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 Karwei weer 
 nummer 1

 Showballet Nicole 
 in de prijzen

 Ook Wilnis een 
buurtkamer

 Feest week in 
 Nieuw Avondlicht

KORT NIEUWS:

Wie is baasje 
van de fret?
Mijdrecht - Al enige we-
ken heeft de familie Hahn van 
de Kerkvaart 17 in Mijdrecht 
een fret als gast. Wie het dier-
tje mist of weet van wie het is, 
graag even bellen naar: 0297-
286880

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

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

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

Nu bij Auto Berkelaar: 
4 jaar lang gegarandeerd, 
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.

www.autoberkelaar.nl

Jack & Jones / g-star / cars / pme    legend / esprit 
dept / garcia / only / vero moda / ltb / edc

magaziJn
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ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

big l aalsmeer | Join fashion | WWW.bigl.nl
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vriJdag 30 november, zaterdag 1 en zondag 2 december

geldt voor alle niet afgepriJsde tops o.a. shirts / truien / Jassen2e top priJs12

bekende merken kleine priJzen!

10,-van
19,95*

29,95*

39,95*

voor »

25,-van
59,95*

69,95*

79,95*

voor »

15,-van
39,95*

49,95*

59,95*

voor »

*voorbeeldpriJzen

heel veel artikelen

+ vele andere aanbiedingen

op = op

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NOG 4 WEKEN
om een nieuwe hypotheek met 

de voorwaarden van 2012 te sluiten

Uw situatie op 31-12-2012 is bepalend
voor de rest van uw hypothecaire leven!

Wacht niet langer en bel nu voor een vrijblijvende afspraak!

0297-273037

Adri en Cees Boelhouwer in hun met een deken van naalden bedekte tuin

Mooie Sequoia’s geven 
naaldoverlast
Vinkeveen - Ze horen tot de mooi-
ste en oudste bomen ter wereld: 
‘Sequoia’s’. In de Amerikaans staat 
Californië staan de hoogste en dik-
ste: meer dan 100 meter hoog met 
een omtrek van soms 12 meter. Die 
zijn wel 1.500 jaar oud. Echte oerbo-
men dus. In Vinkeveen staan ze ook, 
zij het dat dit afstammelingen zijn. 
Het gaat hier om de watercypres 
‘Metasequoia glyptostroboides’, een 
bladverliezende naaldboom die een 
hoogte kan bereiken van tussen de 
25 en 35 meter. Ze zijn destijds aan-
geplant aan één kant van de Reiger-
straat. Prachtige grote bomen, daar 
niet van. Maar een werkelijke plaag 
geworden voor de bewoners van 
De Kievitslaan, want het zijn naald-
bomen en die laten karrenvrachten 
naalden, inclusief twijgjes met ke-
gels vallen in het najaar. Voorname-
lijk in de achtertuinen die grenzen 
aan de Reigerstraat en waar de bo-
men pal naast staan. “Het is elk jaar 
weer prijs, maar dit keer is het wel 
heel erg. Er vallen zoveel naalden 
en takken naar beneden dat dit als 
een centimeters dikke laag alles be-
dekt, op terrassen, paden en meu-
bilair maar ook op platte en schui-
ne daken van de bebouwing. He-
le ladingen naalden schuiven dan 
naar beneden en komen in de goot 
en allerlei afvoeren terecht. Ze zor-
gen voor verstoppingen als je niet 
steeds de zaak schoonmaakt. Daar 
heb je dagwerk aan”, wijst Kievit-
slaan-bewoner Ron Stange op zijn 
tuin en de afvoergoten. Containers 
vol naalden haalt hij uit zijn tuin en 
doet dat werk al doende ook voor 
zijn buren, Cees en Adri Boelhou-
wer. Senioren die op hun leeftijd 
dat niet meer kunnen opbrengen. 
Adri: “Het zijn niet alleen de tuin en 
de afvoeren, maar ook al veeg je je 
voeten, je sjouwt alles mee in huis. 
De naalden liggen overal, in de keu-
ken, de kamer, het toilet, in de stof-
fen vloerbedekking waar je ze bijna 
niet uit krijgt, zelfs in de slaapkamer 
en de badkamer. Als we achter de 
ramen open doen om te luchten en 
er staat wat wind waaien de naal-
den naar binnen. Zelfs in de voor-
tuin liggen de naalden. Die waai-

De hoge Sequoia’s (links) op de Reigerstraat verliezen een waar pakket aan 
naalden

en over het dak heen. Ze verteren 
ook niet, zoals een blad. Je blijft er 
maandenlang last van houden. He-
lemaal als het nat weer is, want dan 
zorgen ze voor een spekgladde on-
dergrond. Bovendien klonteren ze 
aan je voeten en dan haal je hele-
maal een bende in huis. En het is elk 
jaar hetzelfde liedje. Ik weet wel, het 
is de natuur en het hoort erbij, maar 
als je ouder wordt voelt het steeds 
sterker als een overlast.” Cees: “Wij 
hebben ooit het plan gehad om zon-
nepanelen op ons dak te laten in-
stalleren. Het bedrijf waarbij we of-
ferte hadden aangevraagd heeft 
ons dat toen ontraden want de ho-
ge bomen nemen teveel zonlicht 
weg en de panelen komen vol met 
naalden te liggen. Toen hebben we 
er maar vanaf gezien. Maar de ge-
meente wil toch dat we duurzaam 
worden? Nou dan!” 

Verwijderen geen optie
Els Marques, even verderop wo-
nend, valt het echtpaar bij. Ook zij 
heeft veel last van de naalden in de 
tuin en in huis. “Er zijn buren die 
katten hebben. Die nemen van bui-
tenaf veel naalden aan hun pootjes 
en in hun pels mee. Niet alleen de 

tuin, maar ook de goten moeten we 
bijna elke week schoonmaken want 
anders verstopt de boel. Wij heb-
ben dus heel veel extra werk van die 
bomen. Ze zijn destijds geplant en 
reuze mooi, maar ik denk dat nie-
mand er toen enig idee van heeft 
gehad hoeveel overlast zij zouden 
veroorzaken.”
Van een optie om de bomen te ver-
wijderen is geen sprake. Volgens 
een woordvoerder van de gemeen-
te is er al een discussie over ge-
weest. Zelfs een paar bomen om 
en om verwijderen stuitte al op fel 
verzet van bewoners. Voornamelijk 
van diegenen die niet in de Kievit-
slaan wonen natuurlijk. Niettemin 
gaat het om unieke bomen waar 
men terecht zuinig op moet zijn. Wie 
graag in een mooie groene omge-
ving wil leven en wonen moet ac-
cepteren dat veel bomen hun bla-
deren (of naalden) laten vallen. De 
consequentie is dat de bewoners 
hun tuinen en terrassen zelf schoon 
moeten (laten) vegen en de dak-
goten dienen uit te scheppen. Kan 
wel zijn, maar niet iedereen is daar-
toe in staat. In dat licht gezien is er 
een patstelling waar eenieder he-
laas mee moet zien te leren leven.

Voorleespieten  
Mijdrecht - Zaterdag 1 de-
cember brengen voorleespie-
ten om 14.00 uur een bezoek 
aan de bibliotheek in Mijdrecht. 
Ze laten grappige kunstjes zien 
en ze gaan een mooi sinter-
klaasverhaal voorlezen. Alle 
kinderen vanaf 3 jaar zijn wel-
kom. Voor informatie: www.bi-
bliotheekavv.nl

N201 afgesloten 
bij brand
Mijdrecht - De politie heeft 
vrijdagavond 23 november de 
N201 tussen Mijdrecht en Uit-
hoorn afgesloten vanwege 
bluswerkzaamheden. Bij een 
huis aan de Hofl and woed-
de een schoorsteenbrand die 
uitmondde in een middelgro-
te brand. De N201 is afgeslo-
ten geweest van 19.45 uur tot 
21.15 uur. Toen was de brand-
weer de brand meester. Er zijn 
geen slachtoffers gevallen.

Mijdrecht - In opdracht van bur-
gemeester Divendal zijn woens-
dag 21 november de panden aan 
de Productieweg 20 en 22 in Mijd-
recht voor een half jaar gesloten. In 
de panden zijn respectievelijk 690 
en 511 hennepplanten aangetrof-
fen evenals goederen die met hen-
nepteelt te maken hebben. Uit on-
derzoek en de hoeveelheid aange-
troffen hennepplanten blijkt dat de 
panden een rol vervullen in de (ge-
organiseerde) hennephandel. Ook 
bleek bij een controle van het pand 
dat de meterkast was uitgebrand, 
waarschijnlijk ook een gevolg van 

de hennepteelt. Met de teelt was 
daarmee niet alleen de openba-
re orde in het geding, maar ook 
de openbare veiligheid. Op basis 
van deze bevindingen heeft burge-
meester Divendal besloten de pan-
den aan de Productieweg 20 en 22 
voor zes maanden te sluiten. Dit is 
ingegaan per 21 november 2012. 
Het is de tweede keer in korte tijd 
dat de burgemeester overgaat tot 
sluiting van panden nadat was ge-
constateerd dat daar grote hoeveel-
heden hennepplanten werden ge-
kweekt en/of gedroogd. In augus-
tus zijn twee panden aan de Con-

structieweg voor zes maanden ge-
sloten nadat daar een fl inke hoe-
veelheid hennep was aangetroffen. 
Op basis van artikel 13b van de Opi-
umwet is de burgemeester gerech-
tigd een pand voor een bepaalde 
periode te sluiten als het voor, bij-
voorbeeld, hennephandel wordt ge-
bruikt. De sluiting van vier panden 
in een half jaar tijd zijn voor de bur-
gemeester aanleiding geweest om 
specifi eke beleidsregels op te stel-
len. Daarin wordt beschreven hoe 
en wanneer hij van zijn bevoegd-
heid om de henneppanden te slui-
ten gebruik zal maken.

Henneppanden aan 
Productieweg gesloten

Nu ook  
groepslessen!  
(zie achterpagina)

Just
F tness®

Grieks Restaurant

CorfuCorfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 288440
www.restaurantcorfu.nl

Kom dinsdag
4 december
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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
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

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 offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële 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

Abcoude
Amsterdamse- Plaatsen van lichtreclame - Reclame W-2012-0604 20-11-2012
straatweg 28  - Bouwen 
Laan van Binnenrust 20 Verlengen van de stalen ligger  - Bouwen W-2012-0596 16-11-2012
 die de achtergevel draagt 
Meerzicht 30 Realiseren van een aanbouw  - Bouwen W-2012-0612 24-11-2012
 aan de zijgevel 

Baambrugge
Donkervlietse  Bouwen van een schuurdak op - Bouwen W-2012-0595 19-11-2012
Binnenweg 5 bestaande betonnen bak 
Grevenstukstraat 7  Plaatsen van een geitenhok - Bouwen W-2012-0599 16-11-2012
(tegenover) 

De Hoef
Ruigekade 23 Bouwen van een woning - Bouwen W-2012-0597 16-11-2012
  - Afwijken be-
    stemming (RO) 

Mijdrecht
Heemraadsingel 33 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2012-0610 20-11-2012
Hoofdweg 81 Splitsen van een woning in  - Bouwen W-2012-0608 21-11-2012
 2 appartementen 
Koningsspil 27 en 29 Vergroten van een schuur - Bouwen W-2012-0602 19-11-2012
Viergang 137 Uitbreiden woonhuis - Bouwen W-2012-0609 21-11-2012

Vinkeveen
Demmerik 71 Verbouwen van een stal tot  - Bouwen W-2012-0605 20-11-2012
 2 appartementen - Monument 
Heulweg 75 Beginnen van een kapsalon  - Afwijken be- W-2012-0607 20-11-2012
 aan huis   stemming (RO) 
Julianalaan 23 Vervangen van 2 dakkapellen  - Bouwen W-2012-0603 19-11-2012
 door 1 grote dakkapel 
Uitweg 1 Melden van brandveiligheid - Brandveilig  W-2012-0613 23-11-2012
    gebruik 

Wilnis
Burgemeester  Plaatsen van zonnepanelen - Bouwen W-2012-0594 19-11-2012
Fernhoutlaan 1 op de kopgevel 
Swaenebloem 3 Bouwen van een carport en  - Bouwen W-2012-0601 19-11-2012
 schuttingen 

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

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

Straatnaam Aard van het project/ Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
 soort boom   ontvangst

Mijdrecht
Hoofdweg 72A Kappen van twee treurwilgen - Kappen W-2012-0600 19-11-2012
 Ivm werkzaamheden Grutto 

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

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN DIE VERGUNNINGVRIJ ZIJN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is 
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
 
Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    vaststelling

Mijdrecht
Kruiwiel 35 Oprichten van een  - Bouwen W-2012-0588 21-11-2012
 terrasoverkapping aan de 
 achterzijde van de woning 

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Mijdrecht
Nijverheidsweg 10 Houden van een jaarlijkse  - Afwijken be- W-2012-0566 19-11-2012
 magazijnverkoop   stemming (RO) 
Raadhuisplein 28 Veranderen van een raam  - Bouwen W-2012-0573 20-11-2012
 in een schuifpui 

Vinkeveen
Demmerik 29b Wijzigen van het gebruik van  - Afwijken be- W-2012-0544 16-11-2012
 het bijgebouw voor praktijkruimte   stemming (RO) 

Waverveen
Cliffordweg 13 Bouwen van bijgebouwen - Bouwen W-2012-0505 19-11-2012
  - Afwijken be-
    stemming (RO) 

Wilnis
Scheepmaker 10 Vestigen van een kleinschalige - Afwijken be- W-2012-0577 20-11-2012
 bedrijfsactiviteit aan huis   stemming (RO) 

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 griffi erecht geheven.

 NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Wilnis
Dorpsstraat 74 Vervangen van kozijnen en ramen - Monument W-2012-0485 20-11-2012

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsduik Steigers van zeilschool Vinkeveen,  Versterkt geluid
13.00 uur  Herenweg 144 3645 DT te Vinkeveen

Maandag 7 januari 
t/m zondag 13 januari  Circus Naast Argon op het parkeerterrein aan Circusvoorstelling
  de Hoofdweg, 3641 PR te Mijdrecht

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 november 2012 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 DCV Vastgoed I B.V. 
ontheffi ng hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Bovenkamp 2, 1391 LA in Ab-
coude. Dit in verband met de nieuwbouw van een kantoor aan de Bovenkamp 2 in Abcoude. De vergunning 
geldt voor de periode: maandag 3 december 2012 t/m maandag 30 juni 2013. Een ieder 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 be-
zwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffi erecht geheven. 

 BELEIDSREGELS ARTIKEL 13 B OPIUMWET DE RONDE VENEN 2012
De burgemeester maakt bekend dat op 22 november 2012 de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De Ronde 
Venen 2012 zijn vastgesteld. Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd om woningen 
of lokalen te sluiten als daarin hard- of softdrugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of met dat doel aan-
wezig is. De burgemeester heeft beleidsregels vastgesteld waarin is vastgelegd wanneer en hoe hij van deze 
bevoegdheid gebruik maakt. De beleidsregels treden op 30 november 2012 in werking.

Ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels 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 zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van 
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

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

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 4 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:00 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN/FINANCIËN 
 6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 21:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

HSV 1 haalt 
winst binnen
De Hoef - Afgelopen don-
derdag moest er nog even 
een wedstrijd worden inge-
haald. Dit gebeurde in de 
thuishal de Vlijt. Na een lan-
ge werkdag begon er een 
bloedstollende wedstrijd. 
Deze verliep nek aan nek. De 
penalty’s vlogen om de oren, 
er werden hele mooie red-
dingen gedaan. Na een uur 
was het bekeken en keer-
den de Hoefse dames met 
de winst naar huis. De eind-
stand werd 15-14.  Zondag 
spelen de damesweer thuis 
in de vlijt om 12.00 uur.

De Hoef - Bij HSV’69 hebben wij 1 
team dat meespeelt in de VSV-com-
petitie. Voor deze kinderen was er 
eigenlijk geen tenue dat geschikt 
was. Dankzij hele vriendelijke spon-
soren hebben wij de kinderen in het 
nieuw kunnen steken. Zij zijn voor-
zien van nieuwe tenues, trainings-
pakken en tassen. Wij willen daar-
om de volgende sponsoren heel 
hartelijk bedanken: Gasa Holland, 
J. Koot Loonwerken, GLS Geluid 
en Licht, Maatvoerder- en Timmer-

bedrijf Simon, RJ Service & Dienst-
verlening, Onderhoudsbedrijf de 
Wit, Bruidsmode Outlet, Landgoed 
Plant, SA de Wit Dienstverlening, 
M. Wahlen Elektrotechniek, Pan-
nenkoekenrestaurant De Strooppot, 
Roke Motoren, Jongerencentrum 
The Mix, Rocky’s Marshall Rental, 
Borus Kinderopvang, Beautystyliste 
Amber, Janmaat & Mollers Heiwer-
ken, Autobedrijf van Bemmelen, De 
Rooij Zand- Grond en Grindhandel 
en Tuincentrum De Huifkar.

HSV´69 F2 pupillen in het nieuw

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419

✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl
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Ook Wilnis krijgt een Buurtkamer
Wilnis	 -	 Al	 enkele	 jaren	 ligt	 er	 de	
wens	om	ook	in	Wilnis	een	Buurtka-
merproject	op	 te	starten	waar	voor	
ouderen	van	55+	een	gezellige	ont-
moetingsplek	gecreëerd	wordt.	
Bij	Stichting	De	Baat	kwam	vaak	de	
vraag	wanneer	Wilnis	aan	de	beurt	
zou	 komen.	 Maar	 een	 Buurtkamer	
is	er	niet	zomaar	en	met	name	het	
vinden	 van	 een	 geschikte	 en	 cen-
traal	gelegen	locatie	binnen	een	be-
scheiden	budget,	was	geen	gemak-
kelijke	opgave	 !	Maar	door	een	 in-
tensieve	samenwerking	met	Dorps-
centrum	 Willisstee,	 fondsenwer-
ving	 en	 medewerking	 van	 plaatse-
lijke	bedrijven	is	het	in	deze	econo-
misch	moeilijke	tijd	toch	gelukt.	Via	
een	achteringang	van	de	Willisstee,	
waar	voorheen	een	grote	garderobe	
en	opslagruimtes	waren,	is	middels	
een	 goeddoordachte	 verbouwing	

met	 nieuwe	 ramen,	 een	 prachti-
ge	Buurtkamer	ontstaan.	Een	ruime	
hal	met	kantoorhoekje,	een	gezelli-
ge	 ‘huiskamer’	 voor	 koffie	 drinken	
en	 allerlei	 activiteiten,	 een	 mooie	
‘woonkeuken’	waar	 in	de	 toekomst	
ook	 gekookt	 kan	 worden	 en	 een	
mooi	terras	maken	het	geheel	com-
pleet.	Dus	na	Mijdrecht,	Vinkeveen,	
De	 Hoef	 nu	 ook	 in	 Wilnis	 een	 ei-
gen	Buurtkamer.	Een	groep	vrijwil-
ligers	heeft	zich	intensief	bezig	ge-
houden	met	de	afwerking	en	inrich-
ting	en	is	ontzettend	benieuwd	wat	
de	 toekomstige	 gasten	 ervan	 gaan	
vinden.	 De	 gastvrouwen	 en	 heren	
horen	uiteraard	ook	graag	waar	de	
belangstelling	 naar	 uit	 gaat.	 Koffie	
met	een	praatje	en	de	gezelligheid	
staan	voorop,	daarnaast	 zal	gepro-
beerd	 worden	 voor	 elk	 wat	 wils	 te	
bieden	op	creatief/spelgebied	en	er	

Bomvolle Buurtkamer in 
de ban van historie
Vinkeveen	-	Alle	stoelen	uit	De	Bi-
bliotheek	moesten	bijgeplaatst	wor-
den	 om	 de	 ruim	 35	 gasten	 don-
derdag	 22	 november	 ‘Op	 de	 koffie	
met’	te	kunnen	ontvangen!	Er	waren	
veel	 vaste	 gasten	 maar	 ook	 ‘nieu-

we’	 Vinkeveners	 die	 zeer	 geïnte-
resseerd	waren	in	de	uitleg	van	Pe-
ter	 van	Goolen	over	de	Vinkeveen-
se	historie.	Middels	een	mooi	 foto-
overzicht	van	de	Historische	Vereni-
ging:	‘Canon	van	de	Proosdijlanden’	

Zwembad in Abcoude blijft open tot 2016
De Ronde Venen -	Het	Meerbad	
in	Abcoude	blijft	open	tot	1	janu-
ari	2016,	zo	besloot	de	raad	vori-
ge	week	donderdag	jl.
Dat	 is	 in	 ieder	 geval	 vijf	 maan-
den	 langer	 dan	 dat	 het	 college	
van	burgemeester	en	wethouders	
in	 hun	 voorstel	 aan	 de	 gemeen-
teraad	 had	 voorgesteld.	 Vanwe-
ge	 de	 financiële	 situatie	 van	 de	
gemeente,	 de	 mogelijke	 verkoop	
aan	 een	 bouwmaatschappij	 van	
de	 naastgelegen	 bouwgrond	 en	
de	 vermeende	 slechte	 onder-
houdssituatie	 van	 het	 Meerbad	
deed	het	college	besluiten	om	het	
Meerbad	per	1	augustus	2015	te	
willen	sluiten.

Tijdens	 de	 raadsvergadering	 van	
donderdag	 jl.	 zat	de	 raadzaal	 vol	
met	 bewoners	 uit	 Abcoude.	 Zij	
wilden	 dat	 het	 zwembad	 langer	
open	bleef.

Het	 liefst	 zouden	 ze	 een	 nieuw	
zwembad	 zien	 in	 de	 toekomst,	
maar	 ieder	 reëel	 denkend	 mens	
weet	dat	dat	 zeker	niet	 zal	 gaan	
gebeuren.

De	 gemeente	 De	 Ronde	 Venen	
heeft	 al	 een	 zwembad	 dat	 heel	
wat	geld	opslokt	en	zeker	in	deze	
financieel	 zeer	 onzekere	 tijd	 kan	
er	 niet	 nog	 een	 geldverslindend	
object	bijkomen.	

Amendementen
Diverse	 raadsfracties	 dienden	
amendementen	in	om	het	zwem-
bad	 langer	 open	 te	 houden.	 Het	
amendement	dat	werd	ingediend	
door	coalitiepartijen,	ging	uit	van	
open	blijven	tot	en	met	2015.	Te-
vens	 werd	 voorgesteld	 om	 per	 1	
december	2014	nader	te	bekijken	
of	de	grond	van	de	eerste	bouw-
fase	 niet	 zou	 zijn	 verkocht	 en	 of	
de	levering	van	de	grond	niet	no-
dig	 zou	 zijn	 voor	 31	 december	
2015,	 de	 raad,	 indien	 financieel	
haalbaal,	 zou	kunnen	overwegen	
het	bad	nog	langer	open	te	hou-
den.	De	raad	besloot	unaniem	dit	
amendement	over	te	nemen.

Gezellig eten met het 
eerste damesteam van Ajax
Mijdrecht -	 Ben	 je	 een	 liefhebber	
van	het	damesvoetbal	en	wil	je	eens	
kennismaken	 met	 het	 eerste	 da-
meselftal	 van	 Ajax,	 kom	 dan	 dins-
dagavond	4	december	gezellig	eten	
bij	 Grieks	 restaurant	 Corfu.	 Daar	
komt	namelijk	deze	avond	het	com-
plete	 dameselftal	 van	 Ajax	 en	 hun	
begeleiders	eten	en	u	kunt	daar	bij	
zijn.	Reserveer	een	tafel	en	zorg	dat	
u	er	vanaf	18.30	uur	bent.

Het	 eten	 is	 er	 goed,	 er	 is	 live	 mu-
ziek,	 borden	 stuk	 gooien,	 kortom:	
een	 gezellige	 feestavond	 samen	
met	de	dames	van	Ajax.	U	kunt	met	
hen	 mee	 feesten,	 vragen	 stellen,	
het	moet	reuzegezellig	worden.	De-
ze	avond	spelen	ook	de	heren	 van	
Ajax	 tegen	 Real	 Madrid.	 Er	 hangt	
een	groot	beeld	en	 is	 te	zien,	ech-
ter	vanwege	de	live	muziek	staat	het	
geluid	uit.

Douches in 
de Brug weer 
legionellavrij
Mijdrecht	 -	 De	 waterleidingen	 in	
de	 douches	 van	 sporthal	 De	 Brug	
aan	 de	 Van	 Wassenaerstraat	 in	
Mijdrecht	zijn	weer	vrij	van	legionel-
la.	Dat	is	gebleken	uit	onderzoek	dat	
door	 waterbedrijf	 Vitens	 is	 uitge-
voerd.	De	douches	zijn	weer	open-
gesteld	 en	 kunnen	 weer	 gebruikt	
worden.	
Begin	 november	 werd	 tijdens	 een	
routinecontrole	 de	 aanwezigheid	
van	 legionella	 in	de	waterleidingen	
ontdekt.	 Een	 gespecialiseerd	 be-
drijf	 heeft	 de	 leidingen	 vervolgens	
gereinigd	 en	 aansluitend	 is	 onder-
zoek	 gedaan	 door	 waterbedrijf	 Vi-
tens.	 Vrijdag	 zijn	 de	 onderzoeksre-
sultaten	bekend	geworden	en	bleek	
de	legionellabacterie	te	zijn	verdwe-
nen.

Samen voor Duurzaam 
trekt honderden bezoekers
De Ronde Venen	-	Duurzaamheid	
is	een	onderwerp	dat	veel	inwoners	
in	de	gemeente	bezighoudt	en	waar	
veel	inwoners	meer	over	willen	we-
ten.	 Die	 conclusie	 kan	 getrokken	
worden	na	‘Samen	voor	Duurzaam’,	
dat	 zaterdag	 24	 november	 plaats-
vond	 en	 dat	 door	 vele	 honderden	
bezoekers	werd	bezocht.	
Tijdens	het	evenement	werd	op	ver-
schillende	 manieren	 aandacht	 be-
steed	 aan	 duurzaamheid,	 bijvoor-
beeld	 aan	 duurzame	 maatregelen	
die	 aan	 de	 woning	 getroffen	 kun-
nen	 worden,	 duurzame	 energie-
voorziening,	 duurzaam	 vervoer	 of	
duurzaam	 voedsel.	 Kort	 na	 11.00	
uur	 gaf	 wethouder	 Kees	 Schouten	
zaterdag	het	officiële	startsein	voor	
Samen	voor	Duurzaam.	In	zijn	ope-
ningswoord	benadrukte	hij	 het	be-
lang	 dat	 de	 gemeente	 hecht	 aan	
duurzaamheid.	 ,”We	hoeven	daarbij	
niet	meteen	alle	problemen	voor	de	
hele	wereld	op	te	 lossen.	Laten	we	
klein	beginnen,	dichtbij	huis,	in	on-
ze	 eigen	 gemeente.	 Laten	 we	 daar	
met	 z’n	 allen	 de	 belangrijke	 eerste	
stap	zetten	door	maatregelen	te	ne-

men	 waarmee	 we	 onze	 leefomge-
ving	aantrekkelijk	houden,	ook	voor	
onze	 kinderen	 en	 kleinkinderen.’’	
De	 boeiende	 lezing	 die	 RTL-weer-
vrouw	 Helga	 van	 Leur	 aansluitend	
gaf	sloot	daar	naadloos	bij	aan.	Van	
Leur	 maakte	 inzichtelijk	 dat	 voort-
gaan	op	de	huidige	manier	van	con-
sumeren	ten	koste	gaat	van	de	aar-
de	en	dat	duurzaam	handelen	pure	
noodzaak	is.
Startsein

Samen	 voor	 Duurzaam	 vormde	 te-
vens	 het	 startsein	 van	 het	 zoge-
noemde	project	Koplopers.	Verschil-
lende	inwoners	in	de	gemeente	zijn	
al	 vergevorderd	 in	 het	 nemen	 van	
duurzame	 maatregelen.	 Zij	 hebben	
bijvoorbeeld	 zonnepanelen	 op	 hun	
woning	of	 zelf	 hun	energievoorzie-
ning	 grotendeels	 gerealiseerd.	 De-
ze	 ‘koplopers’	gaven	tijdens	Samen	
voor	Duurzaam	presentaties	over	de	
maatregelen	 die	 ze	 hebben	 geno-
men	 om	 ook	 andere	 inwoners	 en-
thousiast	te	maken.	Deze	presenta-
ties	zijn	door	tientallen	mensen	be-
zocht.	

‘Ik wil je zien’: actie fiets-
lichtreparatie in Mijdrecht
Mijdrecht	-	Komende	vrijdagavond	
30	november	kunnen	fietsers	 in	de	
gemeente	De	Ronde	Venen	eenma-
lig	 gratis	 hun	 fietsverlichting	 laten	
repareren.	
Ze	 kunnen	 hiervoor	 tussen	 19.00	
en	 21.30	 uur	 terecht	 op	 het	 Raad-
huisplein	 in	 Mijdrecht.	 Deze	 ac-
tie	 van	 het	 Regionaal	 Orgaan	 Ver-
keersveligheid	 Utrecht	 (ROV)	 is	 de	
kick	off	van	de	‘Ik	wil	je	zien’-cam-
pagne.	 De	 campagne	 moet	 fiet-
sers	bewust	maken	van	het	belang	
van	 goedwerkende	 fietsverlichting.	
Kees	Schouten,	wethouder	Verkeer	
en	 veiligheid,	 ondersteunt	 de	 actie	
van	 harte:	 “Uit	 landelijk	 onderzoek	
blijkt	 dat	 ruim	 40%	 van	 de	 jonge-
ren	tussen	18	en	25	jaar	vaak	zon-
der	 licht	fietst.	 In	De	Ronde	Venen	
dat	een	groot	buitengebied	heeft,	is	

het	 niet	 alleen	 van	 belang	 om	 ge-
zien	 worden,	 maar	 ook	 dat	 je	 als	
fietser	goed	kunt	zien	waar	je	fietst.	
Goede	 fietsverlichting	 is	 hier	 dus	
van	extra	belang.”	De	wethouder	zal	
vrijdag	zogeheten	‘slapwraps’	uitde-
len.	Dit	zijn	armbandjes	die	je	om	je	
pols	kunt	klikken.	Mensen	met	fiets-
verlichting	krijgen	een	groene,	men-
sen	 zonder	 een	 rode.	 “Op	 vrijdag	
hoop	 ik	 vooral	 groene	 armbandjes	
te	kunnen	uitdelen”,	aldus	wethou-
der	Schouten.	De	fietsreparatie-ac-
tie	is	geheel	gratis	en	wordt	onder-
steund	 door	 fietsenmaker	 Bike	 OK	
uit	 Mijdrecht	 (een	 Bovag-fietsen-
maker).	Rekening	houdend	met	de	
aankomende	 winterse	 weersom-
standigheden	 vinden	 de	 reparatie-
acties	 plaats	 in	 een	 verwarmde	 en	
verlichte	tent.

Daarnaast	 stond	 op	 het	 Raadhuis-
plein	een	 informatiemarkt	met	kra-
men	 van	 bedrijven	 die	 duurzame	
producten	 en	 diensten	 aanboden,	
zoals	aanbieders	van	zonnepanelen,	
aannemers,	 installateurs	 en	 advi-
seurs	op	energiegebied.	Ook	 lieten	
dealers	 van	 elektrische	 auto’s	 en	
fietsen	 hun	 producten	 zien	 en	 gaf	
de	 afvalroadshow	 informatie	 over	
de	wijze	waarop	afval	het	best	ge-
scheiden	 kan	 worden.	 Enkele	 win-
keliers	 in	 het	 Mijdrechtse	 koop-
centrum	 hadden	 speciale	 duurza-
me	 aanbiedingen.	 In	 het	 gemeen-
tehuis	 serveerde	 kok	 David	 Hague	
duurzame	hapjes	en	producten	af-
komstig	uit	het	Groene	Hart.	Streek-
producten	 werden	 gepresenteerd	
met	informatie	over	waar	je	ze	in	De	
Ronde	Venen	kunt	 kopen.	 Een	ba-
rista	 van	Smit	 en	Dorlas	 serveerde	
duurzame	koffie,	espresso	en	cap-
puccino	en	 in	de	hal	was	een	 ten-
toonstelling	te	zien	over	de	winning	
van	energie	in	De	Ronde	Venen	van	
vroeger	 tot	 nu	 en	 in	 de	 toekomst	
door	Museum	De	Ronde	Venen	en	
NME-centrum	De	Woudreus.

Speeddate met ondernemers 
op het VeenLanden College
De Ronde Venen	-	De	Havo	leerlin-
gen	uit	Vinkeveen	en	Mijdrecht	zijn	
aan	het	werk	voor	een	goed	doel	in	
het	project	‘Jij	de	Baas’,	de	start	van	
het	 Entreprenasium.	 Ieder	 groepje	
leerlingen	heeft	hiervoor	een	eigen	
onderneming	opgericht	en	een	be-
drijfsplan	gemaakt.	De	bedrijven	zijn	
pro	 forma	 ingeschreven	 bij	 de	 Ka-
mer	van	Koophandel.	De	leerlingen	
vonden	dit	best	spannend.	Dit	was	
een	plechtige,	officiële	gebeurtenis.	

Bedrijfsplan
Ondernemers	 hebben	 daarna	 de	
bedrijfsplannen	beoordeeld.	De	on-
dernemers	kwamen	uit	verschillen-

de	sectoren:	accountancy,	advies	op	
gebied	van	drijvend	wonen,	een	ar-
chitectenbureau,	 bank,	 fysiothera-
pie,	 handel	 in	 natuursteen,	 make-
laardij	en	organisatie	advies.	

Leerlingen	 beantwoordden	 vragen	
over	de	keuze	van	hun	goede	doel.	
Ze	legden	uit	op	welke	manier	ze	de	
goede	doelen-organisatie	gaan	hel-
pen,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 verdie-
nen	van	geld	of	het	organiseren	van	
een	 activiteit.	 De	 leerlingen	 legden	
hun	plannen	voor	en	vertelden	over	
de	 taakverdeling.	 Het	 maken	 van	
reclame	en	de	financiering	van	hun	
bedrijf	kwamen	ook	aan	de	orde.	

Onder de indruk
Belangrijk	 was	 te	 horen	 of	 de	 on-
dernemers	 vertrouwen	 hadden	 in	
de	 levensvatbaarheid	 van	 het	 be-
drijf.	De	ondernemers	waren	onder	
de	 indruk	 van	 een	 aantal	 bedrijfs-
plannen.	 De	 komende	 weken	 wor-
den	de	plannen	uitgevoerd.	De	eer-
ste	ervaring	in	het	ondernemen!	De	
echt	 ondernemende	 leerling	 kan	
daarna	 solliciteren	naar	 de	 Entree-
fase	 van	 het	 Entreprenasium.	 Op	
het	 Entreprenasium	worden	 ze	ge-
coacht	 in	 het	 verder	 ontwikkelen	
van	 hun	 ondernemend	 gedrag	 en	
worden	 ondernemersvaardigheden	
aangeboden.

Lopende procedures worden stopgezet

Handhaven bij recreatiewoningen 
geen prioriteit meer

De Ronde Venen	 -	De	gemeen-
teraad	van	De	Ronde	Venen	heeft	
vorige	week,	door	middel	van	een	
door	 Ronde	 Venen	 Belang	 inge-
diende	motie,	een	voor	vele	bewo-
ners	 van	 recreatiewoningen,	 ver-
gaand	besluit	genomen.	De	hand-
having	 bij	 permanente	 bewoning	
van	 recreatiewoningen	 zal	 vanaf	
1	januari	2013	geen	prioriteit	meer	
hebben	en	de	gemeente	gaat	zelf	
de	 lopende	 procedures	 juridisch	
verantwoord	stoppen.	Een	uitzon-
dering	werd	er	gemaakt:	recreatie-
terrein	Buitenborgh,	daar	blijft	de	
handhaving.	 Reden:	 deze	 recrea-
tiewoningen	 zijn	 op	 speciaal	 ver-
zoek	groter	gemaakt	dan	de	wet-
telijke	maximale	maat	(200	m3)	en	
zijn	250	m3.	Deze	toestemming	is	
verkregen	 van	 gemeente	 en	 pro-

vincie	onder	de	strenge	voorwaar-
den	dat	het	recreatiewoningen	zijn	
en	blijven	en	dat	permanente	be-
woning	 NIET	 mag.	 Hiervoor	 heb-
ben	 gemeente	 en	 provincie	 een	
speciale	 overeenkomst	 getekend	
met	de	bewoners	van	deze	wonin-
gen.	

Jojobeleid
De	fractie	van	de	VVD	was	niet	erg	
blij	met	deze	versoepeling:	“Het	is	
een	echt	jojobeleid.	Alles	gaan	we	
maar	 weer	 gedogen.	 Het	 is	 voor	
onze	fractie	heel	dubbel.	Aan	één	
kant	blij,	aan	de	andere	kant	ver-
drietig.	Waarom	hebben	we	dit	ge-
woon	 niet	 al	 jaren	 eerder	 beslo-
ten?	 Had	 heel	 veel	 ellende	 ge-
scheeld,	 voor	ons	en	voor	de	be-
woners”,	aldus	de	VVD-fractie.

Ook	de	fractie	van	de	CU/SGP	was	
deze	mening	toegedaan.	
De	 burgemeester	 begreep	 de	
zorg,	maar	liet	duidelijk	horen	dat	
het	niet	anders	kan:	“Handhaving	
is	 heel	 belangrijk,	maar	 onze	pri-
oriteit	 is	vanaf	2013:	veiligheid	en	
gezondheid.	 Als	 dat	 in	 gevaar	 is,	
gaan	 we	 handhaven.	 We	 willen	
heus	geen	jojobeleid	voeren,	maar	
er	 is	een	nieuwe	raad,	een	nieuw	
college,	dus	een	nieuw	beleid.	We	
hebben	1400	recreatiewoningen	in	
ons	gebied	en	we	hebben	slechts	
200	gedoogbeschikkingen	kunnen	
afgeven. Meer kan wettelijk niet.
We	 zijn	 ook	 in	 bespreking	 met	
de	provincie	om	het	gebied	uit	 te	
breiden,	 zodat	 we	 meer	 gedoog-
beschikkingen	kunnen	geven.	Het	
voorstel	ligt	bij	de	State.”

Geld gekost
Yvonne	 van	 den	 Heerik-VVD	
maakte	 zich	 echter	 ernstige	 zor-
gen	 over	 het	 feit	 dat	 het	 college	
lopende	 procedures	 gaat	 stop-
pen:	 “Die	 procedures	 heeft	 die	
bewoners	geld	gekost,	zij	hebben	
misschien	 advocaten	 ingehuurd.	
Ik	 ben	 bang	 dat	 die	 mensen	 wel	
eens	kunnen	gaan	claimen	bij	on-
ze	gemeente”,	aldus	Van	den	Hee-
rik.	Ook	Stam	van	de	CU/SGP	was	
bang	voor	claims:	“De	mensen	die	
al	een	dwangsom	hebben	betaald,	
die	gaan	dat	straks	terugclaimen.”	

De	 burgemeester	 zag	 dat	 niet	 zo	
somber	 in:	 “Zo	 werkt	 dat	 niet	 en	
dat	 van	 Buitenborgh,	 daar	 ga	 ik	
me	 in	 verdiepen.”	 En	 aldus	 werd	
besloten.

liggen	 kranten	 en	 tijdschriften.	 De	
Buurtkamer	wordt	door	de	gemeen-
te	ondersteund	vanuit	de	WMO.	De	
koffie	en	activiteiten	mogen	u	gra-
tis	aangeboden	worden.	De	Buurt-
kamer	aan	de	Pieter	Joostenlaan	24	
b,	3648	XR	Wilnis	is	elke	dinsdag	en	
donderdag	 van	 10.00	 tot	 12.00	uur	
geopend	en	het	is	een	open	inloop,	
dus	u	hoeft	zich	niet	op	te	geven.
Eind	januari	volgt	er	nog	een	offici-
ele	 opening.	 Nadere	 berichtgeving	
volgt.	 Mensen	 die	 een	 probleem	
hebben	 met	 vervoer,	 kunnen	 bel-
len	 met	 het	 Servicepunt,	 tel.	 0297-
587600.	Zij	zoeken	naar	een	oplos-
sing.	 Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	
ook	 bellen	 met	 De	 Baat,	 tel.	 0297-
230280	of	op	dinsdag	en	donderdag	
met	de	coördinator	van	de	Buurtka-
merprojecten	 in	 De	 Ronde	 Venen,	
Annie	van	Gelder:	06-17970016.

vlogen	 de	 gasten	 door	 de	 eeuwen	
heen.	 Daarnaast	 wist	 Peter	 op	 al-
le	vragen	goede	uitleg	te	geven	en	
was	eigenlijk	de	tijd	te	kort.	Kortom:	
een	 zeer	 geslaagde	 dag.	 Wie	 weet	
kan	volgend	jaar	onze	laatste	eeuw	
nog	eens	op	het	programma	gezet	
worden.	 Voor	 alle	 duidelijkheid:	 de	
Buurtkamer	Vinkeveen	(in	De	Bibli-
otheek)	is	elke	dinsdag	en	donder-
dag	geopend	van	10.00	tot	12.00	uur	
voor	gastvrij	ouderencontact.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

	

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

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

Vermist:
-	 Uithoorn,	Canadese	Gans:	Zwart-witte	kater;	Gijs	is	klein	van	stuk.
-	 Mijdrecht,	omgeving	Tienboerenweg:	Jonge	zwarte	kat;	‘Zwartje’	

heeft	een	wit	befje	en	neusje.	

Gevonden:
-	 Mijdrecht,	Molenland:	magere	kat,	cypersrood,	rood/bruin	neusje.
-	 Uithoorn,	Kazemat:	Rood-witte	kat;	kop	en	rug	zijn	rood;	snoetje,	

buik	en	poten	wit.
-	 Uithoorn,	Aan	de	Kant:	Egaalzwarte	poes.
-	 Wilnis,	omgeving	Rietvoorn:	Grote	zwarte	kat	met	witte	buik.
-	 Uithoorn,	omgeving	Aan	de	Kant:	Grote	zwarte	kater.

Goed tehuis gezocht voor:
-	 Lieve	sociale	zwart-witte	kittens.

Mijmeringen

beeld
Ik	heb	een	geheugen	als	een	zeef.	Maar	gelukkig	heb	ik	zo	mijn	hulp-
middelen	om	mijn	geheugen	te	prikkelen.	Een	van	die	hulpmidde-
len	zijn	 foto’s.	Foto’s	maken,	soms	bewerken	maar	vooral	 terugkij-
ken	is	een	favoriet	tijdverdrijf	van	mij.	Niets	brengt	mij	zo	terug	in	het	
moment	als	een	beeld.	Je	zou	kunnen	stellen	dat	foto’s	wel	de	rode	
draad	in	mijn	leven	zijn.	Het	is	dus	een	goed	hulpmiddel	om	je	situa-
ties	te	herinneren,	maar	het	heeft	ook	zo	zijn	nadelen.	Waarvan	maak	
je	foto’s?	Juist,	van	de	leuke	en	bijzondere	dingen	in	het	leven.	Ik	heb	
niet	honderden,	maar	duizenden	foto’s	van	bruiloften,	vakanties	en	
vooral	van	mijn	kinderen,	vanaf	het	prille	begin	tot	nu.	En	als	ik	de-
ze	terugkijk,	is	het	een	heerlijke	trip	down	memory	lane.	Toch	zijn	de	
verdrietige	en	nare	tijden	in	het	leven	het	ook	waard	om	je	te	her-
inneren.	En	dat	zijn	dan	net	de	foto’s	die	ik	meestal	niet	heb.	Daar-
voor	gebruik	ik	weer	een	ander	hulpmiddel	en	dat	is	schrijven.	Het	
is	heerlijk	om	al	je	verdriet	en	narigheid	van	je	af	te	kunnen	schrij-
ven.	De	tweedeling	is	dus	vrij	zwart-wit,	foto’s	zijn	leuk	en	verhalen	
zijn	zwaar.	

De	details	 van	 zowel	de	 leuke	als	minder	 leuke	dingen	kan	 ik	 vrij	
snel	kwijt	raken.	Ik	heb	duidelijk	geen	fotografisch	geheugen,	maar	
ik	heb	dus	zo	mijn	manieren	om	mijn	herinneringen	een	beetje	bij	
te	houden.	Ik	ben	visueel	ingesteld	en	vind	kijken	dus	heerlijk.	Mis-
schien	heb	ik	dat	van	huis	uit	wel	mee	gekregen.	Vroeger	al	maakte	
mijn	vader	graag	foto’s	en	eens	in	de	zoveel	tijd	gingen	we	met	zijn	
allen	dia’s	kijken	op	zolder.	Het	ouderwetse	dia’s	kijken	is	nu	vervan-
gen	door	foto’s	kijken	op	de	computer	of	de	smartphone.	Maar	nog	
steeds	loop	ik	rond	met	een	lichte	dwanggedachte	dat	ik	toch	echt	
nog	het	baby	fotoalbum	van	mijn	jongste	moet	maken	(die	toch	echt	
al	bijna	vijf	jaar	wordt).	Digitaal	heeft	zo	zijn	voordelen,	maar	soms	is	
het	toch	fijner	om	iets	echt	in	handen	te	kunnen	houden.	

Foto’s	zijn	voor	velen	de	rode	draad	in	het	leven.	Bepaalde	momenten	
wil	je	graag	vastleggen	voor	jezelf	en	soms	ook	voor	anderen.	En	af-
gelopen	weekend	heb	ik	een	wens	in	vervulling	laten	gaan.	Ik	wilde	
namelijk	graag	een	keer	met	het	hele	gezin	op	de	foto.	Van	mijn	gezin	
van	herkomst	heb	ik	maar	een	foto	waar	we	met	zijn	allen	op	staan	
en	ik	wilde	niet	dezelfde	fout	maken.	Ik	kom	om	in	de	foto’s	maar	een	
mooie	foto	met	zijn	allen,	die	stond	nog	op	mijn	wensenlijstje.	Daar-
naast	is	het	ook	leuk	om	je	kinderen	mooi	op	beeld	te	hebben	staan,	
want	wat	gaat	de	tijd	snel	en	voor	je	het	weet,	zijn	ze	alweer	een	stuk	
groter.	Zo	gezegd,	zo	gedaan	en	op	zaterdagochtend	togen	we	naar	
de	fotografe.	Het	is	niet	makkelijk	om	twee	jonge	kinderen	leuk	op	
de	foto	te	krijgen,	hun	aandacht	te	vangen	en	de	hele	ervaring	po-
sitief	te	laten	zijn.	Maar	het	lukte	haar	wonderwel.	Nu	ben	ik	in	af-
wachting	van	het	resultaat.	

Hoe	leuk	foto’s	ook	kunnen	zijn,	het	kan	ook	heel	confronterend	zijn.	
Hoe	 kritisch	 kan	 een	 mens	 zijn	 op	 zijn	 of	 haar	 eigen	 beeld?	 Eni-
ge	ijdelheid	is	mij	niet	vreemd,	dus	ik	hoop	zo	dat	mijn	lachrimpel-
tjes	wegvallen	 in	het	mooie	 licht,	mijn	grijze	haren	niet	 te	zien	zijn	
en	mijn	onrustige	huid	mooi	glad	is	gephotoshopt.	En	dan	moet	het	
ergste	nog	komen.	Straks	komt	er	iemand	van	de	nieuwe	Meerbo-
de	voor	wat	vragen	en	een	foto.	Zodat	u,	de	lezers	van	de	krant	bin-
nenkort	kunnen	kennismaken	met	mij.	Na	een	jaar	in	redelijke	ano-
nimiteit	schrijven,	vind	ik	dat	ook	prima.	Nu	duimen	dat	het	beeld	u	
en	mij	niet	tegenvalt.	En	anders	is	het	voor	mij	weer	een	nieuw	beeld	
in	de	tijdlijn,	wat	me	straks	doet	herinneren	aan	de	tijd	dat	ik	uit	de	
(schrijvers)kast	kwam.	

Toneelvereniging WIK 
wederom geknipt gegaan
Mijdrecht	 -	 Vorige	 week	 heeft	 u	
kunnen	 lezen	dat	de	eerste	uitvoe-
ring	 van	 toneelvereniging	 WIK	 pri-
ma	 is	 verlopen	 en	 heeft	 u	 kun-
nen	 lezen	 over	 de	 verwikkelingen	
in	 twee	 kapsalons	 en	 hoe	 de	 cast	
was	samengesteld.	Nu	kan	gemeld	
worden	 dat	 ook	 de	 tweede	 uitvoe-
ring	een	succes	was.	Ook	nu	waren	
de	 lachsalvo’s	niet	van	de	 lucht	en	
werd	er	goed	gespeeld.	Verder	wa-
ren	er	twee	ereleden	die	in	het	zon-
netje	zijn	gezet.	Dirk	Kraan	werd	de	
eerste	 avond	 gehuldigd	 omdat	 hij	
60	 jaar	 lid	 is	en	Gerard	van	Dijk	 is	

de	 tweede	avond	gehuldigd	omdat	
hij	50	jaar	lid	is.	Beiden	worden	heel	
hartelijk	bedankt	voor	hun	inzet	ge-
durende	 zoveel	 jaren.	 Hun	 werk-
zaamheden	 voor	 WIK	 zijn	 van	 on-
schatbare	 waarde	 geweest	 en	 bei-
den	 worden	 langs	 deze	 weg	 nog-
maals	hartelijk	gefeliciteerd.	De	WIK	
leden	 kunnen	 tevreden	 terugkijken	
op	 deze	 najaarsuitvoering.	 De	 da-
ta	 voor	 de	 voorjaarsuitvoering	 zijn	
op	13	en	20	april,	dan	kunt	u	deze	
vast	in	uw	agenda	noteren.	Meer	in-
formatie	en	foto’s	kunt	u	vinden	op	
www.wiktheater.nl.

Boek over succesvolle jaren 
Golden Earring in Amerika

Regio	 -	 Golden	 Earring	 is	 de	
meest	 succesvolle	 rockband	van	
Nederland.	 Het	 Haagse	 kwar-
tet	dankt	die	status	voor	een	be-
langrijk	deel	aan	het	buitenland-
se	succes.	Vooral	in	Amerika.	Van	
eind	 jaren	 zestig	 tot	 midden	 ja-
ren	 tachtig	 trad	 de	 band	 er	 tal-
loze	keren	op.	Albums	als	Moon-
tan	en	Cut	haalden	spectaculaire	
verkoopcijfers.
De	hits	 ‘Radar	Love’	 en	 ‘Twilight	
Zone’	groeiden	uit	tot	klassiekers,	
die	 nog	 dagelijks	 op	 de	 Ame-
rikaanse	 rockstations	 gedraaid	
worden.	Terwijl	we	tegenwoordig	
dankzij	 social	 media	 de	 buiten-
landse	avonturen	van	Nederland-
se	bands	op	de	voet	kunnen	vol-
gen,	onttrok	het	wel	en	wee	van	
Golden	Earring	zich	in	dit	pre-in-
ternettijdperk	grotendeels	aan	de	
waarneming	 van	 het	 thuisfront.	
Met	als	gevolg	dat	er	al	snel	veel	
onduidelijkheden	 ontstonden.	
Welke	 Amerikaanse	 tournees	
waren	succesvol,	 en	welke	niet?	
Welke	 drama’s	 voltrokken	 zich	
achter	de	schermen?	Hoe	keken	
internationale	 topacts	 aan	 tegen	
dit	 Hollandse	 succesverhaal?	 En	
wellicht	 de	 belangrijkste:	 heeft	
Golden	Earring	het	nu	wel	of	niet	
gemaakt	in	Amerika?	

Antwoorden
Op	 deze	 en	 vele	 andere	 vragen	
geeft	 dit	 boek	 antwoord.	 Vanuit	
dit	 unieke	 perspectief	 wordt	 de	
geschiedenis	 van	 de	 band	 stap	
voor	 stap	 gereconstrueerd.	 Fou-
ten	en	misverstanden	worden	ge-
corrigeerd,	nieuwe	feiten	worden	
aangedragen.	Het	verhaal	is	voor	
een	 aanzienlijk	 deel	 gebaseerd	
op	het	archief	en	de	herinnerin-

gen	 van	 bassist	 en	 bandlid	 van	
het	eerste	uur	Rinus	Gerritsen.	Er	
zijn	belangrijke	bijdragen	van	de	
ex-leden	Robert	Jan	Stips	en	Eel-
co	Gelling.	Kopstukken	van	onder	
anderen	Kiss,	Rush,	Triumph	kij-
ken	terug	op	de	shows	die	ze	in	
Amerika	ooit	als	hoofd-	of	voor-
programma	 van	 Golden	 Earring	
deden.	 Golden	 Earring	 –	 Ame-
rikaanse	 droom	 beschrijft	 daar-
mee	voor	het	eerst	de	belangrijk-
ste,	 succesvolste	 en	 meest	 cre-
atieve	periode	 van	de	band.	Het	
verhaal	 krijgt	 extra	 kleur	 dankzij	
fotomateriaal,	waarvan	het	 over-
grote	 deel	 nog	 nooit	 eerder	 ge-
publiceerd	 is.	 Het	 boek	 komt	
uit	op	een	moment	dat	de	band	
dankzij	het	recente	nummer-1	al-
bum	Tits	 ‘N	Ass	weer	midden	 in	
de	belangstelling	staat.

Auteurs
Robert Haagsma (1963) is	redac-
teur	 en	muziekjournalist.	Hij	 pu-
bliceerde	 de	 afgelopen	 twintig	
jaar	 onder	 andere	 in	 Algemeen	
Dagblad,	Aardschok,	Aloha,	Lust	
for	 Life	 en	 Record	 Collector.	
Daarnaast	 is	hij	auteur	van	boe-
ken	over	Pink	Floyd,	André	Hazes,	
Rob	de	Nijs	en	het	verschijnsel	vi-
nylverzamelaars.	Zijn	eerste	con-
certbezoek	en	interview	betroffen	
beide	Golden	Earring.	
Jeroen Ras (1971)	 is	 archeo-
loog	 en	 auteur.	 Als	 onderzoe-
ker	schreef	hij	meer	dan	500	we-
tenschappelijke	 rapporten.	 Toen	
hij	 de	 Amerikaanse	 succesplaat	
Moontan	 van	 Golden	 Earring	
voor	het	eerst	hoorde,	was	hij	on-
middelijk	verkocht.
Het	boek	wordt	uitgegeven	door	
uitgeverij	het	Spectrum.

Oproep! Wie beschikt over fotomateriaal?

Fototentoonstelling over 
de wijk Europarei

Uithoorn	-	‘De	geschiedenis	van	de	
Europarei	in	beeld’	is	de	titel	van	een	
expositie	die	bedoeld	is	om	de	his-
torische	 ontwikkelingen	 rond	 deze	
unieke	woonbuurt	in	kaart	te	bren-
gen.	 De	 tentoonstellingscommissie	
komt	graag	in	contact	met	mensen	
die	hiervoor	materiaal	kunnen	aan-
leveren:	 bijzondere	 beelden	 uit	 het	
verre	 of	 meer	 nabije	 verleden.	 Bij-
na	elke	inwoner	van	Uithoorn	heeft	
wel	 sporen	 liggen	 in	 de	 Europarei	
of	is	er	door	familie	of	vrienden	nog	
steeds	mee	verbonden.	Daarom	en	
vooral	nu	er	in	de	vorm	van	de	voor-
genomen	sloop	van	een	drietal	van	
de	flats	een	nieuw	hoofdstuk	is	aan-

gebroken,	 lijkt	de	 tijd	 rijp	 voor	een	
terugblik	 op	 de	 rijke	 geschiedenis	
van	 deze	 buurt.	 Iedereen	 die	 be-
schikt	over	mooie,	leuke	of	gedenk-
waardige	plaatjes	vanaf	de	opleve-
ring	 van	 de	 eerste	 flats	 in	 1968	 is	
van	harte	welkom	om	mee	 te	wer-
ken	 aan	 deze	 expositie.	 Aanleve-
ring	van	fotomateriaal	kan	op	aller-
lei	manieren	plaatsvinden:	eigen	af-
drukken,	 negatieven	 en/of	 digitaal	
materiaal.	 De	 expositie	 wordt	 be-
gin	januari	gehouden.	Beschikbaar-
stelling	 van	 materiaal	 vindt	 plaats	
in	overleg.	Even	bellen	met	Hanne-
ke	Bruinsma:	0297-562004	of	mailen	
naar	maxfromholland@gmail.com	.

Een scheldwoord
De	voorgeschiedenis	van	de	Maya-indianen	in	Guatemala	bestaat	uit	
eeuwenlange	onderdrukking,	onteigening	van	grond	en	een	massale	
genocide	in	de	jaren	1960	tot	1996.	
In	 1996	 is	 een	 vredesakkoord	 getekend	 waarin	 de	 eigen	 identiteit	
en	de	rechten	van	de	indiaanse	bevolking	worden	erkend.	Discrimi-
natie	van	de	Maya-bevolking	is	echter	nog	steeds	aan	de	orde	van	
de	dag.	Overheidsscholen	zijn	voor	de	Maya’s	niet	toegankelijk	om-
dat	de	leraren	een	andere	taal	(Spaans)	spreken,	omdat	er	gediscri-
mineerd	wordt	en	omdat	die	scholen	te	duur	zijn.	Indigo	(indiaan)	is	
een	scheldwoord.	Analfabetisme	onder	de	inheemse	bevolking	is	60–
80%.	Er	zijn	gebieden	waar	meer	dan	80%	van	de	kinderen	lijdt	aan	
ondervoeding,	een	van	de	hoogste	ter	wereld.	De	laatste	jaren	is	-	on-
danks	de	millennium	doelstellingen	-	de	hongersnood	zelfs	toegeno-
men.	In	een	land	waar	de	voedselproductie	de	consumptiebehoefte	
royaal	zou	kunnen	dekken.
In	 1996	 is	 de	 stichting	Mayaschool	Guatemala	gaan	 samenwerken	
met	een	groep	‘padres	de	familias’:	Maya-vaders	van	kansarme	ge-
zinnen,	 die	 het	 ambitieuze	 plan	 hadden	 om	 middelbaar	 onderwijs	
voor	de	Maya	bevolking	in	de	provincie	Solola	te	starten.	Met	steun	
van	particulieren	en	verenigingen	uit	De	Ronde	Venen	en	dankzij	de	
geweldige	inzet	van	de	Maya-bevolking	staat	er	een	schoolgebouw	
waar	in	2004	een	extra	verdieping	op	kon	worden	gebouwd.
De	school	is	van	en	voor	de	Maya-bevolking.	Vele	honderden	leerlin-
gen	kregen	er	in	de	afgelopen	jaren	hun	scholing.	Er	is	vmbo,	mbo-	
en	vwo-	onderwijs.	Speerpunt	van	de	school	 is	echter	de	opleiding	
tot	onderwijzer.	 Inmiddels	zijn	er	tientallen	 juffen	en	meesters	-	die	
Spaans	hebben	leren	spreken	maar	ook	de	eigen	taal	(het	Kaqchi-
kel)	van	de	kinderen	spreken	en	hun	cultuur	begrijpen	-	werkzaam	
in	de	regio.
De	hervormingen	in	Guatemala	verlopen	uiterst	traag.	De	economi-
sche	 situatie	 is	 bedroevend.	 Echter	 de	 Mayaschool	 is	 een	 succes:	
die	draagt	er	aan	bij	dat	de	sinds	eeuwen	genadeloos	onderdrukte	
Maya’s	dankzij	onderwijs	 in	de	eigen	taal	en	cultuur,	uitgroeien	 tot	
zelfbewuste	mensen	die	hun	plaats	 in	de	samenleving	kunnen	vin-
den.
Daarom	blijven	wij	de	school	en	de	leerlingen	steunen.	Met	name	be-
talen	wij	het	lesgeld	voor	de	leerlingen	die	dat	(tijdelijk)	niet	kunnen	
opbrengen.	Zestig	euro	per	jaar.	

Doet	u	mee?
Madelon van der Stap

www.mayaschool.nl

Postbus	54	•	3645	ZK	Vinkeveen	•	www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl	•	Bankrekening: 45.91.18.994

Stichting
 Ontwikkelings
 Samenwerking de ronde venen

grenzeloos investeren in onderwijs

Mijdrecht	 -	 Op	 vrijdag	 7	 december	 organiseert	 supportersver-
eniging	de	Lijnkijkers	haar	maandelijkse	bingo	in	de	kantine	van	
sportvereniging	Argon.	De	bingo	van	deze	maand	heeft	als	thema	
‘Kerstfeest’.	De	hoofdprijs	is	een	waardebon	van	150	euro	te	be-
steden	bij	Albert	Heijn.	De	aanvang	is	20.00	uur,	en	natuurlijk	is	
het	eerste	kopje	koffie	weer	gratis.	
Met	het	meedoen	aan	deze	bingo	steunt	u	de	jeugd	van	Argon.

Bingo bij Argon
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Prachtig muziekfestijn op De Fontein
Mijdrecht – Vorige week dinsdag-
avond 20 november hebben de kin-
deren van groep 4 en groep 5 een 
mooie voorstelling gegeven voor 
ouders, grootouders en andere be-
langstellenden op basisschool ‘De 
Fontein’ in Mijdrecht. In samenwer-
king met ‘Troupe A’ dour’ is hard ge-
werkt aan de voorstelling ‘Kinder-
spelen’, op muziek van Georges Bi-
zet.
Het was prachtig om te zien hoe de 
kinderen in een droomwereld ko-
men, waarin naar hartenlust wordt 
gespeeld: varen op zee, tollen, stok-
paardje, trommel en trompet, blin-
demannetje, boompje verwisselen 
en nog veel meer.

Alles werd prachtig uitgebeeld op 
live muziek! Het stuk eindigt als 
moeder de kinderen wakker maakt 
omdat ze naar school moeten. Maar 

dat doen ze pas na het grote bal. Al-
le kinderen hebben het geweldig 
mooi gespeeld en het publiek (vol-
le zaal) heeft ervan genoten! ’s Mid-
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Olifant gestolen in Vinkeveen
Vinkeveen - Wordt Vinkeveen het Luilekkerland van 
het boevengilde. Het lijkt er wel op. De laatste maan-
den hebben er diverse incidenten plaats gevonden die 
er op duiden dat personen van bedenkelijke pluima-
ges het goed toeven vinden in ons dorp. Werd er be-
gin van het jaar nog met enige trots, door een hoge cij-
ferdeskundige, verklaard dat het steeds veiliger werd 
en dat de bevolking zich in de Ronde Venen steeds 
meer op zijn gemak voelden, dat ligt nu wel even heel 
anders. Allerlei vingervlug volk zwerft momenteel hier 

rond. In het plassengebied kijkt men al niet meer op 
van de diefstal van een boot, laat staan van een bui-
tenboordmotor.
 Zuiderwaard is momenteel wel erg aan de beurt. 
Werd er van de zomer al op klaarlichte dag ingebro-
ken aan de Meeuwenlaan, laatst verdween een boot 
en buitenboordmotor uit de ringvaart en werd inge-
laden in een gereedstaande vrachtwagen die gepar-
keerd stond in de Meeuwenlaan. Enkele daders, Oost 
Europese types, werden gesnapt. Het is ook bijna ze-
ker dat er met een boot regelmatig verkenningstoch-
ten “op zoek naar buit” in de vaarten worden gehou-
den door z.g. vissers.
Enkele weken terug werden er portemonnees gerold 
in de supermarkt; dader(s) gevlogen.
Een week later vond een bewoonster aan de plevieren-
laan bij thuiskomst haar huis leeggehaald. Ze woon-
de er nog maar pas. Nu zijn er weer tuinbeelden die-
ven die blijkbaar, de kabouters ontgroeid, een ande-
re afzetmarkt hebben gevonden en, ook in de Plevie-
renlaan, uit de voortuin een stenen olifant hebben ont-
vreemd. Gewicht zo,n 60 kilo. De eigenaar, zelf last van 
enig lichamelijk ongemak, wenste de dieven “iets” toe 
waar ze nog lang ”plezier” van mogen beleven. 
Het is jammer dat er door de politie, wat vroeger wel 
gebeurden, geen mededelingen aan de media wordt 
gedaan waar er onregelmatigheden plaats hebben ge-
vonden zodat de bevolking alert kan zijn op eventuele 
verdachten omstandigheden in hun buurt. Maar mis-
schien is dat ook wel teveel gevraagd voor het werk-
zame gedeelte van een corps waarvan, volgens RTL, 
één op de drie agenten zwak, ziek of onderweg naar 
een cursus is. 

Jan van der Maat, Vinkeveen

Betonnen krokodil gestolen
Al jaren ligt er een betonnen krokodil bij ons vijvertje 
in de Godebaldstraat in Mijdrecht. Zo’n tien jaar ge-
leden deze krokodil zelf bij een brushclubje gekocht 
en gebrusht. Dit soort dingen doe je allemaal met veel 
plezier en met de bedoeling het één en ander op te 
leuken bij je thuis. Zo maakt een ieder toch zijn ei-
gen “thuis”. We hadden een leuk plekje voor hem ge-
creeerd bij ons vijvertje waar hij het goed deed.  Veel 
kinderen die door de jaren heen langs onze tuin lie-
pen, keken er altijd naar en babbelden met hun ouders 
over de krokodil die bij het vijvertje lag. Zo leuk om te 
zien!! Afgelopen donderdag zaten we aan een kopje 
thee en kwamen tot onze schrik erachter dat onze ge-
liefde, trouwe krokodil uit de voortuin gestolen was. 
Wat een nare mensen zijn er toch op deze wereld...die 
niet van andermans spullen af kunnen blijven.
Dat je andermans spullen moet jatten om je eigen 
“thuis”op te leuken. Dat kan toch nooit een prettig ge-
voel zijn. Niet zelf aangeschaft en met liefde gebrusht.
Nee, het gewoon als een hebbeding zien....en het dan 
maar bij een ander uit zijn tuin halen. Te zielig voor 

woorden gewoon! Mocht het opgevallen zijn dat ie-
mand deze krokodil sinds kort in zijn bezit heeft, laat 
het ons dan even weten. En mocht de dader dit stuk-
je lezen, wordt volwassen. Zorg voor je eigen spullen.... 
doe er iets voor, dan is je voldoening ook beter én zet 
onze krokodil weer op z’n eigen plekje. Uiteindelijk 
zegt het spreekwoord “gestolen waar gedijt niet!!”.

Jannie de Jong

dags mochten alle klassen al kij-
ken naar deze mooie voorstelling. 
De schoolleiding en de kinderen 
danken Irina en Diana van Troupe 

Inwoners van centrum-Vinkeveen
Let op uw saeck

Bestemmingsplan Kom 
Vinkeveen op de raadsagenda

Tot mijn verbazing las ik in een klein berichtje op 
de gemeentepagina van gemeente De Ronde Ve-
nen dat vaststelling van het bestemmingsplan Kom 
Vinkeveen op de agenda van de commissie Ruim-
telijke Zaken van donderdag 6 december a.s. staat.
 
Het is bijzonder zorgwekkend dat veel inwoners 
niet op de hoogte zijn van het feit dat een bestem-
mingsplan, dat N.B. betrekking heeft op hun pri-
vé-eigendom, volgende week in de gemeenteraad 
wordt besproken. Daarbij is het bijzonder zorgwek-
kend dat indieners van zienswijzen (bezwaarschrif-
ten) niet zijn uitgenodigd om daarover hun zegje te 
komen doen.
 
In september ’12 hield de provincie Utrecht nog 
een hoorzitting over de zienswijzen op de Provinci-
ale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028. Een van 
de insprekers was de heer David Moolenburgh, 
wethouder Ruimtelijke Ordening van gemeente 
De Ronde Venen. Deze wethouder, verantwoorde-
lijk voor het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Kom 
Vinkeveen’ ontzegt vervolgens zijn eigen inwoners 
een hoorzitting.
 
Vrijwel iedere respectabele gemeente organiseert 
een hoorzitting indien een bestemmingsplan ter in-
zage is gelegd, zodat inwoners hun bezwaren te-
gen het bestemmingsplan mondeling kunnen toe-
lichten, en ook hun eventuele kritiek kunnen uiten 
m.b.t. de beantwoording van hun bezwaarschrift. 
Het is mij een raadsel waarom deze gemeente 
géén hoorzitting organiseert, waarom de gemeente 
de indieners van zienswijzen géén (concept)beant-
woording van de zienswijzen toestuurt, en waar-
om de gemeente géén relevante stukken op de ge-
meentelijke website beschikbaar stelt. Vooral dat 

laatste is voor mij keer op keer een grote erger-
nis. De politiek heeft regelmatig de mond vol over 
transparantie, openbaar bestuur, burgerparticipa-
tie, betrokkenheid van de inwoners, kernenbeleid 
etc. etc. etc. Maar keer op keer is echter de realiteit 
dat onvoldoende en op inadequate wijze informa-
tie beschikbaar wordt gesteld.
 
Zoals aangegeven in het raadsvoorstel ‘Bestem-
mingsplan Kom Vinkeveen’ heeft een deel van de 
zienswijzen (bezwaarschriften) geleid tot wijziging 
van het bestemmingsplan. Tevens worden enke-
le ambtshalve wijzigingen voorgesteld. De inhoud 
en de beoordelingen van de zienswijzen zijn vol-
gens het raadsvoorstel opgenomen in de “Ziens-
wijzennota bestemmingsplan Kom Vinkeveen”, de 
wijzigingen zijn opgenomen in de “Nota van wijzi-
gingen”. De “Zienswijzennota” en “Nota van Wijzi-
gingen” zijn voor de gewone burger echter niet di-
gitaal beschikbaar. Wat houden deze ambtshalve 
wijzigingen in? Hoe gaat de gemeente om met al-
le bezwaren tegen de buitenproportionele bouw-
hoogtes in de lintbebouwing van Vinkeveen? Is de 
locatie Veenbad (‘Boeiplein’) een ambtshalve wij-
ziging?
 
Hierbij een dringend verzoek aan zowel raad, B&W 
en ambtelijk apparaat van gemeente De Ronde Ve-
nen om inwoners van deze gemeente meer bij de 
besluitvorming te betrekken, hoorzittingen te or-
ganiseren, en alle informatie die betrekking heeft 
op een raadsvoorstel vanaf heden standaard op de 
gemeentelijke website (bij het betreffende raads-
voorstel) te plaatsen.
 

Monique van der Hoorn
Inwoner van Vinkeveen

A’dour voor hun prachtige piano-
spel, waarmee ze hen hebben ge-
inspireerd om dit mooie muziekstuk 
tot leven te brengen.

American party Danscentrum Colijn groot succes
Regio - Al jaren organiseren Axel 
en Heleen Colijn in de maand no-
vember een speciale thema-avond 

voor hun leerlingen en andere be-
langstellenden. Traditigetrouw met 
een wijnproeverij erbij, natuur-

lijk passend bij het thema. Dit jaar 
hadden zij gekozen voor het the-
ma Amerika en daar hoort natuur-
lijk een wijproeverij met Californi-
sche wijntjes bij! Maar dat was niet 
het enige dat voorbij kwam op de-
ze gezellige avond. Er werd natuur-
lijk heel veel gedanst, met dit thema 
is de muziekkeuze natuurlijk reuze! 
De meeste gasten hadden wat be-
treft de kleding toch wel iets met 
het thema gedaan en de zaal was 
prachtig aangekleed.

Danscentrum Colijn biedt naast de 
stijldanslessen ook andere lessen 
aan zoals hip hop, popshowdance, 
klassiek ballet en modern. Deze les-
sen staan onder leiding van docen-
te Merel Schrama en onder haar lei-
ding heeft het danscentrum ook een 
speciale showgroep.
De meiden in deze groep krijgen al 
kriebels in hun buik aan het begin 
van het seizoen omdat ze weten dat 
er weer een thema-avond aan zit 
te komen. Dit jaar hadden docen-
te Merel en ‘haar’ meiden wel heel 
erg geweldig uitgepakt; er was een 
volledige show in elkaar gedraaid 
waarin allerlei verschillende aspec-
ten van Amerika naar voren kwa-
men, compleet met verkleedpartijen 
en attributen zoals ook een heuse 
schoolbus van 5,5 meter lang!! Met 

deze bus reden de ‘passagiers’ van 
het ene onderdeel naar het ande-
re: Disneyland, Texas, Mexico, New 
York, Washington, route 66… alle 
kenmerkende trekpleisters kwamen 
voorbij met daarbij een show en kle-
ding die bij het betreffende thema 
pasten.
Er zat ook veel humor in en het 
plezier straalde niet alleen van de 
feestgangers af maar vooral ook van 
de danseressen zelf! Het was echt 
een feestje om te zien! Vervolgens 
moest er natuurlijk ook nog aan de 
inwendige mens gedacht worden 
dus werd er een buffet met ham-
burgers geopend! 
Het was weer een doldwaze avond 
die men niet gauw zal vergeten. 
Ook voor de komende maanden 
staat er natuurlijk weer een aantal 
festiviteiten op het programma zo-
als het Kerstbal op 15 december a.s. 
met een geweldige dansshow en in 
prachtige kerstsferen!

Op 12 januari is er het Nieuw-
jaarsbal met live muziek van de 
band Update! Deze avonden zijn 
voor iedereen toegankelijk, leerlin-
gen en niet-leerlingen. De kaart-
verkoop is reeds begonnen en de-
ze kunnen aan het danscentrum 
worden opgehaald. Meer info? 
www.colijndancemasters.nl.

Rijdt jouw ontwerp straks 
langs alle jongeren?
De Ronde Venen - Het jongeren-
werk van Stichting De Baat is nu 
druk bezig met het ombouwen van 
een rijdende supermarkt naar een 
jongerenbus. Dé mobiele ontmoe-
tingsplek voor alle jongeren uit De 
Ronde Venen.
Vanaf half december zal de bus door 
De Ronde Venen rijden en op ver-
schillende plekken staan met leuke 
activiteiten. In de jongerenbus zijn 
verschillende dingen te doen. Zo 
kan je er gamen, huiswerk maken, 
fi lm kijken op groot scherm, spor-
ten, vragen stellen aan de jongeren-
werkers of gewoon komen chillen. 
Om de bus zo aantrekkelijk en her-
kenbaar mogelijk te maken voor al-
le jongeren in de gemeente is het 

jongerenwerk van Stichting De Baat 
op zoek naar een toffe naam en een 
vet ontwerp voor op de bus. Dit kan 
jouw ontwerp zijn! 
De bus moet een fris, creatief en 
duurzaam uiterlijk gaan hebben en 
het jongerenwerk van De Baat kijkt 
uit naar jouw ontwerp! Lever de-
ze vóór 1 december aanstaande in 
en wie weet zie je ‘m terug op de 
bus! Je kunt je ontwerp sturen (met 
je naam en contactgegevens) naar: 
jong@stichtingdebaat.nl. De bus is 
11 meter lang, dus er is plek genoeg 
voor een aantal ontwerpen. Uit de 
inzendingen zullen verschillende 
winnaars gehaald worden. Kijk op 
www.veenig.nl voor een foto van de 
bus en meer informatie.



Mijdrecht - Op zondag 25 novem-
ber stonden de eerste wedstrijden 
van groep 8a, selectie 2 en de wed-
strijdgroep van showballet Nico-
le gepland. In theater De Muze te 
Noordwijk was het tweede Shell We 
Dance Event van dit dansseizoen. 
Door bij verschillende voorrondes 
mee te doen, kun je punten verza-
melen en de beste teams plaatsen 
zich dan voor het Nederlands Kam-
pioenschap op 21 april te Wagenin-
gen. Dus hoe hoger je eindigt, hoe 
meer punten je verdient voor het 
eindklassement.

In alle vroegte stonden de groe-
pen klaar om af te reizen naar het 
stormachtige Noordwijk, met dank 
aan alle ouders en publiek die heb-
ben aangemoedigd en gereden. In 
categorie 1 waren eerst de jongste 
meiden van groep 8a aan de beurt, 
in een wedstrijdveld met wel zeven 
tegenstanders. Voor velen van hen 
was het hun allereerste wedstrijd, 
wat het allemaal extra spannend 
maakte. Eenmaal op het toneel ver-
dwenen de zenuwen en was het een 
en al show, wat zag jullie nummer 
‘Shake it up’ er geweldig uit. Ieder-

een op de juiste plaats, goed ver-
deeld over het podium, strak ge-
danst en dat met wel 18 meiden te-
gelijk. Heel goed gedaan zo voor de 
eerste keer, de volgende wedstrijd 
nemen jullie zeker ook een prijs mee 
naar huis.

Have You
In categorie 3 was selectie 2 aan 
de beurt om hun nieuwe nummer 
‘Where have you been’ te laten zien. 
Na een klassieke rustige start knal-
den ze van het podium af, verschil-
lende opstellingen die elkaar snel 
opvolgden met weer een rustig slot 
eindigend in een mooie pose. De 
jury beloonde hun strakke optre-
den met een tweede plaats, gefeli-
citeerd meiden en heer! In categorie 
4 moest de wedstrijdgroep aantre-
den met maar liefst vier meiden die 
de mix ‘Freaking’ pas net hadden 
aangeleerd, met dank aan Daphne 
Jansen. Dat het voor hen een nieuw 
nummer was, was absoluut niet te 
zien. Ze stonden allemaal op het po-
dium of het van hen was en knal-
den het hele nummer van voor naar 
achteren. In een dansveld met be-
hoorlijk wat modern en jazz viel de-
ze knallende mix extra op. Een paar 
kleine schoonheidsfoutjes, die he-
laas de jury ook niet zijn ontgaan, 
maar alsnog een mooi verdien-
de derde plaats, gefeliciteerd mei-
den! En als klap op de vuurpijl is de-
ze laatste groep ook nog gescout 
voor een nieuw televisieprogram-
ma op het gebied van dans, span-
nend! Kortom: genoeg uitdagingen 
weer voor aankomend dansseizoen 
voor choreografe Judith van Eijk, 
wat een super start van het wed-
strijdseizoen!

Karwei Mijdrecht wederom uitgeroepen 
tot Beste KARWEI van Nederland
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NME-centrum De Woudreus 
in december beperkt open
Mijdrecht - NME-centrum De 
Woudreus is in december beperkt 
open. Woensdag 5, 19 december 
en tijdens de kerstvakantie is er 
geen woensdagmiddaginloop. Maar 
voor de dieren is het ook een feest-
maand want ze mogen weer uit lo-
geren. Cavia Tommie, Muis Stip, Ko-
nijn Knier, de wandelende takken 

en Konijnen Carmen en Emiel zoe-
ken een warm onderkomen en lief 
gezelschap. De logeerperiode is van 
woensdag 12 december tot woens-
dag 9 januari. Laat het het NME zo 
snel mogelijk weten anders loop je 
een lief logeetje mis. 
Vanaf woensdag 9 januari is de in-
loop weer open, elke woensdag 

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

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

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Opbrengst Alzheimer collecte
Mijdrecht/De Hoef - In de week van 5 tot 10 november heeft de 
jaarlijkse Alzheimer collecte plaatsgevonden. De totale opbrengst in 
De Hoef en Mijdrecht bedraagt 5525,29 euro. Hartelijk dank aan al-
le gulle gevers en de collectanten.

ANWB Lightwise op 
Vlinderbosschool

Wilnis - Leerlingen van Jenaplanba-
sisschool Vlinderbos hebben afgelo-
pen woensdag meegedaan met de 
ANWB fietsverlichtingsactie Lightwi-
se. Dit is een programma voor basis-
scholen waarin veilige fietsverlichting 
voor leerlingen centraal staat. Met 
lightwise helpen de ANWB, scho-
len, leerlingen en ouders gezamenlijk 
mee om het aantal verkeersongeluk-
ken onder kinderen in Nederland te 
verlagen.
Diverse ouders stonden paraat voor 
een heuse fietscontrole. Op deze dag 
was ook de fietsenmaker van Bike OK 
uit Mijdrecht aanwezig om hen te hel-
pen bij de eventuele reparaties. Hier 

waren ze ontzettend blij mee, want hij 
heeft aardig wat mankementen kun-
nen verhelpen. De fietsen van de kin-
deren zijn op 15 belangrijke punten 
gecontroleerd door middel van een 
checklist. Kleine reparaties aan bij-
voorbeeld de verlichting, of de rem-
men, werden door een ouder en de 
fietsenmaker direct verholpen. Ban-
den werden opgepompt, zadels wer-
den versteld, het was een drukte van 
belang. Alle ouders die hebben ge-
holpen en natuurlijk de fietsenmaker 
van Bike OK: hartelijk dank voor jullie 
hulp. Zo gaan de leerlingen van Vlin-
derbos met een goed verlichte en vei-
lige fiets de winter in. 

Hallo dansers 
van DRV!

Wilnis – Graag stellen zij zich 
aan jou voor: Aino Merits en 
Karin Dieters! Ze geven dans-
lessen voor Kunstencentrum De 
Hint in Wilnis. Aino geeft sinds 
januari van dit jaar op de maan-
dag klassiek ballet aan kinde-
ren en jongeren en Karin geeft 
sinds 2 weken op de vrijdag, 
peuter –en kleuterdans, klas-
siek ballet en urban-jazz. 

De peuters en de kleuters krij-
gen algemene dansvorming. 
De kinderen leren spelender-
wijs en met veel plezier de eer-
ste elementen van de klassieke 
ballettechniek en de jazzdans-
techniek. Wie wil nu niet leren 
dansen als een echte ballerina? 
Jongeren met ervaring in klas-
siek ballet krijgen op maandag 
ook spitzentechniek. 
Urban is een verzamelnaam 
voor de dansstijl die zich in 
de grote steden van de we-
reld heeft ontwikkeld tot voor-
al streetdance, breakdance en 
hiphop en is heel bekend ge-
worden door programma’s als 
‘So you think you can dance’. 
In de lessen worden deze stij-
len met de techniek van de jazz-
dans gecombineerd. Er wordt 
dus gewerkt aan een goede 
danstechniek én aan choreo-
grafieën van deze tijd. 
Zowel Aino als Karin is afgestu-
deerd aan de HBO dansacade-
mie ‘Artez’ in Arnhem. Na haar 
opleiding heeft Aino eerst een 
aantal jaren gedanst bij een 
aantal dansgroepen. Daarna 
heeft ze zich toegelegd op het 
geven van danslessen aan kin-
deren, jongeren en volwasse-
nen. Ze heeft op verschillende 
centra voor de kunsten gewerkt 
als docent en als leidinggeven-
de van de dansafdeling. Ka-
rin is afgestudeerd in 1998 en 
geeft sindsdien op verschillen-
de dansscholen door heel Ne-
derland les.
Vind je het heerlijk om te dan-
sen? Wil je graag de techniek 
beter onder de knie krijgen? 
Geef je dan op voor een proef-
les! admin@dehint.nl.

Stichting ‘Paraplu’ organiseert:
Dagtocht naar sfeervolle 
kerstmarkt Dordrecht
De Ronde Venen - Ter voorberei-
ding op de komende kerstdagen 
organiseert Stichting ‘Paraplu’ een 
dagtocht naar de bekende sfeer-
volle en inmiddels historische kerst-
markt Dordrecht. Op vrijdag 14 de-
cember a.s. vertrekt de comforta-
bele touringcar om 10.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Willisstee in 
Wilnis, zodat rond 11.00 uur de aan-
komst plaatsvindt op de kerstmarkt 
in Dordrecht. Men is verder de he-
le dag vrij om te gaan en staan waar 
men wil en wat men wil doen. 
Tijdens de Kerstmarkt Dordrecht 
kan men behalve eindeloos struinen 
langs honderden kraampjes nog 
veel en veel meer doen! Verspreid 
over de binnenstad staan sfeervol-
le podia waar kerstliederen in aller-
lei stijlen ten gehore gebracht wor-
den. Daarnaast is er een muziek- en 
straattheater route waarbij meerde-
re artiesten op verschillende speel-

plekken voor een aangename kerst-
sfeer zorgen. Men zal gauw merken 
waarom de Kerstmarkt Dordrecht 
de meest sfeervolle kerstmarkt van 
Nederland genoemd wordt!
Met een route van 2,5 kilometer is 
de Kerstmarkt Dordrecht behalve 
de meest sfeervolle ook de grootste 
kerstmarkt van Nederland. De rou-
te loopt onder andere door het his-
torisch hart van de stad en langs de 
schilderachtige binnenhavens.

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl. Ook is 
het mogelijk om on-line in te schrij-
ven via de website (Voor meer info 
zie advertentie elders in dit blad).

Mijdrecht - Mijdrecht is voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
de Beste Karwei van Nederland 
2012. Dit werd dinsdag 20 novem-
ber bekendgemaakt. De bouwmarkt 
scoort het best als het gaat om on-
der meer kennis van de medewer-
kers, de uitstraling op de winkel-
vloer, service en klantgerichtheid. 
Karwei Mijdrecht mag zich daar-
om weer een jaar lang Beste Kar-
wei van Nederland noemen. Elk jaar 
organiseert de franchiseorganisa-
tie Karwei een competitie onder al-
le Karwei-bouwmarkten. De bouw-

markten worden beoordeeld op uit-
straling, professionaliteit en behulp-
zaamheid van de bouwmarktmede-
werkers en de vertaling van diver-
se acties op de winkelvloer. Uiter-
aard worden klanten ook gevraagd 
naar hun mening over de bouw-
markt en de medewerkers. Karwei 
Mijdrecht scoort in 2012, net als in 
2011, het best. Marco Kruse, bouw-
marktmanager Karwei Mijdrecht, 
reageert direct na de prijsuitrei-
king trots: “Het is een eer deze ti-
tel te mogen dragen. Wij proberen 
iedere dag weer klaar te staan voor 

onze klanten, de bouwmarkt op or-
de te hebben en een mooi en com-
pleet assortiment te bieden. Door 
deze competitie ben je je nog meer 
bewust van het belang daarvan en 
zet je echt de puntjes op de i. Juist 
dat stapje extra is wat klanten ex-
tra waarderen. Dat we daar nu voor 
de tweede keer voor beloond wor-
den, vind ik geweldig.” Dat Karwei 
Mijdrecht de Beste Karwei van Ne-
derland 2012 is, wordt op zaterdag 
23 maart 2013 samen met de klan-
ten uitgebreid gevierd. Meer infor-
matie hierover volgt begin 2013.

Inloopavond maandag 3 december:
Werkgroep genealogie biedt 
wederom de helpende hand
Regio - Voor uw gevoel heeft u al 
van alles geprobeerd en inmiddels 
moeten bekennen dat, zonder hulp 
van anderen, de vragen naar uw 
voorgeslacht onbeantwoord zullen 
blijven. De werkgroep genealogie 
van de Historische Vereniging De 
Proosdijlanden denkt daar inmid-
dels toch wat anders over. De er-
varing heeft namelijk bewezen dat 
veel bezoekers tevreden huiswaarts 
konden keren uit de inloopavonden 
van deze actieve werkgroep. 
Volgende week, maandagavond 3 
december, zijn de werkgroepleden 
opnieuw aanwezig om u een hel-
pende hand te bieden met de zoek-
tocht naar uw verre voorouders. U 

moet maar zo denken, twee weten 
meer dan een, en bovendien steekt 
u er altijd wel wat van op. 
Om gebruik te kunnen maken van 
deze Genealogie-Helpdesk vraagt 
de werkgroep u om u vooraf aan te 
melden; voor meer informatie of bij 
vragen mailt u naar stef.veerhuis@
caiway.nl 
Dit wil geenszins zeggen dat het ka-
rakter van de maandelijkse inloop-
avond zich wijzigt. Een ieder, lid of 
geen lid, is van harte welkom om 
even binnen te komen lopen in het 
onderkomen in Verenigingsgebouw 
De Boei in Vinkeveen. 
De Oudheidskamer is open vanaf 
19.15 uur en de toegang is gratis.

van 13.30 tot 16.30 uur voor al-
le kinderen in de basisschoolleef-
tijd. De vrijwilligers van het NME-
centrum ondernemen met de kin-
deren allerlei activiteiten, zij ver-
zorgen de moestuin en de die-
ren. U kunt het centrum mailen op  
nmederondevenen@odru.nl of bel-
len naar 0297-273692.
Woensdag 30 januari is de volgen-
de themamiddag. Deze wordt aan-
gekondigd in de lokale media. NME 
centrum De Woudreus is geves-
tigd aan de Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis.

Showballet Nicole vol in de prijzen
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Monsterscore voor 
meiden Hertha ME1
Vinkeveen	 -	 Afgelopen	 zaterdag-
ochtend	 vroeg	 speelden	de	Hertha	
meiden	uit,	voor	de	beker,	tegen	de	
Zuidvogels	 uit	 Huizen.	 De	 meiden	
begonnen	sterk	maar	kregen	helaas	
binnen	 5	 minuten	 een	 goal	 tegen.	
Ze	 hielden	 de	 moed	 erin	 en	 snel	
daarna	 maakte	 Maud	 Eerdhuijzen	
de	tegengoal.	De	Zuidvogels	gaven	
niet	op	en	Maura	Klinkhamer	moest	
als	keeper	alles	uit	de	kast	halen	om	
een	 volgende	 goal	 te	 voorkomen.	
De	 speciale	 keeperstraining	 van	
Maura	en	Beau	heeft	meteen	effect!	
Na	een	mooie	uitbraak	van	Bridget	
Lisay	kon	Beau	Verbruggen	de	2-1	
op	haar	naam	zetten.	 Isabel	 Frijhof	
pakte	 haar	 kans	 en	 bracht	 Hertha	
naar	de	3-1.	Na	een	onhandige	uit-

gooi	van	de	keeper	van	de	Zuidvo-
gels	maakt	Donna	Lieshout	de	4-1	
en	 de	 meiden	 gingen	 vol	 zelfver-
trouwen	de	rust	in.	
De	tweede	helft	waren	Donna	Lies-
veld	en	Selena	Galesloot	de	baas	op	
het	veld.	Donna	scoorde	in	de	twee-
de	helft	nog	4	goals	wat	haar	totaal	
op	5	goals	bracht.
Hanna	 van	 Dlafsen	 was	 niet	 hele-
maal	 fit	 maar	 kon	 de	 tweede	 helft	
toch	 meespelen	 en	 versterkte	 de	
verdediging	van	de	Hertha	meiden.	
Selena	 Galesloot	 wist	 nog	 3	 doel-
punten	te	maken.	Vlak	voor	het	ein-
de	van	de	wedstrijd	wisten	de	Zuid-
vogels	nog	een	doelpunt	 te	scoren	
waardoor	het	totaal	11–2	voor	Hert-
ha	is	geworden.

Argon C4 wint polderderby 
in de mist van CSW C4
Mijdrecht	-	Zaterdag	24	november	
was	de	3e	ronde	van	de	bekercom-
petitie	voor	Argon	C4.	Na	de	eerste	
2	wedstrijden	te	hebben	gewonnen	
tegen	FC	Weesp	C2	en	de	meisjes	
(!)	van	SC	’t	Gooi	C3	was	nu	CSW	C4	
de	tegenstander.	

Natuurlijk	 brengen	 de	 wedstrijden	
tussen	 Argon	 en	 CSW	 altijd	 iets	
extra’s.	 De	 spelers	 van	 zowel	 de	
thuispoeg	als	de	uitspelende	ploeg	
zaten	 al	 ver	 voor	 de	wedstrijd	 om-
gekleed	in	de	kleedkamer	en	er	was	
toch	sprake	van	een	meer	dan	ge-
middelde	 wedstrijdspanning.	 De	
warming-up	werd	door	beide	teams	
serieus	 opgepakt	 en	 het	 publiek	
was	in	ruime	mate	aanwezig.
Om	precies	12.30	uur	werd	er	afge-
trapt.	Het	was	droog	en	mistig	en	dit	
gaf	de	polderderby	een	extra	mooie	
aanblik.	 Links	 en	 rechts	 doken	 de	
blauwwitte	 en	 blauwrode	 spelers	
uit	de	mist	op	om	met	elkaar	scher-
pe	duels	uit	te	vechten	en	de	goed	
leidende	scheidsrechter	waakte	er-

voor	dat	alles	sportief	verliep.
Argon	begon	sterk	aan	de	wedstrijd,	
had	 overwicht,	 maar	 met	 moei-
te	kwam	het	door	de	stugge	verde-
diging	van	Wilnis	heen	en	het	 luk-
te	maar	niet	de	kansen	te	benutten.	
Toch	lukte	het	om	de	rust	in	te	gaan	
met	een	2-0	voorsprong.	Na	de	rust	
was	 Argon	 een	 stuk	 scherper	 voor	
het	doel	en	met	het	oplopen	van	de	
score	nam	de	weerstand	 van	CSW	
af.	Dit	leverde	uiteindelijk	een	eind-
uitslag	op	van	8-0.	
Jeroen	 de	 Vries	 was	 topscoorder	
met	3	goals	en	daarnaast	werden	de	
doelpunten	 gemaakt	 door	 Luc	 van	
Rijn	 (2x),	 Roman	 Starrenburg	 (1x),	
Mark	Rosbergen	(1x)	en	Enver	Kaya	
(1x).	 Met	 deze	 overwinning	 heeft	
Argon	het	maximaal	 aantal	 punten	
van	9	uit	3	wedstrijden	gehaald	en	
met	 een	 doelsaldo	 van	 25	 voor	 en	
maar	2	tegen.	Een	groot	compliment	
voor	het	team	dat	nu	dus	de	volgen-
de	ronde	in	de	beker	mag	proberen	
de	goede	reeks	voort	te	zetten.	
	 Foto: sportinbeeld.com

Verdiende winst voor de 
mannen van Argon E2
Mijdrecht -	In	de	3e	ronde	van	de	
bekerwedstrijd	 stond	 Argon	 E2	 af-
gelopen	 weekend	 tegenover	 Hert-
ha	E2.	
Na	 het	 fluitsignaal	 werd	 de	 druk	
door	Argon	er	direct	opgezet,	maar	
de	 keeper	 van	 Hertha	 zag	 de	 bal	
goed	ondanks	de	mist	die	over	het	
veld	hangt.	Hertha	probeert	een	te-
genaanval	te	maken,	maar	Matti,	de	
keeper,	 houdt	 de	 bal	 knap	 tegen.	
En	 dan	 komt	 de	 bal	 binnen	 5	 mi-
nuten	na	de	1e	aftrap	bij	Frans,	die	
de	bal	snel	en	knap	in	het	net	trapt.	
De	spits	is	er	af.	Argon	blijft	keer	op	
keer	 aanvallen,	 maar	 de	 keeper	 is	
geconcentreerd	en	wordt	warm	ge-
speeld	door	de	vele	doelschoten.	En	

dan	 lukt	 het	 Lars	 van	 H	 een	 gaat-
je	 te	 vinden	 naast	 de	 keeper.	 Ar-
gon	blijft	aanvallen	en	goed	verde-
digen,	 waardoor	 voor	 de	 rust	 het	
3e	 doelpunt	 gemaakt	 kan	 worden	
na	een	mooi	samenspel	van	Lars	M	
die	een	assist	aan	Lars	van	H	geeft.	
En	 dan	 ligt	 een	 speler	 van	 Hertha	
op	 de	 grond.	 De	 jongens	 stoppen	
met	 spelen,	 maar	 de	 scheidsrech-
ter	geeft	aan	door	te	spelen	en	dat	
doet	een	van	de	jongens	van	Hert-
ha,	 waardoor	 het	 enige	 tegendoel-
punt	gemaakt	kan	worden.	De	rust	
wordt	met	3-1	ingegaan	en	dat	blijft	
de	2e	helft	ongewijzigd.	
Jongens	op	naar	de	volgende	ronde.	
Goed	gedaan	allemaal.

Atlantis 2 korfbalteam 
pakt eerste zaalwinst
Mijdrecht -	Zaterdag	17	november	
stond	 de	 eerste	 thuiswedstrijd	 op	
het	programma	voor	Atlantis	 2.	De	
door	Rabobank	gesponsorde	ploeg	
moest	 het	 opnemen	 tegen	 het	 on-
bekende	Dalto	6.	Na	het	verlies	van	
vorige	 week	 was	 het	 2e	 team	 van	
Atlantis	extra	gemotiveerd	om	voor	
eigen	 publiek	 deze	 wedstrijd	 win-
nend	 af	 te	 sluiten.	 In	 de	 beginfase	
van	de	wedstrijd	werd	snel	duidelijk	
dat	 beide	 ploegen	 aan	 elkaar	 ge-
waagd	waren.	Er	werden	door	bei-
de	teams	maar	moeizaam	echt	goed	
uitgespeelde	kansen	gecreëerd.	At-
lantis	was	de	ploeg	die	net	iets	be-
ter	was	in	het	afronden	van	de	kan-
sen	 van	 afstand	 waardoor	 ze	 vlak	
voor	rust	een	klein	gat	van	2	punten	
voorsprong	 kon	 behalen.	 Met	 een	
stand	 van	 6-4	 in	 het	 voordeel	 van	

de	 Mijdrechtenaren	 werd	 de	 rust	
in	gegaan.	In	de	rust	werd	door	Pe-
ter	vd	Wel	aangegeven	dat	het	spel	
van	 Atlantis	 er	 verzorgd	 uitzag	 en	
dat	de	vechtlust	die	de	ploeg	toon-
de	heeft	geleid	tot	deze	voorsprong.	
Dat	moest	dus	doorgezet	worden	in	
de	2e	helft.

Het	was	Atlantis	dat	beter	de	kleed-
kamer	uitkwam	en	het	eerste	doel-
punt	 van	 de	 tweede	 helft	 voor	 zijn	
rekening	 nam.	 Het	 antwoord	 van	
Dalto	 bleef	 uit	 en	 ze	 wisten	 niet	
meer	 terug	 in	 de	 wedstrijd	 te	 ko-
men.	 De	 opgebouwde	 voorsprong	
werd	 door	 Atlantis	 niet	 meer	 uit	
handen	 gegeven	 en	 aan	 het	 eind	
van	de	wedstrijd	stond	er	een	10-8	
stand	op	het	scorebord	in	het	voor-
deel	van	Atlantis.

Gekneusde arm voor de 
jarige Cheyenne

Wilnis	-	Zaterdag	24	november	ver-
trok	het	meisjes	F3	team	van	CSW	al	
vroeg	naar	Loosdrecht	voor	de	be-
kerwedstrijd	tegen	Victoria	F3.	

Het	zou	voor	CSW	op	voorhand	een	
lastig	potje	 voetbal	worden.	De	 te-
genstander	 was	 namelijk	 een	 jon-
gensteam	 en	 zoals	 bekend	 heeft	
Victoria	 een	 sterke	 jeugd.	Maar	de	
meisjes	 uit	 Wilnis	 zijn	 wel	 wat	 ge-
wend	 en	 hebben	 in	 de	 afgelopen	
competitiewedstrijden	 met	 een	 ge-
lijkspel	en	met	een	overwinning	la-
ten	 zien	 hun	 ‘mannetje	 te	 staan’.	
.	 Deze	 wedstrijd	 bleek	 de	 opgave	
alleen	 net	 even	 te	 groot,	 want	 on-
danks	 veel	 inzet	 en	 goed	 voetbal	
was	Victoria	te	sterk.	De	mannetjes	
uit	Loosdrecht	doken	op	de	vroege	
zaterdagochtend	van	alle	kanten	op	
uit	de	mist	en	wisten	de	score	flink	
op	te	voeren.	Zo	stond	het	na	5	mi-
nuten	 al	 1-0,	 maar	 door	 goed	 ver-
dedigend	 werk,	 niet	 in	 de	 laatste	
plaats	 door	 sterk	 keeperswerk	 van	
Noa,	 werd	 de	 schade	 beperkt	 ge-
houden	 tot	 3-0	 bij	 rust	 .	 Maar	 het	
moet	gezegd	worden,	die	mannetjes	

uit	 Loosdrecht	 kregen	 het	 niet	 ca-
deau	want	CSW	voetbalde	goed	en	
was	sterk	aan	de	bal.	Zo	ook	Chey-
enne	 Gmelich,	 het	 zusje	 van	 Nino	
uit	CSW	A,1	en	Noah	uit	Argon	zon-
dag	 1.	 Ze	 voetbalde	 er	 heerlijk	 op	
los	 met	 techniek	 en	 snelheid.	 Zo-
als	op	de	foto	te	zien	moest	er	door	
Victoria	soms	aan	de	rem	getrokken	
worden	om	haar	van	de	bal	te	krij-
gen.	Leuk	was	dat	niet	 voor	de	 ja-
rige	Cheyenne.	Ze	hield	er	een	ge-
kneusde	 arm	 aan	 over	 maar	 wist	
zich	 erover	 heen	 te	 zetten	 en	 kon	
na	een	korte	time-out	weer	aan	de	
wedstrijd	 meedoen.	 Victoria	 liep	 in	
de	2e	helft	uit	naar	6-0,	maar	door	
een	 tandje	 erbij	 te	 zetten	 en	 goed	
samen	te	spelen	werd	de	eer	gered.	
Een	pass	van	Annabel	werd	name-
lijk	schitterend	afgemaakt	door	De-
wi	en	uiteindelijk	werd	de	eindstand	
6-1.	Toch	kon	CSW	met	opgeheven	
hoofd	 van	 het	 veld	 verlaten	 want	
met	de	inzet,	de	goede	sfeer	en	het	
samenspel	zit	het	wel	goed.	Volgen-
de	week	dus	revanche	tegen	Altius.
	
	 Foto: sportinbeeld.com

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen	 -	 Bij	 de	 dinsdag	 ge-
speelde	 klaverjas-competitieavond	
bij	 Onder	 Ons	 was	 het	 een	 hevige	
strijd	tussen	Ricky	Kooiman	en	Rob	
van	 Achterbergh,	 Uiteindelijk	 won	
Ricky	met	een	verschil	van	32	pun-
ten.	De	uitslag	was:	
1.	Ricky	Kooiman	 5364	pt	
2.	Rob	van	Achterbergh	 5332	pt	
3.	Annie	Veenhof	 4862	pt	

4.	Ferry	Verbraak	 4860	pt	
5.	Anton	Mollema	 4836	pt
De	 hekkensluiter	 was	 Arend	 Alle-
man	met	3684	punten.

De	uitslag	na	de	helft	van	de	com-
petitie	is:	
1.	Rob	van	Achterbergh	 32602	pt		
2.	An	van	der	Meer	 31559	pt	
3.	Annie	Veenhof	 31544	pt

HVM hockeyers niet op dreef
Mijdrecht	 -	Zondag	speelde	HVM	
uit	 tegen	 Heerhugowaard.	 Op	 het	
winderige	en	sfeerloze	veld	konden	
de	Mijdrechters	hun	draai	niet	vin-
den	en	kwamen	niet	verder	dan	een	
2-2	 gelijkspel,	 waarvoor	 nog	 hard	
moest	worden	gevochten.

Heerhugowaard	 maakte	 vanaf	 het	
begin	duidelijk	dat	het	voor	de	winst	
wilde	gaan,	met	veel	inzet.	Al	in	de	
eerste	 minuut	 moest	 keeper	 Red-
mar	Stienstra	gestrekt	naar	de	hoek	
om	een	doelpunt	te	voorkomen.

Tien	minuten	lang	stond	HVM	flink	
onder	 druk.	 De	 eerste	 strafcorner	
viel	pas	na	13	minuten,	voor	HVM,	
maar	 de	 Mijdrechters	 benutten	
die	niet.	 In	de	24e	minuut	verricht-
te	Stienstra	een	redding	waarbij	de	
aanvaller	ten	val	kwam.	De	scheids-
rechter	 zag	 er	 een	 strafbal	 in,	 die	
werd	benut,	1-0.	Met	rommelig	spel	
kwamen	er	daarna	nog	kansen	voor	
beide	partijen.

In	de	laatste	minuut	voor	rust	moest	
Stienstra	ver	zijn	doel	uit	om	buiten	
de	 cirkel	 een	 doorbraak	 onscha-
delijk	 te	maken.	Vlak	daarna	kreeg	
Mats	 Kaas	 een	 goede	 kans	 aan	
de	 andere	 kant	 van	 het	 veld.	 Kaas	
speelde	met	een	speciale	bescher-
ming	om	zijn	vinger,	die	hij	twee	we-
ken	 geleden	 in	 de	 wedstrijd	 tegen	
Scoop	Delft	had	gebroken.

Incident
De	tweede	helft	begon	met	een	in-
cident,	 aanvoerder	 en	 coach	 van	
HVM	kregen	een	groene	kaart	om-
dat	 HVM	 een	 minuut	 later	 op	 het	
veld	 kwam	 dan	 de	 tegenstander.	
De	scheidsrechters	waren	scheutig	
met	kaarten	voor	HVM,	vier	groene	
en	een	gele,	tegen	niet	één	voor	de	

thuisclub.	 Er	 was	 een	 curieus	 mo-
ment,	 toen	 het	 spel	 moest	 worden	
stilgelegd	omdat	een	van	de	doelen	
omwoei.	 Na	 20	 minuten	 leverden	
twee	 strafcorners	 van	 HVM	 weer	
geen	doelpunten	op.

Vlak	daarna	 kreeg	Heerhugowaard	
een	 vrije	 kans,	 maar	 ook	 die	 werd	
niet	 benut.	 Halverwege	 de	 tweede	
helft	moest	een	speler	van	Heerhu-
gowaard	met	een	knieblessure	van	
het	veld.
Even	 later	 kreeg	 HVM-verdediger	
Martijn	Hensbroek	een	stick	 in	zijn	
gezicht en kon niet verder spelen.
Controle	 in	 het	 ziekenhuis,	 na	 de	
wedstrijd,	 gaf	 gelukkig	 aan	 dat	 de	
blessure	niet	ernstig	was.

Spectaculair
De	 wedstrijd	 eindigde	 spectacu-
lair.	 In	de	29e	minuut	soleerde	Ca-
sper	Wilmink	 langs	een	aantal	ver-
dedigers	en	de	keeper,	en	tikte	be-
heerst	de	bal	 in	het	 lege	doel,	1-1.	
Meteen	daarna	creëerde	Heerhugo-
waard	een	goede	kans,	die	Stienstra	
nog	kon	keren,	maar	een	minuut	la-
ter	was	hij	kansloos:	2-1.	HVM	 liet	
het	 hoofd	 niet	 hangen	 en	 maakte	
direct	gelijk.
Zwaar	onder	druk	gezet	door	Mats	
Wissink	werkte	een	verdediger	een	
harde	 inzet	 van	Daniel	de	Graaf	 in	
eigen	doel.	

Beide	 teams	bleven	nog	gaan	voor	
de	 winst,	 wat	 nog	 enkele	 kansen	
opleverde,	maar	het	bleef	2-2.
De	schade	voor	HVM	bleef	beperkt	
omdat	 naaste	 concurrenten	 Hoek-
sche	 Waard	 en	 Abcoude	 tegen	 el-
kaar	 gelijk	 speelden,	 maar	 het	 ge-
lijke	spel	werd	gevoeld	als	een	ne-
derlaag.	 Casper	 Slot	 werd	 aan	
Mijdrechtse	kant	man	van	de	match.

Nieuwe sponsorkleding voor HVM B2
Mijdrecht -	 Het	 heeft	
even	 geduurd,	 maar	 ein-
delijk	 heeft	 voltallig	 MB2	
van	 Hockey	 Vereniging	
Mijdrecht	 haar	 nieuwe	
trainingspakken	 en	 wed-
strijdshirts	 in	 de	 armen	
kunnen	 sluiten.	 Voortaan	
betreedt	het	team	het	veld	
gehuld	 in	 rode	 jassen	 en	
blauwe	 broeken,	 gespon-
sord	 door	 Niels	 Wortman	
met	zijn	bedrijf	Time2View.	
Daarnaast	hebben	de	mei-
den	nieuwe	wedstrijdshirts	
gekregen.	De	gloednieuwe	
kleding	zal	ongetwijfeld	de	
resultaten	 van	 het	 prima	
presterende	team	ten	goe-
de	 komen.	 Met	 nog	 een	
laatste	 wedstrijd	 voor	 de	
winterstop	 te	 gaan,	 staat	
de	 B2	 nu	 met	 één	 puntje	
achterstand	 op	 een	 vier-
de	 plek.	 Maar	 de	 compe-
titie	 is	 zeker	 nog	 niet	 ge-
speeld,	 dus	 de	 droom	 om	
kampioen	te	worden	is	nog	
lang	 niet	 vervlogen!	 HVM	
B2	 dankt	 Time2View	 voor	
de	mooie	pakken	en	shirts.
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CSW E8M wint beker-
wedstrijd tegen Breukelen
Wilnis -	 Afgelopen	 zaterdagoch-
tend	 24	 november	 speelden	 de	
voetbalmeiden	van	CSW	E8M	uit	te-
gen	 de	 jongens	 van	 Breukelen	 FC	
E7.	Deze	keer	werd,	 inmiddels	na	3	
gewonnen	 competitie	 wedstrijden,	
een	 mooie	 overwinning	 op	 de	 jon-
gens	van	Breukelen	behaald.
In	de	eerste	helft	namen	de	meiden	
gelijk	het	overwicht.	Al	snel	was	het	
Cato	die	het	eerste	doelpunt	scoor-
de	 door	 hem	 keihard	 in	 te	 knal-
len.	 De	 tegenstander	 gaf	 niet	 op,	
en	 maakte	 heel	 snel	 de	 gelijkma-
ker.	De	rest	van	de	eerste	helft	bleef	
E8M	aanvallen,	met	veel	kansen	op	
doelpunten,	waarbij	Gitta	2-1	scoor-
de	,	en	vervolgens	Noah	3-1	toen	de	
scheidsrechter	 floot	 voor	het	 einde	
van	de	eerste	helft.
Na	 een	 goed	 gesprek	 met	 coach	
Rodger	 tijdens	 de	 rust	 gingen	 de	

meiden	de	2e	helft	gelijk	in	de	aan-
val	 met	 goed	 resultaat.	 Via	 een	
mooie	 voorzet	 van	 Cato	 scoorde	
Gitta	4-1.	Rhowy	wist	op	rechts	een	
aantal	 keren	 goed	 door	 te	 breken,	
met	een	paar	mooie	schoten	op	het	
doel	 en	 diverse	 voorzetten.	 Vervol-
gens	 schoot	 Zara	 helemaal	 vanuit	
achter	het	veld	het	doel	in	waardoor	
de	stand	5-1	werd.	Toen	kwamen	de	
meiden	helemaal	los.
De	 jongens	kwamen	af	en	 toe	nog	
terug,	maar	CSW	had	ook	nog	An-
ne,	die	alle	jongens	achterin	de	baas	
was	en	de	bal	steeds	weer	naar	vo-
ren	 wist	 te	 krijgen	 en	 Quinty	 die	
rechtsachter	alle	ballen	wist	te	her-
overen.	Isa,	de	keepster,	heeft	met	2	
mooie	 reddingen	 weten	 te	 voorko-
men	dat	de	 jongens	nog	een	doel-
punt	 maakten.	 De	 eindstand	 bleef	
hierdoor	5-1.

Acropieten staan paraat 
voor GVM’79
Mijdrecht -	De	sportieve	gymnas-
ten	en	turners	van	Gymnastiek	Ver-
eniging	Mijdrecht	(GVM’79)	hebben	
goede	 connecties	 met	 sint	 &	 piet.	
Zo	is	de	groep	Acropieten	ontstaan.	
Deze	lenige	hulppieten	zijn	in	te	hu-
ren	 voor	 een	 vriendelijke	 prijs	 ten	
bate	van	de	clubkas.

De	gymvereniging	wil	namelijk	geld	
bijeenbrengen	 voor	 nieuwe	 toe-
stellen	en	om	de	kinderen	extra	 te	
kunnen	 laten	 trainen	 in	de	 turnhal.	
Naast	 sponsoring	 die	 welkom	 is,	
hebben	de	acrobaten	deze	origine-

le	 manier	 van	 fondsenwerving	 be-
dacht	 om	 de	 inkomsten	 uit	 contri-
butie	mee	aan	te	vullen.	
GVM’79	telt	zo’n	150	leden	die	elke	
week	actief	zijn.	Jongens	en	meisjes	
kunnen	al	 vanaf	3	 jaar	oud	de	ba-
sisbewegingen	van	het	turnen	leren.	
Spelenderwijs	 wordt	 duidelijk	 wat	
ze	leuk	vinden	en	kunnen	ze	kiezen	
voor	 de	 turnselectie	 of	 voor	 acro-
gymnastiek.
De	 kinderen	 krijgen	 professionele	
begeleiding	van	o.a.	Esther	de	Vries,	
fysiotherapeut	 en	 oud-Nederlands	
kampioen	in	2003	en	2004.

Biljart De Merel 1 slaat 
slag in de tweede divisie
De Ronde Venen	-	In	speelweek	14	
was	De	Merel/Heerenlux	1	de	grote	
winnaar	door	naaste	concurrent	De	
Paddestoel	 1	 met	 9-0	 genadeloos	
af	 te	 straffen.	 Deze	 grote	 overwin-
ning	was	mede	te	danken	aan	Bert	
Fokker	 (zie	 foto)	 die	met	 een	 serie	
van	 17	 caramboles	 de	 procentueel	
hoogste	serie	van	de	week	maakte.	
Paul	 Schuurman	 was	 voor	 DIO	 de	
grote	man	met	de	kortste	partij	van	
de	week	in	15	beurten.

1e divisie:
De	 Paddestoel	 2	 bond	 met	 7-2	 De	
Merel/Heerenlux	4	aan	de	zegekar.	
Jim	 van	 Zwieten,	 Cock	 Verver	 en	
Robert	Daalhuizen	hielden	de	pun-
ten	 In	 eigen	huis.	 Jeroen	Vis	 voor-
kwam	 een	 totale	 nederlaag	 door	
Pim	 de	 Jager	 te	 verslaan.	 Bob’s	
Bar	 won	 enigszins	 verrassend	 met	
5-4	van	De	Springbok	1.	Erik	Spie-
ring	 en	 Daniel	 de	 Bruin	 zorgden	
voor	 de	 “vijfpunter”	 van	 Bob’s	 Bar.	
Hans	 van	 Eijk	 en	 Willem	 Holla	 na-
men	vier	punten	mee	naar	De	Hoef.	
De	Schans	verloor	nipt	met	4-5	van	
De	 Kuiper/van	 Wijk.	 Dirk	 van	 Ype-
ren	 en	 Ton	 Brantsema	 waren	 de	
winnaars	voor	De	Schans.	Kees	de	
Zwart	en	Nico	Koster	zorgden	voor	
de	Wilnisse	punten.	De	Merel/Hee-
renlux	3	was	met	7-2	een	maatje	te	
groot	 voor	 ASM	 Mijdrecht	 4.	 Wim	
Berkelaar,	Cor	van	Wijk	en	Hans	Le-
vy	waren	veel	te	sterk	voor	hun	te-
genstanders.	 Willem	 van	 der	 Graaf	
redde	de	eer	voor	ASM	Mijdrecht	4.	

ASM	Mijdrecht	3	was	met	4-5	 las-
tig	 voor	DIO.	Paul	Schuurman	eta-
leerde	zijn	klasse	tegen	Roy	Leem-
reize	en	noteerde	een	moyenne	van	
9,333.	Eric	Brandsteder	had	maar	21	
beurten	nodig	 tegen	Thijs	Pieterse.	
Ramon	Alblas	en	Peter	van	der	Ham	
wonnen	in	weinig	beurten	van	Her-
man	Turkenburg	en	Bert	Dijkshoorn.

2e divisie:
ASM	 Mijdrecht	 1	 verpletterde	 De	
Paddestoel	 3	met	9-0.	Rene	Hoog-
enboom,	 Cor	 Ultee,	 Gerrie	 Hölz-
ken	en	Leo	Persoon	wonnen	van	de	
Mijdrechtenaren.	De	Merel/Heeren-
lux	2	verloor	nipt	met	4-5	van	ASM	
Mijdrecht	 2.	 De	 spannendste	 par-
tij	was	 tussen	Dorus	van	der	Meer	
en	 Hendrik	 Versluis.	 Dorus	 won	
met	 slechts	 één	 carambole	 ver-
schil.	Cens	1	was	met	9-0	duidelijk	
te	sterk	voor	De	Kromme	Mijdrecht.	
Joop	Luthart,	Evert	Driehuis,	Vincent	
Roeleveld	 en	 Sander	 Pater	 hadden	
geen	 kind	 aan	 hun	 tegenstanders.	
De	Springbok	2	was	met	2-7	kans-
loos	 tegen	 Stieva	 Aalsmeer.	 Derk	
Bunders,	Ron	de	Beer	en	Lucia	Bur-
ger	namen	de	punten	mee	naar	Wil-
nis.	Jan	Felix	redde	de	eer	voor	zijn	
team.
De	 Merel/Heerenlux	 1	 verstevigde	
zijn	koppositie	met	9-0	tegen	naas-
te	concurrent	De	Paddestoel	1.	Bert	
Fokker,	 Kees	 Griffioen,	 Walter	 van	
Kouwen	 en	 Eric	 Aarsman	 waren	
oppermachtig	 tegen	een	 falend	De	
Paddestoel	1.	

Korfballers De Vinken A1 
te sterk voor TOP A3
Vinkeveen -	 Voor	 de	 korfbal-
lers	 van	De	Vinken	A1	 stond	afge-
lopen	 zaterdag	 de	 wedstrijd	 tegen	
TOP/Wereldtickets	 A3	 op	 het	 pro-
gramma,	De	Vinken	A1	begon	sterk	
en	 overrompelde	 de	 tegenstan-
der	compleet.	De	eerste	score	voor	
de	 equipe	 van	 makelaardij	 Witte	
was	van	Mark	de	Haan	1-0.	Pascal	
Hoogeboom	 bracht	 met	 een	 kans-
je	 de	 stand	 op	 2-0.	 TOP/wereldtic-
kets	 had	 weinig	 in	 te	 brengen	 te-
gen	het	 felle	 en	 fanatieke	 spel	 van	
De	Vinken.	De	Vinkeveners	jaagden	

de	tegenstanders	flink	op	en	dat	re-
sulteerde	in	veel	balwinst.	Het	twee-
de	 aanvalsvak	 had	 het	 aanvallend	
wat	 moeilijker	 maar	 kwam	 uitein-
delijk	 toch	 tot	 scoren	 door	 een	 af-
standsschot	 van	 aanvoerder	 Jelle	
Mul.	TOP/Wereldtickets	kon	iets	te-
rug	doen	 in	de	score:	3-1	maar	De	
Vinken	bleef	goed	uitverdedigen	en	
dat	 leverde	 bij	 de	 middenlijn	 bal-
winst	op.	Pascal	Hoogeboom	onder-
schepte	de	bal	en	leverde	een	goeie	
pass	af	op	de	vrijstaande	Robin	van	
der	Vliet:	4-1.	De	thuisploeg	liet	leuk	
korfbal	zien,	er	waren	diverse	mooie	
acties	en	dat	 leverde	zo	nu	en	dan	

ook	 een	 doelpunt	 op.	 De	 bekeken	
spelende	 Danielle	 Gijsen	 kon	 met	
een	paar	kansjes	rond	de	paalzone	
de	stand	naar	6-1	tillen.	
Het	 kan	 bijna	 niet	 meer	 fout	 gaan	
voor	 de	 Vinkeveense	 formatie	 van	
de	trainer-coaches	Ellen	Stokhof	en	
Marcel	st	Nicolaas.	Zeker	niet	 toen	
Robin	 van	 der	 Vliet	 haar	 tweede	
doelpunt	van	de	dag	maakte	via	een	
afstandsschot:	 8-1.	 De	 ruststand	
zou	op	9-3	komen	omdat	Jelle	Mul	
nog	een	afstandsschot	raak	knalde.
Na	 de	 rust	 kwam	 de	 Witte-equipe	

wat	 minder	 sterk	 uit	 de	 startblok-
ken	 en	 TOP/Wereldtickets	 greep	
voorzichtig	de	kans	om	iets	terug	te	
doen:	9-4.	De	Vinken	pikte	al	snel	de	
draad	weer	op	en	zette	verschillende	
gevaarlijke	aanvallen	op.	Een	mooie	
actie	van	Mark	de	Haan	ging	doel-
treffend	raak	en	er	volgden	nog	ve-
le	andere	leuke	kansen.	Met	dit	spel	
kan	 De	 Vinken	 A1	 misschien	 wel	
van	betekenis	zijn	voor	de	bovenste	
plekken	op	de	ranglijst.	In	de	laatste	
tien	minuten	kon	de	thuisploeg	nog	
verder	uitlopen	via	 treffers	van	Da-
nielle	Gijsen,	Robin	van	der	Vliet	en	
Mark	de	Haan:	eindstand	15-7.

Bridgevereniging Hartenvrouw
De Ronde Venen -	Op	20	novem-
ber	werd	de	voorlaatste	 zitting	van	
de	 tweede	 competitieronde	 ge-
speeld.	 In	 de	 A,	 met	 twaalf	 paren,	
eindigde	 het	 paar	 Renske	 Visser/
Francis	Terra	als	eerste	met	58.33%.	
Het	 combipaar	 Tini	 Geling	 en	 Jes-
sie	Piekaar	volgden	als	tweede	met	
55%.	Ted	Brand	en	Alice	Oostendorp	
komen	 weer	 in	 opmars	 en	 eindig-
den	als	derde	met	52.92%.	Dan	de	
competitie:	 Dankzij	 een	 voortreffe-
lijke	invalster	(Tini	Geling)	heeft	het	
paar	Elly	van	Nieuwkoop/Jessie	Pie-
kaar	hun	eerste	plek	weer	veroverd.	
De	dames	Kitty	van	Beem/Agnes	de	
Kuijer	 zijn	nu	 tweede,	met	een	ge-
ring	 verschil	 op	 paar	 één,	 en	 kun-
nen	volgende	week	alsnog	de	eer-
ste	plaats	 verwerven.	Dit	geldt	ook	
voor	paar	nummer	drie,	Kokkie	van	
den	 Kerkhoven	 en	 Corrie	 Smit.	 Zij	
moeten	echter	ietsje	harder	werken,	
het	 verschil	 is	 niet	 onoverbrugbaar	
lijkt	 me.	 De	 paren	 Froukje	 Kraaij/
Anneke	 van	 der	 Zeeuw,	 Gertru-
de	 Doodkorte/Floor	 Janssen,	 Rei-
na	 Slijkoord/Rita	 Vromen	 en	 Ploon	

Roelofsma/Marja	 Slinger	 drijven	
volgens	 insiders	 onherroepelijk	 af	
naar	 het	 zwarte,	 Bermuda,	 gat	 van	
de	B.	U	moet	wel	gigantisch	scoren	
wil	 het	 onheil	 nog	 te	 keren	 zijn.	 In	
de	B,	 ook	met	 twaalf	 paren,	 zetten	
Wil	 Blansert	 en	 Ineke	 Hilliard	 een	
pracht	 resultaat	 neer,	 63.33%,	 en	
werden	 daarmee	 eerste.	 Als	 twee-
de	volgde	het	paar	Ciska	Goudsmit/
Trudy	Fernhout	met	58.33%.Trees	El-
lerbroek	 en	 Mita	 Maas	 lieten	 zich	
ook	niet	onbetuigd	en	werden	met	
57.92%	 derde.	 Dan	 de	 competitie:	
Eerste	 blijven	 José	 Möller	 en	 Ank	
Reems.	 Het	 paar	 Ciska	 Goudsmit/
Trudy	 Fernhout	 behield	 hun	 stand-
vastige	 koers	 en	 staan	 nu	 tweede,	
met	 1%	 verschil	 volgen	 Wil	 Blan-
sert	en	Ineke	Hilliard	als	derde.	Het	
lijkt	erop	dat	deze	drie	paren,	met	in	
hun	kielzog	Vera	van	Wessem	en	El-
ly	van	Brakel,	afstevenen	op	de	Vic-
toriawatervallen	van	de	A.
Volgende	 week	 voor	 u	 allen	 (A	 en	
B	lijn)	de	eindsprint,	dan	zal	blijken	
wie	uiteindelijk	eerste	in	de	A	wordt	
en	wie	de	A	bereikt.	

De Vinken afgedroogd
Vinkeveen -	 Tegen	 het	 nog	 punt-
loze	Achilles	uit	Den	Haag	kon	het	
eerste	 korfbal-achttal	 van	 De	 Vin-
ken	geen	vuist	maken.	Een	magere	
eerste	helft	werd	gevolgd	door	een	
niet	veel	betere	tweede	speelperio-
de.	Achilles	kon	met	een	ruime	10-
20	overwinning	 terug	naar	de	 resi-
dentie.
Trainer-coach	 Johan	 Kroon	 moest	
vorige	week	flink	in	de	reserves	tas-
ten.	Gerwin	Hazeleger	speelde	weer	
op	de	plek	van	de	langdurig	gebles-
seerde	 Peter	 Koeleman	 en	 Emese	
Kroon	verving	de	eveneens	nog	niet	
herstelde	Mariska	Meulstee.	Rogier	
Schoenmaker	 stond	 in	de	basis	op	
de	 plaats	 van	 Peter	 Kooijman.	 Sa-
men	 met	 Rudy	 Oussoren,	 Melanie	
en	Emese	Kroon	begon	Schoenma-
ker	 in	 de	 aanval.	 De	 Vinkendefen-
sie	werd	gevormd	door	Eva	Heme-
laar,	Annick	Stokhof,	Gerwin	Haze-
leger	en	Kelvin	Hoogeboom.	
Drie	 fraaie	 afstandstreffers	 van	
Emese	 Kroon,	 Rudy	 Oussoren	 en	
Kelvin	Hoogeboom	gaven	het	ABN-
AMRO-team	 een	 uitstekende	 ou-
verture.	Daarna	echter	was	de	Vin-
keveense	 scoringskoek	 bijna	 he-

lemaal	 op.	 Achilles	 herpakte	 zich,	
ging	erop	en	erover	en	ondanks	een	
tweede	 treffer	 van	 Rudy	 Oussoren	
was	het	met	de	rust	4-7	voor	de	Ha-
genaars.

Krachteloos
Direct	 na	 rust	 mocht	 Kelvin	
Hoogeboom	 een	 door	 Hazeleger	
meegekregen	 strafworp	 verzilve-
ren.	Het	mocht	niet	 veel	 baten.	De	
bezoekers	kwamen	 lekker	op	dreef	
en	pas	op	5-12	kon	Melanie	Kroon	
weer	 iets	 terugdoen.	 De	 rest	 van	
de	 wedstrijd	 liep	 de	 Vinkeveense	
hoofdmacht	 achter	 de	 feiten	 aan.	
Tegenover	 elk	 Vinkendoelpunt	 liet	
Achilles	er	 twee	noteren,	waardoor	
de	 eindstand	 een	 ontnuchterende	
10-20	werd.	
De	resterende	Vinkentreffers	waren	
van	Kelvin	Hoogeboom	(2x),	Gerwin	
Hazeleger	en	Emese	Kroon.
Deze	week	krijgt	De	Vinken	de	kans	
om	zich	te	revancheren.	Op	bezoek	
bij	 het	 mede	 onderaan	 staande	 en	
nog	 volledig	 puntloze	 ZKC	 is	 het	
van	 belang	 om	 punten	 te	 pakken	
om	niet	al	direct	in	de	degradatiezo-
ne	verzeild	te	raken.

Hertha  C1 wint overduidelijk
van Olympia

Vinkeveen	-	Vorige	week	moest	Hertha	C1	aantreden	
in	 Hilversum	 bij	 Olympia.Na	 de	 aftrap	 ging	 het	 heel	
snel.	 De	 spits	 van	 Olympia	 werd	 met	 een	 lange	 bal	
aangespeeld	 en	 pingelde	 zijn	 weg	 richting	 het	 doel	
van	Hertha.	Het	lukte	hem	om	te	schieten	en	binnen	
drie	minuten	stond	Hertha	met	1-0	achter.	 In	de	ze-
vende	 minuut	 kopte	 Michael	 prachtig	 de	 bal	 tussen	
de	 touwen	 van	Olympia,	 1-1.	Hertha	bleef	 aanvallen	
en	in	de	vijftiende	minuut	trapte	Rene	een	strakke	bal	
diagonaal	over	de	grond	in	de	hoek	van	het	doel	van	
Olympia,	1-2.	Dit	bleef	zo	tot	de	rust.	.Al	snel	na	de	rust	
scoorde	Hertha	1-3.	Hertha	C1	bleef	combineren	en	

zelfs	 een	 twijfelachtig	 besluit	 van	 de	 scheidsrechter,	
waardoor	Olympia	een	vrije	trap	kreeg	net	buiten	de	
zestien	meter,	kon	er	niet	voor	zorgen	dat	Hertha	uit	
het	spel	werden	gebracht.	Sterker	nog,	in	de	twintig-
ste	minuut	wist	Rene	een	lange	bal	aan	te	nemen,	hij	
speelde	zich	vrij	en	trapte	de	bal	in	de	goal,	1-4,	Olym-
pia	had	het	nakijken.	Er	kwamen	nog	een	paar	mooie	
kansen	voorbij	voor	Michael,	Rene	en	Juliaan.	Vijf	mi-
nuten	voor	het	einde	van	de	wedstrijd	werd	Rene	nog	
door	de	scheidsrechter	van	het	veld	gestuurd.	Een	wel	
heel	 zware	 beslissing	 van	 deze	 scheids.	 Het	 mocht	
Olympia	niet	meer	baten.	Want	1-4	werd	de	eindstand.

Mijdrechts team de winnaar
Stoelhonkbaltoernooi Spel 
en Sport heel sportief

De Ronde Venen -	Acht	teams	uit	
IJmuiden,	 Velsen,	 Uithoorn	 en	 De	
Ronde	 Venen	 speelden	 eind	 no-
vember	 in	 de	 Argonkantine	 om	 de	
Kees	van	Ankerentrofee	van	Spel	en	
Sport.	
Het	 toernooi	 begon	 om	 10.00	 uur	
met	 koffie	 met	 wat	 lekkers.	 Daar-
na	werd	een	aantal	wedstrijden	ge-
speeld.	 Het	 leek	 soms	 of	 Ajax	 en	
Feyenoord	 aan	 het	 spelen	 waren	 -	
maar	 zonder	 geschreeuw,	 gevloek	
en	geschop	-,	er	werd	gejuicht,	ge-
lachen	en	gebruld.
Na	 de	 lunch,	 waarbij	 de	 teams	 el-
kaar	 beter	 leerden	 kennen,	 speel-
den	 de	 deelnemers	 met	 nieuwe	
kracht	weer	spannende	wedstrijden.

Dit	toernooi	is	mogelijk	door	de	in-
zet	van	vrijwilligers	van	SV	Argon	en	
van	Spel	en	Sport	en	door	de	spon-
soring	 van	 Reurings	 Onroerend	
Goed	 uit	 De	 Ronde	 Venen,	 waar-
door	 de	 spelers	 voorzien	 konden	
worden	van	koffie	met	wat	 lekkers,	
een	lunch	en	een	drankje.	Ook	vol-
gend	jaar	sponsort	Reurings	Onroe-
rend	Goed	het	toernooi.
Na	 een	 zeer	 sportieve	 en	gezellige	
wedstrijddag	kreeg	elke	deelnemer	
en	 vrijwilliger	 een	 herinneringscer-
tificaat	en	reikte	Kees	van	Ankeren,	
oud-voorzitter	van	Spel	en	Sport	de	
wisselbeker	uit	aan	de	winnaar,	de	
Stee-inners,	 een	 team	 van	 Spel	 en	
Sport,	dat	elke	week	speelt



Argon F2 sterkste in derby
Mijdrecht - Zaterdag stond voor Argon F2 de 
derde en laatste poulewedstrijd voor de beker op 
het programma. De eerste twee wedstrijd waren 
gewonnen en dus hadden de boys genoeg aan 
een puntje. Maar met een puntje zou Argon geen 
genoegen nemen, er stond namelijk veel meer op 
het spel.
De wedstrijd was wederom een derby, nu tegen 
Hertha F2. 

Eerste helft.
Argon begon fel en sterk aan de wedstrijd, met 
mooi samenspel werd al snel Milan in stelling ge-
bracht voor het doel van Hertha, even links en 
rechtsom kappen en de 0-1 lag erin. Niet veel la-
ter weet de Hertha-verdediging de bal niet goed 
weg te werken en kan Romijn snoeihard uithalen 
vanuit de tweede lijn, 0-2. Ook voor de 0-3 mag 
Romijn aan tekenen, al had hij nu wat meer moei-
te om de bal achter de keeper te krijgen. Argon 
blijft sterk spelen en dankzij zeer goed verdedi-
gingswerk van Levi, Zeppe en Tim, kan Pablo al-
vast aan de warme chocolade melk gaan.
Daan mag de 0-4 maken, hij weet de uittrap van 
de keeper perfect te onderscheppen en met een 
schot in het dak van het doel is het raak.

Voor rust weet Achraf de score uit te breiden naar 
0-6 door twee schitterende goals uit voorzetten 
van Zeppe.

Tweede helft.
Een trotse peptalk in de rust en de F2 was er weer 
klaar voor.
Nadat er zo’n 20 goede kansen niet benut waren 
mochten ze weer een score noteren. Daniel had, 
bij een corner, Tim super zien vrijstaan, zijn schot 
kwam voor de voeten van Milan en in een keer lag 
de bal in de netten. 
Al tikkend speelde Argon zich, vanaf de aftrap, 
weer een weg naar voren, nu was het Levi die de 
bal klaarlegde voor Zeppe en ze de 0-8 konden 
bijschrijven. 
De 0-9 is voor hun verdediger, Tim, weer stond hij 
vrij bij een corner en jaagde de bal in de touwen.
Het tiende doelpunt was voor Daan, na een schit-
terende solo door de Hertha-verdediging heen, 
plaatste hij de bal in de hoek van het doel.
Terwijl de F2 zich de chips al rijk rekende wist 
Hertha door te dringen en te scoren. Geen chips, 
of toch wel!!!!! Nadat Argon had afgetrapt werd er 
netjes overgetikt en was het Romijn die uithaalde 
en de eindstand op 1-11 zette.

Veenshuttle heren 2 
behoudt de koppositie
Vinkeveen - Vrijdagavond 23 no-
vember was de eerste returnwed-
strijd voor het heren 2 badminton-
team van Veenshuttle. Thuis was het 
met 6-2 winst toch een spannen-
de wedstrijd door diverse 3 setters. 
Nos kon helaas niet mee vanwege 
een lastige rugblessure. In sporthal 
de Meent werd het spits afgebeten 
door Pieter en Hans in de dubbel. 
Na enig wennen aan de zaal trokken 
ze de wedstrijd naar zich toe, 15-21 
en 18-21. Johan en Joop hadden in 
hun dubbel in beide sets moeite in 
het begin. Maar uiteindelijk werden 
ook deze sets met 15-21 en 18-21 
gewonnen. Hierna werden vier sin-
gles gespeeld. Hans was duidelijk 
heer en meester, 13-21 en 8-21. Pie-
ter sleepte de twee sets met hard 

werken binnen, 17-21 en 17-21. Na 
enige weken last gehad te hebben 
van een behoorlijke enkelblessure, 
overigens niet opgelopen met bad-
minton, presteerde Ruud weer ou-
derwets goed. Zijn single werd met 
16-21 en 6-21 gewonnen. De laatste 
single van Johan werd zeer gecon-
centreerd gespeeld en mede daar-
door eveneens een overwinning 
voor Veenshuttle, 13-21 en 15-21. 
Het stond dus ondertussen al 0-6 
voor Veenshuttle. De laatste twee 
dubbels werden dus met vertrou-
wen tegemoetgezien. Maar Ruud en 
Joop hadden toch een hele klus om 
de punten binnen te halen. Tot 17-
17 liepen ze in beide sets achter de 
feiten aan. Hun wedstrijdmentaliteit 
bracht echter toch de overwinning, 

CSW: Barcelona wint Champions League
Wilnis - Na 10 van de 12 wedstrij-
den is afgelopen zaterdag de beslis-
sing gevallen in de kampioenspou-
le van de F-voetballers bij CSW Wil-
nis. Barcelona stond al bovenaan 
met een voorsprong van 5 punten 
op rivaal Chelsea. Dus bij winst te-
gen Bayern Munchen zou een ge-
lijkspel van Chelsea tegen AC Milan 
al voldoende zijn voor de titel. Om 
zelf geen tegendoelpunten te krij-
gen werd Kik op doel gezet. Mees 
nam zijn vertrouwde positie in de 
verdediging in met David en Nick 
kort ervoor. De eerste helft was de 
wedstrijd lang in evenwicht. Jamie, 
Jens en Rami kwamen veel in bal-
bezit op het middenveld , maar de 
verdeding van Bayern hield lang 
stand. Tot ruim halverwege de eer-
ste helft Lars goed wist door te zet-
ten op links op de middenlijn. Hij 

wist de vrijstaande Stan aan te spe-
len. Stan begon aan een lange rush 
naar het doel met twee Bayern spe-
lers in de achtervolging. Die kon-
den hem niet meer inhalen en Stan 
scoorde beheerst met de buitenkant 
rechts in de verre hoek. 1-0! Op het 
andere veld stond Chelsea op dat 
moment al achter. Het vervolg van 
de eerste helft en ook een deel van 
de tweede helft werd een verbe-
ten strijd op het middenveld uitge-
vochten waarbij weinig kansen ont-
stonden voor beide teams. Totdat bij 
een corner van Lars de bal voor de 
voeten van Stan belandde. 2-0! Uit 
wederom een corner werd de bal 
door Bayern van richting veranderd 
waarna weer Stan op de goede plek 
stond om de bal met een volley in 
het doel te werken. 3-0! Toen was 
het verzet van Bayern gebroken en 

Heren van Hertha F4 
maken pas op de plaats
Vinkeveen – Zaterdag stond een 
bekerwedstrijd op het programma 
van Hertha F4 tegen Victoria F15 
die plaatsvond onder “mistige” om-
standigheden. De heren van Hertha 
F4 wisten al in de eerste minuut di-
rect te scoren, waarbij Niels van der 
Maat de honneurs waarnam, 1—0 
voor Hertha F4, en wist vervolgens 
de eerste tien minuten de tegenpar-
tij goed terug te dringen naar hun 
eigen speelhelft en was doorlopend 
in de aanval. Het tij keerde na die 
tien minuten, waarbij keeper Ravi 
Verbruggen goed uitkwam en met 
een sterke redding de aanval van 
de tegenpartij wist te beteugelen. In 
de 13e minuut zag Daan van Dalf-
sen de kans schoon om recht op de 
keeper van Victoria F15 af te gaan, 
maar zag zijn schot net de netten 
niet treffen. Hierna ging het ge-
lijk op, waarbij de spelers van bei-
de partijen heel wat meters afleg-
den over en weer, maar beide teams 
niet echt gevaarlijk werden. Onver-
wachts wist hun snelle Jelle, Wou-
ter Bakker, de bal te veroveren en 
met z’n lange passen speelde hij zo 
de tegenstander uit en verraste de 
keeper met een schot, die prachtig 
doel raakte. De 2-0 viel net voor de 
rust, dus een mooi moment van ti-
ming, om de wedstrijd weer wat ‘po-
wer’ mee te geven.

De rust heeft ook de tegenstander 
goed gedaan, want Victoria F15 gaat 
direct in de tweede helft in de aan-
val en dankzij goedoplettende Kee-
per Noa Verbruggen door goed uit-
komen, kon de aanval beteugeld 
worden. Onverwachts komt Wouter 
Bakker weer in beeld en voordat de 
keeper zich kan verweren weet hij 
de bal weer trefzeker achter de kee-
per te plaatsen en tekent aan voor 
3-0. Hierop laat de tegenpartij niet 

de kop hangen en gaat met vaart 
op keeper Noa af, die de aanval met 
de voet weet te verijdelen. En dan 
breekt Victoria F15 door en staan de 
heren van Hertha F4 wat verbluft te 
kijken als zij ook weten te scoren in 
de 8e minuut van de tweede helft. 
Nog wat beduusd wordt de aftrap 
vanaf de middenstip weer geno-
men, maar ook hier lieten de heren 
zich van de bal aflopen en maakte 
de tegenpartij dankbaar gebruik en 
nog geen minuut later maakten zij 
3-2. Het werd erg spannend voor al-
le toeschouwers langs de zijlijn en 
met scheidsrechter Roxy Beers in 
het veld, verliep de wedstrijd rus-
tig maar strikt. Een aantal Hertha-
nen ontwaakte en probeerde het tij 
te keren, waarbij na een mooie as-
sist van Sem Snoeren op Matthijs 
Kok, de laatste een harde pegel op 
het doel van de tegenpartij afvuur-
de... maar helaas ook net naast ging. 
Jens Broerse liep zich het vuur uit 
de sloffen deze wedstrijd door zowel 
fanatiek te verdedigen maar ook op-
bouwend meewerkte naar een aan-
val. Dit harde werken maakte wel 
dat hij kans zag om een stormram 
richting doel te geven, maar ook 
dit werd door de keeper gekeerd. 
Het leek even niet meer te mogen 
lukken. Inmiddels was de officiële 
speeltijd verstreken en werden aan 
de Hertha-kant de minuten afgeteld 
en toen ineens was daar totaal on-
verwacht en met wat geluk de ge-
lijkmaker door Victoria F15. Het zat 
er deze wedstrijd net niet helemaal 
in, want een 3-0 voorsprong wegge-
ven is jammer, maar ook een aantal 
kansen zat het ‘geluk’ niet helemaal 
mee. Man van de wedstrijd was na-
tuurlijk Wouter Bakker, die alle hoe-
ken van het veld heeft gezien, maar 
natuurlijk ook voor twee prachtige 
goals heeft gezorgd.

in beide sets verlenging, 20-22 en 
21-23. Johan en Pieter hadden ver-
volgens de taak om de nul in stand 
te houden. En dat ging ze erg goed 
af. Niet eenvoudig maar toch duide-
lijk werd er gewonnen met de cijfers 

14-21 en 16-21. Dit resulteerde dus 
in een 8-0 overwinning. Hierdoor 
staat het heren 2 team dus nog on-
geslagen aan de kop van de rang-
lijst in de vierde klas van de heren-
competitie Noord-Holland.

wist ook Lars nog een mooie goal te 
maken. 4-0! Een luid gejuich steeg 
op toen de uitslag van Chelsea tot 

het team doordrong: KAMPIOEN! 
Nog twee wedstrijden en dan de of-
ficiële huldiging.

Mijdrecht - Maandagmorgen 19 no-
vember was Marjan Sprecher (Raad 
van Bestuur Zonnehuisgroep Amstel-
land) aanwezig om de officiële opening 
te verzorgen in Nieuw Avondlicht. Zo 
was er een verhaalvertelling met een 
terugblik op 60 jaar Nieuw Avondlicht. 
Het cadeau bestond uit 60 kleine schil-
derijtjes welke tezamen één schilde-
rij vormen en deze werd onthuld door 
twee bewoners . De middag werd ge-
vuld met een muzikaal optreden van Er-
win Fillee. Op dinsdag was de zaal bijna 
te klein toen de playbackshow begon. 

Wat een succes en wat een origine-
le medewerkers en vrijwilligers zijn er 
werkzaam in Nieuw Avondlicht. Bewo-
ners en gasten hebben genoten van dit 
spektakel. Woensdag werden de tafels 
in de Koepelzaal feestelijk gedekt voor 
de themamaaltijd, waarvoor ook de be-
woners van de Kom en Helmstraat wa-
ren uitgenodigd. ‘s Avonds was er een 
groot feest met zanger Barry Verkuijl 
voor de medewerkers en vrijwilligers. 
Barry kreeg iedereen op de vloer voor 
een dansje en natuurlijk werd de polo-
naise ingezet. Bram Bam voorzag ieder-

een die dat wilde van een karikatuur te-
kening. De kok en medewerkers uit de 
keuken hadden een schitterend koud 
buffet verzorgd. Ja, het was een gran-
dioos feest. Donderdag werd de feest-
week afgesloten met een koudbuffet 
voor de bewoners en de familie. Na de-
ze dagen waren ze allen moe - vrijwilli-
gers waren elke dag in de weer om al-
les op rolletjes te laten lopen - maar 
wat een geweldige week om op terug te 
kijken voor medewerkers, familie, gas-
ten en de bewoners! En dit is uitstekend 
gelukt! Dank daarvoor.

Feestweek in Zorgcentrum
Nieuw Avondlicht

Atlantis E2 wint van gelijkwaardige 
tegenstander De Vinken E2

De Ronde Venen - Afgelopen zater-
dag speelde Atlantis E2 tegen De Vin-
ken E2. De Vinken waren sterk maar 
bij de aanvallen werd er goed ver-
dedigd en kregen zij weinig kansen. 
Esmee benut haar kans wel, maar 
de bal rolt over de korf. Ook Sanne 
kreeg een schietkans die helaas over 
ging. Daarna gooit Esmee de bal naar 
Maud die het eerste doelpunt maakt 
van de wedstrijd, 0-1. Maud ziet nog 
een kans, maar die wordt prima ver-
dedigd door De Vinken. Esmee schiet 
over de korf, maar er is duidelijk meer 
balbezit bij Atlantis. De meiden gooi-
en goed naar elkaar over en bij de 

volgende doorloopbal schiet Maud 
hem erin, 0-2. De Vinken komen sterk 
terug en nemen de wedstrijd over. Zij 
maken dan de 1-2 en al snel de 2-2. 
Deze teams zijn duidelijk aan elkaar 
gewaagd! Weer een kans voor De 
Vinken en de 3-2 is een feit. Toch blij-
ven de meiden doorvechten. Lisette 
speelt hem naar Sanne, Sanne gooit 
de bal naar Maud en net voor de rust 
scoort Maud 3-3.
De tweede helft begint het rustig en 
nemen de meiden veel tijd voor over-
leg, waardoor het spel een beetje stil 
ligt. Tessa gooit de bal van de ene 
helft helemaal naar de andere kant in 

de handen van Maud en zij maakt de 
3-4. De Vinken laten dit niet op zich 
zitten en nemen revanche, 4-4. Liset-
te weet een kans voor de tegenstan-
der tegen te houden door goed te 
verdedigen. Tessa krijgt een schiet-
kans die over gaat, maar gelijk erna 
maakt zij de 4-5.
Maud gooit de bal naar Tessa en die 
benut hem voor de 4-6. Tessa krijgt 
nog een kans en maakt de stand op 
4-7. De Vinken geven zich niet ge-
wonnen en blijven proberen. Uit-
eindelijk scoren zij een welverdiend 
doelpunt en komt de eindstand op 
5-7.
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