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KORT NIEUWS:

Doorrijden na 
aanrijding
Mijdrecht - Maandag 18 no-
vember is er een vrouw aange-
reden door een scooter. De be-
stuurder van de scooter reed 
vervolgens door. Rond 20.00 
uur liep een 71-jarige vrouw uit 
Mijdrecht op de Schepenen-
straat ter hoogte van de krui-
sing met de Schoutstraat. Uit 
de richting van het winkelcen-
trum kwamen er twee scooters 
aangereden. Ze reden in de 
richting van de vrouw en één 
van hen waaide uit de bocht en 
raakte hierdoor de vrouw. Door 
de klap kwam de vrouw ten 
val op straat. Beide bestuur-
ders reden door na de aanrij-
ding. De Mijdrechtse liep let-
sel op aan haar knie en gezicht. 
Signalement: De scooter die 
de vrouw raakte was donker-
rood van kleur. Beide scooter-
rijders droegen een helm. Heeft 
u iets gezien van deze aanrij-
ding of weet u meer? Neem 
dan contact op met de politie 
in Mijdrecht via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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RESERVEER 
NU AL

bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926

ADVERTEREN?
IN DE

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

Om de stap naar je eerste eigen huis een stuk kleiner te 
maken, is de Starters Renteregeling ontwikkeld. Die geeft je 
meer ruimte in je portemonnee. Zo wordt jouw droomhuis 
misschien werkelijkheid. Kom langs, dan bekijken we samen de 
mogelijkheden!

EErstE huis kopEn?
De StarterS renteregeling kan je helpen!

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DuiDELiJk VErhAAL

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
Geen krant 

OntVanGen?

0297-581698

g-star/only/pall mall/vero moda/cars/ltb/name it/petrol

trUien/Jeans/vesten
overHemden/Jassen

9,95/12,95/14,95/19,95*

5,- 10,-15,-
14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

 dames- Heren- en kinderJeans

15,- 25,-Jeans 2 voor

bigl rUimt Het magaZiJn op voor de aankomende 
nieUWe collecties. Heren/dames/kids op=op!!!
*voorbeeld priJZen. nog meer aanbod in de Winkel!

donderdag 28, vriJdag 29, Zaterdag 30 nov. en    Zondag 1 dec. 

big l aalsmeer | Join fasHion | WWW.bigl.nl
ZiJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

magaZiJn
verkoop

Minderheid raad tegen opknappen woonwagencentrum
Meerderheid voor: ‘Moedig dat dit college 
beloftes van eerdere colleges uitvoert’
De Ronde Venen – De uren dat 
er over het woonwagencentrum in 
Wilnis is gesproken de laatste ja-
ren, zijn niet meer te tellen. Avon-
denlang is er – soms zelfs keihard 
– gediscussieerd en gedebatteerd. 
Felle discussies, verwijten over en 
weer. Vooral de VVD was de laatste 
maanden keihard in haart oordeel: 
‘Weg met dat woonwagencentrum. 
Uitkopen... weg ermee... je gaat ille-
galiteit toch niet belonen’. We heb-
ben er de laatste maanden al veel 
overgeschreven. 
Donderdag jl. moest de raad beslis-
sen of zij meeging met het plan van 
het college. Het centrum opknap-

pen en daarna doorverkopen aan 
de woningbouwvereniging. “We zijn 
een slechte huurbaas geweest”, zo 
verklaarde de wethouder. “We heb-
ben veel te weinig onderhoud ge-
pleegd. Alles is verzakt, verrot en 
slecht onderhouden. Het is zelfs 
brandgevaarlijk. Er moet iets gebeu-
ren. Zelfs de rechter heeft dit be-
slist. We moeten nu eens doorzetten 
en het doen. Eerder colleges heb-
ben deze mensen dingen beloofd 
en toegezegd. Of ze dat nu wel of 
niet hadden moeten doen, het is ge-
beurd, en dan moet je het nu in orde 
maken”, aldus wethouder Moolen-
burgh.

Wethouder David Moolenburgh: 
“We moeten gedane beloftes nu na-
komen”.

Wim Stam CU/SGP: “Na falend be-
leid moet er iets gebeuren.”

Falend beleid
“Het is een echt hoofdpijndos-
sier”, aldus Wim Stam van de CU/
SGP. “Een dossier waar door de ja-
ren heen van alles is fout gegaan. 
Er was sprake van falend beleid van 
meerdere raden, colleges en verant-
woordelijke portefeuillehouders, zo-
wel met betrekking tot aanleg van 
standplaatsen, als handhaving om-
trent de bijplaatsing en het bijbou-
wen. Als de standplaatsen in eerste 
aanleg goed waren aangelegd en 
de handhaving strikt toegepast, was 
ons veel ellende bespaard gebleven.
Na jaren gedogen, niet handhaven, 
geen onderhoud, pakt dit college 
het dossier nu voortvarend ter hand. 
Het college heeft de zaken eerst 
zorgvuldig uitgezocht en de beste 
oplossing gezocht. Dat kost 930.000 
euro. Een smak geld, maar dat kost 
het eigenlijk niet. In dit bedrag zit 
70.000 euro die in feite niets met de 
renovatie te maken heeft. Daarnaast 
hebben we voor meer dan een ton 
onderhoudskosten de afgelopen ja-
ren niet uitgegeven en besparen we 
na deze renovatie per jaar 30.000 
euro aan structurele kosten. Als je 
dit allemaal meerekent is dit voor-
stel een aanvaardbare oplossing. 
We maken nu schoon schip, nemen 
ons verlies, maar leggen wel een 
deugdelijk fundament voor de toe-
komst van dit woonwagencentrum”, 
aldus Wim Stam. 
(Vervolg elders in deze krant)

College wil einde aan opslag/verkoop 
lpg in de dorpskern van Mijdrecht
Mijdrecht - Het college van B en 
W wil de komende maanden een 
aantal stappen zetten om de opslag 
en verkoop van lpg bij Van Nieuw-
kerk aan Bozenhoven in Mijdrecht 
te beëindigen. Het beëindigen van 
de lpg-activiteiten is een oude wens 
van de gemeente. De activiteiten 
horen wat de gemeente betreft niet 
thuis in het centrum van Mijdrecht. 
Bij het tankstation van Van Nieuw-
kerk aan Bozenhoven wordt naast 
benzine en diesel ook lpg verkocht. 

Het college vindt dit een onwenselij-
ke situatie en vindt dat lpg-activitei-
ten buiten de bebouwde kom moe-
ten plaatsvinden. De veiligheidsei-
sen die gesteld worden aan de op-
slag van lpg worden steeds stren-
ger. Buiten de bebouwde kom kan 
veel beter op die veranderende ei-
sen worden ingespeeld. Als de lpg-
activiteiten worden beëindigd, leidt 
dit tot een verbetering van de leef-
baarheid. Het college van B en W 
gaat de gemeenteraad nu voorstel-

len om de eigenaar van het tanksta-
tion fi nancieel te compenseren voor 
het beëindigen van zijn lpg-activi-
teiten. Daarvoor is een bedrag no-
dig van 135 duizend euro. Verschil-
lende partijen zullen hier een bij-
drage aan leveren, de gemeentelij-
ke bijdrage bedraagt 55 duizend eu-
ro. Het college gaat de gemeente-
raad vragen hiermee in te stemmen. 
Dit raadsvoorstel wordt waarschijn-
lijk in de raadsvergadering van 19 
december behandeld.

Wim Stam verkozen tot lijsttrekker 
van de ChristenUnie-SGP
De Ronde Venen - Op de ledenver-
gadering van 18 november jongstle-
den is Wim Stam verkozen als lijst-
trekker voor de ChristenUnie-SGP. 
In het bijzijn van de voorzitter van 
het landelijk partijbestuur van de 
ChristenUnie Piet Adema, ging de 
ledenvergadering unaniem akkoord 
met zijn voordracht. 
Wim Stam werd na de gemeente-
raadsverkiezingen in 2010 fractie-
voorzitter van de ChristenUnie-SGP 
doordat Kees Schouten bij de co-
alitievorming wethouder werd en 
heeft de afgelopen jaren met Har-
men Hoogenhout zitting gehad in 
de raad. De passie die Wim Stam 

heeft voor het raadswerk en de op-
gedane kennis en kunde maken 
hem een uitstekende kandidaat om 
de komende vier jaar de fractie te 
leiden. 
Jaco de Groot, voorzitter van de 
kiesvereniging van de Christen-
Unie geeft desgevraagd aan zeer 
verheugd te zijn dat Wim de kar wil 
blijven trekken: “Goede mensen zijn 
schaars en in Wim hebben we een 
bevlogen bestuurder die onze par-
tij uitstekend kan leiden. De num-
mer 2 op de lijst is Ton Sligtenhorst, 
vanuit de SGP. Ton is een onderne-
mer uit Vinkeveen en is een nieuw 
gezicht binnen de partij. Hij neemt 

de plaats in van Harmen Hoogen-
hout (ChristenUnie), die op num-
mer drie op de lijst staat. Nummer 4, 
5 en 6 worden respectievelijk inge-
vuld door Arie Vossestein (SGP) uit 
Waverveen, Wouter Kroese (Chris-
tenUnie) uit Vinkeveen en Ardi Nap 
(SGP) uit Wilnis. 
De ChristenUnie en SGP zijn partij-
en die met nadruk oog hebben voor 
de mensen om ons heen. Zeker ook 
in deze tijd als de gemeente socia-
le taken gedelegeerd krijgt van het 
rijk is het nodig als we kijken naar 
de mensen in onze gemeente. De 
ChristenUnie-SGP is een partij voor 
‘iedereen én voor U’. “

Getuigen 
gezocht
Vinkeveen - Dinsdagavond 
19 november vond een wo-
ningoverval plaats. 
Omstreeks 19.10 uur kreeg 
de politie de melding van een 
woningoverval aan de Heren-
weg. Meerdere personen dron-
gen de woning binnen en be-
dreigden de 56-jarige bewoon-
ster met een wapen. Vervol-
gens gingen zij er met een nog 
onbekende buit vandoor. De 
vrouw raakte lichtgewond. De 
politie heeft de zaak in onder-
zoek en roept getuigen op zich 
te melden. Heeft u meer infor-
matie over deze zaak, neemt u 
dan contact op via 0900-8844. 
Anoniem informatie doorgeven 
kan bij Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000.

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

tapas
OOK

VOOR THUIS



 
 02   Nieuwe Meerbode  •  27 november 2013

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.
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

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.

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
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chipnummer.

- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Ze heet Mimi.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: Rood-witte kater. Hij heeft een witte 

buik, wit streepje op kop en draagt blauw bandje met naamkoker-
tje.

Gevonden:
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ong. 6-7 maanden. 

Het erg aanhankelijke katje heeft een rood gestreepte rug en witte 
buik. 

- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse zwart-bruin-witte jonge poes. Ze 
heeft een witte snuit, bef en sokjes.

- De Hoef, Westzijde: Cypers witte kat.
- Mijdrecht, B. van Montzimastraat: Jong poesje. Ze is wit met zwarte 

vlekken.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger poesje. Ze is gechipt.
- Wilnis, Rietvoorn: Grijs-bruin-wit gestreepte cyperse kat.
- Wilnis, Ir. Enschedeweg: Klein zwart-wit poesje met wit befje en sok-

jes.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger/mager poesje. Is gechipt.

Mijmeringen
Duur

December staat voor de deur en voor me-
nigeen is dit een kostbare aangelegen-
heid. Sinterklaas, kerst, oudjaarsavond en 
voor de gelukkigen misschien zelfs nog 
een aantal verjaardagen. Al deze feeste-
lijkheden zijn vaak omgeven met bepaal-
de tradities, en deze kosten geld. Ik weet 
niet wat er op nummer een staat maar ik denk dat het een wed-
strijd is met drie koplopers, te weten eten en drinken, de aankleding 
en cadeautjes. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, gewoontes 
en budget.

Shoppen
Ik ben een vrouw, dus ja, ik hou van winkelen. En waar ik nog meer 
van hou zijn goeie deals, mooie koopjes en dus gek op de uitverkoop. 
Volgens de laatste berichten is de economie heel langzaam aan het 
opkrabbelen, maar ik zie het niet. Ik ben dan ook geen econoom, 
maar gewoon een simpele belastingbetaler met minder geld te be-
steden dan voorheen. Dus ik denk drie keer na voordat ik overga tot 
een aanschaf en kijk ik uit naar berichten over sales, magazijnoprui-
ming of uitverkoop. Laatst nog was ik heel gelukkig met een bloesje 
dat ik van de zomer al had gezien en heel mooi vond en nu 3 maan-
den later voor de helft van de prijs kon kopen. 

Uitverkoop
Via de sociale media was ik geattendeerd op een magazijnuitverkoop 
van een grote schoenenwinkel. Op een industrieterrein zou er op vrij-
dagavond en zaterdag een massale uitverkoop zijn en dat deed mijn 
shoppinghart sneller kloppen. Niet omdat ik per se schoenen wilde 
kopen voor mezelf, maar omdat ik kinderschoenen ontzettend duur 
vind en de kinderen binnen no time eruit groeien of ze gewoon ver-
slijten. Daar ging de vrouw met een missie. De missie was twee paar 
kinderschoenen scoren, er was alleen wel een probleem! Ik was niet 
de enige! Wat een gekkenhuis was het. Vijf minuten na de opening 
was ik er en kon ik met heel veel moeite een parkeerplekje vinden 
(als je op de stoep parkeren een plek kan noemen). Het hele ma-
gazijn was al stampvol met mensen en ik zag velen voorbij lopen 
met al heel wat schoenendozen opgestapeld meedragend. Vind dan 
maar eens je weg naar de goeie maten, dan kun je bijna spreken van 
het betere ellebogenwerk. Menig mens zou gillend wegrennen, maar 
niet de doorgewinterde koopjesjagers. Die zetten gewoon door, dus 
bleef ik me stug door de mensenmassa heen wringen tot ik de goeie 
maten had gevonden en voor beide jongens schoenen had gescoord. 
Jammer alleen: om de missie te laten slagen moest je ook nog zeker 
een kwartier in de rij staan om te betalen. 

Nodig?
Na deze shopping workout van een uur was ik ontzettend blij met 
de aankopen. In mijn hoofd zat ik al op te tellen hoeveel geld ik had 
bespaard met deze schoenenactie. Dit was ruim honderd euro wat 
ik goedkoper uit was en ik rekende me al helemaal rijk. Van het be-
spaarde geld kon ik mooi weer andere dingen kopen. En toen ebde 
langzaam mijn triomfantelijke en trotse gevoel weg. Want waar draait 
het nou echt om? Ben je goedkoper uit met een opruiming of had ik 
stiekem toch meer gekocht dan ik echt nodig had? Ja, de twee paar 
kinderschoenen waren echt nodig, maar ik liep met 4 dozen het ma-
gazijn uit. De verleidingen van de reclame, koopjes en noem maar 
op, zijn genadeloos, overal te vinden en laten je nooit met rust. Elk 
reclameblok dat mijn jongens op televisie zien hoor ik ze roepen ‘die 
wil ik’ en ‘die wil ik ook’. Het verlanglijstje kan eindeloos zijn. Het be-
gint dus al heel vroeg en dus hoop ik deze decembermaand ook te-
rug te kunnen naar de essentie. Niet alleen maar kopen, kopen, ko-
pen en hebben, hebben, hebben maar gewoon samen zijn en genie-
ten van het moment. 

Tip
Onze maatschappij is een consumptiemaatschappij maar je kunt na-
tuurlijk ook niet materiële zaken consumeren. Wat ik al eens eerder 
had gehoord en gelezen was het volgende simpele idee. Aan het be-
gin van het jaar zet je een mooie pot neer op een zichtbare plek in de 
huiskamer. Vanaf dag een doe je elke dag een briefje erin met daar-
op geschreven wat je fijnste moment/herinnering van die dag is. Op 
deze manier kun je elke dag even stilstaan bij wat je hebt meege-
maakt en hoe dat was. Aan het einde van het jaar kun je dan al die 
briefjes doornemen en nog eens genieten van al die geluksmoment-
jes. Ik ga dit zeker doen en je hoeft het niet alleen te doen. Het he-
le gezin kan hierin een rol spelen, of misschien moet je het juist als 
vrienden onder elkaar doen. Ik hoop op mooie zinnen en woorden 
maar vooral op het bewust beleven van al die fijne momenten.

Workshop iPad/tablet
De Ronde Venen - “U heeft al 
een iPad/tablet of u denkt er een 
te gaan kopen in plaats van een 
laptop? Tijdens deze workshop 
worden niet alleen de meest po-
pulaire standaardtoepassingen 
zoals Internet, e-mail en het bin-
nenhalen van foto’s besproken, 
maar ook de instellingen van de 
iPad/tablet, het kopen van en 
downloaden van APP’s en het 
synchroniseren met iTunes wor-
den behandeld”, zegt Ype lensen. 
Hij verzorgt bij de Stichting ‘Pa-
raplu’ deze workshop geduren-
de een dagdeel, op dinsdag 3 de-
cember van 19.30 tot 21.30 uur.
Het wordt geen klassikale cur-

sus, de aanwezigen kunnen ook 
elkaar helpen door onderling er-
varingen uit te wisselen. Hoogst-
waarschijnlijk zal ook de cursus-
leider nieuwe dingen leren. Neem 
dus vooral uw iPad/tablet mee!
Kosten slechts 10,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een in-
schrijfformulier worden ingele-
verd dat kan worden gedownload 
op de website www.stichtingpa-
raplu.nl, of afgehaald en ingele-
verd bij de ‘Paraplu’ aan de Pie-
ter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via 
e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl .

Venen literair oraniseert 
avond met Philip Snijder
Vinkeveen - Philip Snijder is door 
Venen Literair uitgenodigd om op 
vrijdag 29 november in De Boei in 
Vinkeveen te komen vertellen over 
zijn schrijverschap en over de van 
zijn hand verschenen romans. Aan-
vang 20.00 uur. Er zijn nog toe-
gangskaarten verkrijgbaar ad 7,50 
euro bij de Openbare Bibliotheken 
in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht, 
alsmede bij boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en The Read Shop in Vin-
keveen,

De pas op latere leeftijd met schrij-
ven van romans begonnen Philip 
Snijder kreeg diverse lovende kri-
tieken over zijn werk. In zijn boeken 

voert hij ons van Bickerseiland in 
Amsterdam, naar Italië en dan weer 
eens naar Oost Groningen. Zijn de-
buutroman ‘Zondagsgeld’, die zich 
afspeelt op Bickerseiland, een volk-
se buurt in Amsterdam, is een gefic-
tionaliseerde autobiografie. In ‘Re-
tour Palermo’ worden de beleve-
nissen verteld van de hoofdpersoon 
die na dertig jaar terugkomt op Sici-
lië, nadat hij in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw met een part-
ner enige tijd op dit eiland verbleef. 
De meest recente roman ‘Het Ge-
schenk’ gaat over een jonge man 
die zijn vader, die niet lang meer 
heeft te leven, belooft zijn Groning-
se grootvader op te zoeken.

Sinterklaasvoorstelling 
Musicalkoor De Regenboog
Regio - Voor het eerst in de bijna 
25-jarige geschiedenis van het mu-
sicalkoor voeren de kinderen van 
het musicalkoor De Regenboog een 
sinterklaasvoorstelling op. Op zon-
dag 1 december wordt In De Boei in 
Vinkeveen twee keer het stuk ‘Sin-
terklaas en de moppernoten’ opge-
voerd, een stuk van Marjon Dobbe.

Om 1 uur start de eerste uitvoering 
en om 3 uur de tweede. Na de voor-
stellingen heeft de echte sint aange-
geven dat hij persoonlijk een bezoek 
zal brengen aan De Boei en kunnen 
de aanwezige kinderen met hem en 
zijn pietermannen op de foto.

De prijs om de voorstelling te be-
zoeken is zo laag mogelijk gehou-
den, voor 2.50 euro kunnen de kin-
deren de voorstelling bezoeken. Su-
permarkt Jumbo heeft als een van 
de sponsoren, soep beschikbaar-
gesteld. Op deze manier wordt de 
doelstelling van musicalkoor De Re-
genboog weer waargemaakt: met 
elkaar voor elkaar een leuk evene-
ment organiseren. De kaarten kun-

nen alleen via de website www.re-
genboog.mijdrecht.nl besteld wor-
den. In totaal kunnen twee keer 200 
personen in de zaal van De Boei. Er 
zijn nog kaarten. 

Het verhaal
Het verhaal speelt zich af in een 
klaslokaal op een school. Juf en de 
kinderen wachten op Sinterklaas. 
De stoel staat al klaar. Er wordt nog 
wat gezongen en daar is hij dan, 
met zijn Zwarte Pieten.

Alle kinderen zijn blij en vrolijk. 
Maar zodra ze een pepernoot heb-
ben gegeten veranderen ze in akeli-
ge mopperaars.
Sint en de Pieten vertrekken naar 
een andere school waar hopelijk wel 
aardige kinderen zijn.

Gelukkig betrapt meester Ruud 
een stel nare heksen die bezig zijn 
het Sinterklaasfeest eens goed 
te verpesten met hun mopperno-
ten. Meester Ruud bedenkt een 
snood plan en geeft de heksen een 
koekje van eigen deeg.

Oude filmbeelden in De Boei
Mijdrecht - Aansluitend op de suc-
cesvolle oude ansichtkaartavon-
den leek het de werkgroep genea-
logie van de historische vereniging 
De Proosdijlanden een leuk idee om 
u terug in de stemming te brengen 
met behulp van een paar DVD film-
pjes uit de oude doos. Dit in plaats 
van de gebruikelijke inloopavon-
den voor stamboomonderzoek. Op 
maandagavond 2 december a.s. ne-
men zij hun bezoekers mee terug 

naar de extreem koude oorlogswin-
ter van 1942 om daarna met beel-
den van een herrijzend Nederland 
uit de vijftiger jaren te trachten, dat 
gevoel van ‘die goeie ouwe tijd’ weer 
op te kunnen roepen. Plaats van 
handeling is het verenigingsgebouw 
De Boei in Vinkeveen, de toegang 
is gratis en er zal om 19.30 uur ge-
start worden. De zaal is open vanaf 
19.15 uur. Echter, en misschien wel 
helaas: vol is vol !

Wethouder Kees Schouten en Alleen Liesveld bij de Hoefse Cyclekar

Allen Liesveld winnaar 
fotowedstrijd

‘Meer doen met afval’
De Ronde Venen - De 13-jarige Al-
len Liesveld uit De Hoef heeft de fo-
towedstrijd ‘Meer doen met afval’ 
gewonnen. Donderdag 21 novem-
ber kreeg hij uit handen van wet-
houder Kees Schouten zijn prijs uit-
gereikt, een digitale camera. De fo-
towedstrijd is door de gemeente De 
Ronde Venen samen met het cam-
pagneteam ‘Doe meer met afval’ ge-
organiseerd. Inwoners werden op-
geroepen een mooie, leuke of origi-
nele foto of filmpje over afval, afval-
scheiding en/of recycling te maken. 
De fotowedstrijd inspireerde Allen 
tot het maken van de ‘Hoefse Cy-
clekar’. Met behulp van het onder-
stel van een kinderwagen, hout uit 
de afvalcontainer, een tafelblad, 
verf, stickers en andere materialen, 
maakte hij een kar die rondom mo-
gelijkheden heeft om afval in te za-
melen. Zo is de kar onder andere 
voorzien van bakken voor ijzer, plas-
tic en hout, de opvang van batterijen 
en zuur en is er ook een beker voor 
naalden. Allen koppelde de Cycle-

kar achter zijn skelter en trok hier-
mee langs huizen in De Hoef om af-
val in te zamelen.
Met zijn ontwerp voldeed Alleen 
precies aan het gevraagde voor de 
fotowedstrijd: op een leuke manier 
besteedde hij aandacht aan het be-
lang van afvalscheiding en -recy-
cling. Wethouder Kees Schouten: 
“Scheiden van afval is heel belang-
rijk. Hoe beter we ons afval schei-
den, hoe minder restafval er ver-
brand hoeft te worden. Dit scheelt 
in de uitstoot van CO2 en andere 
gassen die schadelijk zijn voor het 
milieu. Bovendien zijn de inzameling 
en verwerking van restafval vaak 
duurder dan van gescheiden afval, 
het scheiden van afval levert soms 
zelfs geld op. Met andere woorden, 
afval scheiden levert veel voordelen 
op: een groener milieu, goedkopere 
afvalverwerking en de beschikbaar-
heid van meer grondstoffen voor 
nieuwe producten. Ook past afval 
scheiden goed in ons beleid om een 
duurzame gemeente te zijn.”

School De Eendracht ‘verlicht’ 
de donkere dagen
Mijdrecht - ANWB Lightwise is 
een actie voor basisscholen waarin 
fietsverlichting voor leerlingen cen-
traal staat. Vele scholen in Mijdrecht 
hebben hier in samenwerking met 
de ouders veel aandacht aan be-
steed. Zichtbaarheid in het verkeer, 
nu de dagen donkerder worden 
en de leerlingen soms met slecht 
weer van huis naar school moeten 

en weer terug, maakt dat een goe-
de verlichting op de fiets noodzaak 
wordt! Bij de controle van de fiets-
verlichting in de bovenbouwgroe-
pen van obs De Eendracht was het 
weer zo’n sombere regenachtige 
dag.
Vandaar dat de lampen in de hal van 
de school zijn gecontroleerd, zoals 
zichtbaar is op onderstaande foto!
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Theo Kok met ‘levensboek’ 
te gast bij de Buurtkamer
Vinkeveen - Vanuit Tympaan-De 
Baat zijn er speciaal opgeleide vrij-
willigers die persoonlijke levensver-
halen van 75-plussers optekenen. 
Inmiddels is er al een aantal Le-
vensboeken gerealiseerd: een per-
soonlijk document om met familie 
en vrienden te delen. 
De bekende Vinkevener Theo Kok 
heeft samen met vrijwilligster Pia 
Glas een jaar gewerkt aan zijn le-
vensverhaal dat met recht een uniek 
‘Levensboek’ geworden is. Het geeft 
naast zijn eigen levensloop (en ui-
teraard ook deels van zijn vrouw 
Corrie) een duidelijk beeld van het 
Vinkeveen van toen naar nu, met 
veel anekdotes en foto’s. Vandaar 
dat ze het in de Buurtkamer een 
leuk idee vonden Theo en zijn vrouw 
uit te nodigen voor ‘Op de koffie 
met’ en hen iets over de totstandko-
ming en inhoud van dit boek te la-
ten vertellen en de buurtkamergas-
ten de gelegenheid te bieden het in 
te laten kijken. 
Uiteraard zijn alle geïnteresseerden 
van harte welkom vanaf 10.00 uur 

Proostdijschool bezoekt 
‘doe meer met afval’-bus
Mijdrecht - Afgelopen week heb-
ben de groepen 8 en 4-5 door mid-
del van het volgen van voorberei-
dende lessen kennisgemaakt met 
de verschillende mogelijkheden om 
afval te recyclen. Om de kinderen 
nog bewuster te maken van het zui-
nig omgaan met de natuur en on-
ze leefomgeving werd een bezoekje 
gebracht aan de afval-bus. Dit ini-
tiatief van de Utrechtse gemeenten 
wil kinderen bewuster maken van 
hun gedrag ten aanzien van afval. In 
en rond de bus waren verschillen-

de activiteiten en spelletjes opge-
steld die door de kinderen konden 
worden gedaan. Met veel enthousi-
asme gingen de leerlingen hiermee 
aan de slag.

Aan het eind van het bezoek was 
er gelegenheid om met elkaar bij 
de bus op de foto te gaan, waarbij 
één leerling in de ‘groenbak’ mocht 
plaatsnemen. Een informatieve mid-
dag waarbij op een leuke manier 
werd uitgelegd welke materialen 
hoe gerecycled kunnen worden.

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:
redactiemijdrecht@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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Stichting Tympaan en De Baat zijn gefuseerd. Zij vormen sinds 
1 januari 2013 samen de welzijnsorganisatie ‘Tympaan-De Baat’ 
voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT DECEMBER
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. Om die 
reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken op: www.
tympaan-debaat.nl of bellen naar: (0297) 230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 9 en 23 december. Aanmelden: 06-12 88 89 62/ 
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Open Tafel
Start weer in januari. Aanmelden bij: Het Servicepunt: 0297-
587 600 (9 dagen van tevoren!)
Rollatorspreekuur
Op 12 december van 10:00 tot 11:00 uur in Zuiderhof.
Brunch in de Kweektuin
zondag 8 december. Bij vervoersproblemen kunt u contact 
opnmen worden met het servicepunt. De brunch duurt van 
12:00 tot 14:00 uur. Vanaf 11.30 uur welkom bij De Kweektuin, 
Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Kosten € 5,00 zonder 
vervoer, € 8,00 met vervoer.  Aanmelden kan uitsluitend via het 
servicepunt vanaf maandag de 25 nov.
Cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,00 of  5 x voor € 15,00.
Datum:donderdag 5 december, aanvang 14:30 uur.
Eetgroep
In de oneven weken:
Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen op 
20 december.
Locatie vrijdag: Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 
6 december.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 11 december van 19.30 tot 21.00 uur in 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent 
welkom vanaf 19.00 uur.  Gastspreekster Cindy van Moostdijk, 
neuropsycholoog,  vertelt over de werking van het geheugen
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 16 december van 13.30 tot 15.30 uur in de 
Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te mijdrecht. We gaan deze 
middag iets leuks maken voor kerst.
Alzheimer Café Abcoude 
Begint weer in januari 2014 Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, 
Abcoude. 

Repair Café Mijdrecht: op 
donderdag 12 december 
is het Repair Café open 
om samen te repareren! 

Het Repair Café is open van 14:00–16:00 uur in de Buurtkamer 
Mijdrecht.

Buurtkamers De Ronde Venen
•	 Ontmoetingsplek	met	open	inloop	voor	senioren	
 (55 plussers)
•	 Gastvrije	ontvangst	met	(gratis)	koffie/thee,	info	&	activiteiten
•	 Buurtkamer	eettafels,	menu	€	5,00	/	€	7,00	opgave	op		 	
 locatie

Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
  Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
  mail: a.vangelder@stdb.nl 
Welzijnsinstelling: Tympaan - De Baat, 
  Kerkvaart 2  Mijdrecht tel. 0297-230280
Vacatures vrijwilligerswerk 
U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info echter nog vele andere leuke, boeiende, nuttige en gezellige 
vrijwilligersvacatures vinden. Op de website vind u tevens 
informatie over vrijwilligerswerk (verzekering, vrijwilligersdag 
en –prijs, maatschappelijke stages, rechten en plichten en 
nog veel meer). Wilt u overleg over uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl
Zoekt u organisatie ook vrijwilligers? Neem dan vooral contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kijkt u ook eens op 
onze website voor een van onze 85 andere vacatures voor 
vrijwilligerswerk. Wilt u overleg of hulp bij uw keuze? Neem 
dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via (0297) 230280 of d.vantessel@stdb.nl.
Nu is de kans om maatje te worden!
Er op uit willen, andere mensen ontmoeten maar dat lukt niet 
alleen. Omdat men fysiek hierin niet in staat is of eenvoudig niet 
toe kan zetten. Om die reden is er Maatje voor Twee. Maatje 
voor Twee koppelt maatjesvrijwilligers aan kwetsbare mensen 
van alle leeftijden die zelfstandig wonen in De Ronde Venen 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een maatje is er 
voor gezelschap, om samen 
leuke dingen mee te doen, om 
iets te regelen of even mee te 
denken. Daarnaast voorziet 
Maatje voor Twee ook in een 
koppeling ontstaan vanuit een 
bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld mensen die samen willen 
wandelen.
Kijk voor oproepjes op: www.tympaan-debaat.nl/maatjes of 
neem contact op met coördinator Carolien Harbers: (0297) 230 
280 of maatjevoortwee@stdb.nl.
Op zondag 15 december Ger’s party, een initiatief van Ger 
Lopes Cardozo.
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van harte welkom om met 
elkaar samen te zijn in de Kweektuin (Tuinderslaan 10 in 
Mijdrecht).	 Deelname	 €	 7,00	 (incl.	 koffie	 of	 thee	 met	 een	
koekje). Aanmelding via het Servicepunt. U dient zelf voor 
vervoer te zorgen! 

Kerkvaart 2  Mijdrecht 
tel. 0297-230280
info@stdb.nl
www.tympaan-debaat.nl

Programmaoverzicht PlusBus december 2013
Aanmelden bij het Servicepunt via (0297) 587600

DATuM ACTIVITEIT BESTEMMING OPHALEN VANAf KOSTEN
maandag 2 dec Vislunch  IJmuiden 09.00 uur € 12,00
maandag 2 dec PlusBus Diner bij Mijdrecht 17.15 uur €  3,00
  Rendez Vous   
dinsdag	3	dec	 Diner	Eet	&	Drink	Lokaal	 Mijdrecht	 17.00	uur	 €	15,00
dinsdag 3 dec Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.00 uur €  4,00
woensdag 4 dec PlusBus Diner bij Uithoorn 16.45 uur €  3,00
  De Fransche Slag
donderdag 5 dec Boodschappen Mijdrecht 09.00 uur €  3,00
donderdag 5 dec Film Careyn Maria-Oord 13.30 uur €  7,00
vrijdag 6 dec Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,00
maandag 9 dec Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur €  3,00
dinsdag 10 dec Vislunch IJmuiden 09.00 uur € 12,00
donderdag 12 dec Boodschappen  Mijdrecht 09.00 uur €  3,00
donderdag 12 dec Kerstconcert Hilversum 11.45 uur € 13,00
vrijdag 13 dec Winkelen City Plaza Nieuwegein 09.00 uur € 11,00
zaterdag 14 dec Kerstmarkt  Vinkeveen 13.00 uur €  3,00
maandag 16 dec St. Adelbertabdij Egmond 09.00 uur € 13,00
dinsdag	17	dec	 Diner	Eet	&	Drink	Lokaal	 Mijdrecht	 17.00	uur	 €	15,00
donderdag 19 dec Kerstconcert  Amsterdam 12.00 uur € 10,00
donderdag 19 dec Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur €  3,00
vrijdag 20 dec Eetgroep De Morgenster 16.00 uur € 11,00
   Vinkeveen
maandag	23	dec	 Tuincentrum	Eurofleur	 Leusden	 09.00	uur	 €	13,00
vrijdag 27 dec Markt Amstelveen 09.00 uur € 7,00
maandag 30 dec Boodschappen Mijdrecht 09.00 uur € 3,00

Vrijwilligersuitje 2013 
(foto Michael Hartwigsen)

Vrijwilligersuitje 2013 
(foto Rien van Schalkwijk)

Klant wint bij James Auto & 
Service factuurbedrag terug!
Mijdrecht - De maandprijs van de 
landelijke ‘factuurbedrag terug-
win-actie’ van James is gevallen bij 
James Auto & Service Mijdrecht te 
Mijdrecht. Directeur Paul Dros ver-
raste mevrouw Bank op vrijdag 22 
november jl. met de teruggave van 
het factuurbedrag van 295,24 eu-
ro. Het was voor mevrouw Bank een 
aangename verrassing: “Ik kon het 

bijna niet geloven dat ik de geluk-
kige winnaar was!” Directeur Paul 
Dros is erg te spreken over de lan-
delijke actie. “Wij zijn nog niet zo 
lang een James Auto & Service ves-
tiging, dus is het erg leuk dat wij nu 
al een tevreden klant als winnaar 
blij kunnen maken! Wij attenderen 
al onze klanten op deze actie en de 
reacties zijn altijd positief!”

Kerst-
versieringen 
maken op

De Woudreus
De Ronde Venen - Op woens-
dag 11 december kunnen kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar in de kerst-
sfeer komen in NME-centrum 
De Woudreus. De kinderen ma-
ken een deurkrans en een raam-
hanger met materialen uit de na-
tuur. Ze nemen ook een zelfge-
maakte kaars en kaarsenhouder 
mee naar huis. De middag be-
gint om 14.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Deelnamekosten 
bedragen vijf euro. Er is plaats 
voor 25 kinderen. Wil je mee-
doen, meld je dan snel aan. Dit 
kan telefonisch: (0297)2736920 
of per mail: nmederondevenen@
odru.nl. Vermeld hierbij je naam, 
leeftijd en telefoonnummer. Heb 
je zelf geschikte materialen uit 
de natuur of de tuin zoals groe-
ne takken, bessen, dennenap-
pels e.d.), neem ze dan mee. Het 
adres van De Woudreus is: Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis (ach-
ter de Willisstee). De Woudreus 
is op 11 december alleen open 
voor deelnemers aan de kerst-
middag.

Akke Feddema-Fokker 
wederom genomineerd

voor de koffie en thee in de Buurt-
kamer. Om ongeveer 10.30 uur be-

gint een korte presentatie waarna 
er tijd is om uitgebreid met elkaar 
bij te praten over ‘Vroeger en Nu’. 
De Buurtkamer is gesitueerd in de 
Bieb (achter de Boei) en elke dins-
dag en donderdag open van 10.00 
uur tot 12.00 uur als ouderenont-
moetingsplek.

De Ronde Venen - Ook dit jaar is 
onze bekende Rondeveense kun-
stenares Akke Feddema-Fokker 
weer genomineerd voor het Schilde-
rij van het Jaar 2013! Nadat ze vorig 
jaar bij de 12 finalisten was geëin-
digd en met haar schilderij Sirene 
in Londen heeft geëxposeerd is het 
vervolg voor 2013 al weer in volle 
gang. De opzet, nadat vorig jaar ge-
stemd moest worden door het pu-
bliek, is het voor het Schilderij van 
het Jaar 2013 een jury die de beste 
50 schilderijen selecteert. Maar ook 
dit jaar behoort Akke tot het selec-
tieve aantal van 50 van de in totaal 
ca. 850 inzendingen. Ook nu kan er 
gestemd worden en de 13 hoogst 
scorende schilderijen komen in de 
finale. Het Schilderij van Akke is te 
vinden op www.schilderijvanhetjaar.
nl/schilderij/1026. U kunt hier ook 
stemmen. Dit jaar wil Akke geen ex-
tra actie om te stemmen ontketenen 
maar ze wil wel aan alle volgers van 
haar de laatste ontwikkelingen van 
de verkiezing Schilderij van het Jaar 
2013 laten weten. Het genomineer-
de schilderij Herfstpracht is uiter-
aard te zien op de aangegeven si-
te. Akke heeft inmiddels weer en-
kele nieuwe werken gerealiseerd, 
te bekijken op haar eigen site  
www.akke-art.nl.





 
06   Nieuwe Meerbode  •  27 november 2013

Nieuw in Mijdrecht:
‘t Paradijs-Locatieverhuur
Mijdrecht - Naast Café de Padde-
stoel zit tegenwoordig ‘t Paradijs.
Deze schitterende locatie is te huur 
voor diverse doeleinden. Inmiddels 
zijn er al verschillende feesten, cur-
sussen en presentaties gegeven.
In het verleden was er op deze lo-
catie altijd een restaurant te vinden.
Zoals jaren geleden restau-
rant Monfaucon, later overgenomen 
en zo werd het restaurant Cantharel. 
Nadat Cantharel zijn deuren sloot is 
het omgebouwd tot een Argentijns 
restaurant genaamd ‘FF Makkelijk’. 
Dit goedlopende restaurant was een 
fi jne plek voor velen om heerlijk en 
gezellig een hapje te eten. Helaas is 
er op 30 september 2012 brand uit-
gebroken waardoor het restaurant 
zijn deuren moest sluiten. Een einde 
van een mooie zaak en mooie tijd.

De totstandkoming
Na de brand waren er erg veel za-
ken te regelen en te beslissen. Het 
restaurant weer opbouwen en door-
gaan was natuurlijk het eerste idee. 
Maar langzaamaan kwam het besef 
dat na al deze ellende misschien wel 
een mooie nieuwe start van iets ge-
heel nieuws een optie was. De ei-
genaresse begon zich langzaam-
aan te realiseren dat als ze iets an-
ders wilde, dit hét moment daarvoor 
was. Een langgekoesterde droom 
kon werkeljjkheid worden. Een plek 
die inzetbaar is voor vele doelein-
den, waar mensen zich erg pret-
tig en thuis zullen voelen en waar 
er ruimte is voor allerlei ideeën en 
inzichten. Het pand is geheel ver-
bouwd en met veel passie, spiritu-
aliteit en gevoel voor rust ingericht. 
Het eindresultaat is dan ook precies 
wat de eigenaresse voor ogen had, 
een prachtige ruimte waar werke-
lijk iedereen zich erg prettig in zal 
voelen.

Het heden
Momenteel is er al aan aantal men-
sen dat gebruikmaakt van de loca-
tie. Zoals Erna Schep die er twee-
wekelijks een kookworkshop Sim-
pel Gezond verzorgt. Een kookles 

gecombineerd met voedingsleer om 
simpel en gezond te koken en daar-
na met z’n allen gezellig deze maal-
tijd te nuttigen. Daarnaast is een van 
de gebruikers van de locatie Curan-
dera. Zij verzorgen elke eerste zon-
dag van de maand een meditatie-
cursus en daarnaast om de week 
op donderdagavond ‘opstelling’. Op 
hun website is er meer informatie 
over te vinden. Daarnaast zijn er in-
middels al aardig wat feesten gege-
ven. De een wilde graag alles ge-
heel verzorgd, maar de ander wil-
de liever zelf de hapjes en drank-
jes verzorgen wat allemaal mogelijk 
is in ‘t Paradijs. Vol trots kunnen we 
ook melden dat de eerste bruiloft 
reeds een feit is. Het was een prach-
tige dag voor alle aanwezigen, maar 
in het bijzonder voor het bruidspaar. 
De receptie werd gehouden direct 
na de huwelijksvoltrekking in Café 
de Paddestoel. Vervolgens zijn het 
bruidspaar en de genodigden een 
deur verderop gegaan en hebben 
heerlijk gegeten in ‘t Paradijs en na-
tuurlijk gefeest op dit heugelijke feit. 
Het was een zeer geslaagd feest.

De toekomst
Vanaf januari 2014 zal stichting Tym-
paan-de Baat op de maandagavond 
het een en ander organiseren in ‘t 
Paradijs. Ook zal Curandera nog di-
verse cursussen blijven geven, de 
kookworkshop zal zeker doorgaan 
en komt in de maand januari op de 
woensdagen Therapeute Petra Roe-
lofsen sessies verzorgen op het ge-
bied van relaties. Daarnaast zijn er 
nog veel dingen momenteel in ont-
wikkeling. Misschien komt er een 
massagecursus, zal er voor ouderen 
het een en ander kunnen worden 
georganiseerd en zou er zelfs een 
kunstexpositie kunnen gaan plaats-
vinden. Ook staat er al weer voor 
2014 een aantal feesten gepland. 
Voor de nieuwste activiteiten kunt 
u altijd even kijken op hun website
Heeft u zelf een idee waarvoor u de-
ze prachtlocatie zou willen gebrui-
ken, neemt u dan gerust contact op. 
www.paradijs-mijdrecht.nl .
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Wadlopen in Mijdrecht
Als u eens zin heeft in een mid-
dagje wadlopen zonder nat-
te voeten te krijgen, dan kunt u 
dichtbij huis terecht. Duizenden 
jaren geleden, na de laatste ijs-
tijd, reikte de langzaam vollo-
pende zee tot aan Mijdrecht en 
Wilnis, grofweg tot waar nu de 
Ir. Enschedeweg ligt. Over de 
laag zand die de laatste ijstijd 
over Nederland heen legde, de-
poneerde de zee een verse laag 
klei en waddenkreken door-
kliefden ons landschap. Als u 
Mijdrecht verlaat via de Hoofd-
weg en na de laatste rotonde 
rechtdoor rijdt, ziet u onmiddel-
lijk aan uw rechterhand welvin-
gen in het weiland: de kreekrug-
gen die toen in het waddenge-
bied gevormd zijn. Even verderop 
links in het weiland zijn er nog 
meer te vinden. Dat we dit na al 
die duizenden jaren nog kun-
nen zien, komt natuurlijk door 
de mens. Die heeft in de afgelo-
pen eeuwen de dikke laag veen 
afgegraven die zich later op de 
zeeklei vormde. Daardoor liepen 
grote delen van De Ronde Ve-
nen onder water, maar dat wa-
ter is later weer drooggelegd. In 
de droogmakerij die daarna ont-
stond kunnen we nu op ruim 5 
meter onder de huidige zee-
spiegel weer naar de zeebodem 
van toen kijken. Waar zich nog 
meer van die kreekruggen be-
vinden kunt u vinden op http://
www.vensteropdevecht.nl/histo-
rie/119.html. 
Ook op andere plaatsen in De 
Ronde Venen kunnen we merk-

waardige glooiingen zien, bij-
voorbeeld bij de weg Oud AA, 
de Portengense Zuwe en de Por-
tengen. Maar hier kijken we niet 
naar de oude zeebodem. We zit-
ten hier ‘slechts’ 1,5 meter onder 
de zeespiegel en bevinden ons 
dus op de bovenlanden. Hier be-
staat nog steeds de veenlaag die 
zich na de laatste ijstijd wel acht 
meter hoog op de dekzandlaag 
vormde. In de loop van de eeu-
wen is die veenlaag fl ink inge-
klonken en dus meters lager ko-
men te liggen, maar hier is geen 
veen afgegraven. De hobbels die 
we hier op de weg en in het land 
zien liggen zijn oude beddingen 
van het riviertje de Aa. De zand- 
en kleiafzettingen van dit riviertje 
klinken veel minder snel in dan 
het omliggende veen en komen 
nu dus als heuveltjes omhoog in 
het landschap.
Vooral langs de Portengen zien 
we daarom het ene huis een 
stuk hoger liggen dan het ande-
re. Mocht je toevallig precies op 
de scheiding van de oude rivier-
bedding en het omliggende veen 
hebben gebouwd, dan kunnen 
er rare dingen gebeuren met je 
huis. Vooral bij het kleine huis-
je op de kruising van de Porten-
gen en de Portengense Zuwe is 
dit goed te zien. Boeiend, dat je 
door te wandelen in onze mooie 
omgeving ook nog eens ver te-
rug de geschiedenis in kan kij-
ken. 

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids
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Verhalen van een dolende wolkenridder
Aart van Wijk beschrijft belangrijke 
revolutie in de luchtvaart
Uithoorn – Uithoornaar Aart van 
Wijk heeft in zijn leven al heel wat 
boeken over luchtvaart samenge-
steld. In ‘Avonturen van een dolen-
de wolkenridder’ vertelt hij zijn ei-
gen verhaal, binnen en buiten de 
luchtvaart. Hij is de enige KLM vlie-
ger die op de gloster Meteor heeft 
gevlogen en die vervolgens enke-
le decennia later zijn KLM carrière 
beëindigde als gezagvoerder op de 
Boeing 747-400. Gedurende zijn be-
ginjaren is hij viermaal door eigen 
toedoen door het oog van de naald 

gekropen, tweemaal op de RLS en 
tweemaal bij de Luchtmacht. 
Als een rode draad loopt verwe-
ven met de vliegerij zijn liefde naar 
academische studies. Hij studeer-
de rechten en behaalde in 2007 het 
doctoraal examen Griekse en La-
tijnse Taal en Cultuur. Aart van Wijk 
heeft het boek op een zeer toegan-
kelijke wijze beschreven. Van pri-
mitieve zweefvliegtuigen en hout-
je touwtje ((maar o zo mooie) Ti-
ger Moths via burger en vervolgens 
militaire vliegopleiding op Neder-

lands eerste straaljager, de Glos-
ter Meteor, tot en met gezagvoer-
der op de boeing 747-400. Hij heeft 
de revolutie van de luchtvaart mee-
gemaakt van de zuigermotor in de 
kleine langzame vliegtuigen voor 
een elitaire groep passagiers tot 
hoog effi ciente by pass straalmoto-
ren die het vliegen uiteindelijk voor 
het grote publiek tot in de verre uit-
hoeken van de wereld tot de ge-
woonste zaak van de wereld maken. 
Het boek is uitgegeven bij Marti-
ne Kamphorst, Uitgeverij Elikser, in 

Leeuwaarden. Tel: 058-28948557 of 
“www.elikser.nl Het boerk heeft 388 
pagina’s en kost 45,00 euro.

Ina repareert hele kerststal
Regio - Het is alweer bijna kerst. 
De kerststal en de kerstgroep ko-
men bijna weer van zolder. De kerst-
groep van zolder halen vergt voor-
zichtigheid. In de loop der jaren kun-
nen de beelden wat verkleuren, of 
is er een stukje vanaf gestoten. Ze-
ker als ze wat groter zijn. Ina Bak-
ker uit Mijdrecht restaureert al jaren 
kerstgroepen, ook de beelden uit de 
kerk. Ondertussen heeft ze in de loop 
der jaren al wat Wijzen uit het Oos-
ten in haar huis gehad. Het restaure-
ren van deze beelden is niet zomaar 

iets. Het is echt monnikenwerk. “Het 
is voor mij een uitdaging om deze - 
vaak honderd jaar oude beelden - te 
verfraaien. De vaak antieke beelden 
met schaduwen, biezen en randjes, 
mogen niet verloren gaan”, aldus Ina 
Bakker. Met veel passie, sentiment 
en creativiteit werkt zij eraan. “Veel 
kerken gaan dicht, maar de nostal-
gie van de kerstgroep zal overleven”, 
aldus Ina. Heeft u een groep of een 
beeldje die nodig aan een opknap-
beurt toe is: Ina Bakker, Mijdrechtse 
Zuwe 11 Mijdrecht. Tel: 0297-565538.
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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 ob-
jectief 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 tij-
dens 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 aan-
wezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Gedoe met bomen
Mijdrecht - Ze hebben het zo druk met die bomen in De Ronde Ve-
nen. Wel, deze 2 bomen in de Bisschop Koenraadstraat in Mijdrecht 
kunnen ze wel kappen. Ze zijn niet meer om aan te zien sinds de 
laatste storm. 

Nico van der Pol, Mijdrecht

Het probleem met het door 
de Gemeente aangebrachte 

verkeersspiegeltje
Beste ambtenaren va de afde-
ling verkeer en veiligheid der 
Gemeente De Ronde Venen. 
Een paar maanden geleden 
wees ik een van onze raads-
leden op de levensgevaarlij-
ke T-splitsing Molenland-Wes-
terlandweg. Verkeer, komend 
vanaf de Westerlandweg is ter 
plaatse van de T-splitsing vol-
komen onzichtbaar voor ver-
keer rijdend op de Molenland, 
komend vanuit de richting 
Mijdrecht / Wilnis. Deze abso-
luut gevaarlijke situatie wordt 
veroorzaakt door de op die be-
wuste hoek bestaande boerde-
rij met een lange rij, dicht op el-
kaar staande bomen langs de 
Westerlandweg-zijde. Lange 
tijd verstreek en tot mijn grote 
opluchting zag ik, niet zo gek 
lang geleden een aan de op de 
T-splitsing staande lantaarn-
paal een spiegeltje hangen! Dit 
spiegeltje is daar met de meest 
goede bedoelingen aange-
bracht, maar beste ambtenaren 
van de afdeling verkeer en vei-
ligheid, dit spiegeltje is nu nóg 
gevaarlijker dan de situatie was 
zónder dit dingetje....Waarom?
Wel, het spiegeltje is véél te 
klein om functioneel te zijn 
voor het doel waarvoor het ge-
vraagd werd, n.l. het detecteren 
van naderend verkeer vanaf de 
Westerlandweg! Óók staat het 
spiegeltje nog eens een keer 
zó afgesteld, dat alleen de in en 
uitrit van de boerderij in beeld 

komt en niet het naderende 
verkeer vanuit de Westerland-
weg. Het spiegeltje schiet dus 
zijn doel volledig voorbij. Wat is 
nu de enige en juiste oplossing:

1: Kijkt U nu alstublieft nog 
eens goed of U een spiegel 
heeft van meer fatsoenlijke 
afmetingen. Een ronde , bol-
vormige spiegel is eigenlijk 
het allerbeste. Grotere ge-
zichtshoek !

2: Monteer de spiegel niet aan 
de lantaarnpaal want dan 
blijft weer alleen de ingang 
van de boerderij in beeld!!

3:  Plaats, aan dezelfde kant 
waar ook de lantaarnpaal 
staat een 2e (uiteraard kor-
tere) paal op een metertje 
of 3 á 4 afstand van de lan-
taarnpaal, maar   richting de 
Bovendijk.

4:  Monteer dááraan de nieu-
we spiegel en stel die dan 
zó af dat er duidelijk zicht 
is op vanuit de Westerland-
weg aanstormend verkeer.

Wedje maken dat het probleem 
dan is opgelost????, tenminste 
als er geen onverbeterlijke jak-
keraars over de Westerlandweg 
komen aanscheuren...
Alvast dank voor uw medewer-
king en laten we hopen op een 
veilig 2014!

C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht.

Open lesdagen dansen
Regio - Wil jij 1,5 maand gratis les 
cadeau van de Sint? Schrijf je dan 
in op een van de open lesdagen van 
Dansschool Mijdrecht. Op maan-
dag 2 en woensdag 4 december 
kan men hiphop- of breakdanceles-
sen volgen. En op vrijdag 6 decem-
ber is er een Sint en Piet balletdans-
les, waar de kinderen verkleed mo-
gen komen.

Na elke les worden de kinderen ge-
trakteerd op iets lekkers van de sint. 
Op zondag 1 december zal Wic-
ked, ook wel bekend als Andre-
as, de dansende kok uit het tv pro-

gramma Everybody Dance Now, een 
coole dans-workshop komen geven 
in Mijdrecht. Wil jij hier aan mee-
doen, meld je dan aan via de web-
site. Wees er snel bij want vol is vol. 
Andreas traint zelf diverse demo-
teams, een van zijn teams behaal-
de zelfs de fi nale van Holland’s Got 
Talent. 
Kan jij goed dansen en wil jij ook 
heel graag in het demoteam, kom 
dan naar de auditie op 1 decem-
ber aan de Rendementsweg 25 
in Mijdrecht. Voor meer infor-
matie zie advertentie of kijk op 
www.danslesmijdrecht.nl
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Diamant aan de Provinciale weg in Vinkeveen
Vinkeveen - We hebben even zon-
der huwelijksjuwelen gezeten in De 
Ronde Venen, maar nu kwam er 
weer een in beeld. Dit keer zijn het 
Cornelis (Cor) Kroon en zijn vrouw 
Leuntje (Lenie) Kruiswijk die maan-
dag zestig jaren huwelijk op hun 
conto konden bijschrijven. Weder-
om een unicum, want dat is en blijft 
zo’n mijlpaal in het leven van twee 
mensen die elkaar zestig jaar gele-
den – op 25 november 1953 – het ja-
woord gaven op het gemeentehuis 
in Wilnis. Kort daarom werd ook ge-
trouwd voor de kerk en dat gebeur-
de in de Gereformeerde kerk in de-
zelfde plaats. Hiervoor werd geko-
zen omdat Lenie geboren en geto-
gen is in Wilnis, waar Cor twee ki-
lometer verderop in het huis van 
zijn ouders aan de Provinciale weg 
13 in Vinkeveen het levenslicht zag. 
Die blijde gebeurtenis vond plaats 
op 10 december 1927. Lenie kwam 
een half jaar later ter wereld, na-
melijk op 29 juni 1928. Bijzonder is 
dat beide echtelieden sinds hun hu-
welijk nog steeds op het geboorte-
adres van Cor wonen. De woning 
werd gebouwd rond 1923 in de vo-
rige eeuw door de ouders van Cor. 
Zijn vader was agrariër; de woning 
fungeerde als een boerderij met di-
verse opstallen achter het huis. Het 
zijn deze maand bijzondere data 
voor het echtpaar: Cor en Lenie zijn 
60 jaar getrouwd en wonen ook 60 

jaar in de woning (Cor al sinds zijn 
geboorte). Het huis staat er nu 90 
jaar! Voorts heeft het huisnummer 
13 hen bepaald geen ongeluk ge-
bracht, integendeel! Wat betreft le-
vensgeluk en gezondheid hebben 
zij niet te klagen. Ze zijn nog ge-
zond van lijf en leden en helder van 
geest. Cor rijdt nog altijd auto. Uit 
het huwelijk werden zes kinderen 
geboren, twee jongens en vier meis-
jes die allen weer een gezin hebben. 
Cor en Lenie zijn druk met dertien 
kleinkinderen.

Thuis ‘uitgaan’
Cor is al 27 jaar gepensioneerd. Hij 
heeft veertig jaar gewerkt in de ge-
zondheidsdienst voor de veeteelt. 
Daar was hij o.a. ‘inseminator’ waar-
bij hij via KI koeien van agrariërs uit 
de regio drachtig maakte. Cor kan 
daar veel over vertellen. “Toen wij 
daarmee begonnen in die tijd had je 
nog geen ingevroren sperma. Vers 
van de stier bracht je dat met mo-
torfiets naar de boer wiens koeien 
moesten worden geïnsemineerd. 
Dat moest snel gebeuren want het 
was maar een dag houdbaar. Later 
werd dat sperma in een rietje inge-
vroren in vloeibare stikstof en kre-
gen we ook een auto waar de bus 
met rietjes achterin stond. Dan kon 
je meer klanten af op een dag.” Tijd 
voor hobby’s of andere liefhebbe-
rijen was er niet. Werken en recre-

eren speelden zich voornamelijk 
in de huiselijke kring af. “Wij heb-
ben een hechte familieband. Uit-
gaan deden wij vroeger eigenlijk 
niet. TV was er ook niet, alleen ra-
dio. Thuis deden we met de familie 
spelletjes of organiseerden we een 
leuke avond met elkaar. Eigenlijk 
ging je thuis ‘uit’. Dat klinkt natuur-
lijk wel vreemd. Cor kwam een keer 
gezellig met een neef langs bij ons 
in Wilnis en had een heel plezierige 
avond. Toen hebben wij elkaar ook 
leren kennen en van het een kwam 
het ander,” vertelt Lenie. Hun ech-
telijk leven bestond voornamelijk uit 
werken. Lenie als moeder en huis-
vrouw. In 1972 kregen zij hun eerste 
zwart/wit TV. Pas toen Cor gepen-
sioneerd was gingen zij er samen 
op uit. Cor had een boek gekregen 
waarin allerlei wandeltochten ston-
den beschreven. Aan de hand daar-
van hebben Cor en Lenie veel mooie 
wandeltochten in Nederland ge-
maakt. Ze zijn nu op een leeftijd dat 
ze dat niet meer doen. “De onder-
danen laten dat niet meer toe”, lacht 
Cor, die overigens nog redelijk ter 
been is, net zoals Lenie.

Afgelopen zondag werd aan huis 
een feestje georganiseerd voor 32 
gasten, te weten familie, kinderen en 
kleinkinderen. Dinsdag werd daar-
aan gevolg gegeven, maar nu voor 
vrienden en kennissen. Trots werd 

gewezen op de felicitaties van Ko-
ning Willem-Alexander, de Commis-
saris van de Koning in Utrecht en 
het fraaie bloemstukje van de ge-
meente. Burgemeester Maarten Di-
vendal kwam op dinsdag langs om 

het jubilerende echtpaar persoonlijk 
te feliciteren. De redactie van deze 
krant kon daar om tijdgebonden re-
denen niet bij aanwezig zijn. Maar 
die sluit zich wel aan bij zijn felici-
taties en alle andere die het bruids-

paar deze dagen ten deel zijn geval-
len. Vanzelfsprekend met de wens 
dat er nog vele mooie jaren in goe-
de gezondheid mogen volgen. Dan 
zit ‘briljant’ (65 jaar huwelijk) aan de 
Provinciale weg er ook nog wel in…

Minderheid raad tegen opknappen woonwagencentrum

Meerderheid voor: “Moedig dat dit college 
beloftes van eerdere colleges uitvoert”
Vervolg van de voorpagina

De fractie van de VVD was tegen: 
“Meer dan een miljoen naar het 
woonwagencentrum? Te gek voor 
woorden!”, zo begon Maarten van 
der Greft van de VVD. “De VVD be-
grijpt hier helemaal niks van. Maar 
het kan nog gekker! Er wordt grond 
voor niets weggegeven. Op deze 
manier wordt illegaliteit beloond. 
Jarenlang zijn regels overtreden, te-
veel en te grote woonwagens op het 
woonwagencentrum. De VVD is te-
gen rechtsongelijkheid en op deze 
manier worden onze inwoners on-
gelijk behandeld. 
Er is geen enkele juridische aan-
leiding om over te gaan tot revita-
liseren van het woonwagencentrum. 
Dit wil het college ons doen gelo-
ven, maar het is niet waar. Het lijkt 
eerder op pure bangmakerij. Het 
voorstel van het college staat vol 
onwaarheden. Eigenlijk zou ik wil-
len zeggen leugens, maar dat zeg 
ik niet. Het college heeft de raad 
op het verkeerde been gezet om dit 
voorstel er doorheen te krijgen. Nog 
erger is dat het er naar uitziet dat de 
meerderheid van deze raad dit pikt 
en meegaat met dit voorstel. 25 jaar 
gemeentepolitiek is schuldig aan 
deze situatie. Het college heeft de 
kans om ballen te tonen, maar doet 
dit niet. Er wordt nu gekozen voor de 
weg van de minste weerstand, ook 

al kost het de gemeenschap bak-
ken met geld”, aldus Maarten van 
der Greft.

Zorgplicht
“We hebben zorgplicht en deze zorg 
hebben we verzuimd. We moeten 
nu iets doen”, zo kaatste Wim Stam 
terug naar de VVD. Maar Van der 
Greft hield vol en zei op een toon 
alsof hij tegen een leerling sprak die 
iets had uitgehaald: “Dit raadsvoor-
stel staat vol leugens en onwaarhe-
den. Wij willen nu schorsing en wil-
len dat de wethouder bij ons langs-
komt.” De overige raadsfracties von-
den dit wel wat ver gaan en wil-
den gewoon de eerste ronde afma-
ken: “Als er dan behoefte is voor een 
schorsing, en de wethouder vindt 
dat hij even bij de VVD langs moet 
gaan, kan dat altijd nog”, zo was het 
algemeen gevoelen.
De fractie van het CDA begreep de 
VVD niet meer: “Wij zijn benieuwd 
of VVD wethouder Palm en het col-
lege deze uitlatingen delen. We zijn 
benieuwd of de ‘echte’ liberalen 
zich scharen achter deze opvattin-
gen. Wat ons betreft is het jammer 
dat er in de VVD mensen zijn die 
zo hard op het orgel rammen, om 
daarmee begeleiding te geven aan 
de verwoording van onderbuikge-
voelens. De verkiezingen komen er 
aan”, aldus CDA woordvoerder Jan 
Rouwenhorst. 

Toezeggingen
“Het is duidelijk dat een deel van die 
onontkoombare kosten, gekoppeld 
is aan de interpretatie van rechtelij-
ke uitspraken. We zijn verantwoor-
delijk gesteld voor allerlei schades. 
Niet alleen schades moeten worden 
vergoed, het is logisch dat dan ook 
de oorzaak van al die schades wordt 
aangepakt”, aldus het CDA. 

Ook Ronde Venen Belang was dui-
delijk: “Voorgaande colleges heb-
ben verzuimd adequate maatrege-
len te nemen. Zij kozen liever voor 
pappen en nathouden, voor door-
schuiven en gedogen. De gevolgen 
zien we nu. Wij vinden dat je geen 
onderscheid mag maken tussen in-
woners. Iedere inwoner is gelijk. Wij 
hebben bijzonder veel waardering 
voor dit college. Zij hebben wel ge-
werkt aan een oplossing en het col-
lege is unaniem voor, unaniem, dus 
ook de VVD wethouder.
In het college hiervoor, heeft VVD 
wethouder Roosendaal en de VVD 
burgemeester, deze mensen belof-
tes gedaan, toezeggingen. Dit kun-
nen we niet aan onze laars lappen.”

Eerst kaders
De fractie van Lijst 8 was niet voor 
het voorstel. Ook zij vonden dat vo-
rige colleges grote fouten hadden 
gemaakt. ”Maar die zijn dit college 
niet aan te rekenen”, zo vond Lijst 

Van der Heerik VVD: Onnavolgbaar

Burgemeester Maarten Divendaal: 
“Weet niet wat er in hoofd van Van 
der Heerik omgaat”

Maarten van der Greft VVD: “Raads-
voorstel zit vol leugens en onwaar-
heden”

Ernst Schreurs PvdA/GL: “Het is on-
ze plicht”

Joris Kneppers Lijst 8: “We moeten 
eerst kaders stellen”

Cees Houmes D66: “Tegen dit voor-
stel: eerst een goed doordacht plan 
maken”

Anco Goldhoorn RVB: “ Wij als huur-
baas zijn tekortgeschoten”

Jan Rouwenhorst CDA: “Deze situa-
tie vraagt om een oplossing en wel 
nu”

8. “Maar het bevreemdt ons wel 
dat de VVD er op deze harde ma-
nier in staat. Het waren toch echt 
VVD wethouders die verantwoor-
delijk waren voor de ontstane situ-
aties. Het siert de VVD dan ook ze-
ker niet dat ze zo dwars liggen bij de 
huidige voorstellen. 
Wel vinden wij dat de volgorde ver-
keerd is. Wij vinden dat er eerst de 
juiste procedures moeten worden 
doorlopen. Eerst de kaders vast-
stellen en dan pas besluiten”, aldus 
Lijst 8.

De fractie van de PvdA/GroenLinks/
Lokaal Sociaal zei ook nogal ge-
worsteld te hebben met dit voorstel. 
Ernst Schreurs: “Onze eerste reac-
tie was: ‘dit kan toch niet waar zijn’. 
Maar na een onderzoek bleek het 
wel degelijk waar te zijn en laten we 
elkaar nu geen mietje noemen, er is 
veel gebeurd, wat zeker niet fraai te 
noemen is. Het is onze plicht dit op 
te lossen en dat kan zoals het voor-
stel aangeeft. 
Ik zou de VVD willen vragen: ‘Moet 
je je als gemeente niet gewoon hou-
den aan je verplichtingen als huur-
baas? Of vindt u dat dit voor een be-
paalde groep mensen niet geldt.” De 
VVD zweeg. Schreurs: “Nou, geef 
eens antwoord?” De VVD bleef zwij-
gen. “Wel, we zijn er niet blij mee, 
maar het moet. Wij zijn voor het 
voorstel”, aldus Schreurs.

Ook de fractie van D66 wilde dat er 
eerst kaders werden gesteld. Eerst 
een compleet plan en dan pas be-
slissen. SVAB was voor het plan: 
“Het kan niet anders.”

Heftige discussies
Hierna kwam de wethouder aan het 
woord. Hij vertelde wat hij ook al in 
de commissievergadering had uit-
gelegd. Er moet iets gebeuren. Zo 
kan het niet langer. Er ontsproot 
zich een discussie tussen de wet-
houder en Yvonne van den Heerik 
van de VVD, waar bijna niemand 
meer iets van begreep. De wethou-
der werd hopeloos en de burge-
meester zei op een gegeven mo-
ment: “Wat er toch omgaat in het 
hoofd van mevrouw Van den Heerik 
kan ik op dit moment niets mee. Ik 
kan het niet meer plaatsen.”
Er kwam een schorsing. Na de 
schorsing bleek dat de VVD het 
eens was met D66 en Lijst 8: Er 
moesten eerst kaders gesteld wor-
den en dan kon ook bekeken wor-
den of je deze mensen kon uitko-
pen. Weg woonwagencentrum, net 
als in Vinkeveen. 

Na nog heel lang heen en weer ge-
praat, verwijten en wat al niet meer, 
bleek bij de stemming, wat aan het 
begin van de avond al duidelijk was: 
de meerderheid was voor. De op-
knapbeurt gaat plaatsvinden.

Gemeente doet aanvullend verkeersonderzoek 
naar nieuwbouw Molenhof

Mijdrecht - De gemeente De Ron-
de Venen gaat aanvullend verkeer-
sonderzoek doen in verband met 
de nieuwbouwplannen voor win-
kelcomplex Molenhof. Recent heb-
ben buurtbewoners hun zorgen 
geuit over de verkeerssituatie die 
ontstaat na realisatie van de plan-

nen. Het college neemt deze zor-
gen serieus en heeft daarom be-
sloten nader onderzoek te doen 
naar de gevolgen van de plannen 
voor de verkeersafwikkeling. B en 
W hebben de gemeenteraad ge-
vraagd het onderwerp ‘Molenhof’ 
van de agenda van de raadsver-

gadering van donderdag 21 no-
vember te halen. Het huidige win-
kelcentrum Molenhof is dringend 
aan vernieuwing toe. Door Hoog-
vliet Beheer B.V. zijn plannen ont-
wikkeld om een Hoogvliet super-
markt met winkels, woningen en 
parkeergelegenheid te realiseren. 

Inwoners zijn geïnformeerd over 
deze ontwikkeling via onder ande-
re lokale media en in het centrum-
gebied verspreide nieuwsbrieven. 
Daarnaast heeft een klankbord-
groep van omwonenden meege-
dacht over het ontwerp. Hun terug-
koppeling is meegenomen in de 

uitwerking. Ondanks deze zorgvul-
dige aanpak, leven er bij inwoners 
nog steeds zorgen. Wethouder Pie-
ter Palm: “Ik heb afgelopen week 
lang gesproken met betrokken in-
woners. Zij maken zich vooral zor-
gen over de verkeerskundige situ-
atie die ontstaat na realisatie van 

de nieuwe Molenhof. Ik ben verrast 
door de hoeveelheid en de inten-
siteit van de reacties. Ik neem de-
ze zorgen zeer serieus en zie hier-
in voldoende aanleiding om de ko-
mende weken aanvullend verkeer-
sonderzoek te doen. De bewoners 
worden hierbij betrokken.” 





 
10   Nieuwe Meerbode  •  27 november 2013

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

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 ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views 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 ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of 
zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of 
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Uithoornse ‘knip’:
verder omrijden

(correctie)
Vorige week plaatste De Nieu-
we Meerbode een ingezonden 
brief van mijn hand met de kop: 
Uithoornse “knip” tussen Noord 
Holland en Utrecht bijna van de 
baan?
Intussen ben ik per fi e0ts met de 
teller de voor ons bedachte om-
wegen gaan opmeten.  Dat klus-
je was door de vele wegwerk-
zaamheden lastig. 

Als u straks in Amstelhoek bij 
het verkeerslicht staat en u kunt 
niet meer over de Irenebrug Uit-
hoorn in, dan gaat u geen vier 
maar ZES kilometer omrijden om 
het punt te bereiken onderaan 
de oprit van de Irenebrug aan de 
Uithoornse kant. 

De milieu- en andere effecten 
die ik vorige week probeerde te 
duiden vallen dus nog veel be-
roerder uit. Landbouwers, als 
u niet door nieuwe N201 tun-
nel onder de Amstel mag om-
rijden, dan mag u via de brug-
gen van De Hoef en Vrouwena-
ker TWAALF kilometer omrijden.

Het leek me wenselijk dat alle 
betrokkenen goed de gevolgen 
kennen van een Uithoorns ge-
meentebestuur wat met de rug 
naar Utrecht en “De Ronde Ve-
nen” gaat staan en mogelijk blijft 
staan. 

Ad de Kort 
a.d.kort@hccnet.nl

Hizi Hair is verbouwd
Mijdrecht - De afgelopen we-
ken heeft kapsalon Hizi Hair aan 
de Dorpsstraat 46 een ingrijpen-
de verbouwing ondergaan. Van-
af 4 november konden de klan-
ten in een speciaal ingerich-
te mobiele kapsalon terecht om 
hun haarwensen aan te geven. 
Maar nu willen zij u met gepas-
te trots vermelden dat zij u weer 
van dienst kunnen zijn op hun 
vertrouwde plek aan de Dorps-
straat 46 in Mijdrecht (tegen-
over Zeeman). Met zoals u van 
hen gewend bent, de overheerlij-
ke massagestoelen met de daar-
bijbehorende washmassage, een 
vakkundig adviesgesprek inclu-
sief een haar- en hoofdhuiddi-
agnose.  En zij zullen ook graag 
met u meedenken over uw kap-

sel naar wens. Tevens voeren zij 
een kleurenanalyse uit, als u on-
dersteund wilt worden in het uit-
zoeken van een kleur in het haar. 
In een nieuw jasje gestoken is 
het Relaxarrangement van Hi-
zi Hair, een hoofdhuidmassage 
van 10 minuten met een keuze 
uit diverse olieën voor een heer-
lijk ontspannen moment. 
Dit zijn enkele voorbeelden van 
hun belevingsmomenten zo-
dat een kappersbezoek aan Hi-
zi Hair echt iets is om naar uit te 
kijken. Hizi Hair is 6 dagen in de 
week geopend en werkt zonder 
afspraak, zo bepaalt u wanneer 
het u uitkomt om naar de kap-
per te gaan.  Graag verwelkomen 
zij u in hun prachtig vernieuwde 
salon!

Ronde Venen Belang: “Sport moet voor iedereen betaalbaal blijven”

Verenigingen moeten zelf deel van 
aanleg/onderhoud sportvelden betalen

De Ronde Venen - Vanavond, 
woensdag 27 november, krijgen de 
buitensportverenigingen een toe-
lichting van de gemeente op het 
harmonisatieplan voor de sportvel-
den. De gemeente wil een groot deel 
van de kosten bij deze sportclubs 
leggen. Eerder heeft de gemeente-
raad het college opdracht gegeven 
voor het maken van een harmonisa-
tieplan.

De verenigingen moeten binnenkort 
een deel van de aanleg en het on-
derhoud van hun sportvelden zelf 
betalen. Destijds diende Ronde Ve-
nen Belang een raadsvoorstel in 
voor de aanleg van velden voor de 
hockeyvereniging en de voetbalver-
eniging in Abcoude. Reden voor de 
Nieuwe Meerbode om de huidige 
voorstellen door te nemen met An-
co Goldhoorn, fractievoorzitter van 
Ronde Venen Belang.

Heb je als raadslid de plannen al kun-
nen bekijken?
“Nee, helaas nog niet. Wel mogen 
we als toehoorder aanwezig zijn tij-
dens de bijeenkomst met de sport-
verenigingen. Een aantal sportver-
enigingen heeft mij overigens wel 
benaderd. Dat is niet zo vreemd, 
omdat wij als Ronde Venen Belang 
in ons raadsvoorstel ook een bijdra-
ge van de verenigingen hadden ver-

werkt. Misschien hebben de bestu-
ren van de sportverenigingen, waar-
van ik ook zelf nog een paar gebeld 
heb, kennis genomen van de Alge-
mene Beschouwingen, die eerder 
deze maand zijn gehouden. Ron-
de Venen Belang was de enige par-
tij, die de sportaccommodaties als 
speerpunt heeft genoemd. Wij wa-
ren duidelijk met onze opvatting dat 
sport voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar moet blijven.”

In de gemeenteraad is gesproken 
over de 1/2 en 2/2 regeling. Wat 
houdt dat in?
“Het college heeft bij als uitgangs-
punt genomen dat de verenigingen 
2/2 deel van de kosten voor de vel-
den voor hun rekening moeten ne-
men. Dat was het uitgangspunt in de 
gesprekken met de verenigingen. Bij 
de raadsbehandeling heeft Ronde 
Venen Belang vanaf het begin aan-
gegeven dat die verdeling voor ons 
absoluut niet vaststond. Wij vinden 
dat als verenigingen hierdoor fi nan-
cieel ‘kopje onder’ gaan er een an-
dere verdeling moet komen.” 

Met welke vragen hebben de vereni-
gingen je benaderd?
“Eigenlijk waren het vooral nood-
kreten. Ik kreeg te horen dat de ge-
meente er nog steeds van uitgaat 
dat de verenigingen zelf 2/2 deel 

 “Sport moet voor iedereen bereikbaar blijven”

van de kapitaallasten moeten in-
brengen.” 

Wat bedoel je daarmee?
“Voor de aanleg van een sportveld 
is veel geld nodig. De verenigingen 
moeten zelf zorgen voor 2/2 deel van 
de fi nanciering. Het houdt ook in dat 
zij voor hun investering zowel ren-
te moeten betalen en ook groten-
deels verantwoordelijk zijn voor de 
afschrijving. Want na verloop van 
jaren moet er weer een nieuw veld 
worden aangelegd. Veel verenigin-
gen vinden dit te hoog. Maar met 
die twee kostenposten zijn die ver-
enigingen er nog niet! Ze moeten 
namelijk ook 1/2 deel van de onder-
houdskosten van de velden betalen. 
Dat komt er dus nog eens bovenop.”

Kunnen verenigingen dat wel beta-
len?
“Een aantal verenigingen wel, maar 
er zijn ook verenigingen, die dit echt 
niet kunnen ophoesten. Vooral in de 
oude gemeente De Ronde Venen 
komen er echt problemen. De ver-
enigingen, die mij benaderd heb-
ben, kunnen deze lastenstijging al-
leen betalen door de contributie fors 
te verhogen. Dat betekent dat de af-
zonderlijke leden te maken zullen 
krijgen met contributieverhogingen 
van wel veertig tot vijftig euro per 
seizoen.” 

Dat moet toch wel op te brengen 
zijn?
“Ik denk dat je je daar erg in ver-
gist. Zoals je weet, zitten we in eco-
nomisch zwaar weer. Heel veel ge-
zinnen hebben moeite om de eind-
jes aan elkaar te knopen. En dan 
hakt een forse contributieverhoging 
er stevig in. Je zult maar twee of drie 
kinderen aan het sporten hebben. 
En dan heb ik het nog niet over de 
niet-sportende leden. Zij zijn vaak 
al jaren aan de club verbonden en 
vervullen ook vaak vrijwilligerswerk 
op de club. Je moet er toch niet aan 
denken dat deze mensen afhaken. 
Dan haal je de ziel uit de club.”

Waarom maak je je hier zo druk over?
“Wij vinden dat sport voor iedereen 
bereikbaar moet blijven. Sport, en 
dat is ook offi cieel in beleidsplan-
nen van de gemeente vastgelegd, is 
goed voor de gezondheid, maar ver-
vult ook een heel belangrijke maat-
schappelijke functie: het verbindt 
mensen. Waar zijn zoveel vrijwilli-
gers actief? Waar leren kinderen 
in het smartphone-tijdperk nog in 

teamverband actief te zijn? Je moet 
er toch niet aan denken dat kinde-
ren noodgedwongen van de club 
gehaald worden en niet meer be-
wegen?”

Maar je kunt toch niet de gemeente 
overal voor laten opdraaien?
“Nee, dat ben ik helemaal met je 
eens. Natuurlijk moeten de ge-
meentelijke fi nanciën op orde ko-
men. Maar dat betekent toch niet 
dat breed gedragen voorzieningen 
moeten worden afgebroken? En ik 
ben bang dat het die kant op gaat. 
Door nu als gemeente te beknibbe-
len op relatief kleine uitgaven, lo-
pen we een groot risico dat de kos-
ten voor de gemeente later veel ho-
ger uitpakken. Weliswaar uit ande-
re ‘potjes’, maar toch. Het gaat wel 
om geld van de burgers. Wat te den-
ken van jongeren die niet meer in 
clubverband kunnen sporten, om-
dat het te duur geworden is? Het 
ligt voor de hand dat een deel van 
die groep meer op straat gaat rond-
hangen. Daar is niets op tegen, maar 
de stap naar overlast veroorzaken is 
erg klein. Dan krijg je als lokale ge-
meenschap als een boemerang de 
kosten later dubbel en dwars weer 
terug. Want het is wachten op voor-
zieningen, zoals het jongerenwerk, 
de jeugdzorg. Het inschakelen van 
die organisaties is echt niet gratis. 
En wat denk je van de schade die 
niet meer sporten toebrengt aan de 
gezondheid? Ook dat krijgen we, 
misschien niet direct, maar later ze-
ker weer op ons bordje”

Wat stel je dan voor?
“Dat we samen met de verenigingen 
tot een verdeling van de kosten ko-
men, die voor alle verenigingen be-
hapbaar is. Dat we rekening hou-
den met de maatschappelijke waar-
de van het buitensporten in team-
verband. Ik hoop en verwacht dat op 
de bijeenkomst van woensdag een 
vorm van realiteitszin aan de dag 
gelegd wordt. Wat ons betreft, is dit 
nog maar het begin van de discus-
sie. Wat is een aanvaardbare bijdra-
ge van de clubs? Ik hoop echt niet 
dat, omdat een paar clubs fi nancieel 
draagkrachtiger zijn andere, minder 
draagkrachtige clubs de dupe wor-
den van de nieuwe regeling. Want 
de rekening komt natuurlijk bij de 
individuele gezinnen. Dat mag niet 
uit het oog verloren worden. Uit-
gangspunt is wat ons betreft: Sport 
moet voor iedereen bereikbaar zijn 
en blijven.

Weer verlies voor CSW D1
Wilnis - Droog weer, geen wind, 
kortom een perfecte zaterdag voor 
een wedstrijd tussen CSW D1 en het 
fysiek sterke Maarssen D1. De laat-
ste weken heeft CSW enkele wed-
strijden gewonnen, dus ook voor 
deze wedstrijd waren de verwach-
tingen hoog en het begon uitste-
kend. De eerste kans werd na een 
voorzet door Bastian meteen door 
Timo in het doel afgewerk, 1-0. 
Maarssen liet zich echter niet kis-
ten en kort daarop volgde een aan-
val met een schot op hun doel dat 
Mike met een redding voortreffe-
lijk verdedigde. Het spel van Maars-
sen was voor CSW erg lastig, lan-
ge ballen naar voren met de hoop 
op een treffer. De achterhoede van 
CSW met Mudalib, Mathijs, Thomas 
en Niels wist hier toch juist mee om 
te gaan. In het tweede kwartier van 

de eerste helft zakte CSW wat in 
met als gevolg dat Maarssen ruimte 
kreeg en vanuit een mooi geplaatst 
afstandsschot de bal in het doel wist 
te krijgen, 1-1. Kort na de rust was 
het even spannend maar vanuit het 
midden werd door Max een opening 
gezocht. Maarssen brak door maar 
Germaine zorgt er in de achterhoe-
de voor dat Maarssen niet anders 
kon dan over het doel te schieten. 
Hierdoor werd CSW toch weer alert 
en creëerde Joy samen met Matt 
een prachtige kans die helaas net 
niet afgerond kon worden. De spit-
sen Mike en Sam probeerden nog 
een kans te creëren maar CSW zak-
te in. De laatste minuten van de 
wedstrijd sloeg het om, Maarssen 
nam de wedstrijd over en maakte 
kort na elkaar 2-1 en 3. 
Foto: sportinbeeld.com

Hertha meiden MB1 naar 
de volgende bekerronde
Vinkeveen - Afgelopen week was 
het voor de meiden van Hertha een 
week die helemaal in het teken 
stond van het bekervoetbal. Dit be-
gon al op maandag waar de wed-
strijd tegen CSW MB2 op het pro-
gramma stond. CSW begon sterk 
en kon al binnen enkele minuten de 
score openen, maar door een snelle 
reactie van de Vinkeveense meiden 
was het al binnen 10 minuten om-
gedraaid. Hertha hield deze voor-
sprong vast en kon rusten met een 
1-2 voorsprong. In de tweede helft 
bleef CSW de druk houden en had 
ook nog wel wat kansen om gelijk te 
maken wat inhield dat Hertha veel 
meer ruimte kreeg en kon uitende-
lijk met de volle winst naar huis. Op 
zaterdag moesten ze tegen SCH’44. 

Een meidenteam waar niet zo een-
voudig van te winnen was en hal-
verwege de eerste helft stonden de 
gasten uit Harmelen met 0-1 voor. 

In de tweede helft werd Hertha ster-
ker en kon veel druk zetten op de 
helft van SCH’44. Door een bal die 
per ongeluk bij de verdediging van 
Hertha kwam werd het plotseling 
door een eigen doelpunt niet 1-1 
maar stond Hertha op een 0-2 ach-
terstand. Dit was even niet de be-
doeling want met deze score werd 
er niet doorgebekerd! Daarna werd  
de druk van Hertha alleen maar gro-
ter en na 20 minuten voor het einde 
van de wedstrijd kreeg Hertha ook 
nog een penalty mee welke keu-
rig ingeschoten werd. Dit was nog 
niet genoeg en er moest nog maar 
één doelpuntje gemaakt worden om 
door de gaan naar de knock-out-
fase van de beker. Met veel inzet 
en veel overtuiging werd er geluk-
kig één minuut voor het einde van 
de wedstrijd gescoord door Hertha 
en dat maakte het feestje compleet. 
Meiden: op naar de volgende ronde! 
Foto: sportinbeeld.com

Indoor KNHS wedstrijd 
LR & PC Willis
Wilnis - Zondag 24 november heeft 
LR & PC Willis weer een indoor-
wedstrijd georganiseerd op mane-
ge Lucky Stable te Mijdrecht. Er was 
een zeer vol programma van 9.00 
uur in de ochtend tot 17.00 uur in de 
avond. ‘s Morgens werden de klasse 
ZZ Licht tot en met L2 dressuur ver-
reden, deze rubrieken werden geju-
reerd door mevrouw L.B.F. Ginsel- 
Hansen. De eerste 2 klassen wer-
den in handicap verreden. Dit waren 
de klassen ZZ Licht en Z2, hier kwa-
men 3 combinaties aan de start. De 
overwinning van deze rubriek ging 
naar Francis Verboom met haar So-
nate, in beide ZZ Licht proeven won 
ze met een topscore van 233 pun-
ten. In de Z1 ging de overwinning de 
eerste proef naar Esther Berger met 
Apple, zij scoorde 212 punten. De 
tweede proef werd gewonnen door 
Anita de Haan met Hubinstein. De-
ze combinatie reed 206 punten bij 
elkaar. De klassen M2 en M1 wer-

den ook in handicap verreden, hier 
ging in beide proeven het oranje lint 
naar Maaike van Rijn met Equito’s 
Nescio met 177 & 184 punten. De 
laatste rubriek in de ochtend was de 
klasse L2, hier was de winnares Ju-
liette de Haan met Redford.
Zij reden 190 & 184 punten bij el-
kaar. Na een korte pauze was het 
tijd voor het middagprogramma, 
hierin werden de klassen B en L1 
gereden en gejureerd door mevr. Y. 
Zuring. In de klasse B werd de eer-
ste proef gewonnen door Bianca 
Zinger met Indalo-Keimpe met 194 
punten en in de tweede proef ging 
de overwinning naar Kelly Ultee met 
Eleganta met 187 punten.
De klasse L1 werd als laatste ver-
reden. Hier ging Merit Feller met 
haar Eniki er de eerste proef met de 
prijs vandoor met 194 punten en de 
tweede proef werd gewonnen door 
Martje Kuiper met Buena, zij scoor-
den 185 punten.



Meiden Atlantis C2 winnen
Mijdrecht - Zaterdag 23 novem-
ber speelde Atlantis C2, gesponsord 
door Van Walraven, thuis tegen ES-
DO C1. De ploeg begon met Emma, 
Ilona, Zoë en Nina V. in het eerste 
aanvalsvak. De meiden van Atlantis 
C2 waren lekker op dreef en al snel 
werden twee doorloopballen ge-
scoord door Zoë 2-0. Ondanks het 
goede verdedigende werk, kreeg de 
thuisploeg toch twee doelpunten te-
gen waardoor beide ploegen bij 2-2 
de rust in gingen. Na goede aanwij-
zingen van coach Chantal Poolman 
en de wissel van Ilona voor Nina S., 
gingen de meiden vol goede moed 
de tweede helft in. Zoë bracht haar 
team snel weer op voorsprong, door 
een mooi schot en een doorloop-
bal stond het met 4-2. Het andere 
vak met Lieke, Iris, Cathelijne en Fe-
lice kwam ook lekker op gang. Lie-
ke bracht met een gescoorde door-

loopbal de stand op 5-2. Na een te-
gendoelpunt van ESDO wist Zoë 
nogmaals te scoren, ditmaal met 
een dieptebal. Cathelijne werd ge-
wisseld voor Ilse, zodat ook zij het 
team naar de winst kon helpen. De 
bezoekers van ESDO wisten weer 
door de verdediging te komen en 
maakte het 6-4.
Lieke kreeg een paar goede door-
loopballen aangegeven, waardoor 
ze twee keer kon scoren en zo de 
stand op 8-4 kon brengen. Zoë 
kreeg nog een strafworp mee, die ze 
gelukkig wist te scoren en zo bracht 
ze de stand op 9-4 voor de door Van 
Walraven gesponsorde ploeg. Atlan-
tis kreeg nog een strafworp tegen, 
wat de score op 9-5 bracht maar de 
overwinning kwam niet meer in ge-
vaar. Het eindsignaal klonk en daar-
mee had Atlantis C2 verdiend ge-
wonnen van ESDO.

Nipte winst voor HVM
Mijdrecht - Zondag sloot HVM de 
eerste helft van de hockeycompeti-
tie af met een benauwde overwin-
ning op Eemvallei. Tegen de Amers-
foorters, die met afstand op de laat-
ste plaats staan, werd het een moei-
zame 4-3 zege.
Halverwege de competitie bezet-
ten de Mijdrechters door deze uit-
slag de derde plaats, achter Noord-
wijk en Maarssen. Juist tegen deze 
teams leed HVM de enige twee ne-
derlagen. Daartegenover staan acht 
overwinningen en één gelijkspel. 
Als debutant in de derde klasse zet-
te het team dus een klinkend resul-
taat neer!
Zondag in Amersfoort begon de 
wedstrijd met drie strafcorners op rij 
voor de thuisploeg. De eerste twee 
leverden een nieuwe strafcorner op, 
de derde maakte keeper Stienstra 
onschadelijk. Al meteen werd het 
duidelijk dat het verschil van twin-
tig punten op de ranglijst hier niet 
uit de verf zou komen, de thuis-
ploeg kon goed partij geven aan de 
Mijdrechters. Toch scoorde HVM als 
eerste, Daniel de Graaf speelde de 
keeper uit en Arjan Blommaert tik-
te de 0-1 binnen. Vanaf dat moment 
werd HVM sterker en kreeg kansen. 
Topscorer Tom Gunther verdubbelde 
na een fraaie actie de voorsprong. 
Beide teams kwamen in de eer-
ste helft vijf minuten met tien man 
te spelen, HVM door een gele kaart 
voor Jonas van der Zande, na een 
overtreding op een tegenstander. 
Gescoord werd er niet, dus de rust 
kwam met een 2-0 voorsprong voor 
de bezoekers.

Karwei
Na rust maakten de Mijdrechters 
zich op om het karwei af te ma-
ken, maar dat pakte anders uit. Al 
in de eerste minuut moest doelman 
Stienstra ver zijn doel uit om een te-
gengoal te voorkomen. In de 6e mi-
nuut kwam Eemvallei terug in de 
wedstrijd door een doelpunt uit een 
strafcorner. Na een kwartier kreeg 
Casper Wilmink geel, zijn derde van 
het seizoen, waardoor hij de volgen-
de wedstrijd is geschorst. Eemvallei 
benutte het overtal en maakte gelijk, 
2-2. Lang kon de thuisclub daar niet 
van genieten, Tom Gunther soleerde 
vier minuten later naar de 3-2 voor-
sprong. Kort daarna was het bij-
na 4-2, maar de bal ging voorlangs. 
Eemvallei bleef geloven in een be-
ter resultaat en knokte zich weer 
langszij , tien minuten voor het ein-
de. In dezelfde minuut leek Gunther 
te scoren uit een strafcorner, maar 
na protest van Eemvallei keurden 
de scheidsrechters het doelpunt af, 
de bal zou niet buiten de cirkel zijn 
geweest. Dit motiveerde de thuis-
ploeg nog extra, en ook het Amers-
foortse publiek bleef erin geloven. 
De Mijdrechtse verdediging kreeg 
het moeilijk. Drie minuten voor 
tijd kreeg Maarten Post de derde 
Mijdrechtse gele kaart kreeg gepre-
senteerd, voor een te hoog geheven 
stick. De Amersfoortse hoop leefde 
nog meer op, maar werd de bodem 
ingeslagen door Midas van der Zan-
de, die vanaf de middellijn op rechts 
enkele tegenstanders passeerde en 
met een harde boogbal de keeper 
kansloos liet: 3-4.

Boys van Hertha F5 
verpletteren De Vecht F8
Vinkeveen - Na de 0-10 overwin-
ning van vorige week, mochten de 
jongens van Hertha F5 afgelopen 
zaterdag nogmaals aantreden tegen 
De Vecht F8, en dit keer thuis. In de 
kleedkamer bleek voorafgaand aan 
de wedstrijd al meteen hoe hoog 
de ambities waren: de heren wilden 
wéér met dubbele cijfers winnen. 
Dat leek zonder de vrijwel onpas-
seerbare centrumverdediger Dean 
Hoogland geen gemakkelijke opga-
ve en de coaches Jeroen en Matthijs 
waarschuwden dan ook voor on-
derschatting met een haast ‘Cruijf-
fiaanse tegeltjeswijsheid: “Iedere 
wedstrijd begint gewoon weer met 
0-0”… Daarom werd gekozen het 
zekere voor het onzekere te nemen: 
Yassine Mansi ging in de eerste 
helft op goal en Marvin Buitendam 
en Wes Twaalhoven zouden de boel 
achterin dicht houden. De jongens 
kwamen net als een week eerder 
zeer voortvarend uit de startblok-
ken en al snel bleek dat De Vecht F8 
ook deze week niet veel in de melk 

te brokkelen zou hebben. Tim Stub-
be maakte binnen vijf minuten met-
een de eerste twee goals voor Hert-
ha. Ook daarna werd stevig door-
gepakt met vloeiend samenspel en 
hoewel in de eerste helft zeker een 
keer of zes tegen de paal werd ge-
schoten, liep Hertha steeds ver-
der uit tot een ruststand van maar 
liefst 6-0. De overwinning was dus 
nagenoeg binnen, maar beter nog: 
de vooraf gestelde doelstelling leek 
dus haalbaar. Na rust –met nu Skye 
Pertijs in de goal- bleek de weer-
stand van De Vecht definitief gebro-
ken en kon Hertha met speels ge-
mak uitlopen tot maar liefst 13-0: 
een nog niet eerder behaalde sco-
re! Maar liefst drie jongens wis-
ten een hattrick te scoren: Yassine 
Mansi (in één helft!), Tim Stubbe en 
Jasper Mons, die dat zelfs deed met 
een schoen waar de zool vanaf was 
gevlogen. Verder waren er goals van 
Samuel Mekerttsjan (2), Indy Dol-
man en van laatste man ‘slot op de 
deur’ Wes Twaalfhoven.

Argon struikelend naar 
derde bekerronde
Mijdrecht - Op het laatste moment 
kon Argon een blamerende neder-
laag tegen het Amsterdamse SDZ 
afwenden door in de strafschop-
penserie alsnog de vierde klasser 
met lege handen naar huis te stu-
ren.
De eerste helft was helemaal niet 
om aan te zien, eerst hielp Argon 
al binnen twintig minuten de te-
genstander door defensief blunde-

ren aan een doelpunt en een kwar-
tiertje later speelde Argon helemaal 
voor Sinterklaas door in eigen doel 
te schieten. De tweede helft trok Ar-
gon de stand weer gelijk maar uit-
eindelijk moest vanaf elf meter de 
winnaar tevoorschijn komen. Dat 
werd dan Argon dat met een nipte 
score van 3-2 door mag gaan in de 
districtsbeker. 
Foto: sportinbeeld.com

IJsclub Nooit Gedacht 
naar pupillentoernooi
De Ronde Venen - Zaterdag 16 
november waren de pupillen A, B en 
C van IJsclub Nooit Gedacht Wilnis 
uitgenodigd voor het Beter Lopen 
internationaal pupillentoernooi op 
ijsbaan De Scheg in Deventer. De 
jeugd was al vroeg op want de wed-
strijden begonnen al om 8 uur. Ro-
my de Jong, Ivar Immerzeel, Romy 
Snel, Enrico Zeilmaker, Bonne van 
Avezaath en Youri Janssen hadden 
hier totaal geen moeite mee. 
Als eerste mochten de A pupillen 
aan de start verschijnen voor de 
500m. Romy de J. reed in 49.12 naar 
een mooie 5e plaats en Ivar in 50.88 
bij de jongens naar een 8e plaats. 
Hierna mochten de B pupillen voor 
hun 500m. Romy S. deed dit in 58.44 
(14e plaats) en Enrico met een per-
soonlijk record in 1.06.46. Bij de C 
pupillen schaatste Bonne even-
eens een pr op de 300m (39.23), he-
laas was Youri gevallen en kwam in 
53.45 over de finish.
De tweede afstand die gereden 
werd was voor Romy de J. de 700m 
zij deed dit in een mooie 1.09.92 en 
eindigde hiermee op een 6e plaats 
in het eindklassement. Ivar reed dit 

in een pr, 1.12.94 en eindigde op de 
10e plaats. Romy S. reed als twee-
de afstand de 300m met een pr, 
35.52 en eindigde hiermee op de 
14e plaats. Enrico werd 22e en reed 
zijn 300m in 41.36. De jongste pu-
pillen (C) Bonne eindigde op een 
12e plaats met nogmaals een pr op 
de 300m, 38.95. Youri werd met een 
mooie pr van 43.03 22e. Nadat het 
dweilorkest een deuntje gespeeld 
had werd er als afsluiting in elke 
categorie nog een marathon gere-
den waarbij de jeugd van Nooitge-
dacht gestreden heeft voor de bes-
te plaatsen. Als afsluiting kreeg ie-
dereen een tasje mee naar huis met 
een aantal presentjes, een muts en 
een vaantje. IJsclub Nooitgedacht is 
in het totaalklassement geëindigd 
op een 16e plaats. Mede dankzij de 
enthousiaste inzet van coach Nico 
de Jong is dit voor de pupillen een 
geslaagd toernooi geweest. Inmid-
dels zijn de meeste pr’s alweer ge-
sneuveld want de jeugd zit niet stil 
en schaats elke week wel (meerde-
re) wedstrijden op Amsterdam en 
een uitstapje naar een andere (snel-
lere) baan is altijd leuk.

Hockeysters HVM MD1 
winnen voor de Filipijnen
Mijdrecht - Samen met trainer 
Chris Ruijs had het hockeyteam van 
HVM een actie bedacht om geld in 
te zamelen voor de getroffen Filipij-
nen. Elk doelpunt zou geld opleve-
ren, gesponsord door ouders, opa’s 
of buren. De selectie van HVM 
moest aantreden tegen het sterke 
Amsterdamse hockey team uit het 
Amsterdamse bos. 
Coach/trainer Sam Rosen Jacob-
sen had gekozen voor een versterkt 
middenveld met Suze Smit, Juliet-
te Adema en Lotte van den Berg 
om gelijk Amsterdam onder druk te 
kunnen zetten. De start was voort-
varend en HVM stond na 20 minu-
ten op een voorsprong van 2-0.
En een bal op de lat, strafcorners 
en vele andere kansen zorgde voor 
veel spektakel. Amsterdam gooide 
er een tandje bovenop en ondanks 

sterk keepen van Wieke Moorthae-
mer  werd de stand gelijk getrok-
ken, 2-2. In de rust werd onder-
ling afgesproken dat ieder zijn taak 
moest blijven vervullen en dat er als 
team gespeeld moest blijven wor-
den. De overmacht van MD1 werd 
steeds groter en het stond vrij snel 
4-2. Met een mooie tip in van Sarah-
Lynn Overdijk werd de eindstand 
5-2. Hoewel iedereen in het team 
goed gespeeld heeft werd ale “man 
of the match” Kiki van Nieuwkoop 
uitgekozen. Snel nog even op de fo-
to met zijn allen met de eindstand 
als bewijs om de sponsoren te laten 
betalen. Uiteindelijk is er bijna 200 
euro met de wedstrijd opgehaald! 
Volgende week spelen de dames 
om het kampioenschap in de sub-
topklasse tegen de MHC de Kikkers 
uit Nieuw Vennep. 

Veel strijd van CSW E4 in 
het voordeel van Altius
Wilnis - Vanaf de aftrap begon CSW 
de wedstrijd heel scherp en drong 
goed door tot aan het doel van Al-
tius. Er ontstonden een paar grote 
kansen om in de eerste 5 minuten 
al op voorsprong te komen. Helaas 
voor CSW zat er steeds een been 
tussen en kon de keeper van Altius 
de bal eenvoudig pakken. Daarna 
kreeg Altius meer grip op de wed-
strijd en werd er snoeihard raak ge-
kopt uit een corner (0-1). CSW wil-
de meteen een treffer forceren en 
uit een mooie steekpass van Carel 
kwam Ramon geheel vrij te staan 
voor de keeper. Door een heel goe-
de redding van de keeper van Alti-
us voorkwam hij een doelpunt voor 
CSW. Direct daarna profiteerde Alti-
us met een uitbraak en kwam de bal 
ongelukkig tegen het been van een 
CSW verdediger, waardoor CSW 
keeper Koen voor de tweede maal 
werd gepasseerd (0-2). CSW her-
vond zich gelukkig snel en Ramon 
maakte met een geweldig schot van 

rechts in de verre hoek aan de bin-
nenkant van het zijnet de aanslui-
tingstreffer (1-2). In de tweede helft 
ging CSW door met het goede spel 
waar ze voor de rust waren geëin-
digd. CSW kreeg hierdoor een paar 
goede kansen om de stand weer in 
evenwicht te brengen. Uit een goe-
de counter van Altius werd nog-
maals gescoord (1-3) en was CSW 
de weg even kwijt. Keeper Koen 
voorkwam meer doelpunten van Al-
tius met een paar geweldige red-
dingen. Dit stimuleerde CSW om er 
toch nog een keer voor te gaan en 
dat werd beloond met een prachti-
ge aanval over links. Ramon kwam 
voor de tweede maal alleen voor de 
keeper en deze keer passeerde hij 
de keeper met een geweldige lob, 
die in de verre hoek precies in de 
kruising viel (2-3). Zo eindigde deze 
wedstrijd met veel kansen en waar-
in beide teams veel strijd hebben la-
ten zien in het voordeel van Altius. 
Foto: sportinbeeld.com

Volleybaldames Veenland  
spelen prima wedstrijd
Wilnis - Thuis in de Willisstee werd 
de streekderby Veenland dames 1 
tegen Atalante 5 gespeeld. Op de 
ranglijst is dat de nummer 10 tegen 
de nummer 5 en in theorie zou deze 
partij vrij gemakkelijk door Atalante 
gewonnen kunnen worden.

De Wilnisse dames  waren  in de 1e 
set echter direct goed op dreef. De 
pass lag goed en de aanvallers Si-
mone de Jong, Simone van Bolhuis, 
Helen van Rossum en invalster Co-
rine Nagel scoorden goed.  Atalan-
te coach Ria de Wit, gebruikte al-
le time-outs. De tweede, bij 17–9, 
had het beoogde effect. Het Vinke-
veense team kwam terug naar 23-
19, het moment waarop ook Veen-
land coach Nico de Jong een time-
out gebruikte om de opgaande lijn 
van Atalante te doorbreken. Zijn op-
zet lukte en met 25–19 ging de 1e 
set naar Veenland.
In het begin van de tweede set zat 
Atalante beter in de wedstrijd en lag 
de pass bij het Veenland Co Peek 
team minder zuiver. De spelverdeel-
sters Nel Compier en Willeke Elen-
baas moesten harder werken. (Wil-
leke verving ook in deze wedstrijd 
nog de geblesseerde spelverdeel-
ster Ans Vianen). Maar na een min-
dere start, kwam  Veenland weer 

goed in haar spel. De achterstand 
werd ingelopen en met 22-22 was 
de spanning terug .  Atalante be-
sliste  deze set uiteindelijke in haar 
voordeel  met 22- 25.
Ook in de derde set toonde Atalan-
te zich de betere ploeg. De achter-
stand van Veenland bedroeg vanaf 
het beging 5/6 punten. Toch scoor-
de Atalante niet  makkelijk. De aan-
vallen van o.a. Marga Turenhout en 
Anneke Aarsman, werden goed ver-
dedigd door Veenland.  Ook in de-
ze set waren er  veel  lange rally’s 
te zien. De achterstand wist Veen-
land echter niet in te lopen, de set 
ging met 17- 25 naar de Vinkeveen-
se dames.
Gezien de vorm van de dag, leefde 
er bij Veenland de hoop om de 4e 
set weer te winnen, zodat een 5e set 
de beslissing moest geven. De score 
liep aanvankelijk ook gelijk op in de-
ze set, maar Veenland moest in het 
geroutineerde team van Atalante 
haar meerdere erkennen. Deze laat-
ste set werd 20 -25.
In deze voor de kijker aantrekkelij-
ke wedstrijd scoorde Veenland 84 
punten en Atalante 94. Ondanks de 
1-3 verlies, is er bij het Veenland Co 
Peek team de overtuiging dat het 
team zich verder in opgaande lijn 
zal ontwikkelen.

Vijf prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Op zondag 24 november 
hebben twaalf judoka’s van Judo-
school Blaauw meegedaan aan het 
sterk bezette Waterlandtoernooi in 
Purmerend. Dit toernooi werd ge-
organiseerd door de judovereni-
ging Kodokan. Aan dit toernooi kon 
iedereen vanaf geboortejaar 2006 
tot en met senioren meedoen. Er 
werd op 8 matten gestreden voor 
de mooie prijzen. Dit jaar werden 
de prijzen uitgedeeld door Tobias 
Mol, Nederlands kampioen 2013 in 
de klasse boven de 100 kg. Zowel 
bij de jongste deelnemers als bij de 
senioren werd er goed meegedaan 
voor de prijzen. Bij de jongste deel-

nemers deed Ruben Duijn het goed 
in zijn gewichtsklasse. Het was de 
eerste keer dat hij meedeed aan een 
groot judotoernooi. Nadat de wed-
strijden gedraaid waren mocht hij 
trots de prijs voor de tweede plaats 
in ontvangst nemen. Bij de senio-
ren wist Thomas Blaauw in de ge-
wichtsklasse tot 73 kg de twee-
de plaats te behalen. De volgende 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
werden tweede: Luuk Haarman, Ru-
ben Duijn en Thomas Blaauw.
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden derde: Ma-
rijke van Donselaar en Martijn de 
Jong.
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Elfde Aparts schoolvolleybaltoernooi
De Ronde Venen - Woensdag 20 
november vond in sporthal de Boei 
in Vinkeveen voor de elfde keer het 
Aparts-Scholentoernooi plaats.
Het toernooi bestaat uit twee da-
gen en wordt georganiseerd door 
volleybalvereniging Atalante Vinke-
veen. Deze eerste dag was het de 
beurt aan de kinderen van de groep 
7 en 8. Zo’n 90 kinderen, verdeeld 
over 18 teams namen deel. De groe-
pen 4 t/m 6 waren nog niet aan de 
beurt. Rond 13.00 uur was de aftrap 
van het toernooi.

Op de velden 1, 2 en 3 de groepen 
7, waar de meeste deelnemers zich 
hadden aangemeld. Hier hadden 
maar liefst 12 teams zich ingeschre-
ven. Er werd gespeeld in drie pou-
les. Al vanaf het begin was duide-
lijk dat de teams goed opgelet had-
den tijdens de trainingen van Frits 
van der Zee. Vorig jaar moesten ze 
nog alleen passen, maar nu moeten 
de kinderen de bal in 3’en spelen, 

waarbij ze de eerste bal spelen, de 
tweede vangen en de derde er weer 
overheen spelen.  Het leuke van dit 
niveau is dat door er een vangbal 
tussen te plaatsen er heuse rally’s te 
zien zijn! Het fanatisme zat er goed 
in en er werden mooie wedstrijden 
gespeeld. Het oogstte alom bewon-
dering hoe goed het volleybalspelle-
tje al gespeeld werd! Na de 3 pou-
lewedstrijden volgde er nog een 
plaatsingswedstrijd. De beste nrs 1 
tegen elkaar, de minste nr 1 tegen 
de beste nr 2 enz., waarbij iedereen 
een certificaat kreeg en de eerste 3 
plekken ook een beker. 
De kleine finale ging hier tus-
sen twee teams van de Pijlstaart, 
het team Pijlstaart en het team de 
Coolen. Deze partij werd gewonnen 
door de Coolen die de beker voor de 
derde plaats bemachtigde.
In de grote finale was het een span-
nende strijd tussen de Ballen-
bakkers (Pijlstaart) en de James 
Bondjes (St Jozef). Het was uitein-

delijk de Pijlstaart die de prijzenkast 
mocht vullen met een eerste prijs. 

Einduitslag van groep 7
1. Ballenbakkers (Pijlstaart) 
2.  James Bond (St Jozef)
3. De Coolen (Pijlstaart)
Bij groep 8 speelden zes acht teams 
om de prijzen. Zij spelen hetzelfde 
niveau als de groepen 7. En door-
dat ze een jaartje ouder zijn en ook 
vorig jaar dit niveau al hadden ge-
speeld leken de rally’s op veld 4 en 
5 soms nog langer te duren! Er werd 
zo nu en dan ook een mooie smash 
gegeven. Er werd heel fanatiek ge-
streden en de zweetdruppels wa-
ren veelvuldig aanwezig. Hier was 
1 poule met 6 teams. Ieder team 
speelde 4 wedstrijden. Omdat er 
maar een poule was geen finale-
rondes. De einduitslag was heel erg 
spannend hier, daar er drie teams, 
Top 8, Pijlstars en Smash 8, waren 
die allemaal 1 wedstrijd hadden ver-
loren en alle drie bovenaan stonden!  

Het uiteindelijke puntensaldo heeft 
de doorslag moeten geven..!!!! Vol-
gende keer zullen weer lekker dui-
delijk finalerondes gedaan worden.

Einduitslag van groep 8:
1. Smash 8 (St Jozef) (+ 58 punten)
2. Pijlstars Smashers (Pijlstaart) (+ 

26 punten)   
3. Top 8 (St Jozef) (+ 19 punten)
Atalante kijkt terug op een mooie 
eerste Aparts toernooidag en dankt 
de sponsor Aparts Automateria-
len uit Mijdrecht en alle vrijwilligers 
van V.V. Atalante om alle wedstrij-
den met zo’n 90 kinderen in banen 
te leiden.
Zonder hen is het niet mogelijk een 
dergelijk toernooi te organiseren 
en zou het dus ook niet al zo lang 
zo succesvol kunnen zijn. Vandaag, 
woensdag 27 november, volgt het 
tweede toernooi met zo’n 100 deel-
nemers, waarmee een eind komt 
aan het volleybalproject op de Vin-
keveense scholen.

Voorafgaand aan de wedstrijd overhandigde Jannie Bouthoorn een tweetal 
gesponsorde wedstrijdkorven. Samen met het team van de week, de pupillen 
E2, ging Jannie Bouthoorn op de foto.

Korfballers De Vinken 
laten punten aan K.I.O.S.
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag mocht medekoploper De Vin-
ken thuis aantreden tegen het nog 
puntloze K.I.O.S. uit Nieuw Vennep. 
Na een redelijke eerste helft liet de 
thuisploeg het in de tweede speel-
periode scorend flink afweten. De 
7-5 voorsprong bij rust werd inge-
wisseld voor een 11-12 verlies.

Veel gedoe
Met Eva Hemelaar op de plaats van 
Emese Kroon startten de Vinkeve-
ners met Masha Hoogeboom, Ger-
win Hazeleger en Peter Koeleman 
in de verdediging, terwijl Melanie 
Kroon, Annick Stokhof, aanvoerder 
Kelvin Hoogeboom en Rudy Ousso-
ren mochten gaan aanvallen. 
De Vinken kan zijn kampioensa-
spiraties evenwel danig bijstellen 
na deze wedstrijd. De score kwam 
maar moeizaam op gang en het 
duurde tot ver in de eerste helft 
vooraleer het ABN-Amroteam een 
klein gaatje kon maken. De bezoe-

kers waren zeer gemotiveerd om de 
huid zo duur mogelijk te verkopen. 
Met de nodige schermutselingen, 
fysiek contact en vooral ook ‘gedoe’ 
werd een 7-5 ruststand bereikt.

Herboren Kios
Na de rust kwamen de Nieuw-Ven-
nepers als herboren uit de kleed-
kamers. Binnen vijf minuten was 
de achterstand weggewerkt en niet 
veel later nam K.I.O.S. het heft bru-
taal in handen. Na tussenstanden 
van 7-9 en 8-10 volgden heel even 
een paar fraaie Vinkenscores, waar-
bij met name het verrassende sa-
menspel van Koeleman en Hazele-
ger mooie doelpunten opleverde. 
Toch hielden de bezoekers het initi-
atief. Op 11-11 bracht Johan Kroon 
Rutger Woud en Manon Dankelman 
in. Het mocht niet baten. Een gemis-
te strafworp aan Vinkenzijde werd 
in het slotakkoord beantwoord door 
een score van K.I.O.S., dat daarna de 
wedstrijd beheerst uitspeelde.

Jeugd Kwinkslag speelt 
Sinterklaastoernooi

Gelijkspel voor 
Hertha E1

Vinkeveen - De talenten van SV 
Hertha E1 hadden reeds twee 
zware, verloren bekerwedstrijd-
jes achter de rug, dus ‘doorbeke-
ren’ was een illusie. Eersteklas-
sers Victoria E2 en Laren E1 ble-
ken te sterk, maar Victoria E4 zou 
toch te pakken moeten zijn? De 
E1 trad aan met een soort ‘pro-
beer-opstelling’: onder anderen 
voorhoedespeler Tibor Bregman 
schoof een plekkie terug, terwijl 
spits Yanick Sumajow het vanaf 
de flanken ging proberen. Vrij rap 
peerde de verdediger van Victo-
ria een bal snoeihard achter kee-
per Luca Irving, niks aan te doen.

Daarna waren het maar drie 
woorden die de klok sloegen bij 
Hertha: ‘kansen’ en ‘subliem po-
sitiespel’. De kansen regen zich 
aaneen. Mats Klinkhamer (net 
naast, x2), Yanick (gestuit op de 

keeper, x3) Daan de Boer (kop-
bal op de lat), Rens Kok (van af-
stand) en Mees van Zijtveld (net 
niet, uit voorzet Niels Maas) kre-
gen allen de bal er niet in. En dan 
geldt de oude voetbalwet: ‘als 
je de kansen niet maakt.’ Inder-
daad, Victoria scoorde 2-0. Direct 
na rust gingen de Herthanen er 
volle bak tegenaan en met suc-
ces: Tibor schoot hard op goal en 
Yanick prikte de rebound achter 
de keeper. Nog meer aanvallen, 
maar vooral niet vergeten te ver-
dedigen. Al kwamen die ‘donker-
blauwen’ er tussendoor, dan wer-
den ze al rap gesmoord door de 
uitstekend spelende Vince Smit 
en Daan.
Niels schoot met een schitteren-
de halve omhaal bijna de gelijk-
maker tegen de touwen. Gelukkig 
schoot Mats vlak voor tijd de 2-2 
achter de touwen..

De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond organiseerde volleybal-
vereniging Unitas uit Mijdrecht al 
weer voor de 14e keer het Bedrij-
ventoernooi. Ondanks de fanatieke 
inzet om de punten te scoren, was 
de sfeer opperbest en er werd heel 
wat afgelachen tijdens de rally’s. 
Toen aan het einde van de avond 
alle kaarten geschud waren, was 
het geen verrassing dat het op vol-
le oorlogssterkte uitgerukte team 
van Assuline de eerste plaats had 
opgeëist en het komende jaar de 
wisselbeker mag gaan oppoetsen. 
De gehele eindstand was: 1-As-
suline; 2-Klusbedrijf Jhon; 3-Ef-
fe schaften; 4-Café De Wave; 5-De 
Springbok; 6-Kalsbeek College2; 
7-Over de Amstel; 8-Roeleveld Ver-
huur; 9-Groep Xtra; 10-HvR Bouw; 
11-Jr.7-sprong; 12-Optisport De 
Ronde Venen; 13-Laatste der Ro-
dianen; 14-Sportcafé CenS; 15-van 
Walraven; 16-Kalsbeek College1.

Kwinkslag M1 doet het 
goed in de 1e klasse
Vinkeveen - Na reeds 8 van de 14 
wedstrijden in de 1e klasse afdeling 
1 ziet het er goed uit voor de Vinke-
veense badmintonploeg. Zeven keer 
wist de ploeg te winnen en eenmaal 
moest het gelijk nemen met een ge-
lijkspel. Een van de overwinningen 
was afgelopen donderdag in de ei-
gen sporthal De Boei. Tegenstan-
der Apollo M2 uit IJsselstein viel dit 
maal ten prooi.
De wedstrijd werd zoals gebruike-
lijk begonnen met een tweetal dub-
belspelen, in de combinaties Bjorn 
Hottinga/Jasper van Peursem en 
Bas Kooijman/Tristan Frese. Bei-
de koppels wisten hier zonder al te 
veel moeite een punt binnen te ha-
len. Vervolgens mocht iedereen zijn 
eigen kunde bewijzen in het enkel-
spel. Dit verliep voor sommigen een 
stuk soepeler dan bij de anderen. 
Zo wist Bjorn Hottinga in twee sets, 
21-14 en 21-15 vrij gemakkelijk te 
winnen. Jasper van Peursem had 
drie sets nodig voor de overwinning, 
21-14 15-21 en 21-11. Bas Kooijman 

bewees zich een maat te groot voor 
zijn tegenstander met een twee sets 
overwinning, 21-13 en 21-12. Tristan 
Frese had een goede start en wist 
de eerste set met 21-18 te win-
nen, maar moest helaas toezien dat 
de tweede en derde set eindigden 
in respectievelijk 16-21 en 14-21. 
De avond werd afgesloten met de 
laatste twee dubbelspelen, dit keer 
in de koppels Bjorn Hottinga/Bas 
Kooijman en Jasper van Peursem/
Tristan Frese. Het eerstgenoem-
de duo wist twee sets ruim te win-
nen, 21-4 en 21-12, terwijl het twee-
de duo het laatste punt in drie sets 
aan de IJsselsteinse gasten moes-
ten laten. Zo eindigde de avond in 
een 6-2 overwinning voor de Vinke-
veense equipe en ziet het er in de 
ranglijsten nog steeds rooskleurig 
uit. Een voorsprong op de nummer 
2, Houten M1, van 15 punten wordt 
behouden, echter heeft Kwinkslag 
wel 1 wedstrijd meer gespeeld, dus 
kan dit verschil teruglopen naar 7 
punten.

Argon E4 voetbalt voor 
Serious Request
Mijdrecht - De jongens hadden ei-
genlijk geen wedstrijd op het pro-
gramma staan zaterdag, maar voor 
een goed doel verzamelden de Ar-
gonauten zich toch in de vroege 
ochtend. Een wedstrijd tussen ou-
der-kind, door trainers Digiano en 
Tim georganiseerd, om geld in te 
zamelen voor Serious Request. Dit 
jaar zet 3 FM zich in voor kinderen 

die sterven door diarree veroorzaakt 
door gebrek aan schoon drinkwa-
ter, zeep en sanitair. Het werd een 
spannende wedstrijd waarbij de 
supporters werden getrakteerd op 
schitterende doelpunten, mooie ac-
ties en prachtig samenspel. De och-
tend werd afgesloten met royale do-
naties van alle spelers in de kantine. 
Het was een zeer geslaagde actie!

Vinkeveen - De jeugd van badmin-
tonvereniging ‘Kwinkslag’ speel-
de afgelopen donderdagavond een 
leuk toernooi. Apart vooral, omdat 
er op ‘vreemde’ manieren gespeeld 
werd. Zo werd er met twee ballon-
nen aan het racket gespeeld, nou 
probeer dan maar eens je shuttle op 
tijd te raken. Ook met een ooglapje 
voor viel niet mee, omdat je dan de 
diepte niet goed ziet. Of wat te den-
ken van een veld met pionnen met 
een bal erop die er niet af mogen 
vallen. en tenslotte was er ook nog 
een veld met een zeil voor het net 
gespannen, waardoor je pas op het 
allerlaatste moment kon zien waar 
de shuttle vandaan kwam. De kin-
deren hadden er duidelijk veel ple-
zier in. En natuurlijk was er aan het 
einde voor iedereen een leuk ca-
deau van Sinterklaas.

Assuline pakt de wisselbeker op het Unitas- bedrijventoernooi
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Negenjarige Koen Walet 
wint schermtoernooi
Regio - Afgelopen zondag werd in 
Purmerend het 24ste Internationaal 
Waterland Jeugd Toernooi gehou-
den. Schermvereniging Tréville was 
er met 6 schermers aanwezig, Tho-
mas Dijkstra, David Jackman, Fynn 
Kowalczyk, Olle-Olaf Meijer, Djairo 
Mulder en Koen Walet. 
Koen, Thomas en David scherm-
den in de leeftijdscategorie kui-
kens. Olle-Olaf en Fynn deden mee 
in de categorie Benjamins en Djai-
ro schermde mee in de categorie 
pupillen, allen op het wapen floret. 
Voor David was het zijn eerste wed-
strijd, hij heeft heel erg goed staan 
schermen. David werd uiteinde-
lijk 6de in het deelnemersveld, een 
mooie prestatie. Thomas heeft ook 
op deze dag weer goed gepres-
teerd, in zijn voorronde heeft hij drie 
van de vier partijen gewonnen. Uit-
eindelijk moest hij om een finale-
plaats schermen tegen Cas Prille-
vitz. Helaas verloor hij deze partij 
met 10-6 zodat hij als vierde eindig-
de op dit toernooi. Koen was de gro-
te overwinnaar in deze leeftijdscate-
gorie, super geschermd, goed zijn 

hoofd erbij gehouden, hij heeft heel 
overtuigend gewonnen van Cas 
Prillevitz met 10-5. Hierna moest 
er geschermd worden om de eer-
ste plaats, Koen moest het nu op-
nemen tegen Suhayl Nawar, deze 
partij won hij glansrijk met 10-6 zo-
dat hij er met de eerste plaats van-
door ging.
Gefeliciteerd met deze mooie over-
winning, Koen!
Fynn en Olle-Olaf (ook zijn aller-
eerste toernooi) kwamen helaas 
net iets te kort in het sterke deel-
nemersveld van hun leeftijdscate-
gorie, Ze hebben allebei met veel 
overgave staan schermen en daar-
door toch een mooie 11e plaats voor 
Fynn. Olle-Olaf eindigde als 21ste.
Djairo had ook een heel zwaar deel-
nemersveld, hij is eerstejaarspupil 
en dan valt het niet mee om tegen 
de fysiek grotere en sterkere jon-
gens uit te moeten komen. Hij heeft 
2 partijen gewonnen in de eerste 
ronde en drie gewonnen in de twee-
de ronde. Djairo eindigde heel mooi 
in de middenmoot van het deelne-
mersveld.

Amstelheren waterpolo spelen zich naar top 3
Regio - In een uitwedstrijd tegen 
streekgenoot De Snippen uit Ou-
derkerk aan de Amstel speelden 
de Amstelheren dit keer een over-
tuigende wedstrijd, waarbij van-
af het begin een duidelijke voor-
sprong werd genomen en ge-
durende de hele wedstrijd intact 
bleef en dus uiteindelijk resulteer-
de in de volle 3 winstpunten.
Hoewel de thuisploeg nog wel de 
openingsscore werd gegund, werd 
direct na 20 seconden de gelijk-
maker door Sander Aarsman in 
het Snippendoel gelegd en werd 
met een tweede score van Coen 
van Haaster en een toegekende 

strafworp, pas in tweede instantie 
door Coen tot doelpunt gepromo-
veerd, de stand na de eerste pe-
riode op een duidelijke 1-3 gezet.
In een tumultueus verlopen twee-
de speeltijd werden er door de be-
denkelijk fluitende scheidsrech-
ters aan beide zijden diverse uit-
sluitingen gegeven en ontstond er 
daardoor bij beide ploegen wrevel, 
die zich uitte in zenuwachtig spel. 
Desalniettemin lieten de Amstel-
boys hun stempel op de wedstrijd 
staan en maakten met een 3-7, van 
Sander Aarsman 2 maal en Mark 
Visser en Stefan Wijtsma, duidelijk 
dat de punten mee naar Mijdrecht 

moesten. Hoewel de eindstanden 
in de voorlaatste en laatste peri-
ode dat niet duidelijk maken (5-0 
en 7-12), maakten de periodestan-
den 2-3 en 2-2 wel duidelijk dat de 
Amstelheren de controle begon-
nen te laten glippen.
Sander Aarsman en Max de Jong 
bleven daarbij het hoofd het koelst 
houden en legden beiden in de 
laatste twee perioden de bal nog 
een keer tegen het Snippennet.
De laatste twee minuten van de 
wedstrijd verliepen nogal chao-
tisch met een strafworp voor de 
Snippen, die achter keeper Danilo 
verdween, en 3 uitsluitingen in de 

laatste minuut van de wedstrijd.
Een aan de Snippen toegekende, 
door Coen van Haaster veroor-
zaakte, strafworp in de laatste 6 
seconden van de wedstrijd, maar 
niet verzilverd door de Snippen 
door tussenkomst van keeper Da-
nilo Lamers, kon ook de angst voor 
wedstrijdverlies niet meer aan-
wakkeren. Met rust en tijd ‘verspe-
len’ werd uiteindelijk het eindsig-
naal bereikt met een veilige 7-12 
op het scorebord. Daarmee be-
reikten de-eerste-heren een rian-
te derde plaats in de competitie, 
met nog 1 wedstrijd te gaan voor 
de winterstop.

Drukke veldrit bij UWTC

De Aishinkai groep op de foto met, van rechts naar links, Chris de Jongh, Dennis Vorster en Paul Janssen.

Leerlingen Aishinkai bezoeken aikidostage
Mijdrecht - Zondag hebben en-
kele Aikidoka’s van Aishinkai Aiki-
do uit Mijdrecht samen met hun le-
raar, Dennis Vorster, in Amsterdam 
een Aikidostage bezocht die onder 
leiding stond van Chris de Jongh 
sensei (5e dan). Een Aikidostage is 
een gelegenheid om te trainen bij 
een andere leraar dan de eigen le-
raar. Extra bijzonder was het dat deze 
stage werd georganiseerd in samen-

werking met de leraar van Dennis, 
Paul Janssen, waar Dennis zelf traint 
sinds 1996. Een uniek moment voor 
Dennis om enkele van zijn leerlingen 
te kunnen introduceren bij zijn be-
langrijkste Aikidoleraren.

Intensief
De stage bestond uit 2 intensieve 
trainingen van 2 uur en was uiterma-
te leerzaam en toegankelijk voor al-

le niveaus. Chris de Jongh heeft di-
verse technieken behandeld, zowel 
worpen als klemmen en ook werd er 
met wapens getraind. Een groep van 
zo’n 35 enthousiaste Aikidoka’s, be-
ginners en gevorderden door elkaar, 
hebben zich in het zweet gewerkt en 
waren na afloop van de stage moe 
maar zeer voldaan. Voor de leerlin-
gen van Aishinkai Mijdrecht een 
mooie gelegenheid om kennis te ma-

ken met Aikidoka’s van andere scho-
len en verschillende stijlen. 

Japanse krijgskunst
Aikido is een moderne Japanse 
krijgskunst waarin men leert om op 
soepele en ontspannen wijze te re-
ageren op de energie en kracht van 
de aanvaller. De technieken be-
staan uit een variëteit aan worpen 
en klemmen en worden met 1 of met 
meer aanvallers tegelijk beoefend. 
Er wordt ook getraind met zwaard 
(bokken) stok (jo) en dolk (tanto) en 
er wordt veel aandacht besteed aan 
rol- en valoefeningen. Aikido stelt de 
beoefenaar in staat om de eigen fy-
sieke en mentale houding te verbe-
teren, ieder op zijn of haar eigen ni-
veau. Regelmatige training draagt 
eraan bij dat men zich fit, vitaal en 
weerbaar voelt, zowel fysiek als men-
taal.

Meedoen?
Aishinkai Aikido is gevestigd in 
Mijdrecht in de dojo van WL Com-
batics aan de Rendements-
weg 2j. Wil je meer weten over Ai-
kido of een keer meedoen met 
een gratis proefles, neem con-
tact op met Dennis Vorster. E-mail: 
dennis@aishinkai-aikido.nl 
Website: www.aishinkai-aikido.nl.

Uithoorn - Met 141 starts was de 
wedstrijd om de Amsterdamse Cross 
Competitie (ACC) in Uithoorn druk-
bezocht en was de organisatie blij 
dat de groepen gesplitst van start 
gingen. Het parcours was langer dan 
andere jaren omdat er tegengesteld 
werd gereden en een extra lus over 
het parcours werd gemaakt. In ver-
band met uitbreiding van de atletiek-
baan kon het verhoogde talud alleen 
nog aan de buitenzijde gebruikt wor-
den. Om 10.15 uur gingen 26 jeugd-
renners van start. Bij de jongste 
jeugd reed de sterke Maud Rijnbeek 
van DTS weer afgetekend naar de 
overwinning voor Mark Groeneveld 
(West Frisia) en Mees van Smooren-
burg van UWTC. Zij waren de eer-
ste rijders die op het nieuw gepimp-
te podium mochten plaatsnemen. 
Om 11.00 uur ging een grote groep 
40+ renners van start (57 renners). 
Ron Vroom (HRC Excelsior) reed 
ruim voorop maar toen hij in de ga-
ten kreeg dat Harry Hanneuse (Eem-
land) serieus nabij kwam, plaatste 
Ron weer een versnelling erbij. Frank 
Nijssen (HSV de Kampioen) pakte 
de 3e podiumplaats. Frans van He-
teren startte helemaal achteraan en 
voor hem was de wedstrijd duidelijk 
tekort. 

Nieuwelingen:
Bij de dames/nieuwelingen ston-
den er net zoveel dames als nieu-
welingen aan start. Teun Mouris (de 
Amstel) reed sterk naar de over-
winning. Ook bij de 40- een leuk en 
sterk startveld van 29 renners. Henk 
van Laar, eigenlijk 40+, was ver-
geten dat de starttijden waren ge-
wijzigd en reed nu maar bij de 40- 
mee. Hij deed dat niet verkeerd tot-
dat de moeren van zijn zadel waren 
los getrild en hij zonder zadel te rij-
den kwam… 
Dylan Groenewegen (de Amstel) 
reed weer ruim naar de winst voor 
Stefan Breemes (de Volharding) en 
de goed rijdende Joost Spring int 
Veld (UWTC)!
Clubcross:
Wil je ook eens meedoen aan een 
veldrit? De komende weken is er ie-
dere zondag nog een clubcross bij 
UWTC, voor zowel jeugd als volwas-
sene. De start is om 10.30 uur. Meer 
info op www.uwtc.nl/wielren
Baanwielrennen:
Ondertussen zijn er ook nog enkele 
renners actief op de baan. Tijdens de 
GP Jan Derksen in Amsterdam reed 
Jeroen van Goor naar de 5e plaats en 
Franklin Wessels naar plaats 7 in zijn 
eerste baanwedstrijd.

Hoge series en een hele korte partij
Regio - Drie spelers van Biljartfede-
ratie De Ronde Venen deden afge-
lopen week hun uiterste best om de 
hoogste serie op hun naam te krij-
gen. Kees de Bruin maakt een serie 
van 55 (34,38%), Richard Schreurs 
maakte er 33 (36,67%) maar Hans 
Brozius deed het nog net iets beter. 

Zijn serie van 11 is goed voor 37,93% 
en daarmee de hoogste serie van de 
week. Kees de Bruin was mede door 
zijn mooie serie van 55 in 10 beur-
ten uit en is daarmee de snelste van 
deze week.

Uitslagen 1e divisie
DIO moest, mede door het sterke 
spel van Kees de Bruin, de overwin-
ning aan Springbok 1 laten, 4-5. De 
Paddestoel 1 tegen de Merel/Hee-
renlux 2 was een wedstrijd van ui-
tersten, in de verschillende partij-
en waren de verschillen groot. De 
Paddestoel 1 trok nipt aan het lang-
ste eind, 5-4. De Merel/Heerenlux 3 
speelde thuis tegen de Paddestoel 
2. Het bleef spannend tot de laatste 
partij gespeeld was. De Paddenstoel 
2 had het net iets beter gespeeld en 
won uiteindelijk met 4 tegen 5. De 

Schans & Lutis Ventilatie kon het, in 
de uitwedstrijd tegen Bar Adelhof 
1, niet bolwerken. Uitslag 9-0. Onze 
Vrijheid/Biljartmakers speelde sterk 
tegen de Merel/Heerenlux 2. Bert 
Fokker wist hier nog net twee pun-
ten voor de Merel/Heerenlux binnen 
te slepen, 7-2. In de 2e divisie speel-
de Bar Adelhof 2 uit tegen ASM 
Mijdrecht 2. Thuisspelen gaf in deze 
wedstrijd helaas geen voordeel. Bar 
Adelhof 2 nam alle 9 punten mee 
terug naar huis. De thuisspelers, De 
Springbok 2, konden tegen CenS 1 
slechts twee punten zelf houden, de 
andere 7 waren voor CenS 1, uit-
slag 2-7. ASM Mijdrecht 1 deed in 
de uitwedstrijd tegen de Kromme 
Mijdrecht goede zaken door met 
0-9 te winnen. De Merel/Heerenlux 
4 had weinig moeite met de Pad-
denstoel 3. De dames konden geen 
vuist maken en moest de alle pun-
ten aan de Merel/Heerenlux 4 laten.
In de beker stond er een wedstrijd 
op het programma, de Kuiper/van 
Wijk speelde tegen Stieva/Aalsmeer. 
Alleen Toine Doezé kon zijn partij 
Bernard Enthoven winnen, de ande-
re partijen waren allemaal voor Stie-
va/Aalsmeer, uitslag 2-7

Winst bij bekerwedstrijd 
Hertha E-4

Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag stond er weer een beker-
wedstrijd op het programma. De 
tegenstander is Wasmeer uit Hil-
versum. Om in de beker verder te 
komen moet er gewonnen wor-
den. Daar waren de mannen zich 
van bewust want ze gingen er 
stevig tegenaan. Dat resulteerde 
in de eerste minuten in een aan-
tal kansen die net naast of over 
gingen. In de negende minuut 
was het raak .Van rechts kwam 
een mooie voorzet die er door 
Daan werd ingetikt. Wasmeer 
kwam niet over de middenlijn 
door goede acties van de verde-
digers. In de 15e, 19e en de 23e 
minuut scoorden Vincent Ryan 
en Sebastiaan. Ruststand 4-0 en 
dus tijd voor een beker limonade 

en een peptalk van Mark. Ook na 
de rust ging Hertha voortvarend 
van start en binnen vier minuten 
knalde Daan nummer vijf binnen. 
Even liet Hertha de teugels vie-
ren en daar profiteerde Wasmeer 
van. Ze maakten 5-1. Het laatste 
kwartier kwam de ene aanval na 
de andere op het doel van Was-
meer maar de goal viel niet.
Enzo, de keeper stond te kou-
kleumen en ging mee voetballen. 
Zijn schot ging centimeters naast 
de paal.
De mooiste goal was van Ben-
jamin. Hij kreeg de bal op eigen 
helft aangespeeld, liep de Was-
meer verdedigers eruit en scoor-
de heel beheerst de 6-1. Alweer 
een puike wedstrijd van een 
steeds beter spelend team.

CSW E7 doen het geweldig!
Wilnis - Zaterdag 23 november was 
er een “bekerwedstrijd” op het CSW 
terrein tegen Wasmeer E8. De wed-
strijd begon om 13.15 uur, de jon-
gens konden een keer uitslapen en 
daarom fris en uitgeslapen op het 
veld verschijnen. Dat hebben de 
jongens ook laten zien, ze waren op 
en top in vorm en hebben de tegen-
stander dan ook met 6-2 verslagen. 

De jongens doen het geweldig, zo-
wel in de bekercompetitie als in de 
gewone competitie gaan ze aan kop.
Mike, Stan, Sven, Rinaldo, Diede-
rik, Rick, Lars, Jasper, Hidde en Da-
niël, onderleiding van Gert de Jong 
en trainer Maarten Smit, goed jul-
lie best blijven doen, want er ko-
men nog een paar pittige wedstrij-
den aan.



Woningen steeds sneller verkocht!
Uithoorn - Hoorde u de afgelo-
pen jaren vooral slechte berichten 
over de woningmarkt in de media, 
de laatste tijd krijgen deze berich-
ten een steeds positievere toon. Het 
consumentenvertrouwen in de wo-
ningmarkt is in september weer ge-
stegen. We zijn er nog niet, maar de 
eerste tekenen van een verbeteren-
de woningmarkt zijn zichtbaar. Ook 
bij makelaars in deze regio merken 
ze dat de woningmarkt langzaam 
maar zeker uit het dal klimt. Mirjam 

Ohlenbusch makelaar van ERA De 
Koning Makelaardij in Nieuwkoop 
en omgeving vertelt enthousiast: 
“De laatste maanden merken wij ze-
ker dat er wat verandert in de markt. 
Woningen die wij al langere tijd in de 
verkoop hadden, worden ineens ver-
kocht. En woningen die wij nieuw in 
de verkoop krijgen - woningen die 
scherp geprijsd worden aangebo-
den en netjes afgewerkt zijn - wor-
den gemiddeld veel sneller verkocht. 
Mooi toch! Er is een serieuze groep 

woningzoekers welke of hun wo-
ning verkocht hebben of die voor het 
eerst een huis gaan kopen die be-
seffen dat dit het moment is om een 
woning te kopen. De combinatie van 
scherpe prijzen en lage rente resul-
teren in betaalbare woonlasten. Dat 
zal niet blijvend zijn. De prijzen kun-
nen straks weer gaan stijgen maar 
misschien is het gaan stijgen van de 
hypotheekrente wel een veel serieu-
zer item waardoor het nu kopen van 
een huis voordelig en aantrekkelijk 

is. Positieve berichten dragen bij aan 
meer vertrouwen in een verbeterde 
woningmarkt. U ziet nu dan ook ver-
kocht borden met een 1 of 3, oftewel 
de woning is verkocht binnen een of 
drie maanden. Wij zijn er best trots 
op dat wij die borden plaatsen en 
achter ieder bord gaat een tevreden 
woningverkoper en blije woning-
koper schuil. De komende maan-
den gaat u deze borden steeds va-
ker zien, want steeds meer wonin-
gen worden sneller verkocht!” 

Reparatie 
kerstgroep
Regio - Het is alweer bijna kerst. De 
kerststal en de kerstgroep komen bijna 
weer van zolder. De kerstgroep van zol-
der halen vergt voorzichtigheid. In de loop 
der jaren kunnen de beelden wat verkleu-
ren, of is er een stukje vanaf gestoten. Ze-
ker als ze wat groter zijn. Ina Bakker uit 
Mijdrecht restaureert al jaren kerstgroe-
pen, ook de beelden uit de kerk. Onder-
tussen heeft ze in de loop der jaren al wat 
Wijzen uit het Oosten in haar huis ge-
had. Het restaureren van deze beelden is 
niet zomaar iets. Het is echt monniken-
werk. “Het is voor mij een uitdaging om 
deze - vaak honderd jaar oude beelden 
- te verfraaien. De vaak antieke beelden 
met schaduwen, biezen en randjes, mo-
gen niet verloren gaan”, aldus Ina Bakker. 
Met veel passie, sentiment en creativiteit 
werkt zij eraan. “Veel kerken gaan dicht, 
maar de nostalgie van de kerstgroep zal 
overleven”, aldus Ina. Heeft u een groep 
of een beeldje die nodig aan een opknap-
beurt toe is: Ina Bakker, Mijdrechtse Zu-
we 11 in Mijdrecht. Tel: 0297-565538.
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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 ob-
jectief 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 tij-
dens 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 aan-
wezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Vuurlijn-Oost sluiten?
Eigen belang

In de laatste uitgaven van de 
Nieuwe Meerbode wordt door 
bewoners van de woningen 
gelegen aan de Vuurlijn (Park 
Krayenhoff) de aandacht ge-
vraagd voor het ‘verkeers’pro-
bleem waarmee zij kampen. Vol-
gens deze bewoners is de Vuur-
lijn onveilig vanwege het ge-
motoriseerde verkeer dat hier 
rijdt. Zij stellen voor de Vuur-
lijn te knippen voor gemotori-
seerd verkeer. Zelf ben ik een 
van de leden van het werkteam 
Verkeerstructuurplan De Kwa-
kel (VSP). Twee jaar lang heeft 
het werkteam zich gebogen en 
vervolgens hard gemaakt voor 
de maatregelen, zoals deze eind 
2012 door de gemeente in het 
VSP zijn vastgesteld. Dit houdt 
onder meer in het openhouden 
van zowel Boterdijk als gehe-
le Vuurlijn maar met snelheid 
verlagende maatregelen. Door 
de Boterdijk en wellicht op ter-
mijn ook de Vuurlijn in te richten 
als fi etsstraat neemt de snel-
heid van gemotoriseerd verkeer 
af, maar kan het zich wel blijven 
verspreiden. Bij een fi etsstraat 
wordt de weg ingericht als 30-
km zone en is de auto te gast. 
Uit diverse metingen die door 
de gemeente Uithoorn zijn ver-
richt, is vastgesteld dat het ver-
keersaanbod van gemotoriseerd 
verkeer op de Vuurlijn-Oost 
zeer beperkt is, zowel voor als 
na de omlegging van de N201. 
Het verkeer dat van de Vuur-
lijn gebruikmaakt bestaat gro-
tendeels uit bestemmingsver-
keer voor de sportverenigin-
gen en uiteraard de bewoners 
van de woningen en het bedrijf 
Wahlen & Jongkind direct gele-
gen aan de Vuurlijn, maar zeker 
géén sluipverkeer zoals de be-
woners schrijven. Daarnaast ge-
ven zij aan: “Het blijkt dat het 
veel te snelle gemotoriseerd 
doorgaand verkeer het lang-
zaam verkeer sterk in gevaar 
brengt”. Deze aanname is erg 
overtrokken, want uit de meting 
(zie rapport VSP) komt naar vo-
ren dat het aantal ongevallen op 
de Boterdijk en Vuurlijn laag is. 
Wel blijkt uit de metingen dat 
de gemiddelde snelheid boven 
de toegestane snelheid ligt. Het 
voorstel van de werkgroep om 
ook de Vuurlijn in te richten als 
fi etsstraat, is door de gemeen-
te als mogelijke maatregel in het 
VSP opgenomen. Echter vanwe-

ge het beperkte verkeersaanbod 
heeft dit voor de gemeente geen 
hoge prioriteit. Een vaste afslui-
ting (het knippen) is voor zowel 
de Boterdijk áls de gehele Vuur-
lijn in het VSP afgewezen. Waar-
schijnlijk gaat het de nieuwe 
bewoner(s) in deze nieuwe wijk 
aan de Vuurlijn in deze kwestie 
meer om hun privacy ten aan-
zien van hun woning en probe-
ren nu via deze weg de Vuurlijn 
te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. Echter de Vuurlijn ligt er 
al vele jaren eerder dan de wo-
ningen die daar 2 jaar geleden 
zijn gebouwd. De mensen heb-
ben dit ook in hun aankoop-
overweging kunnen meenemen. 
De bewoners stellen nu hun ei-
gen belang boven het maat-
schappelijk belang. Het voorstel 
voor een knip is dus een veel te 
zware maatregel op basis van de 
verschillende metingen die de 
gemeente heeft verricht. Daar-
naast moeten de sporters uit 
Uithoorn met een knip aan de 
kant van de Watsonweg een an-
dere route kiezen om hun sport-
verenigingen aan de Vuurlijn te 
bereiken en vice versa. De kans 
is groot dat deze auto’s dan via 
de Boterdijk gaan rijden wat 
weer voor extra verkeer op de 
Boterdijk en in het dorp zorgt. 
Met het openhouden van alle 
wegen en het treffen van snel-
heidsbelemmerde maatregelen 
kan iedere deelnemer aan het 
verkeer zijn doel op een veilige 
manier en zonder omweg be-
reiken. Tot slot stoor ik mij aan 
de onwaarheden die de bewo-
ners in de krant communiceren 
om het knippen van de Vuur-
lijn te promoten, zoals sluipver-
keer en dat de Vuurlijn onveilig 
zou zijn. Ditzelfde geldt voor de 
petitie die zij nu houden waar-
bij een en dezelfde bewoners 
onder verschillende adressen of 
namen meerdere malen petitie 
aantekenen of anoniem. 

Alle andere maatregelen die zijn 
vastgesteld om het voor fi et-
sers en voetgangers veiliger te 
maken zijn opgenomen VSP 
De Kwakel, onderdeel van het 
UVVP. Op de site van gemeen-
te kunt u beide verkeersplannen 
vinden.

O. Stomphorst
Lid werkteam 

VSP De Kwakel

Hou a.u.b. de Vuurlijn open
Uithoorn - Normaal stuur ik 
geen reacties op wat ik in de 
krant lees maar dit moet me 
effe van t hart. Heb afgelopen 
woensdag de reacties gelezen 
over het afsluiten van de Vuur-
lijn. Woon zelf in Meerwijk-West, 
moetregelmatig dus de wijk uit. 
O.a voor regelmatige bezoeken 
aan t AMC. De enige weg is dus 
de Watsonweg. Moet je dus niet 
wezen tussen 8.00 en 9.30 of na 
16.30. Kost je dus half uur. Om 
alleen je wijk uit te komen! Als 
we naar familie willen in Lei-
den en Leiderdorp, moet je dus 
via Aalsmeer naar de A4. Is ook 
‘lachen’ ‘tegenwoordig... Soms 
gaat ‘binnendoor via ‘de Veen’ 
ook nog wel.... Soms willen we 
dus via de Vuurlijn, met een ge-
paste snelheid, om bijv. thuis te 
komen of de wijk uit te kunnen 
en dan verderop uit te komen op 
de Provincialeweg. Laatst kwa-
men we dus terug vanuit Lei-
den, wilden via de Vuurlijn, was 
t halverwege afgesloten. Zon-
der aankondiging aan t begin!! 
Althans zeer slecht aangege-
ven. Dus halverwege omdraai-
en bij fa. Wahlen. Zullen ze ook 
blij mee zijn!!! Zou ook wat aan 
gedaan moeten worden. Ook 
voor mensen die bij de sport-

velden willen komen, hoe doen 
die dat dan?... Niet iedereen is 
in staat om op de fi ets te gaan 
om reden van fysieke belemme-
ring, ook niet naar de sportvel-
den.. .. Ben het eens met de heer 
de Zwart, en ten dele met de C. 
Bertoen over de mensen die nu 
in park ‘Krayenhoff’ wonen. Dat 
hadden ze van tevoren kun-
nen weten. (Tenzij ze bij aan-
koop iets anders is beloofd...)En 
dan gaat t dus om de mensen 
in de villa’s die uitzicht hebben 
op de ‘landerijen’ van De Kwa-
kel. Jammer van die 390.000,- 
of meer. Degenen aan de an-
dere kant hebben ‘uitzicht’ op 
de provinciale weg.... Die hoor 
je dus niet. Dus, met verkeers-
regulerende maatregelen, ben 
ik helemaal eens met C.Bertoen 
en de heer(?) J.de Zwart, a.u.b. 
de Vuurlijn openhouden. En hoe 
zit t trouwens met  t ambulance 
verkeer, brandweer etc. Moeten 
die dan ook maar omrijden??!! 
Daar komt bij dat degenen die 
de Vuurlijn ‘nemen’ bekend zijn 
met de route, zogenaamde ‘in-
gezetenen’ en weten dat ze rus-
tig moeten rijden, zeker geen 
mensen van buitenaf. Dus.....

Mw. M. Rigter, Uithoorn

Vuurlijn: veilig of onveilig?
De Kwakel - Van de zomer moest 
ik ‘s morgens de Vuurlijn overste-
ken. Er waren op dat moment veel 
scholieren en de situatie was erg 
onoverzichtelijk. Ineens kwam er op 
hoge snelheid een auto aanstuiven 
en in een fl its zag ik een GSM in de 
hand van de bestuurder. Ik schrok 
me lam. Dat er toen geen dode ge-
vallen is, mag echt een wonder he-
ten. Tijdens de afsluiting heb ik ge-
merkt dat niet alleen de hoeveelheid 
verkeer afnam maar ook de goede 
manieren opvallend toenamen. Het 
bestemmingsverkeer gedraagt zich 
over het algemeen goed. De en-
kele hardrijder die ik zag, kwam ik 
steevast later weer in omgekeerde 
richting tegen; zij hadden kennelijk 
door willen rijden. Dat het afsluiten 

van de Vuurlijn voor Park Krayenhoff 
prettig zou zijn staat vast maar of 
het er dan voor deKwakelaars vei-
liger op wordt? Nee. Nog meer ver-
keer op de al zo drukke Boterdijk is 
immers niet wenselijk. Toch moet er 
echt wel iets gebeuren. Wij Kwake-
laars zijn niet alléén automobilis-
ten, we fi etsen ook massaal en een 
aantal van ons houdt van een goe-
de wandeling of een rondje hardlo-
pen. Ik ken geen echt veilige fi ets- 
of wandelroute om het dorp richting 
het noorden te verlaten. Ga maar 
na: de drukke Noorddammerweg 
zonder fatsoenlijk fi etspad? De Bo-
terdijk waar je een extra paar ogen 
nodig hebt voor het vele verkeer en 
de slechte staat van asfalt en berm?
Of toch maar de Vuurlijn, waar het 

asfalt ook dramatisch is en een deel 
van de automobilisten oefent voor 
de eerstvolgende rally? Kies maar, 
voor uw onervaren brugklasser of 
een wat wiebelig fi etsende oma. 
De veiligheid van fi etsers en wan-
delaars is voor iedereen van belang, 
zelfs de meest verstokte automobi-
list heeft wel een dierbaar nichtje of
(klein)kind dat op de fi ets naar 
school gaat. De vraag moet dan 
ook zijn: hoe maken we het veili-
ger? Niet pleiten om maar lukraak 
een weg af te sluiten en de andere 
weg (in dit geval de Boterdijk) vol te 
laten lopen maar kijken naar het to-
taalplaatje en zo de veiligheid ver-
beteren.

Marijn Benner

Uithoorn geeft weer verkeerde weergave 
van de feiten over ‘oude’ N201

Uithoorn heeft schijnbaar een feil-
loos gevoel om verkeerde beslis-
singen te nemen over het afslui-
ten van wegen, die onverantwoor-
de gevolgen heeft voor de doorstro-
ming van het verkeer in en rond om 
de gemeente. Na de soap rond het 
afsluiten van de Randweg door de 
gemeente (die ik als bewoner van 
de Randweg van dichtbij heb mo-
gen meemaken), welke na heel 
veel kosten van afsluiten, hoorzit-
tingen, door de gemeente ‘gestuur-
de’ bezwaren commissie, open stel-
len, weer afsluiten, toen het eigen-
lijk al duidelijk was dat de gemeen-
te de afsluiting niet kon handhaven, 
toch nog een aantal betonnen palen 
laten plaatsen (kosten enkele dui-
zenden euro’s) die een week later 
weer weggehaald konden worden 
(nog meer kosten) omdat de raad 
van Uithoorn tot de conclusie kwam 
dat de afsluiting van de Randweg 
alleen maar problemen gaf. Het is 
nog niet afgelopen, want nu wordt 
de afrit van de brug veranderd en 
verlegd! Dit terwijl de huidige situa-
tie, weg versmaling op de Randweg 
(welke eventueel nog uitgebreid zou 
kunnen worden met 2 slalom hekjes 
op het fi etspad) een prima veilig si-
tuatie geeft. Maar schijnbaar moet 
men wat doen om de soap als boven 
omschreven, te kunnen verantwoor-
den, dat dit de gemeente, maar uit-
eindelijk dus de burgers weer tien-
duizenden euro’s kost! Nu komt Uit-
hoorn weer met het onzalige plan 
om bij de Irenebrug een knip in de 
oude N201, nu N196, aan te bren-
gen zodat doorgaand verkeer hele-
maal niet meer mogelijk is. De pro-
vincie heeft al becijferd dat de tun-
nel, nu maar zeker in de nabije toe-
komst, onvoldoende capaciteit heeft 
en rekende er ook op dat de Irene-
brug een deel van het verkeer wat 
toch in Uithoorn moet zijn, zo op-
vangen (denk aan al het verkeer 
van de Meerwijk). Nee Uithoorn 
schijnt de baas te worden over de 
N196 en kan de weg dicht gooien, 
dat zal dan ook gaan gebeuren, om-

dat er een parkeergarage moet ko-
men en nog meer winkels, dit terwijl 
de gemeente haar begroting al niet 
of nauwelijks rond kan krijgen. Dan 
wel een parkeergarage realiseren, 
waarom eigenlijk, is er ter plaatsen 
een parkeerprobleem? Ook moeten 
er nog meer winkels bij. Dit terwijl 
de detailhandel het al moeilijk heeft 
en er steeds meer leegstand van 
winkels komt door de ontwikkeling 
van online shoppen. Maar Uithoorn 
gaat de winkel capaciteit uitbreiden 
terwijl er totaal geen doorgaand 
verkeer meer in of bij dat ‘grote’ 
winkelcentrum kan komen. Ook is 
er bij de inwoners van de buurge-
meente aan de Utrechtse kant al 
zoveel kwaad bloed gezet, dat die 
waarschijnlijk helemaal niet meer 
in Uithoorn willen winkelen en Uit-
hoorn, letterlijk links zullen laten lig-
gen! Ook gaat Uithoorn, na de mis-
lukte ambtelijke samenwerking met 
Aalsmeer, (wat nu een prima amb-
telijke samenwerking met Amstel-
veen heeft) proberen een ambtelijke 
samenwerking met de Ronde Venen 
op te zetten. Een goed begin om ge-
lijk je hakken in het zand te zetten 
en tegen de zin van de Ronde Venen 
in, het doorgaand verkeer achter de 
Irenebrug onmogelijk te maken. Bij 
mij roept dit veel vragen op over de 
realiteitzin van de beleidsmakers in 
Uithoorn, maar ja dit is niet hun eer-
ste blunder en helaas waarschijnlijk 
niet hun laatste. Alleen jammer dat 
de burgers altijd de dupe hiervan 
worden (die mogen immers voor 
de kosten opdraaien) en de beleid 
makers en andere verantwoordelij-
ke, ongestraft, kunnen blijven zitten. 
Wat mij tot het schrijven van dit stuk 
aanzette, is de opmerking van wet-
houder Verheijen in deze krant be-
treffende het langzaam verkeer van 
landbouwers en loonwerkers. “Bij 
de provincie is (schijnbaar door de 
gemeente Uithoorn) het verzoek in-
gediend voor de paar keer dat het 
nodig is het landbouwverkeer toch 
toestemming te geven door het 
aquaduct naar de overkant te rij-

den. Maar als de Provincie er het 
‘nee’ oplegt, kunnen wij niet anders 
dan het landbouwverkeer te advise-
ren om te rijden via Vrouwenakker 
en de Kwakel. Tot zover de woor-
den van Verheijen in deze krant. 
Een totale minachting voor de be-
roepsgroep, voor wie een snelle en 
goede verbinding, zeker in oogst tij-
den, van groot belang is. Dit zou er-
op neerkomen dat het landbouw-
verkeer door de dorpskernen van 
de Kwakel, Vrouwenakker, de Hoef, 
Mijdrecht en Wilnis gaat denderen, 
en ik kan zeggen dat dit meer dan 
een paar keer voorkomt, ja een paar 
keer per uur!!! En dan heb ik het niet 
over de oogst tijd. Bij veel landbou-
wers en loonwerkers zet dit al be-
hoorlijk kwaad bloed dat er met on-
ze bedrijfstak absoluut geen reke-
ning gehouden wordt. Vaak zijn de-
ze voertuigen erg grote combinaties 
van trekkers met kippers, werktui-
gen, opleggers en diepladers welke 
zich dan door de dorpskernen moet 
bewegen. Dit zal op zijn minst ge-
vaarlijke situaties gaan geven met 
alle gevolgen van dien. Dit zijn voer-
tuigen die binnenkort 40 km per uur 
MOGEN rijden, maar vaak mak-
kelijk de 60 km per uur halen. Bo-
vendien geeft dit zoveel omrij scha-
de dat de bedrijfstak hier niet mee 
akkoord wil gaan. Dan heb ik het 
nog niet eens over de milieuschade 
wat dit omrijden met zich mee gaan 
brengen. 

In de wandelgangen is al bekend 
dat alle opties om de landbou-
wers en loonwerkers tegemoet 
te komen, van tafel zullen wor-
den geveegd!

Deze beroepsgroep wordt wel het 
slachtoffer van een spel tussen ge-
meente en provincie, de gemeente 
roept: “misschien kunnen jullie wel 
over de busbaan of door de tun-
nel wanneer de provincie daar toe-
stemming voor geeft”. De provincie 
zegt op haar beurt: “wij hadden de 
Irenebrug als route voor jullie ge-

pland en wij willen eigenlijk ook de 
Irenebrug en de nieuwe N 196 open 
houden voor het landbouwverkeer 
en als bypass voor de nieuw N201”. 
Bovendien zou bij storing in of bij 
het aquaduct de N196 een deel van 
het plaatselijke verkeer kunnen af-
handelen. Anders moet er via Vin-
keveen, de A2, Abcoude, Amstel-
veen helemaal omgereden worden 
bij een stremming en dergelijke in 
de tunnel. Wel is het al zover dat er 
de binnen bedrijfstak van het lang-
zame verkeer al stemmen op gaan, 
dat wanneer er geen oplossing 
komt, (en omrijden via Vrouwenak-
ker is geen oplossing), om voor het 
aquaduct te gaan “vergaderen” en 
dit regelmatig te gaan doen tot er 
wel een oplossing komt. Hierdoor 
zal Uithoorn erg in het nieuws ko-
men omdat het dan het centrum 
wordt van het totaal vastlopen van 
het verkeer in de hele Randstad! 
Niemand wil dit eigenlijk maar wan-
neer je totaal genegeerd wordt ter-
wijl de gemeente en provincie el-
kaar het balletje toewerpen, heb je 
niet veel keus. Wel is het te hopen 
dat de boze reactie van automobilis-
ten en beroepsvervoerders zich zul-
len richten op het gemeentehuis in 
Uithoorn, want de landbouwers en 
loonwerkers zijn mensen die willen 
werken en hebben zelf eigenlijk ook 
helemaal geen tijd voor blokkades, 
maar wanneer de bedrijfsvoering 
in gevaar komt hebben ze niet veel 
keus meer. Ook heeft de provincie 
de oude N201 altijd gezien als alter-
natief, wanneer het aquaduct een 
keer gestremd zou worden of wan-
neer er regelmatig onderhoud aan 
het aquaduct gepleegd moet wor-
den. Zal de gemeenteraad van Uit-
hoorn nog op tijd ingrijpen om Uit-
hoorn voor een nieuw debacle te 
behoeden? Wanneer dit niet ge-
beurd, gaat Uithoorn nog vele ma-
len de landelijke en regionale pers 
heel negatief halen! 

Roel Fridsma.

Na mijn ontslag, na een operatie, uit 
het ziekenhuis is het thuiszorgteam 
de Kwakel van Amstelring mij ko-
men verzorgen. Nu de Telegraaf een 
aktie voor de thuiszorg voert, doe 
ik dit in onze buurtkrant voor mijn 
team. Dus... Marjorie, Tietia, Yvon-
ne, Lenie, Sandra, Laura, en Kimm 
ik ben heel blij met jullie hulp, jul-
lie luisterend oor en jullie goede ad-
viezen!! Heel erg bedankt allemaal.
 

De groeten van
Ida Koestal

uit De Kwakel.

Thuiszorg 
bedankt
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