
november, vindt in het kader van de 
rampenbestrijding op het Koppers 
terrein in Uithoorn een grote oefe-
ning plaats.
De oefening begint om ongeveer 
20.00 uur en zal tot ca. 22.30 uur 

duren. Deelnemers aan deze oefe-
ning zijn de brandweerkorpsen van 
de gemeente Uithoorn en Koppers, 
de Politie, en de Ambulancedienst.

Deze oefening vindt jaarlijks plaats 
om de samenwerking van de over-

heidsbrandweer en de Koppers Be-
drijfsbrandweer te bevorderen. Tij-
dens de oefening kan er mogelijk 
enige overlast zijn voor de buurtbe-
woners.
Getracht zal worden deze overlast 
tot een minimum te beperken.

Winnaars Shakespeare Project 
‘A Midsummer Night’s Dream’
Regio – De winnende leerlingen 
van het Shakespeare project ‘A 
Midsummer Night’s Dream’, dat en-
kele weken geleden werd gehouden 
zijn bekend gemaakt. Zij ontvingen 

uit handen van docente Engels me-
vrouw Wilcox een envelop met een 
waardecheque ter waarde van 200 
euro. De keus was aan de leerlin-
gen uit Havo 4, een keer karten, 

paintball spelen of een dinerbon. 
De groep koos voor het laatste en 
was hier zeer content mee. De win-
naars gaan binnenkort met zijn zes-
sen uit eten.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: 
Telefoon 0297-563813

Een goudgele herfst
Dit jaar hebben we een late en lange herfst. Op 
een enkele lichte nachtvorst en wat waterkoude, 
mistige dagen na is het weer erg zacht. Het 
gevolg is dat veel (wilde) planten nog bloeien. 
Ook zijn er nog steeds paddenstoelen te zien.
De bladverkleuring en bladval van loofbomen 
verloopt dit jaar veel later dan normaal. Dit 
weekend viel me bijvoorbeeld op dat een groot 
deel van de veldesdoorn zijn goudgele blad 
nog bezit. Een mooi gezicht, tussen de verder 
kale beplanting.

Bladverkleuring 
in de herfst vind 
ik een van de 
mooiste natuur-
verschijnselen. 
Daarom voor 
mij geen coni-
feren in de tuin: 
die zien er altijd 
hetzelfde uit. 
Maar waarom 
verkleuren bla-
deren eigenlijk 
voordat ze op 
de grond vallen?
In bladeren van 
loofbomen zit 
chlorofyl. Chlo-
rofyl en zonlicht 
zorgen ervoor dat uit koolstofdioxide (uit de 
lucht) en water suikers en zetmeel gemaakt 
worden. Chlorofyl absorbeert alle zichtbare 
kleuren van het zonlicht behalve groen. Het 
groene licht wordt weerkaatst. En daarom zien 
wij planten als groen. Chlorofyl wordt het hele 
seizoen door nieuw aangemaakt.
Bladeren zorgen ook voor verdamping. Daar-
door gaat er steeds water met voedingstoffen 
vanuit de wortels naar de bladeren toe. In de 
winter is er door de kou bijna geen verdamping. 
Bovendien kunnen bladeren niet goed tegen 

vorst. Daarom zijn loofbomen in de winter liever 
hun bladeren kwijt. Op de grens van bladsteel 
en tak vormt de boom geleidelijk een kurklaag-
je. Hierdoor bereikt er steeds minder water de 
bladeren. En wordt er ook minder chlorofyl ge-
maakt. Daardoor verliezen de bladeren hun 
groene kleur. Andere kleurstoffen die ook in de 
bladeren zitten, worden dan zichtbaar. Welke 
kleur het blad krijgt, hangt af van de boomsoort, 
de plek waar de boom staat en het weer. Bo-
men met wat harder hout zoals eik, beuk, iep 

en esdoorn heb-
ben vaak meer 
bladverkleuring 
dan soorten met 
zacht hout zoals 
wilgen. In een 
rustige, zonnige 
herfst blijven de 
bladeren lang 
aan de bomen 
hangen. Dan 
kunnen we ook 
in Nederland 
genieten van een 
‘Indian Summer’ 
oftewel een ou-
dewijvenzomer.
Als de bladeren 
eenmaal op de 
grond liggen, 

worden ze bruin. De laatste kleurstoffen spoe-
len er dan uit. Vervolgens gaan bodemdiertjes, 
schimmels en bacteriën aan de slag om de 
bladeren om te zetten in waardevolle voedings-
stoffen, voor het volgende jaar. 

Ineke Bams
IVN-natuurgids

(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start er 
weer een natuurgidsenopleiding! Zie de web-
site voor meer informatie.)

Vocal Group BANT brengt intiem 
concert in St. Jans Geboorte
De Kwakel - Vocal Group BANT 
brengt op zaterdag 10 december 
in De Kwakel een intiem concert, 
waarin zij de Misa Criolla centraal 
stelt. Hierin neemt de Mijdrechtse 
Adriana Kegley-Stokkel de solo voor 
haar rekening.
Een ontmoeting van ingetogen pas-
sie en ontroering. Authenticiteit is 
wat deze mis verbindt met de vijf-
tien zangers van de Amsterdam-
se vocale groep. Met liefde verpan-
den ze hun hart en hun pure stem-
men aan de bijzondere Argentijn-
se klanken van de Misa Criolla. Hier 
omheen bouwt BANT een afwisse-
lend programma met muziek van-
uit de hele wereld. Divers in achter-
grond, en één in hun uitwerking op 
het publiek. 
Adriana Kegley-Stokkel heeft het 
zingen met de paplepel binnen ge-
kregen. Als kind zong zij bij diver-
se kerkkoren in De Kwakel. De laat-
ste jaren verzorgt zij zelf theaterpro-
gramma’s en deelt ze haar ervarin-
gen als zangcoach. Daarvoor so-
leerde ze regelmatig bij Da Capo’s 
Popkoor en was leadzangeres bij de 
Uithoornse coverband Mixed. En ze 
zingt met veel plezier in Vocal Group 
BANT. Met trots presenteert dit en-
semble deze Mercedes Sosa-waar-
dige soliste uit eigen gelederen!

Concert
De authenticiteit van de Misa Cri-
olla vormt de basis voor dit con-
cert van de vijftien zangers van Vo-
cal Group BANT. Begeleid door drie 
Zuid-Amerikaanse muzikanten die 
de passie en tradities in hun hart 
meedragen. 

In 1964 componeerde de Argen-
tijnse Ariel Ramírez een mis in het 
Spaans, de Misa Criolla. Het was 
één van de eerste missen die in een 
moderne taal geschreven werd: tot 
het Tweede Vaticaans Concilie in 
1963 mocht alleen Latijn gebruikt 
worden in de liturgie.
Daarna kreeg ook de eigen lands-
taal een rol, waardoor de viering 
dichter dan ooit bij de gelovigen 
werd gebracht. Ramírez versterkte 
dit in zijn mis door voort te bouwen 
op de lokale muzikale tradities, met 
ritmes en instrumenten uit het An-
desgebergte, zoals de bombo en de 
charango. Typisch voor de Argen-
tijnse ritmes is o.a. dat de maat vaak 
wisselt, iets wat we in Europa niet 

zo gewend zijn. Het resultaat is een 
meeslepende mis.
Artistiek leider Vocal Group BANT: 
Ronald Becker. Soliste: Adriana 
Kegley-Stokkel. Muzikanten: Alva-
ro Pinto, Orlando Minio en Renato 
Freyggang. 

Het concert vindt plaats in de 
R.-K. Kerk St. Jans Geboor-
te in De Kwakel, aanvang 20.30 
uur. Kaarten reserveren via 
info@vocalgroupbant.nl of bel met 
0297-241136. Voorverkoop E-markt 
Schalkwijk (De Kwakel) en secreta-
riaat van de kerk St. Jans Geboor-
te. Kaartprijs 13,00 (voorverkoop) 
of 15,00 (aan de kerk). Meer infor-
matie: www.vocalgroupbant.nl.
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Laatste prijzen Amstelplein Jubileum prijzenfestival uitgereikt

Winnares van de scooter: 
‘Geweldig, fantastisch, wat ben ik hier blij mee!’

Uithoorn - Zaterdagmiddag 
zag het werkelijk weer zwart 
van de mensen in winkel-
centrum Amstelplein in Uit-
hoorn. En niet omdat er zo-
veel Zwarte Pieten waren, dat 
waren er maar drie, maar om-
dat de winkeliers zaterdag de 
laatste prijzen uitdeelden van 
hun Jubileum Prijzenfestiva-
lactie. En die prijzen logen er 
niet om: een fiets ter waarde 
van 500 euro, een reischeque 
ter waarde van 500 euro, een 
lcd televisie ter waarde van 
500 euro en de hoofdprijs een 
scooter ter waarde van 1000 
euro. Veel hoefde je niet te 
doen om kans te maken op 
een van deze prachtige prij-
zen: boodschappen doen bij 
minimaal drie winkels die be-
horen bij winkelcentrum Am-
stelplein, bij elkaar voor mini-
maal 50 euro aan kassabon-
nen in een enveloppe doen, 

naam en adres erop, in een 
bus stoppen en.... er zijn tij-
dens de prijsuitreiking. Was je 
er niet, dan werd er opnieuw 
getrokken. Maar... iedereen 
was er duidelijk, want iedere 
naam die werd genoemd was 
aanwezig. 
De gelukkige winnaars: de 
scooter ging naar Pia Heems-
kerk uit De Kwakel, de reis-
cheque naar L. Tsitischrili uit 
Uithoorn, de fiets naar H.M. 
Pieplenbosch uit Uithoorn, 
de lcd televisie naar de fa-
milie Baris uit Uithoorn en 
nog een fiets werd gewonnen 
door Corina Smit uit De Kwa-
kel. En zo werd het jubileum-
jaar van Winkelcentrum Am-
stelplein afgesloten. Maar 
niet getreurd, de winkeliers 
zullen zeker weer van zich la-
ten horen. Steeds weer orga-
niseren zij leuke acties voor 
u, hun klanten...



pagina 26 Nieuwe Meerbode - 30 november 2011

Erwin Koopstra met winst 
op zak na Ringvaartloop
Regio - Zondag 27 november werd 
de Ringvaartloop in Aalsmeer door 
diverse Steenbok RunningTeam -en 
AKU atleten gelopen. De winderi-
ge weersomstandigheden maak-
ten het de deelnemers niet erg ge-
makkelijk. Desondanks heeft Er-
win Koopstra deze 5 km gewonnen 
in 17.12,0, gevolgd door nummer 2 
AKU-atleet Sjoerd Heemskerk die 
17.44 hiervoor nodig had. Zijn broer-
tje Thijs Heemskerk kwam als 16e 
over de meet na 23.08. Ook AKU-
atleet Theo van Rossum heeft goed 
gepresteerd en werd 4e in 19.28.
Diezelfde zondag werd ook de Ta-

ta Steel Runnersworld cross in Wijk 
aan Zee gelopen. Bij deze cross 
stonden Steenbok RunningTeam at-
leten Lotte Krause en Marcel Pool 
aan de start. Lotte deed mee aan de 
3,3 km en Marcel aan de 10,4 km. 
Lotte had bijna geen tegenstand en 
kwam na 14 minuten over de finish, 
waarmee ze deze wedstrijd won. Dit 
was vooral te danken aan de steile 
heuvel die in het parcours te vinden 
was en die Lotte goed overmeester-
de. Marcel Pool had flink last van 
de stevige wind, maar kwam over 
de streep na 42.17,0 waarmee hij 3e 
werd in zijn categorie en 5e overall. 

Afsluitende bingomiddag 
UWTC BMX drukbezocht
Uithoorn - Zondag 27 november 
vond weer de jaarlijkse bingo mid-
dag plaats in de kantine aan de Eu-
roparei. Het lijkt er op dat we een 
grotere ruimte nodig hebben voor 
dit evenement, ook dit jaar ston-
den de prijzen en bloemen buiten 
in een tent, zodat iedereen binnen 
kon zitten. Onze vertrouwde bal-
lendraaister Ans en de praatjes-
maker Willem deden weer hun ui-
terste best om ervoor te zorgen dat 
de nummers goed genoemd en ge-
controleerd werden. Er waren in ie-
der geval weer genoeg prijzen waar 
uit gekozen kon worden. De hoofd-
prijs, een mooie lounge set voor bui-
ten, was weer ter beschikking ge-
steld door Tuincentrum Het Oos-
ten uit Aalsmeer. De bloemen voor 
alle kampioenen werden gespon-
sord door bloemenboetiek John uit 
Vinkeveen. Verder hebben we prij-
zen gekregen van Wonders dames-
kleding en accesoires uit Mijdrecht, 
Lef BV logistiek uit Uithoorn en van 
diverse leden van de BMX. Allemaal 
natuurlijk hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage!
Tussen de bingo ronden werden de 
uitslagen bekent gemaakt van het 
tijdrijden en de clubcompetitie. 

Bekers
De clubcompetitie is altijd wel al be-
kend bij de meeste deelnemers, wel 
leuk dat je dan nog een mooie be-

ker krijgt. En deze keer werden de 
bekers uitgereikt door 2 Zwarte Pie-
ten! Ze bleven de hele middag hel-
pen en speelden ook nog een rond-
je mee. De uitslag van het tijdrij-
den blijft altijd geheim tot de bin-
go middag. Dit jaar was het verschil 
tussen de nummers 1 en 10 mini-
maal. Welgeteld 1 seconde, kun je 
nagaan wat de tussenliggende ver-
schillen waren! Helaas voor de num-
mer 1 van vorig jaar werd hij nu 2e. 
De wisselbeker ging deze keer naar 
Olaf van der Wijngaard. Ook niet on-
belangrijk is het om te melden dat 
UWTC als vereniging dit jaar de Piet 
Ende bokaal gewonnen heeft, dat 
houd in dat de vereniging de mees-
te punten bij elkaar gereden heeft 
in de BMX West Competitie. En ook 
in de Noord Holland Competitie was 
UWTC de beste vereniging.  Na het 
spelen van de 4 bingo ronden en het 
uitdelen van alle bekers en bloemen 
kon iedereen met een tevreden ge-
voel naar huis. Nu even een winter-
stop om in het nieuwe jaar weer met 
frisse moed te gaan trainen. Kijkt u 
voor de hele uitslag van de club-
competitie en het tijdrijden op onze 
website, www.uwtc.nl/bmx

Op bijgaande foto ziet u de trotse 
winnaars van onze jongste rijders in 
de clubcompetitie: Rens Grömmel, 
Joel Rijneker, Jur de Beij, Jessy Soe-
de en Bas v/d Linden.

Tweede competitieronde 
bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 24 november 
startte de tweede competitieronde 
bij Bridgeclub ABC.

De leden dachten dat er gestart zou 
worden met het huldigen van de 
kampioenen van de eerste ronde, 
er waren winnaars die zich speciaal 
voorbereid hadden en hun mooi-
ste outfit uit de kast gehaald had-
den, maar helaas, of de wedstrijd-
commissie is het vergeten of omdat 
zij toch wel heel erg het derde com-
missielid miste weet ik niet, maar 
wat in het vat zit verzuurd niet.
Ook werd de literaire medewer-
ker er fijntjes op gewezen dat hij in 

een van zijn verslagen, terecht me-
moreerde dat van alle paren, bij het 
paar Jan Visser en Lyda Zondag de 
man als eerste genoemd werd, nu 
was dezelfde fout gemaakt bij het 
paar Arnold van Dijk en Nel Groven.  

Er werd aan 13 tafels gebridged, er 
waren nogal wat paren die de grip-
prik hadden gehaald en zich niet zo 
lekker voelde, we weten niet of het 
door de prik komt of gewoon de tijd 
van het jaar is, maar de opkomst viel 
iets tegen.
Zeven in de A-lijn en zes in de B-
lijn, gelukkig had de wedstrijdcom-
missie zijn uiterste best gedaan om 

IJsclub Nooit Gedacht 
tweede bij de voorronde
De Ronde Venen - Op zaterdag 19 
november is er, door ijsclub Nooi 
Gedacht, een voorronde voor de 
“kampioensclub van de Jaap Eden 
baan”.  
Er mochten van onze vereniging 
maximaal 15 rijders worden afge-
vaardigd. Dit aantal betekent dat 
“onze ijsclub” bij de grootste club 
van Amsterdam behoort. Er zijn in 
totaal 3 voorrondes en later in het 
jaar volgt er een finale.  Elke ijsclub 
mag zelf bepalen in welke catego-
riën zij deelnemers afvaardigt. Het 
gaat daarbij om tactische keuzes 
van de wedstrijdsecretaris van de 
ijsclub. Voor Nooit Gedacht heeft de 
wedstrijdsecretaris Robert da Costa, 
die dit jaar deze belangrijke taak 
uitvoert,  veel van zijn getalenteerde 
rijders in de strijd gegooid.  Ook de 
masters waren flink vertegenwoor-
digd. Deze wedstrijd werd gereden 
onder zeer mistige omstandigheden 
waarbij de overkant van de ijsbaan 
niet te zien was.  De heren junioren 
C startten als eerste met hun wed-
strijd. Dennis Bunschoten , sinds vo-
rig jaar lid van de C- selectie werd 
geacht veel punten binnen te halen 
omdat hij op papier de snelste juni-
or C was die bij de heren mee deed. 
Helaas had hij in de kleedkamer niet 
gehoord dat de wedstrijd al begon-
nen was en kwam hij te laat aan 
de start waardoor hij zijn 500 me-
ter niet meer kon rijden. Een sterke 
1000 meter in het tweede deel van 
de wedstrijd kon zijn plek in het al-
gemeen klassement niet goedma-

ken. Koen de Best reed voor wat hij 
waard was naar een keurige twee-
de  plaats. Daarna was het de beurt 
aan de meisjes junioren C. In deze 
categorie reden 3 meisje van de C-
selectie mee waaronder Lotte Elf-
ferich van  Nooit Gedacht. Zij reed  
met 49.18 en  1.41.00 tijden die zij 
nog niet in Amsterdam had gere-
den en eindigde daarbij op de derde 
plaats. Lisanne Immerzeel eindigde 
vlak achter Lotte op een vierde plek. 
Manja Bunschoten de ster mas-
ter vrouw van Nooit Gedacht moest 
de strijd aan binden met twee ster-
ke vrouwen en werd keurig derde. 
Sven Prins was de snelste van de 
avond en scoorde dus flink wat pun-
ten voor Nooit Gedacht. Dit gold ook 
voor Jonathan Boom, die in de Jaap 
Eden selectie is opgenomen. Ga-
ry van Tol lid van het TOP team van 
Nooit Gedacht wist ook nog punten 
binnen te halen.  Sander Pater was 
op weg om zijn pr op de 15 00 meter 
te evenaren maar kwam niet meer 
uit de mist te voorschijn.
Helaas was hij gevallen en ging te-
leurgesteld de baan af. Amstel-
bocht had een aantal sterke heren 
en masters meegenomen zodat het 
voor de heren van Nooit Gedacht 
een moelijke strijd werd. Uiteinde-
lijk is Nooit Gedacht achter Amstel-
bocht keurig tweede geworden.

Of de behaalde punten genoeg zijn 
voor de finale moet nog blijken. In-
dien IJsclub Nooit Gedacht de fina-
le haalt wordt dit verhaal vervolgd.

Winst voor Hertha MC1
Vinkeveen - Voor bijna de derde 
keer op rij vertrokken de meisjes 
van Hertha MC! naar ’s Gravenland 
naar sportpark Berestein om daar 
tegen de zwart gelen van ‘t Gooi 
te spelen. Hertha MC1 had al een 
keer verloren, gelijkgespeeld dus 

nu moest er winst gehaald worden. 
Er werd gespeeld op het parkeer-
veld, dit is een veld gelegen naast 
het parkeerterrein en wordt waar-
schijnlijk gebruikt als trainingsveld, 
gezien het aantal grasloze stuk-
ken in het veld. Ach, voetballen op 

een knollenveld heeft ook wel wat. 
Om 14.00 uur startte de wedstrijd 
en Hertha was gretig. Vanaf de af-
trap was er strijd en zag men prach-
tige opbouw van achteruit. Een ver-
re bal van keepster Quinty, die weer 
als een huis stond, als vanouds pas-

serbewegingen van Rowan en me-
ter maken met de bal aan de voet 
van Emily. Maar ook ’t Gooi had een 
prima keepster staan, dus pas ver 
in de eerste helft werd er gescoord 
door Nikita. Ook aan deze goal ging 
een prima opbouw vooraf, echter 
nu over links. Vanaf Quinty naar Le-
sia, via Nancy bij Nikita die de goeie 
hoek zocht. Een aantal dames wa-
ren erg op dreef.

Isabelle speelde de sterren van de 
hemel, ze zocht de confrontatie op 
en won die met overmacht. Dani-
tsja, die elke week wel een belang-
rijke rol in het team heeft, stond als 
laatste vrouw en liep alle speelsters 
van ‘t Gooi eruit. ’t Gooi moest het 
hebben van de counter maar kwam 
slechts een enkele maal langs Da-
nitsja. Maar goed dan moet er nog 
gescoord worden en Hertha heeft 
natuurlijk Quinty. Nu was Amber 
er gelukkig weer bij en zij regeert 
het middenveld. Ze stopt bijna alle 
ballen, ze kan goed koppen en aan 
haar uitgooien kunnen speelsters 
van het Nederlandse elftal nog een 
puntje zuigen.

Dus nu is ze onbetwist de Girl of 
the Match, al zouden ze vandaag 
het gehele team wel in het zonne-
tje kunnen zetten.
De 0–1 uit de eerste helft werd niet 
verder uitgebouwd, dus dat was ook 
de eindstand. 

Podium voor Kevin Regelink
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd al weer de zeven-
de KPN marathon cup wedstrijd in 
Tilburg verreden. Vorig jaar is de-
ze ijsbaan geopend en de naam 
van Ireen Wust gekregen. Het is 
een mooi en groot complex gewor-
den waar voor het eerst een KPN 
cup wedstrijd werd gehouden. Ke-
vin Regelink van IJsclub Nooit Ge-

dacht uit Wilnis stond ook weer aan 
de start met heel veel aspiratie. De 
wedstrijd ging zoals gewoonlijk over 
100 ronden en in het begin waren 
er wat uitlooppogingen. Bij bijna alle 
pogingen zat Kevin erbij of één van 
zijn ploeggenoten van team Romex 
Restate. Net na de helft van de wed-
strijd ontstond er weer een kop-
groep met Kevin erbij. Het groep-

Rabobank 1 en WSCE 
doen goede zaken
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 18 
november stonden er 2 ontmoe-
tingen van de bedrijfscompetitie in 
Tennishal de Ronde Venen op het 
programma. Rabobank 1 moest het 
opnemen tegen het team van S.T. 

Baembridge  en Brooklyn Group BV 
nam het op tegen WSCE. 

Rabobank 1 – S.T.Baembridge 
Op de ranglijst staan deze teams op 
de 3e en 4e plaats. Beide teams ver-

zoveel mogelijk speelsters/spelers 
te laten spelen, zodat er geen stil-
zitters waren.  

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Greet de Jong en Roel 
Knaap met 64,93 %, dit paar zet de 
goede lijn uit de eerste ronde weer 
voort.

Tweede werd het paar Nel Heilman 
en Hetty Houtman met 61,81 %, dit 
paar had hun opmars in de eerste 
ronde te laat ingezet en dachten ze-
ker nu starten we maar gelijk sterk.

Derde werden het paar Siep Lig-
tenberg en Piet Hoogenboom met 
55,56 %, ik denk dat dit paar de in-
zinking van de eerste ronde te bo-
ven is en weer meedoet om de prij-
zen..

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Henny en Lucas 
v.d. Meer met  66,25 %, een geweldi-
ge score van dit team, het lijkt wel of 
zij weer terug willen naar de A-lijn.

Tweede werd het paar Corry Snel en 
Lenie Veninga met 61,67 %, Lenie 
heeft een nieuwe tactiek ontwik-
keld, voordat zij begint kijkt zij de 
tegenstander diep in de ogen.
Derde is het paar Corry H Snel en 
Netty Walpot met 59,58 %.

Het valt op dat in de B-lijn bij de 
eerste 4 wel erg hoge scores wer-
den gemaakt, want ook het paar 
Ada Groenewegen en Marthe Pijn-
appels scoorde er vrolijk op los. Vol-
gende week wordt de tweede com-
petitieronde gespeeld met weer 
nieuwe kansen voor iedereen.

loren de vorige ronde in de compe-
titie en waren gebrand op de over-
winning. Rabobank 1 kwam goed 
uit de startblokken. Na een half uur 
spelen stonden de 2 dubbelkoppels 
beide op een ruime voorsprong. De 
dubbelkoppels van S.T. Baembridge 
begonnen wisselvallig maar kwa-
men steeds meer in hun spel. Alle-
bei de teams liepen iets in maar het 
was niet genoeg. Rabobank 1 sloot 
het 1e uur af met 2 overwinningen 
13-4 en 12-6.

S.T. Baembrigde begint goed aan 
het 2e uur. Vooral het dubbelkop-
pel op baan 4 speelde erg sterk en 
liet het dubbelkoppel van Rabobank 
1 flink transpireren. Uiteindelijk trok 
Rabobank toch aan het langste eind 
en won met 14-8 en 13-4 wat resul-
teerde in een totaal score van 16-0 
voor Rabobank 1.

Brooklyn Group BV- WSCE
Beide teams begonnen vol zelfver-
trouwen aan dit duel. Op baan 1 
nam het team van Brooklyn Group 
een ruime voorsprong.

Het dubbelkoppel van Brooklyn 
Group stond 8-2  voor, maar WS-
CE vocht zich terug tot een knap-
pe 9-9. Op baan 2 ging het erg ge-

lijk op. Halverwege de tijd stond het 
5-5. Toch wist WSCE met een eind-
sprint het duel met 11-8 te winnen.
Ook het tweede uur was het erg 
spannend. Het dubbelkoppel van 
WSCE dat het eerste uur de achter-
stand wegwerkte, startte deze wed-
strijd wel goed en wist met 12-8 te 
winnen. Op de andere baan is het 
iets spannender en leek het er lan-
ge tijd op dat Brooklyn Group de 
dubbel ging winnen. Toch ging uit-
eindelijk WSCE met de punten van 
deze wedstrijd er vandoor. Ondanks 
alle spannende wedstrijden is de 
einduitslag 14-2 in het voordeel van 
WSCE.

Tussenstand na 2 
ontmoetingen in poule A:
1. WSCE  4  24- 8
2. Rabobank 1  2  22- 10
3. Brooklyn Group BV  2  11- 21
4. S.T. Baembridge  0  7- 25

9 december
Op 9 december staan de volgende 
ontmoetingen in poule B gepland: 
Rabobank 2 neemt het op tegen 
Bayer 1. Bayer 2 speelt tegen het 
team van Van Walraven. Wilt u deze 
teams aanmoedigen, kom dan naar 
Tennishal de Ronde Venen om deze 
wedstrijden te bekijken.

je van negen rijders pakte na een 
tiental ronden, en met een heel ac-
tieve Kevin, een ronde op het pelo-
ton. Elke keer als de kopgroep stil 
viel ging Kevin op kop om de snel-
heid erin te houden. Met het ron-
debord op elf kreeg het peloton de 
bel voor de laatste ronde en daarna 
begon de finale voor de kopgroep. 
Er was één ploeg met twee rijders 
in de kopgroep en de minste rijder 
daarvan plaatste een aanval en Ke-
vin pareerde die. Met het rondebord 

op één kreeg de groep de bel voor 
de laatste ronde en Kevin zat op de 
derde positie. Door het actieve rij-
den in de wedstrijd en de finale had 
Kevin zijn scherpste krijt al verscho-
ten maar werd toch knap derde. Ke-
vin was wel teleurgesteld maar had 
toch een goed gevoel over de hele 
wedstrijd. Hij was toch wel de man 
van de wedstrijd en gaat met veel 
vertrouwen naar de volgende KN 
cup wedstrijd in Assen aankomen-
de zaterdag. 

Ook de Internationale Warandeloop 
in Tilburg vond afgelopen weekend 
plaats. Eén van de deelneemsters 
was Tinka Offereins, die meedeed in 
de categorie meisjes junioren A. Zij 
liep de korte cross, een afstand van 
2500 meter, en eindigde in 9.24 de-
ze race op een 24ste plaats.

Ze liep een zeer sterke race in een 
druk bezet veld, een prima prestatie 
dus! Ook AKU-atlete Evelien Hooij-
man die meedeed in de categorie 
meisjes junioren C, afstand 2200 
meter kwam aan de start en zij werd 
13e in een veld van 39 atletes. Ze 
realiseerde een tijd van 8.36.

Haar zusje die meedeed in de ca-
tegorie meisjes junioren D 2e jaars, 
afstand 1700 meter finishte in een 
tijd van 6.48 en werd daarmee 49ste.
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Argon E7 gesponsord door 
Garagebedrijf Kode
De Ronde Venen - Vanaf heden heeft het team van Argon E7 prachtige shirts gesponsord door garagebedrijf Ko-
de. Afgelopen zaterdag was het ook een spannende wedstrijd want als ze deze wedstrijd zouden winnen stonden 
ze bovenaan. Tot nu toe heeft de E7 namelijk alles nog gewonnen. Helaas mocht het niet zo zijn en verloren ze de 
wedstrijd van DOB E1 met 2-5. Maar jongens niet getreurd we kunnen nog kampioen worden!!!

Monsterscore voor Hertha F1
Vinkeveen - Dit keer tegen de Bui-
tenboys uit Almere. Het enthousias-
te aanvalsspel werd al na 25 secon-
den beloond met een prachtig doel-
punt van Sem na een heerlijke com-
binatie van Yanick en Niels. 0-1.
Geen minuut later scoorde Daan 
(Japie Stam) de Boer zeer beheerst 
0-2. Niet veel later liet Rens Kok zijn 
eerste inmiddels gevreesde “Ted 
Hagenaars”-vuurpijl van zijn voet 
vertrekken. Onhoudbaar en dus 0-3, 
na slechts vijf minuten spelen…De 
schiettent was nu echt geopend en 
de bal ging van voetje naar voet-

je en het spelplezier droop er weer 
aan alle kanten van af en niet zon-
der resultaat. Zo scoorden nog vóór 
rust: Yanick Sumajow (2X) Niels 
Maas, Messi van Zijtveld en Rens 
Kok. Russtand maar liefst 0-8. Ef-
fe een bakkie en praten over ande-
re zaken dan voetbal die het leven 
ook zo interessant maken. Die man 
met die mijter bijvoorbeeld. Hoofd-
trainer Loman hierover na afloop: “Ik 
ben dit keer hartstikke trots op die 
gastjes omdat ze vandaag allemaal 
wel Sinterklaas leken. Niet krijgen 
maar geven… en je vriendjes de eer 

gunnen om te scoren. Vooral Yanick 
gaf daarin het goede voorbeeld en 
elke week zijn er andere uitblinkers 
en dat was vandaag Vince Smit die 
er met kop en schouders boven uit 
stak”. Sem, Rens,Vince, Daan maar 
ook notabene keeper Luca (2X) 
werden de tweede helft in stelling 
gebracht en zorgden voor de doel-
punten.
Twee tegengoals aan de andere 
kant zorgden voor een eindstand 
van 2-15.
De eerste monsterscore van dit sei-
zoen en dat smaakt naar meer…

Spel en Sport ontvangt 
donatie van Schipholfonds
De Ronde Venen - In 1994 is op 
initiatief van Amsterdam Airport 
Schiphol Het Schipholfonds opge-
richt met als doel de maatschap-
pelijke betrokkenheid van de lucht-
haven met de omgeving tot uiting 
te brengen. Daartoe ontvangt het 
fonds jaarlijks een schenking van de 
luchthaven. 

Met veel enthousiasme heeft Het 
Schipholfonds in de afgelopen 17 
jaar organisaties en instellingen in 
de omgeving van Amsterdam Air-
port Schiphol met donaties ge-
steund voor het realiseren van pro-
jecten op het gebied van cultuur, 
welzijn en sport. Sinds de oprich-
ting in 1994 heeft het fonds 3.680 
projecten gesteund met in totaal 
9.207.508,- euro.
Het Schipholfonds heeft in het der-
de en laatste kwartaal van 2011 een 
bedrag van 170.760,- geschonken 
aan 54 instellingen en organisa-
ties op maatschappelijk, cultureel of 
sportief gebied in de omgeving van 
Schiphol. De hoogste donaties (van 

2.500,- en hoger) werden 17 novem-
ber 2011 op Schiphol uitgereikt door 
het bestuur van Het Schipholfonds.

Aanschaf en vervanging 
spelmaterialen
Spel en Sport De Ronde Venen heeft 
enkele maanden geleden een ver-
zoek ingediend voor een donatie 
ter vervanging mede uit veiligheids-
overwegingen van al vele twintig 
jaar oude spelmaterialen. Tevens om 
materialen aan te schaffen om nieu-
we spel en sport activiteiten aan te 
kunnen bieden. Gezien de financi-
ele situatie was Spel en Sport niet 
in staat om deze aan te schaffen en 
werden de docenten genoodzaakt 
hun lessen aan te passen aan de 
wel beschikbare materialen. Er werd 
een lijst met aan te schaffen mate-
rialen overlegd met een aankoopbe-
drag van 2541,-.
Voorzitter Jos Kooijman en secreta-
ris Nol Wernert werden op 17 no-
vember 2011 op Schiphol verrast 
met een donatie gelijk aan het ge-
vraagde bedrag.

De doelstelling van Spel en Sport is 
het geven en verzorgen van spor-
tieve uurtje aan de voornamelijk 
wat oudere inwoners van De Ron-
de Venen, die zich door hun leeftijd 
of conditie niet meer willen of kun-
nen aansluiten bij reguliere sport-
verenigingen.

Door middel van specifieke oefenin-
gen en spelvormen wordt aan de li-
chamelijke conditie gewerkt. Dit is 
tevens een middel tot het onderhou-
den van sociale contacten. Spel en 
Sport wil de activiteiten laagdrem-
pelig aanbieden, zodat het voor ie-
dereen financieel bereikbaar is, on-
geacht zijn of haar lichamelijke ge-
steldheid of sportervaring. Er geldt 
geen prestatie of wedstrijdelement.

Iedereen is welkom om een van de 
activiteiten te komen bekijken of 
zelfs mee te spelen.
Voor meer informatie, omtrent acti-
viteiten, tijden, docenten, plaatslo-
caties en kosten is er de website: 
www.spelensportdrv.nl 

Fit4Kids sportmiddag 
groep 1-3 in de Phoenix
De Ronde Venen - Voor vijfen-
twintig kinderen uit groep 1-3 van 
de Driehuissschool, Julianaschool, 
Proostdijschool en de Willespoort 
is Fit4Kids woensdag 23 november 
in Laco Sporthal de Phoenix afge-
sloten. Nadat vorige week de oude-
re kinderen het project in het Veen-
weidebad tot een spetterend eind 
hadden gebracht was het nu de 
beurt aan kinderen zonder zwemdi-
ploma. Met veel enthousiasme de-
den ze mee aan verschillende sport-
activiteiten. 

Ruime keus
Laco Sporthal de Phoenix had haar 
deuren voor anderhalf uur geopend 
om de kinderen een verdiende af-
sluiting te geven. Hierdoor waren 
er veel activiteiten. Als warming-up 
werden verschillende spellen ge-
daan zoals ‘raak en haal’, ‘ballenre-

gen’ en ‘packman tikkertje’. Daar-
na konden de kinderen konden 
schommelen op een reuze schom-
mel, bergbeklimmen, diverse  acro-
batiekoefeningen doen en balspe-
len oefenen.
Kinderen die hun paspoortje vol 
hadden, kregen een tas met daar-
in gezonde en sportieve verrassin-
gen die door verschillende bedrij-
ven mogelijk werden gemaakt. Zo 
kregen alle kinderen van de Al-
bert Heijn een vruchtendrank, stop-
te de Hema een stuiterbal en jojo in 
het tasje en kregen zij een bon van 
het Veenweidebad voor een gratis 
zwemkaartje.

Stempels
Heb project begon tien weken ge-
leden. Alle kinderen op de Fit4Kids-
scholen kregen een Fit4Kids-pas-
poort, waarin stempels werden ver-

zameld door gezond te eten en 
veel te bewegen. Ook door sportief 
naar school te gaan, bijvoorbeeld 
op de fiets, lopend of op de skee-
lers, hebben de kinderen stempels 
verzameld. Kinderen met voldoende 
stempels mochten meedoen aan de 
afsluiting.

Fit4Kids
Fit4Kids is een project waarin extra 
aandacht wordt gegeven aan meer 
bewegen en gezonde voeding bij 
kinderen. Fit4Kids wordt in opdracht 
van gemeente De Ronde Venen uit-
gevoerd door Sport in De Ronde Ve-
nen in samenwerking met de GGD 
Midden Nederland. Voor meer infor-
matie over het project kan contact 
worden opgenomen met Erik Leus, 
sportconsulent van Sport in de Ron-
de Venen, telefoon 06-43093929 of 
info@sportinderondevenen.nl. 

Vitac 1 kampioen in de 
derde klasse
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
werd het eerste team van de Vinke-
veense tafeltennisclub Vitac kam-
pioen in de derde klasse. Het team 
speelde in een poule met TTVN 
5 uit Nieuwegein, Veenland 1 uit 
Wilnis, Buna 2 uit Bussum, Woer-
den 5 en Hilversum 16. In het be-
gin van het seizoen liep het nog wat 
stroef, zo ging de openingswed-
strijd tegen Buna met 4-6 verloren. 
Daarna volgde een grote overwin-
ning in de derby met Veenland, 8-2. 

Ook van TTVN werd de eerste wed-
strijd verloren met 4-6. Tegen Hil-
versum ging het weer prima, winst 
met 8-2. In de laatste wedstrijd van 
de eerste ronde werd met 7-3 ge-
wonnen van Woerden. In totaal wer-
den in 5 wedstrijden 31 punten be-
haald, evenveel als concurrent TT-
VN.  In de tweede helft van het sei-
zoen ging het steeds beter: tegen 
Buna werd het verlies van de eerste 
keer goedgemaakt met een klinken-
de 9-1 overwinning. Tegen Veenland 

Van links naar rechts op de foto: Bastiaan de Haan, Ellie van Senten, Margit de 
Koning en Rian van de Most.

werd de tweede keer met 6-4 ge-
wonnen en ook tegen TTVN werd 
de eerdere verliespartij ruim goed-
gemaakt : 7-3 winst. Tegen Hilver-
sum werd de tweede keer ook een 
extra punt gemaakt: 9-1. Vrijdag-
avond was de laatste partij , de re-
turn tegen Woerden. 

Drie
Door drie overwinningen van Rian 
van de Most, twee van Margit de 
Koning en Ellie van Senten en een 
gewonnen dubbel van Margit de 
Koning en Ellie van Senten werd het 
een 8-2 overwinning voor de Vinke-
veners , die daarmee op 70 punten 
eindigden, maar liefst 39 punten in 
de tweede seizoenshelft. Topscorer 
van de Vinkeveners was dit seizoen 
Rian van de Most, met 18 overwin-
ningen in 21 partijen. Daarna volg-
den Ellie van Senten met 14 over-
winningen uit 18 partijen en Bas-
tiaan de Haan met 14 overwinnin-
gen uit 21 partijen. Margit de ko-
ning met 13 overwinningen uit 24 
partijen. Belangrijk waren ook de 5 
partijen die Berry van Veen als in-
valler won van de 6 gespeelde wed-
strijden. 
Volgend seizoen zal het team po-
gen zich waar te maken in de twee-
de klasse.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 2 decem-
ber 2011 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om, let op ja, 20.00 
uur en uiterlijk om 20.15 starten met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
We spelen viermaal zestien giffies , 
de punten worden bij elkaar opge-

teld, en de winnaar of winnares is 
bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag was;
1 Cock Meijer  7864 punten 
2 Pleun Vis  6487 punten
3 Cees Lof  6470 punten
4 Wim Hofsteatter  6464 punten
5 Ed Valk  6459 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Gerrit de Busser met 5232 punten.

De volgende datums is er ook prijs-
klaverjassen tot aan de vakanties; 
dus 16 december 2011, in 2012 6 en 
20 januari, 3 en 17 februari, 2,16 en 
30 maart, 13 en 27 april 11 en 25 
mei, 8 en 22 juni en 6 juli dit zijn al-
len vrijdagen en onder voorbehoud .
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SV Hertha D1 komt net
te kort tegen Victoria!!
Vinkeveen - Vandaag de absolu-
te kraker van deze competitie, Vic-
toria - Hertha, allebei de teams wa-
ren nog ongeslagen dit seizoen en 
ook hebben ze allebei een keer ge-
lijk gespeeld. Vandaag ging het niet 
alleen om de koppositie maar de 
winnaar zou een goede stap kun-
nen doen naar het kampioenschap. 
Aan het weer zou het ook vandaag 
niet liggen en de vele toeschouwers 
stonden klaar voor de aftrap, maar 
waar was de scheidsrechter??? Een 
kwartier later als gepland was een 
scheidsrechter gevonden, de trai-
ner van Victoria F1 was bereid ge-
vonden om de eerste helft te fluiten 
en in de rust was er weer een ande-
re scheidsrechter gevonden. 
Maar nu dan de wedstrijd, Victoria 
schoot uit de startblokken en kwam 
binnen de minuut al 1:1 met Bas te 
staan maar Bas redde uitstekend. 
Het was duidelijk te zien dat Victoria 
een uitstekende voetballende ploeg 
heeft waar ook veel beweging was 
zonder bal. Victoria kreeg kansen 
maar Bas en de verdediging ston-
den prima. Uit een van de spaarza-
me uitvallen kwamen de Herthanen 
toch op voorsprong, een mooie pas 
van Ferdi op Maikel en die wist wel 
raad met deze kans 0-1. 

Voorsprong
De voorsprong was van korte duur, 
een lange bal werd door onze ach-
terhoede verkeerd beoordeeld en 
de aanvallers van Victoria hadden 
vrij baan richting Bas, 1-1. Victo-
ria kwam ook voor rust nog wel op 
voorsprong maar ook weer door 
knullig balverlies van ons 2-1. Vic-
toria was voor rust wel de betere 
ploeg en verdiende de voorsprong 
wel. Ruststand 2-1. Na rust was het 
spel duidelijk meer in evenwicht, de 
Herthanen beten wat meer van zich 
af wonnen wat meer duels en kre-

gen nu wel kansen, Joost was dicht-
bij de gelijkmaker maar de kee-
per redde. Daarna een mooie pas 
van Jay door het midden op Joost 
en die wist deze kans te verzilveren 
2-2. Gelijk na de 2-2 kon een speler 
van Victoria bijna het hele veld over-
steken zonder aangepakt te worden 
en scoorde de 3-2. Een duidelijk een 
vervroegd Sinterklaaskado van de 
Herthanen. 

Kan nog
De wedstrijd ging zo richting het 
einde waarbij het bijna nog 3-3 door 
een mooie vrije trap van Thom maar 
de keeper redde en helaas liep er 
niemand mee om de bal in te schie-
ten. Over de hele wedstrijd was Vic-
toria wel de betere ploeg en ver-
diende daarvoor ook deze wedstrijd 
te winnen. Nog 2 competitiewed-
strijden thuis tegen NVC en Alme-
re, laten we deze 2 wedstrijden pro-
beren te winnen en we zien dan wel 
of we de kampioensschaal nog kun-
nen pakken aan het einde van de rit.

Weer winst voor HVM
Mijdrecht - Zondag trad HVM aan 
tegen Heerhugowaard, een ster-
ke en gemakkelijk scorende te-
genstander, één plaats hoger op 
de ranglijst. De Mijdrechters wisten 
echter de aanval van de tegenstan-
ders onschadelijk te maken en won-
nen in een aantrekkelijke wedstrijd 
verdiend met 4-1.

Op het winderige, maar zonnige veld 
van Heerhugowaard begonnen de 
Mijdrechters aanvallend. De eerste 
kans was echter voor de Noord-Hol-
landers: de Mijdrechtse verdediging 
dacht een overtreding te hebben ge-
zien en bleef staan. De scheidsrech-
ters floten niet en zo kon een aan-
valler alleen op doelman Stienstra 
afgaan, die kansloos was, 1-0. Na 
tien minuten kreeg HVM een straf-
corner te nemen. Jordy Jurgens gaf 
aan, Arjan Blommaert legde de bal 
stil voor Tom Gunther. Diens sleep-
push verdween keihard in het dak 
van het doel en het was 1-1. 

De wedstrijd ging daarna enige tijd 
op en neer, met spannende momen-
ten voor beide doelen. HVM miste 
twee spelers. Jurrian Hartwigsen 
zat geblesserd aan de kant, en ook 
aanvaller Matthijs Geijtenbeek kon 
niet meespelen. Casper Slot nam 
Hartwigsens positie als spelverde-
ler waar, terwijl verdediger Mar-
tijn Hensbroek nu rechtshalf speel-
de, een plek waar hij veel meters 
maakte en vaak bij het spel betrok-
ken was. 

Tegenstanders
In en rond de eigen cirkel zaten de 
HVM-verdedigers fel op de tegen-
standers. Hierdoor kon vaak de bal 
worden veroverd voordat een Heer-
hugowaardse aanvaller er iets ge-
vaarlijks mee kon doen.
In de dertigste minuut behoed-
de keeper Stienstra HVM voor een 
achterstand bij een hard schot. Een 

minuut later kwam HVM op voor-
sprong door Tom Gunther, die en-
kele verdedigers uitspeelde en met 
een onverwachte backhand doel 
trof. Heerhugowaard kreeg in de 
laatste minuut nog een goede kans 
op de gelijkmaker, maar lijnstop Tim 
Mantel redde op de doellijn.

Na de rust kreeg HVM steeds meer 
de overhand. Laatste man Jacob 
Veerhuijs kon vaker meegaan in de 
aanval, voorstopper Koen Meijer 
kreeg het minder druk, linksachter 
Christian Kievits kreeg meer tijd om 
op te bouwen.

Door de aanvallende acties van Ar-
jan Blommaert, Hidde Vesseur en 
Thom Fokker kwamen de Mijdrech-
ters steeds  vaker voor de keeper, 
maar het duurde tot de veertiende 
minuut voordat er weer werd ge-
scoord.
Via Casper Slot ging de bal tussen 
de benen van de keeper door in het 
doel, 1-3. Vijf minuten later viel de 
beslissing door een goal van top-
scorer Gunther. Mijdrecht speelde 
op dat moment met een man meer, 
vanwege een gele kaart voor een 
van de tegenstanders.

Even later leden de Mijdrechters een 
gevoelig verlies, omdat Tom Gunther 
bij een actie een flinke enkelblessu-
re opliep en de rest van de wedstrijd 
in de dugout verzorgd werd.

Het team besloot de wedstijd rus-
tig uit te spelen, Heerhugowaard 
kon geen vuist meer maken. Kort 
voor het einde was er nog een goe-
de kans op de 1-5, maar invaller Ro-
mar Nijhuis, lang geblesseerd, miste 
nog de scherpte.

Door dit resultaat passeert HVM 
Heerhugowaard op de ranglijst en 
gaat als zesde de winterstop in. In 
maart wordt de competitie hervat.

Daadkracht zorgt voor 
overwinning De Vinken 1
Vinkeveen - Jongstleden 26 no-
vember 2011 speelde De Vinken 1 
de uitwedstrijd in Maasdijk tegen 
Dijkvogels. 
Ook Dijkvogels wist een van de twee 
al gespeelde wedstrijden te winnen 
en is dus een tegenstander die ook 
redelijk was gestart in de zaalcom-
petitie. Na een 7-7 ruststand trok-
ken de Vinkeveners aan het langste 
eind en wonnen met 12-13. 

Gelijke strijd
Met coach Fred Straatman aan de 
zijlijn startte de basisformatie van 
ABN-AMRO in een iets andere op-
stelling dan gewoonlijk. De aanval 
werd gevormd door Mariska Meul-
stee, Melanie Kroon en aanvoerder 
Peter Kooijman. Diens speelmaatje 
Peter Koeleman was verhinderd en 
daardoor startte Ronald Mul in de 
basisaanval. Aan verdedigende zij-
de stond het vaste kwartet: Joyce 
Kroon, Silvia Oussoren, Rudy Ous-
soren en Kelvin Hoogeboom.

De Vinken begon goed aan de wed-
strijd. Het tweede schot al werd ver-
zilverd door Mariska Meulstee. Toch 
kon Dijkvogels vrij gemakkelijk aan-
haken. De wedstrijd was voor het 
neutrale publiek aardig om te zien, 
beide partijen kwamen op voor-
sprong, maar verzuimden om een 
groot gat te slaan. De stand liep op 
tot 4-4, met scores van Rudy Ous-
soren, Peter Kooijman en een fraaie 
doorloopbal van Silvia Oussoren. 
De 4-5 werd bereikt door strafworp, 
verkregen door een foutief afge-
stopte speelster. De strafworp die 
volgde werd fortuinlijk genomen 
door Peter Kooijman. Dijkvogels ver-
volgde hun weg door de Vinkenfou-
ten die werden gemaakt genadeloos 
af te straffen en hierdoor bij te blij-
ven met de score. Door toedoen van 
Kelvin Hoogeboom (schot) en Peter 
Kooijman (strafworp) vloog de 7-7 
stand op de borden. Het leverde Pe-
ter Kooijman een mooi moment op 
in de statistieken. Deze laatste straf-
worp was zijn zeshonderdste doel-
punt in de blauwwitte kleuren van 
De Vinken 1.

Veerkracht en overwinning
Na rust werd Dijkvogels gretiger en 
De Vinken kon maar moeilijk in het 
spel komen. In de achttiende minuut 
van de tweede helft slaagde Dijkvo-
gels erin om een gaatje te slaan: 9-7. 
Afstandsschoten van de verdienste-
lijk spelende Ronald Mul en Maris-
ka Meulstee zorgden gelukkig weer 
voor een 9-9 gelijke stand. 
Een paar discutabele beslissin-
gen van de scheidsrechter veroor-
zaakten de nodige irritatie bij enke-
le Vinkenspelers. Rudy Oussoren en 
Joyce Kroon kregen dientengevol-
ge een gele kaart. Schijnbaar was 
dit ook het moment voor meer suc-
ces. Joyce Kroon schoot van afstand 
raak en ook Mariska Meulstee liet 
weer twee scores noteren. 
Met nog een kleine vijf minuten 
te spelen was de spanning te snij-
den bij een stand van 10-12 in het 
voordeel van de formatie van Fred 
Straatman. Charita Hazeleger kwam 
in deze slotfase nog in het veld voor 
Silvia Oussoren. Na een half jaar af-
wezigheid maakte Charita haar ren-
tree in het hoogste team van De Vin-
ken. Dijkvogels deed nog wel wat 
terug via een afstandsschot. Maar 
ook Rudy Oussoren verzuimde van 
2,5 meter afstand niet. Hij schoot de 
beslissende vrije bal door de gele 
mand 11-13. Dijkvogels kwam tijd te 
kort. maar wist nog wel een keer te 
scoren, waardoor de eindstand op 
12-13 bepaald werd.

Tafeltennissers Veenland 
winnen van Woerden
Wilnis – Het tweede tafeltennis-
team van Veenland speelde afge-
lopen vrijdag tegen Woerden. Het 
team bestaande uit Harry Warmer, 
Fabian Veerhuis en Ramon May-
enburg stond voor de wedstrijd op 
de eerste plaats met een punt voor-
sprong op de nummer twee en nog 
een wedstrijd te goed. Een 10-0 
overwinning kon genoeg zijn om 
kampioen te worden. Aangezien 
Woerden tegen degradatie streed, 
hadden zij hun zwakste man thuis 
gelaten en een sterke invaller mee-
genomen. Dit is een legale zet van 
Woerden, maar of het fair is voor het 
verder competitieverloop, is natuur-
lijk de vraag.
Harry mocht beginnen tegen de-
ze invaller W. Stevenhagen. Har-
ry verweerde zich uitstekend, maar 
kwam uiteindelijk te kort en ging 
in vier sets ten onder. Fabian haal-
de wel het eerste punt binnen van 
de avond. Hij liet zijn tegenstander 
N. Goormachtigh niet in zijn spel 
komen en trok de wedstrijd in drie 
sets naar zich toe. Ramon speelt de 
afgelopen weken uitstekend en dit 
liet hij ook zien in zijn partij tegen P. 
Hagebout. In de uitwedstrijd verloor 
Ramon nog van hem, maar nu zet-
te hij Hagebout simpel in drie sets 
opzij.
In de dubbel zijn Ramon en Fabian 
dit seizoen nog onverslaanbaar. De-
ze keer echter moest het van diep 
komen en moesten alle zeilen bij-
gezet worden om uiteindelijk toch 
als overwinnaar uit de strijd te ko-
men. Deze overwinning resulteerde 
in een 3-1 ruststand. 

Spanning
De spannendste partij van de avond 
speelde Fabian tegen W. Stevenha-
gen. De eerste twee sets kon Fa-

bian winnen, waarna de derde set 
nipt werd verloren. Daarna liet Ste-
venhagen Fabian niet meer in zijn 
spel komen en kon winnen in een 
spannende vijfsetter. Dit betekende 
pas het tweede verlies in de com-
petitie voor Fabian. Hierna won Har-
ry uiterst soeverijn van P. Hagebout 
in drie sets. Ramon speelde vervol-
gens tegen N. Goormachtigh. Ook 
hier was het spel van Ramon van 
een hoog niveau en won vrij gemak-
kelijk in drie sets. 
Fabian speelde zijn laatste wed-
strijd tegen P. Hagebout. Na zijn 
verliespartij speelde hij geconcen-
treerd en won zonder in de proble-
men te komen in drie sets. Vervol-
gens speelde Ramon tegen W. Ste-
venhagen. Beiden hadden die avond 
nog geen wedstrijd verloren, dus het 
beloofde spannend te worden. He-
laas kwam Ramon niet in de wed-
strijd, mede door de vreemde ef-
fectslagen van Stevenhagen en ver-
loor in drie sets. De laatste wedstrijd 
van de avond won Harry weer vrij 
gemakkelijk van N. Goormachtigh. 
Goormachtigh die de gehele avond 
niet in vorm was, ging ook hier ten 
onder zonder een set te winnen.
De einduitslag was dus 7-3 in het 
voordeel van de Veenlanders, waar-
bij invaller Stevenhagen dus drie 
punten behaalde. Als Woerden 
zonder invaller was gekomen, was 
hoogstwaarschijnlijk het kampioen-
schap al vastgesteld. De champag-
ne moet dus nog even in de koel-
kast tot de komende week. Komen-
de vrijdag komt de nummer twee op 
bezoek in de Willistee voor de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. De 
mannen van Veenland staan acht 
punten voor, dus zelfs een 8-2 ver-
lies is voldoende om het kampioen-
schap binnen te halen.

Kees van Ankeren Stoelhonkbaltoernooi

Blue Diamonds en IJsvogels 
voeren goed verweer

Regio - Vorige week dinsdag 22 no-
vember is al weer het 3de Kees van 
Ankeren Stoelhonkbaltoernooi in de 
kantine van Argon in Mijdrecht ge-
speeld. Hieraan hebben zes teams 
deelgenomen waaronder twee 
teams uit Uithoorn, de Blue Dia-
monds en de IJsvogels. Beide teams 
hebben zich dapper geweerd maar 
de tegenstand was op het laatst te 
groot. Ze zijn 4de en 5de geworden, 
wat op zich een prima prestatie is 
want  ze trainen pas sinds 5 septem-
ber van dit jaar. 
De teams worden gesponsord door 
Clara Overes van Overes Crea-
ting Communities uit Purmerend en 
Henk van Laar van Van Laar Advies- 
& Projectbureau uit Uithoorn. De-
ze mensen hebben het mogelijk ge-
maakt dat deze enthousiaste stoel-
honkballers nu iedere week kunnen 
spelen. 

Wat is stoelhonkbal?
De spelregels zijn hetzelfde als bij 

het gewone honkbal: 2 teams, 3 
honken (dat zijn stoelen), thuis-
plaat en homeruns. Er wordt ech-
ter niet met een bal en knuppel ge-
speeld maar de deelnemers hebben 
3 zakjes die in een bak op 3 meter 
afstand gegooid moeten worden. 
In die bak zitten 9 gaten die cor-
responderen met de honken. (1ste, 
2de, 3de honk, ‘uit’ en natuurlijk 
homerun) 

Doet u een keer mee?
Het is een spel waarin 2 teams ‘te-
genover’ elkaar staan. Competitie, 
maar ook een heel gezellige sfeer 
waarin samen gespeeld wordt on-
der leiding van een scheidsrechter.

Er wordt iedere maandag getraind 
van 12.00-13.00 uur in het Diensten-
centrum aan de Bilderdijkhof in Uit-
hoorn. U bent van harte welkom om 
een keer mee te doen!
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Lydia de Rijk, tel. 0297-522382.

Hockey Dames Veteranen 
maakt goede indruk
Mijdrecht - HVM Dames Vetera-
nen A (30+ jaar) spelen dit seizoen 
na hun promotie in de KNHB over-
gangsklasse. Een bijzondere pres-
tatie van dit divers samengestelde 
team.

Drie seizoenen geleden besloot 
een aantal dames binnen de ver-
eniging te kijken of er zo’n 15 ‘ge-
willige’ recreanten hockeyers (trim-
hockey) en herintreders zin hadden 
om weer lekker fanatiek op Zondag 
competitie te spelen. En die waren 
er… Inmiddels is deze groep uit-
gegroeid tot een hecht en gezellig 
team waarbij plezier en inzet voorop 
staat.  Met deze insteek en met be-
hulp van onze professionele trainer 
Chris Ruys, staan we voor de win-

terstop nu op een veilige 8e plek in 
de overgangsklasse en beginnen we 
ons hier langzaam thuis te voelen en 
op te trekken aan dit pittige hockey 
niveau. 

Onze sponsor heeft vanaf het begin 
het vertrouwen gehad in dit team en 
heeft ons na onze promotie dit sei-
zoen nieuwe uit shirts en een Reece 
hockeytas  cadeau gedaan. Hier zijn 
we natuurlijk super blij mee. 

Dankzij de firma Bos maakt dit team 
uit en thuis altijd een super goe-
de indruk. Daar win je weliswaar 
de wedstrijd niet mee, maar het 
doet wél veel voor de teamgeest en 
maakt toch altijd indruk op de te-
genstander. En dat is ook winst…

Bikkels kampioen honkbal-
toernooi spel en sport
Regio -  Afgelopen week vond voor 
de 3e keer het Kees van Ankeren 
stoelhonkbaltoernooi plaats. Eigen-
lijk is stoelhonkbal geen goede be-
naming. De spelers moeten wel de-
gelijk staan en naar de honken lo-
pen. Als de deelnemer niet speelt, 
zit hij/zij in afwachting van de vol-
gende beurt op een stoel. Het is een 
leuk spel met een prettige sociale 
kant. Er is veel contact met elkaar 
en na het spel wordt er samen nog 
gezellig nagepraat en wat gedron-
ken. Stoelhonkbal is geschikt voor 
jong en oud, maar bij Spel en Sport 
wordt het door senioren gespeeld, 
Er zijn twee teams van zes tot negen 
personen elk. Ieder teamdeelnemer 
heeft drie ‘ballen’. Deze ballen moe-
ten in de gaten (honken) gegooid 
worden. De afstand tot de bak is vier 
meter. De spelregels zijn als die van 
het echte honkbal. Kom eens kijken 
of meedoen! Elke maandagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur wordt er ge-
speeld in dorpscentrum De Willis-
stee te Wilnis, onder leiding van do-
cente Joke van Diemen. Er worden 
ook regelmatig toernooien gespeeld 
in en buiten De Ronde Venen.

Kantine
Het toernooi werd gespeeld in de 
kantine en met hulp van vrijwilligers 
van Argon en van Spel en Sport De 
Ronde Venen. Aan het toernooi na-
men zes teams deel, uit o.a. Haar-
lem, Uithoorn en De Ronde Venen, 
waaronder een team met deelne-
mers van t Anker.
In het inloophuis  ’t Anker,  welke 
eveneens gastvrijheid aangeboden 
krijgt in de kantine van Argon,  is ie-
dereen welkom die met kanker in 
aanraking is gekomen. Dit kan zijn 
als patiënt, ex-patiënt of als familie, 
nabestaande of anderszins  betrok-
kenen.
Twee teams uit IJmuiden hadden 
zich vanwege de slechte weersom-
standigheden, dichte mist, afge-
meld.
Alle teams met begeleiding werd 

om 10.00 uur welkom geheten met  
koffie met wat lekkers. Daarna wer-
den een aantal  wedstrijden ge-
speeld. Het leek soms of Ajax en 
Feyenoord aan het spelen waren, 
echter zonder geschreeuw, gevloek 
en geschop.  Er werd gejuicht, gela-
chen en gebruld.
Tussen de wedstrijden werd een 
lunch aangeboden. Hierna werden 
de laatste wedstrijden met nieuwe 
kracht weer gespeeld.  
Na een zeer sportieve en gezellige 
wedstrijddag werd door de wethou-
der van onder andere ouderenbe-
leid  in de gemeente De Ronde Ve-
nen mevrouw Erika Spil de prijzen 
aan de teams uitgereikt. Elke deel-
nemer en vrijwilliger kreeg een her-
inneringscertificaat.

Wisselbeker
De wisselbeker werd door de naam-
gever Kees van Ankeren voor het 
tweede jaar uitgereikt aan het team 
De Bikkels uit Wilnis, een team van 
Spel en Sport. Het toernooi is moge-
lijk gemaakt door Reurings Onroe-
rend Goed uit De Ronde Venen. De-
ze sponsor hecht er waarde aan dat 
de oudere inwoners plezier kunnen 
hebben na een leven van werken en 
zorg.  Zodoende konden de spelers 
voorzien worden van koffie met wat 
lekkers , een lunch en een drank-
je.  Om 15.00 uur was de spannen-
de wedstrijddag beëindigd en kon-
den de deelnemers met een blij ge-
voel huiswaarts gaan.  De sponsor 
heeft opnieuw zijn geldelijke steun 
toegezegd voor het 4e Kees van An-
keren stoelhonkbaltoernooi in 2012.
De einduitslag was:
1e:  De Bikkels uit De Ronde Venen, 
2e:  De Stee-inners uit De Ronde 
Venen , 3e : De Schotermuggen uit 
Haarlem, 4e: De Blue Diamonds uit 
Uithoorn, 5e : De IJsvogels uit Uit-
hoorn en 6e : De Ankermaatjes uit 
De Ronde Venen. Voor meer infor-
matie over stoelhonkbal en andere 
activiteiten bezoek dan de website :  
www.spelensportdrv.nl
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Huizen maatje te groot 
voor Argon zaterdag
Mijdrecht - In de tweede ronde van 
de districtsbeker trof Argon hoofd-
klasser Huizen. Argon kon deze 
middag niet voor een stunt zorgen, 
de drie klassen verschil werden uit-
gedrukt in evenzoveel tegendoel-
punten: 0 tegen 3.
De eerste helft waren er weinig mo-
gelijkheden voor beide partijen, 
Huizen combineerde beter en Ar-
gon moest het van z’n inzet hebben. 
Pas na een half uur was er een ge-
richt schot op doel, namens Huizen 
lanceerde Gilermo Pengel een pe-
gel maar Argondoelman Thomas de 
Ruiter stond op de goede plaats. In 
die fase moest Oscar Leune gebles-
seerd afhaken, hij werd vervangen 
door Leroy Leijgraaff. Daarna zagen 
we twee doelpogingen van Argon, 
eerst was er een vrije trap voor Ste-
fan Tichelaar maar die kon wel erg 
gemakkelijk gevangen worden door 
doelman Willemse. Even later pro-
beerde Tichelaar het opnieuw, nu 
met een afstandschot richting ver-
laten doel van Huizen, maar de bal 
ging naast. 

Poging
Daarna was het de beurt aan Hui-

zen, nadat Etwi voorlangs had ge-
schoten en een poging van Benning 
geblokt werd was het Lesley Vlieger 
die op aangeven van Pengel vrij kon 
inkoppen 0-1.
Al snel in de tweede helft stelde 
Huizen de zege veilig, een voor-
zet van links werd door Iry Etwi te-
gen het net geschoten. 0-2. Daarna 
kwam Antonie van der linden in het 
veld voor Kevin Blom, ook moest Al-
bert Mens geblesseerd afhaken, hij 
werd vervangen door Alan Doorson. 
Lesley Vlieger toonde weer eens 
aan waarom hij in de spits stond bij 
Huizen, ook nu was hij de defen-
sie van Argon te slim af, een voor-
zet vanaf links werd door hem benut 
0-3. Argon probeerde nog een doel-
puntje te verschalken, Groenen ging 
alleen op doelman Willemse af maar 
die schrok niet echt, hij pikte de bal 
van de schoen van de Argonaan-
valler. Ook Tichelaar mocht na een 
fraaie actie even dichtbij het Hui-
zendoel geraken, maar ook hij faal-
de in de afwerking en schoot naast. 

Zaterdag hervat Argon de compe-
titie, het ontmoet thuis FC VVC uit 
Nieuw Vennep.

Korfbalteam Atlantis 1 
verliest doelpuntrijk duel
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
reisde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 af naar Alkmaar om 
te spelen tegen DSO. De Mijdrech-
tenaren moesten vorige week punt-
loos huiswaarts keren en waren dan 
ook vastbesloten dit keer wel de 
punten mee naar huis te nemen. Om 
haar eigen doelstellingen te kunnen 
halen moest er gewonnen worden 
van DSO. Maar dit pakte helaas an-
ders uit. DSO schoot met scherp, 
waardoor de twee punten met een 
eindstand van 20-16, in Alkmaar 
achterbleven.
Opnieuw had de Rabobank forma-
tie geen ideale voorbereiding. Door 
geblesseerden, ziekten en anders-
zins afwezigen was de selectie ern-
stig uitgedund en de voorbereiding 
verre van optimaal. Tot vlak voor de 
wedstrijd was nog niet duidelijk in 
welke opstelling de ploeg zou spe-
len. In de uiteindelijke opstelling 
bestond de aanval uit Lisanne van 
Doornik, Chantal Poolman, Mark 
Goverse en Jimmy de Koning. In de 
verdediging begonnen Joyce Gor-
tenmulder, Sandra Gortenmulder, 
Jelmer Steen en Peter van der Wel.
Atlantis begon goed en kon gelijk 
met de eerste aanval voor de 0-1 te-
kenen. Maar DSO had het vizier ook 

op scherp staan en wist direct wat 
terug te doen. Bij DSO bleven de 
doelpunten maar komen in de eer-
ste helft, ook tot verbazing van de 
Alkmaarders. De meest onmogelij-
ke afstandschoten verdwenen in de 
mand, waardoor het scorebord in de 
rust een stand van 12-7 aangaf.
Ondanks de grote achterstand en 
het feit dat iedere bal die DSO om-
hoog gooide wel door de korf leek 
te gaan, was Atlantis niet van plan 
om op te geven. Er werd voor ieder 
punt gestreden door de Rabobank 
equipe en Atlantis was in de twee-
de helft ook de bovenliggende par-
tij. Maar DSO was het scoren nog 
niet verleerd, waardoor Atlantis niet 
echt meer in de buurt kon komen. 
De ploeg uit Mijdrecht kon nog 
wel terugkomen tot op drie punten, 
maar de achterstand bleek te groot. 
Het laatste fluitsignaal klonk bij een 
stand van 20-16.

Volgende week speelt Atlantis weer 
in eigen hal om 17.20 uur. Dan komt 
Madjoe uit Rijnsburg op bezoek. 
Een ploeg waar Atlantis nog wel 
een appeltje mee te schillen heeft, 
dus kom kijken en geef het vlaggen-
schip van Atlantis dat extra steun-
tje in de rug.

Korfbalteam Atlantis 4 
wint van hekkensluiter
Mijdrecht - Zaterdag 26 novem-
ber moest het vierde team van korf-
balvereniging Atlantis op bezoek bij 
DKV Victoria 7 te Diemen. Het door 
Florist gesponsorde vierde is ge-
wend hun wedstrijden in de zaal aan 
het einde van de middag of aan het 
begin van de avond te spelen. Ech-
ter dit keer moest men al om 10.15 
uur verzamelen voor vertrek naar 
Diemen. Het duurde dan ook eni-
ge tijd voordat men op stoom kwam, 
maar toen de Floristexpres eenmaal 
op gang was, denderde hij gestaag 
door met een mooie overwinning als 
resultaat.
Zonder de afwezige spelers Kris en 
Gita Geusebroek en coach Janne-
ke van Ginkel toog men naar Die-
men waar de hekkensluiter van de 
competitie de tegenstander zou zijn. 
Nicole Both die helaas geveld was 
door bronchitis en dus niet mee kon 
spelen had zich voor de gelegen-
heid opgeworpen als invalcoach. 
Voor de wedstrijd benadrukte zij dat 
er niet te makkelijk over gedacht 
mocht worden want het is soms ty-
perend voor Atlantis om te winnen 
van de bovenste en te verliezen van 
de onderste.
De Florist aanval begon met aan-
voerster Nathalie Valentijn, Chris-
ta Zeldenthuis, Carel Beijeman en 
Alexander Beeloo. Er werden legio 
kansen gecreëerd maar in de afron-
ding was men helaas minder suc-
cesvol. Gelukkig deed de Florist ver-
dediging met Karin van der Sluijs, 
Saskia Kraan, Maarten van Diemen 
en Marcel de Jong het prima en ga-
ven zij weinig kansen weg.
Na zo’n 12 minuten spelen was het 
Carel die de 0 van het scorebord 
wist te laten verdwijnen met een 
mooi schot van afstand. DKV Victo-

ria antwoordde hier echter direct op 
door ook te scoren.
Hierna golfde de wedstrijd heen 
en weer maar gelukkig wist Atlan-
tis, door schoten van Karin, Marcel, 
Carel, een strafworp van Saskia en 
een mooie dieptebal van Maarten 
subliem aangegeven door Saskia, 
een krappe voorsprong te nemen en 
ging uiteindelijk met de stand van 
5-6 de rust in.
Nicole en invaller Joeri Keevel voor-
zagen het team van tips en tactische 
aanwijzingen en hamerden erop de 
koppies allemaal dezelfde positieve 
kant op te houden zodat de Florist 
equipe niet, zoals vorige week ge-
beurd was, de winst uit handen zou 
geven maar de punten mee terug 
naar Mijdrecht zou nemen.
DKV Victoria maakte echter direct 
na rust gelijk, 6-6. Hierna was het 
Nathalie die 2 maal wist te scoren 
en ervoor zorgde dat het Florist team 
weer op voorsprong kwam, 6-8. De-
ze voorsprong werd niet meer uit 
handen gegeven. DKV Victoria wist 
nog maar mondjesmaat tot scoren 
te komen en het Florist team wist 
door schoten van Maarten, Alexan-
der, Saskia en Carel steeds verder 
uit te lopen. Met een uiteindelijke 
9-15 overwinning als resultaat.
Na het teleurstellende verlies van 
vorige week nu dus een klinkende 
overwinning. Hopelijk wordt deze 
winning mood volgende week in de 
thuiswedstrijd tegen DTS (E) voort-
gezet. Dan speelt het vierde om 
18.40 uur in sporthal De Phoenix. U 
bent van harte welkom dit enthousi-
aste team te komen aanmoedigen.
De doelpunten kwamen deze wed-
strijd van; Maarten (4), Carel (3), 
Saskia (3), Nathalie (2), Alexander, 
Karin en Marcel (allen1)

Korfbalteam Atlantis A2 
wint ook van Haarlem A2
Mijdrecht - Het door Scheenaart 
en Hassing rioolservice B.V. ge-
sponsorde Atlantis A2 won zaterdag 
26 november met 14-2 van Haar-
lem A2 in Haarlem. De eerste aanval 
bestond uit Niels van Oudenallen, 
Robin van ’t Schip, Willemijn Schou-
ten en Robina van Senten. De eer-
ste verdediging bestond uit Mathijs 
Blokland, Kariem Khalifa, Iris Fa-
cee Schaeffer en Lusanne Meints. 
Coach Chantal Poolman kon niet 
mee om te coachen en Charles Ke-
ijman nam haar plaats in. In de eer-
ste 10 minuten waren er veel onder-
scheppingen van de bal door beide 
partijen maar opende Niels de score 
met een doorloopbal. Ook Willemijn 
scoorde een doorloopbal. Na de 
vakwissel scoorden Kariem en Ma-
thijs allebei een schot. Robin scoor-
de ook nog een doorloopbal voor de 

rust. In de rust werd geopperd de 
nul proberen te houden.
Na de rust kwam Maartje Wagenaar 
in het veld voor Robina van Sen-
ten. De doelpuntenmachine kwam 
toen pas goed op gang. Vijf schoten, 
drie doorloopballen en een straf-
worp werden er gescoord. Wel jam-
mer dat Haarlem er toch nog 2 wist 
te scoren. Het laatste kwartier kwam 
Jesper Zaal er nog in voor Niels van 
Oudenallen.
Volgende week, 3 december, speelt 
Atlantis A2 weer een uitwedstrijd  
om 16.00 uur tegen Celeritas A1 in 
Alkmaar. De eerst volgende thuis-
wedstrijd is op 17 december om 
13.10 uur.
De doelpunten deze week zijn ge-
maakt door: Niels 1x,  Willemijn 2x,  
Kariem  4x,  Mathijs 1x  Robin  3x, 
Iris 2x en Jesper 1x.

Atlantis A1 onderuit in 
de laatste minuten
Mijdrecht - Ook de derde compe-
titiewedstrijd heeft Atlantis A1/Van 
Dam niet winnend af kunnen slui-
ten. Ondanks een 5-6 voorsprong 
in de rust, wist het thuisspelende 
ODO toch te winnen met 11-9. Bei-
de ploegen troffen elkaar al in de 
veldcompetitie, Atlantis verloor met 
9-7, maar toen waren er al voldoen-
de mogelijkheden om die wedstrijd 
te winnen. De reis naar Maasland 
werd dan ook vol goede moed in-
gezet.
Enkele omzwervingen door wegaf-
sluitingen rondom Maasland waren 
niet bevorderlijk voor de voorberei-
ding maar de ploeg stond uitein-
delijk toch op scherp. Ondanks de 
1-0 voor een fel startend ODO bleef 
Atlantis kalm en zocht het naar de 
goede kansen hetgeen uiteindelijk 
resulteerde in een afstandstreffer 
van Jeroen Korver. Het fysiek spe-
lende ODO knalde vervolgens de 
2-1 en de 3-1 op het scorebord. Nog 
een treffer van Jeroen, een slimme 
wegtrekbal van Ciska Taal en een 
schot van Maarten Helsloot bracht 
Atlantis op voorsprong. Een op dat 
moment verdiende voorsprong om-
dat Atlantis in die fase het betere 
spel had. Nadat ODO toch de stand 
in haar voordeel wist om te buigen 
naar 5-4, wisten Ciska (vrije bal) en 
Goof van Straaten (via een leep bal-
letje bij de korf) Atlantis toch op een 
magere maar verdiende voorsprong 

de rust in te laten gaan. Iedereen 
van Atlantis was het er over eens 
dat deze ploeg te verslaan was maar 
dan moesten de gecreëerde kansen 
wel worden benut, anders zou men 
het zichzelf erg moeilijk maken en 
ruikt de tegenstander zijn kans.
Het begin van de tweede helft kwam 
ODO nadat de ze de 6-6 maakte niet 
aan de bak, en scoorde Jeroen de 
6-7. ODO kwam opnieuw gelijk (7-
7), maar toen bracht Maarten met 
twee treffers ODO aan het wankelen 
en was het ineens 7-9. Met nog zo’n 
tien minuten op de klok leek de ze-
ge binnen handbereik. De scheids-
rechter ging echter verder met zijn 
eigen show en wuifde vele overtre-
dingen van ODO die rijp waren voor 
een strafworp weg, waardoor er bij 
Atlantis iets knakte en het geloof op 
een goede afloop niet meer aanwe-
zig was.
ODO profiteerde optimaal van het 
gebrek aan concentratie aan Atlan-
tiszijde en mocht de scheidsrech-
ter na afloop bijzonder dankbaar 
zijn. Een nederlaag voor Atlantis A1/
Van Dam met een verhaal; een veel 
sterker Atlantis dat niet bij machte 
was om de tegenstander op te eten. 
Aankomende zaterdag speelt Atlan-
tis A1 een thuiswedstrijd tegen het 
op de tweede plaats staande For-
tuna/MHIR (Delft), aanvang is om 
12.50 uur in sporthal De Phoenix te 
Mijdrecht.

Argonauten verliezen van 
Haaglandia uit Rijswijk
Mijdrecht - De eerste helft kende 
twee gezichten. Het eerste kwartier 
klopte de veldbezetting bij Argon 
niet, maar kregen de Argonauten 
toch een aantal kansen. Haaglandia 
maakte goed gebruik van de slech-
te organisatie bij Argon en ging be-
ter met de kansen om. Zo stond 
het binnen een kwartier al 2-1 voor 
Haaglandia. De tweede helft kon 
Argon geen vuist maken en hield de 
thuisploeg Argon in het zadel door 
kansen te missen. Toen een kwartier 
voor tijd de 3-1 viel was het duel ge-
speeld. In de slotfase scoorde Haag-
landia zelfs de 4-1 en zo verloor Ar-
gon machteloos in Rijswijk. 
Vooraf hoopten de Argonauten het 
goede spel van vorige week voort te 
zetten. Ondanks alle goede bedoe-
lingen lukte dit niet. De eerste kans 
van de wedstrijd was voor Argon, 
Joey van Ede stuurde Joshua Pa-
trick de diepte in. Eén op één wist 
hij Haaglandia doelman Patrick de 
Groot te omspelen, maar zijn inzet 
werd door John van Otterloo van de 
lijn gehaald. De eerste mogelijkheid 
voor Haaglandia leverde wel gelijk 
een doelpunt op. Mourad Mghizrat 
gaf voor vanaf rechts en Raymond 
van Bochoven kon helemaal vrij bin-
nenkoppen: 1-0 voor Haaglandia. 
Joshua Patrick kreeg vlak daarna de 
kans op de gelijkmaker, maar mis-
te toen hij alleen op het Haaglandia 
doel af ging. 

Doelpunt
Niet veel later viel er wel een doel-
punt aan de andere kant. Erik Mul-
der had alle tijd en ruimte, maar hij 
speelde de bal recht in de voeten 
van Haaglandia speler Erkan Sen-
soy. De buitenspeler van Haaglan-
dia pakte dit cadeautje graag uit 
en scoorde de 2-0. In de 15e mi-
nuut maakte Joshua Patrick de 2-1. 

Na een individuele actie schoot hij 
vanaf 20 meter met zijn linkerbeen 
de bal in de linkerkruising. Na deze 
aansluitingstreffer organiseerde Ar-
gon zich beter en gingen de Argo-
nauten op zoek naar de gelijkmaker. 
Hierdoor kreeg Haaglandia meer 
ruimte en konden ze een aantal keer 
gevaar stichten voor het Argon doel. 
Voor Argon was het Joshua Patrick 
die tot twee keer toe de gelijkma-
ker kon maken, maar hij faalde. Vlak 
voor rust besliste Mourad Mghizirat 
bijna de wedstrijd, maar zijn schot 
werd knap gestopt door Maxime 
Singels. 

Blessure
In de tweede helft was het dezelfde 
Singels die in de kleedkamer ach-
terbleef. Een blessure zorgde ervoor 
dat reservedoelman Romero Anto-
nioli zijn debuut kon maken in het 
eerste elftal van Argon. 
Het spelbeeld in de tweede helft 
was eenzijdig. Haaglandia liet de bal 
rond gaan, maar was erg onzorgvul-
dig in de afronding. Argon probeer-
de met countervoetbal alsnog de 
gelijkmaker te forceren. Argon trai-
ner Simons wisselde tweemaal en 
Argon ging met drie spitsen voor-
in spelen. 
Zelfs met drie spitsen kwam Argon 
amper over de middenlijn. In de 75e 
minuut maakte Mourad Mghizrat 
een einde aan de Mijdrechtse hoop 
door de 3-1 te scoren. In de slotfa-
se maakte Brayen Brocker zelfs de 
4-1. Zo verloor Argon machteloos in 
Rijswijk van een effectiever Haag-
landia. 
Na vijftien wedstrijden zit de eer-
ste helft van het competitieschema 
er op. Argon moet de tweede helft 
toch echt meer punten gaan pak-
ken anders komt degradatie steeds 
dichterbij. 

Geen grote verrassingen 
in afgelopen biljartweek
De Ronde Venen - In speelweek 
13 behaalden de “topteams” de ge-
bruikelijke punten binnen. Twee uit-
slagen vielen wel op het oog. Cens 
2 behaalde een maximale 9-0 sco-
re evenals De Paddestoel 3. Beide 
teams bevinden zich in het rechter-
rijtje van de stand. 

De wat lagere biljarters zorgden de-
ze week voor het meeste vuurwerk. 
Roy Leemreize van APK Mijdrecht 3 
had de kortste partij van de week in 
15 beurten. Rohan Janmaat van De 
Paddestoel 1 scoorde de procentu-
eel hoogste serie met 9 caramboles 
= 33,33% van zijn te maken punten.
De Merel/Heerenlux 2 kon het met 
3-6 niet bolwerken tegen De Kui-
per/van Wijk. Nico Koster als kop-
man had maar 22 beurten nodig om 
Dorus van der Meer te verslaan. Gijs 
Rijneveld was enkele maten te groot 
voor Jos Lugtigheid.

Cens 1 verloor verrassend met 2-7 
van Stieva Aalsmeer. Driebanden-
kampioen Joop Luthart (zie foto) 
zag Ton Bocxe met één carambole 
verschil net iets eerder finishen. 
Springbok
De Springbok 1 won nipt met 5-4 
van De Paddestoel 1. Kees de Bruin 
gaf Alan Knightley biljartles. In 
slechts 16 beurten en een moyen-
ne van 11,25 kon Kees zijn keu uit 
elkaar schroeven. Rohan Janmaat 
had slechts 20 beurten en de hoog-
ste serien van de week in zijn winst-
partij tegen Peter Stam.

DIO had met 5-4 veel tegenstand-
van APK Mijdrecht 1. Paul Schuur-
man had geen moeite met Cor Ul-
tee. Rene Hoogenboom was in 19 
beurten te sterk voor Bert Dijks-
hoorn.

De Schans had met 0-9 geen schijn 
van kans tegen De Paddestoel 3. De 
Schans moet nog wennen aan haar 
tijdelijke onderkomen in de Boei. 
Michel Bak, Hans Bak, Ralph Dam 

en Jos van Wijk waren met kor-
te partijen sneller gewend aan het 
“vreemde” biljart.
De Kromme Mijdrecht 1 won met 
5-4 van De Merel/Heerenlux 4. Kees 
Westkamp had in 20 beurten geen 
kind aan Jeroen Vis . 

APK
APK Mijdrecht 4 verraste met 6-3 
APK Mijdrecht 2. Hendrik Versluis 
redde in een schitterende 17 beur-
ten de eer en de punten voor APK 
Mijdrecht 2. 

De Kromme Mijdrecht 2 had met 
0-9 niets in te brengen tegen Cens 
2. Chris Esser, Zweder van Dalen, 
Edwin de Jong en Hans van Rossum 
namen alle punten mee naar huis.
De Paddestoel 2 was met 7-2 een 
maatje te groot voor De Springbok 
2. Jan van Veen won in een span-
nende partij met 2 caramboles ver-
schil van Jim van Zwieten.

De Merel/Heerenlux 1 won keu-
rig met 7-2 van Bob’s Bar. Span-
nend was het tussen John Vrielink 
en Richard Schreurs. Richard kwam 
maar 1 carambole tekort. Bert Fok-
ker speelde een prachtige partij in 
18 beurten tegen Anne Beeker.

APK Mijdrecht 3 finishte met 5-4 net 
iets eerder als De Vrijheid/Biljartma-
kers. Roy Leemreize rekende in 15 
beurten en met een slotserie van 11 
caramboles af met Bert Loogman. 
Ron Schoonhoven zorgde voor de 
2e winstpartij van APK Mijdrecht 3.

Stand na 13 speelweken:
DIO  90 punten
(13 wedstrijden)
De Kuiper/van Wijk  73 punten
(12 wedstrijden)
De Paddestoel 2 70 punten
(13 wedstrijden)
De Merel/Heerenlux 3 69 punten
(12 wedstrijden)
De Kromme Mijdrecht 1 66 punten  
(13 wedstrijden)




