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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: omgeving Molenwiek (165 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Mijdrecht: omgeving Molenwiek (165 kranten)

BEZORGER/STER

BLACK ANGUS 
BIEFSTUK

€10,-
reserveren:
0294-291381

De hele maand November van zo. t\m wo.

met friet en sla!

voor kinderen t/m 10 jaar gratis kinderplates

Nu bij de plashoeve :

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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 Laatste kans op woning 
in Park Krayenho� !

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

WWW.PARKKR AYENHOFF.NL

U I THOORN

WOKKEN 

�

WOKKEN 
DINSDAG T/M
DONDERDAG

€14,50 p.p.*

VRIJDAG T/M
ZONDAG

€17,00 p.p.*
*Geldig t/m 10-12-’15 voor de hele tafel 

bij inlevering van deze bon. 

�

�

NIEUW!!

BENT U JARIG?!
Vraag naar onze speciale

‘jarige’-actie!*
*Niet in combinatie met andere acties.

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250 

Fax 0297-272250
www.lotuscornermijdrecht.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Vrijdag 27 november
van 10.00 - 12.00 uur

EERSTE INLOOP OCHTEND 
LOTGENOTEN

Graag nodigen we 
nabestaanden uit, om in 
een ongedwongen sfeer, 
onder het genot van 
een kopje koffie/thee 
met elkaar ervaringen 
te delen.

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Energieweg 136 • Mijdrecht

Weydeland Jong Belegen heeft goud 
gewonnen bij de Holland Kaaskeuring 
2015! Wat deze Noord-Hollandse 
kwaliteitskaas zo bijzonder maakt, is haar 
onovertroffen smeuïgheid en fijne smaak.

Weydeland
Jong Belegen

‘De Lekkerste Kaas 
van Nederland’

GOUD

Op AMBACHTELIJKE wijze en volgens

TRADITIONEEL RECEPT
BESTE KAASMAKERS! 

Probeer nu Weydeland Jong Belegen bij:
Verswinkel Bert & Elly de Jong
Anselmusstraat 21
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-281462, www.verswinkeldejong.nl

WWW.WEYDELANDKAAS.NL

Legmeerdijk 274, 1187 NL Amstelveen 
T 020 – 6455232 | F 020 – 6450926 

E duoplant@duoplant.nl
www.duoplant.nl

Vergeet niet de 

Winterfair
op 27, 28 en 29 november

Geen krant?
0297-581698

10
JAAR

Zwenkgras 33 
te wilnis

Open Huis 
28 november
van 11.00 - 13.00 uur

luxe uitgebouwde 
eengezinswoning!

te kOOp

Herenweg 46 | 3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96 | f: 0297 - 21 49 04
i: info@vanderhelmmakelaardij.nl
www.vanderhelmmakelaardij.nl

Geheime besluitvorming over 
huisvesting van vluchtelingen 
met verblijfsvergunning afgerond
De Ronde Venen - Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
in het diepste geheim vergaande 
voorbereidingen getroffen en plan-
nen gemaakt om vluchtelingen te 
huisvesten in de gemeente De Ron-
de Venen. 
Dat staat in een brief die burge-
meester Divendal (PvdA) eind vo-
rige week op beperkte schaal liet 
bezorgen. Eerder ondersteunde 
De Ronde Venen omliggende ge-
meenten bij de opvang van vluch-
telingen. Duidelijk is dat het college 
zich nu vooral richt op permanen-
te huisvesting van vergunninghou-
ders in de eigen gemeente. In diver-
se buurten kregen direct betrokken 
omwonenden daarover een brief 

met de aanduiding ‘project spoed-
woningen’. Op de lijst met geschik-
te locaties staan de Stationsloca-
tie in Mijdrecht, de Amstelkade 63-
65 in Amstelhoek en de zogeheten 
restlocatie Grutto (nu Zwaluw) in 
Mijdrecht. 

Tot vijftien jaar is tijdelijk
Al deze locaties zijn beschikbaar en 
het college vindt ze geschikt voor 
tijdelijke huisvesting. Overigens is 
de omschrijving van het begrip ‘tij-
delijke huisvesting’ opmerkelijk. Het 
gaat om de bouw van huureenhe-
den voor een periode van tien tot 
vijftien jaar. Deze tijdelijke wonin-
gen, die het college ‘spoedwonin-
gen’ noemt, zouden de gemeente 

de tijd geven om daarnaast te zor-
gen voor permanente huisvesting in 
één of meerdere kernen in de ge-
meente. Uitbreiding van dat wo-
ningsegment werd tot nu toe steeds 
gezien als een taak van de enige 
woningbouwcorporatie - nu Groen-
West. Enkele weken geleden meld-
den we dat GroenWest de verkoop 
van sociale huurwoningen per di-
rect zou beëindigen. 

Voorrang voor statushouders 
Elk half jaar bepaalt de rijksoverheid 
per gemeente hoeveel mensen met 
een verblijfsvergunning passende 
woonruimte moeten krijgen.

(Vervolg elders in deze krant)

Woningen op de Stationslocatie? Naast een coffeeshop?

Meldpunt bomenoverlast groot succes 
Ruim tweehonderd aanmeldingen op petitie
Mijdrecht - Maandagmorgen 23 
november werd in de woonwijk Mo-
lenland achter de Molenwiek door 
VVD-raadslid Maarten van der Greft 
in het bijzijn van een aantal bewo-
ners uit de verschillende woonwij-
ken een petitie overhandigd aan 
wethouder Aldrik Dijkstra in het ka-
der van de ‘bomenoverlast’. Inwo-
ners van de verschillende woon-
wijken ondervinden in toenemen-
de mate overlast van bomen en an-
der laaghangend groen in hun wijk. 
De bomen zijn te hoog en te volu-

mineus en verdienen te worden ge-
snoeid dan wel vervangen door klei-
nere. Veel woningen hebben inmid-
dels zonnepanelen op het dak en 
de opbrengst in elektrische ener-
gie wordt geremd door te hoge bo-
men in de buurt. Bovendien kunnen 
ze gevaar opleveren bij stormachti-
ge wind. Dat heeft men eind augus-
tus ondervonden toen meer dan 170 
bomen in de gemeente omgingen 
door de zomerstorm. De aanwezi-
ge bewoners op dat vroege moment 
(8.30 uur) konden worden gezien 

als een spreekbuis voor anderen in 
hun buurt die als zodanig de over-
last ervaren. Niet alle tweehonderd 
ondertekenaars konden bovendien 
op dat tijdstip acte de présence ge-
ven. Let wel, niemand van de on-
dertekenaars van de petitie geeft 
aan dat men een hekel aan bomen 
heeft. Integendeel, alom wordt een 
groene gemeente op prijs gesteld, 
maar dan wel in verhouding en ba-
lans met wat lager groen. 

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

Knappe prestatie Viribus Unitis op 
concert concours in IJsselstein
Wilnis - Afgelopen zaterdag 21 no-
vember heeft het fanfare orkest van 
muziekvereniging Viribus Unitis uit 
Wilnis deelgenomen aan een con-
cert concours in IJsselstein. Het 
fanfare orkest speelt sinds 2009 in 
de 1e (en hoogste) divisie binnen 
de Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie . Tijdens het concert 
speelde Viribus Unis twee concert 
werken: Grijsoort van Jan Bosveld 
en Rubicon van Bert Appermont. 
Een vakkundige jury beoordeel-
de de 2 gespeelden muziekstukken 
met 82,08 punten, wat neer komt op 
een 8,2 als gemiddeld cijfer. Deze 
score was ruimt genoeg voor het or-
kest om zich te handhaven binnen 

de 1e divisie en daarmee toont het 
orkest aan dat zij terecht bij de top 
van de fanfare orkesten binnen Ne-
derland hoort. Tijdens de afgelopen 
maanden heeft het orkest hard ge-
werkt aan de voorbereidingen voor 
dit concours. In september hield het 
orkest een studieweekend in het 
overijsselse Lievelde. Ook werd er 
als try-out op 24 oktober deelge-
nomen aan het HaFaBra festival in 
Schoonhoven. Tijdens deze festivals 
werd Viribus Unitis al eerder beoor-
deeld door een jury en kregen di-
rigent en muzikanten nuttige tips 
mee ter verbetering van de muziek-
stukken. Al deze voorbereidingen 
zijn niet voor niets geweest. Dirigent 

Dwalen door betoverend 
heemgroen
Regio - Op dinsdag 1 december or-
ganiseert IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn een lezing over de Am-
stelveense Heemtuinen. Deze lezing 
wordt verzorgd door Walter Büsse, 
voorman van de heemtuinbeheer-
ders van Amstelveen en IVN –gids. 
De lezing wordt gehouden in het 
NME-centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing 
begint om 20.00 uur. Voor de toe-
gang wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.
 
De heemtuinen en parken van Am-
stelveen zijn vermaard vanwege hun 
grote schoonheid. Je kunt er wande-
len en je ervaart de rust en diversi-
teit van een natuurgebied, maar het 
zijn feitelijk nauwkeurig door men-
sen beheerde parken. Het gebruik 
van kleur, textuur, structuur, diepte 
en lijnenspel in de parken zijn nog 
steeds uniek. En daarmee nemen de 
heemparken een bijzonder plaats in 
de Europese tuingeschiedenis. In 
de parken groeien nog enkele zeer 
zeldzame of zelfs verdwenen soor-
ten. Hierdoor zijn de parken eigen-

lijk een soort van openlucht muse-
um die dit jaar 75 jaar bestaan. Wal-
ter Büsse zal stilstaan bij de ge-
schiedenis van deze parken en hun 
naamgevers en de bijzondere wij-
ze waarop de parken worden on-
derhouden. Hij neemt u mee op een 
‘rondje door de parken’ tijdens deze 
mooie presentatie.
Vroeg in het voorjaar zijn delen van 
de heemparken bedekt met de te-
re bloemen van de bosanemonen, 
of het zachte geel van verschillen-
de soorten sleutelbloemen, in de 
zomer zijn er de zeldzame blauwe 
gentianen te ontdekken. In de bo-
men is het geroffel van de grote 
bonte specht te horen. In de winter 
zit de bosuil bezoekers rustig aan te 
kijken…. Kortom: in elk seizoen zijn 
de parken de moeite van een be-
zoek meer dan waard. Ze zijn er nog 
steeds, de planten van toen: de ko-
renbloem, het Klein heksenkruid en 
het grasklokje.
En ook planten die men nauwelijks 
meer in het wild aantreft, vindt men 
nog volop in de heemparken van 
Amstelveen.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

  Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Lampionplantje
Met het warme herfst weer konden we nog lang van het mooie lam-
pionplantje genieten. De oranje lampion is een uitgegroeide bloem-
kelk en de bessen zijn eetbaar. In de middeleeuwen werden de rij-
pe bessen samen met de druiven geperst en gegist. De verkregen 
wijn werd gedronken als middel tegen de jicht en blaas- nieraan-
doeningen.

Emmy Clausen

Karel de Kok en De Pakjeskluis van Sinterklaas

Regio - Ook dit jaar weer komt Sin-
terklaas logeren op het kasteel van 
zijn goede vriend Koning Klaag-
maarniet. En dit bezoek staat in-
middels garant voor een doldwaas 
avontuur. Het kasteelpersoneel Ka-
rel de kok, hofdame Frandolien en 
Hoofdlakei Fransiscus proberen 
het bezoek ieder jaar weer in goe-
de banen te leiden, maar of het 

dit keer eindelijk zal lukken is nog 
maar de vraag. Hilarische, klucht-
achtige scenes worden afgewis-
seld met vrolijke muziek, wat deze 
voorstelling uiterst geschikt maakt 
voor het hele gezin. - Vrolijke mu-
ziek en humor voeren de boventoon 
in dit spektakel voor de jonge the-
aterbezoekertjes en hun (groot)ou-
ders. Karel de Kok en De Pakjeskluis 

Ruud Pletting was daarom ook erg 
tevreden met het behaalde resul-
taat. Nu het concours achter de rug 
is, is er weer ruimte voor instroom 
van nieuwe muzikanten. Speelt u 
bugel, trompet, hoorn, trombone, 
bariton, bas , saxofoon of slagwerk 
en lijkt het u wat om mee te spe-
len met dit top orkest, kom dan een 
keer vrijblijvend langs op de repe-
titie op donderdag van 20:00-22:30 
aan de Pieter Joostenlaan 1 in Wil-
nis of neem contact op via websi-
te www.viribusunitis.nl. Het orkest 
is voor het eerst weer te beluisteren 
op 2 januari a.s. tijdens een nieuw-
jaarsconcert in haar eigen gebouw 
aan de Pieter Joostenlaan.

Nieuws van het Cursus-
project De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op onderstaan-
de cursussen, beiden al in de sfeer 
van Kerst, zijn nog plaatsen vrij:

Cursus 43, Kerstbaksels 
Donderdag 10 december, van 13.15 
– 16.30 uur.
U leert op deze workshop, die ge-
houden wordt in Hoeve Landzicht 
in Nieuwer ter AA, om zelf heerlijke 
baksels te maken die u met Kerst uw 
gezin en / of gasten kunt voorscho-
telen. Met name de speciale Hoeve 
Landzicht tulband en een heerlijke 
Kerststol, bereid zonder kunstma-
tige kleur-, geur- en smaakstoffen!

Cursus 44, Creatief Kerststuk
Dinsdag 15 december, van 20.00 – 
22.00 uur.
Deze workshop staat ieder jaar 
in ons programma en is altijd een 
groot succes. We hebben in docen-
te Esther Boerlage een waardig op-

volgster gevonden voor Trudy en Pe-
ter Bon, die jarenlang enthousiast 
en professioneel deze cursus heb-
ben gegeven. Het maken van het 
kerststuk, dat iedere jaar weer an-
ders is, is op zich al een leuke, cre-
atieve bezigheid. U kunt er zelf lang 
van genieten, maar u kunt het ook 
voor iemand maken, om kado te ge-
ven bijvoorbeeld.

En om vast te noteren:
Vrijdag 15 januari 2016 is de volgen-
de Cursusmarkt, zoals altijd in De 
Boei in Vinkeveen.

Op de website www.cursusproject.
nl/rondevenen.htm vindt u alle in-
formatie over de cursussen en de 
manier van inschrijven. 

Meer weten? Bel dan naar Auwert 
Dekker, tel.nr. 0297-261849 of mail: 
auwert@casema.nl

Atelier de Kromme Mijdrecht 
heeft nog vrije plaatsen
Mijdrecht – Komende week start 
het tweede cursusblok van tien les-
sen, waarbij aan iedereen weer de 
mogelijkheid wordt geboden om de 
komende maanden een zinvolle en 
leuke invulling aan de vrije tijd te 
geven. Een aantal dagdelen is vol-
geboekt, maar er zijn ook nog cur-
sussen waar plaatsen beschikbaar 
zijn.
 
Jeugdcursussen
Voor de jeugd tot 12 jaar is er op 
woensdagmiddag nog plaats bij do-
cente Gabry de Veld.  Zij brengt de 
kinderen de basiskennis en –tech-
nieken van het tekenen bij.
Voor jongens en meisjes tussen de 
12 en 16 jaar kan bij Maja Roeleveld 
op vrijdagmiddag de bekwaamheid 
in het tekenen en schilderen wor-
den aangeleerd en verder ontwik-
keld. Er kan bij de jeugdcursussen 
worden gekozen uit twee lessen, na 
schooltijd, die elk een uur en een 
kwartier duren.
 
Creatieve cursussen 
voor volwassenen
Voor volwassen zijn er nog moge-
lijkheden om zich in te schrijven 
voor een proefl es, een cursusblok 
van 10 lessen of een lidmaatschap 
waarmee je je met voorrang ver-
zekert van deelname aan een cur-
sus, tegen lagere kosten per les. Er 
zijn ook ‘strippenkaarten’ beschik-
baar voor deelnemers, die inciden-
teel lessen kunnen volgen. Dat kan 
bijvoorbeeld interessant zijn voor 
professionele kunstenaars, die af 
en toe een avond willen modelte-
kenen of om aan iemand cadeau te 
doen. Meer informatie is te vinden 
op de website: www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl.
 
Vrije plaatsen 
De cursussen die overdag worden 
gegeven, zijn op woensdagochtend 
en vrijdagmiddag na, volgeboekt, 
maar er is ook nog plaats op enke-
le avondcursussen. Op de dinsdag-
avond zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Die avond wordt er naar naaktmo-
del getekend. Niet alleen aan ama-
teurs biedt deze cursus de mogelijk-
heid om zich te bekwamen in het te-
kenen naar waarneming, maar ook 
voor professionele kunstenaars kan 
het interessant zijn deze avond bij te 
wonen, om te schetsen en de resul-
taten later voor uitgewerkte schilde-
rijen te gebruiken. Er is geen docent 
aanwezig. De modellen worden ge-
boekt door Frank de Leeuw. Ook op 
de donderdagavond is er nog plaats. 
Op de vrijdagavond zijn nog enke-
le plaatsen beschikbaar. Die avond 
kun je met de creatieve en techni-
sche ondersteuning van Liesbeth 
Romeijn leren je inspiratie om te 
zetten in een prachtig schilderij in 
acrylverf. De lessen gaan deze week 
weer van start. Aanmelden, via de 
website kunt doen. Op www.atelier-
dekrommemijdrecht.nl vind je uit-
gebreide informatie over de diver-
se cursussen, de kosten en het les-
rooster. In januari zullen er, vanaf de 
tweede week weer workshops van 
vijf lessen voor beginners worden 
georganiseerd. Binnenkort wordt 
door het bestuur van het AKM be-
paald op welke dagdelen deze zul-
len plaatsvinden. Informatie hier-
over is dan te lezen op de Face-
book-pagina van Atelier de Kromme 
Mijdrecht en op de website.

van Sinterklaas is hét Sinterklaasca-
deau voor jong en oud!

Afterparty
Na de voorstelling is er een uitge-
breide Meet & Greet met Sinterklaas 
en Pieten. Om het feest compleet te 
maken is er na de show van 12.00-
13.00 uur in Down Town Pietengym 
met vele leuke activiteiten voor de 
kinderen (gratis toegang op vertoon 
van het theaterkaartje). Deze gym 
is geregeld door Melissa van Ro-
zendal/Gaaf bij Meliz. Ouders kun-
nen hier onder het genot van een 
kopje koffi e/thee (eigen rekening) 
natuurlijk komen kijken.
De prijs voor de voorstelling is 15,00. 
Komt u met 4 personen of meer, dan 
kunt u gebruikmaken van het Fami-
liepakket van 12,75.
Koop uw kaarten op http://www.
crowntheateraalsmeer.nl of bij een 
van de verkooppunten bij u in de 
buurt; Espago, Boekhandel Boek-
huis, Primera in Winkelcentrum 
Nieuw Oosteinde, Ten Hoope Boek 
en Kantoor in Uithoorn, Marskramer 
in Kudelstaart en de Gemakswinkel 
in Leimuiden.





Koken met 
Willemijn Visser

De Nieuwe Meerbode presenteert vanaf vandaag een nieuwe, maan-
delijkse rubriek. Inwoonster Willemijn Visser stuurde een mail met 
de vraag of er in de krant misschien plaats is voor een kookrubriek. 
“Omdat ik veel van koken hou en vaak uit mijn omgeving de vraag 
krijg om recepten, ben ik voor mijn plezier een blog begonnen: www.
whatsthatsmell.nl. Schrijven en koken zijn voor mij een fijne afwisse-
ling op mijn drukke (maar ontzettend leuke) baan. En ik zou het ge-
weldig vinden om middels een bijdrage in de krant wellicht ook wat 
meer mensen te leren kennen.” Zo gezegd, zo geregeld: Koken met 
de Meerbode dankzij Willemijn! Op de blog van Willemijn staan ove-
rigens regelmatig nieuwe recepten. 

Hoofdgerecht, 8 kommen 
Bereiden: 15 minuten 
Koken: 2 uur

Ik ben dol op het sinterklaas-
feest. De liedjes, de gezellig-
heid, de tradities. Met z’n al-
len rondom een wasmand ca-
deautjes zitten, lachen om el-
kaars gedichten, potje thee bij 
de hand en een stukje roombo-
ter banketstaaf van de bakker in 
de pan. Héérlijk! Maar pakjes-
avond kan niet beginnen zon-
der een kom oer-Hollandse erw-
tensoep. Veel mensen zien er te-
genop dit zelf te maken maar als 
je eenmaal weet hoe, wil je niet 
anders meer. De instructies zijn 
doodeenvoudig, de ingrediën-
tenlijst kort, het enige wat deze 
soep van je vraagt is een beetje 
aandacht en geduld. Echt waar, 
iedereen kan het. Fijne 5 decem-
ber alvast!

Dit heb je nodig:
500 gram spliterwten
Een halve knolselderij
5 grote uien
1 flinke prei
1 grote winterpeen
1 aardappel
2 liter kraanwater
4 runderbouillonblokjes
200 gram spekreepjes
1 rookworst 
2 laurierblaadjes
Peper en zout naar smaak

Zo maak je het:
-  Zet een grote pan op het vuur 

en doe hier het water en de 
bouillonblokjes in.

-  Snipper de uien, snij de prei 

Oer-Hollandse erwtensoep

in ringen en de aardappel en 
winterpeen in blokjes.

-  Schil de halve knolselderij en 
snij in blokjes. 

-  Gooi alle groente samen met 
de spekreepjes, laurierblaad-
jes en spliterwten in de pan.

-  Laat de soep circa 2 uur op 
laag vuur koken. Regelmatig 
even kijken en roeren.

-  Bijna klaar? Proef op zout en 
peper en voeg desgewenst 
van beiden iets toe.

-  Snij vlak voor serveren de 
rookworst in plakjes en kook 
5 minuten mee met de soep.

-  Serveer in grote kommen, 
vergezeld door plakjes rog-
gebrood met katenspek of 
kaas, mmm!

Oh ja:
- Voor het optimale smaak-

resultaat: laat de pan soep 
1 nacht buiten staan, in de 
vrieskou.

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de 
tijd van het jaar. 
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Workshop Wim Hof 
Ademtechniek
De Ronde Venen - Bijna iedereen 
heeft inmiddels wel eens gehoord 
van Wim Hof. Hij wordt ook wel “The 
iceman” genoemd. Wim Hof is in 
staat om dingen te doen waarvan 
men eigenlijk denkt dat een mens 
ze niet kan, bijvoorbeeld twee uur 
in een met 700 kilogram ijs gevulde 
cabine staan, de koudste gebergten 
beklimmen in een korte broek en 
een halve marathon lopen op blo-
te voeten door sneeuw en over ijs. 
Maar Wim Hof kan dit niet zomaar, 
hij kan dit omdat hij zijn lichaam be-
invloedt door op een bepaalde ma-
nier te ademen. Inmiddels is weten-
schappelijk bewezen dat hij met de-
ze ademtechniek zijn autonome ze-
nuwstelsel en immuunsysteem kan 
beïnvloeden. Inmiddels heeft hij al 
veel mensen getraind die nu tot de-
zelfde hoogstandjes in staat zijn. 
Het leuke is dat je zonder sneeuw 
en ijs ook heel veel kunt hebben aan 
de ademtechniek die Wim Hof ge-

bruikt. Je krijgt er bijvoorbeeld meer 
energie door. De Wim Hof adem-
techniek stimuleert je bloedsom-
loop, het is een opschoning. Als je 
deze oefening elke dag 10 minuten 
doet heb je elke dag een detox. Het 
is een ontgiftingsproces met een 
snel effect, je spreekt op celniveau 
je zelfgenezende vermogen aan. 
Sommige soorten hoofdpijn zijn met 
deze techniek binnen een paar mi-
nuten weg te ademen en bovendien 
is het een mooie discipline- en con-
centratieoefening. Wil je deze tech-
niek leren? Kom dan naar een van 
de twee workshops die ademcoach 
Mariëlle Kirkels geeft op zondag 13 
december en op zaterdag 2 janua-
ri van 10.30 tot 11.30 in Park Zon-
neweide in Vinkeveen Deelname 10 
euro en is incl. koffie of thee en ex-
clusief 3 euro parkeerkosten.
Aanmelden kan op m.kirkels@pla-
net.nl. Meer info over Mariëlle vindt 
u op www.mariellekirkels.nl. 

Geheime besluitvorming over 
huisvesting van vluchtelingen met 
verblijfsvergunning afgerond
Vervolg van de voorpagina.

Voor 2015 is de zogeheten taak-
stelling voor de gemeente De Ron-
de Venen 73. Verwacht wordt dat dit 
jaar 78 mensen geplaatst kunnen 
worden kunnen plaatsen. Eind okto-
ber is bekend geworden dat de ge-
meente De Ronde Venen in de eer-
ste helft van 2016 aan 51 statushou-
ders woonruimte moet verstrekken.
Op jaarbasis betekent dat een stij-
ging van meer dan 25 procent. De 
gemeente De Ronde Venen geeft 
op de eigen website aan nu meer te 
doen dan gevraagd, om zo serieus 
een helpende hand te kunnen bie-
den bij het vrijmaken van plekken in 
de asielzoekerscentra. De gewone 
toewijzing van sociale huurwonin-
gen raakt ernstig verstoord. Status-
houders die uitstromen uit asielzoe-
kerscentra hebben voorrang boven 
woningzoekenden uit de eigen re-
gio die in aanmerking willen komen 
voor toewijzing een sociale huurwo-
ning. Binnen de gemeente zijn nu in 
de bestaande woningvoorraad on-
voldoende woningen beschikbaar 
om op termijn extra mensen te huis-
vesten.
 
Aantal statushouders
Volgens de gemeente kunnen er 
op de Stationslocatie in Mijdrecht 
20 tot 80 wooneenheden worden 
geplaatst voor één tot vier perso-
nen. Langs de Amstelkade in Am-
stelhoek zou ruimte zijn voor 20 tot 
50 wooneenheden. Gelet op de ge-
noemde aantallen bij deze twee lo-
caties gaat het om een instroom van 
minimaal 40 tot meer dan 500 per-
sonen. Bij de locatie Grutto-Zwaan 

worden geen aantallen genoemd. 
Bestaande panden staan ook op het 
lijstje van het college. Het gaat om 
woningen aan de Raadhuislaan in 
Mijdrecht en om een locatie in Ab-
coude. Onduidelijk is of de gemeen-
te nog meer plekken op het oog 
heeft. Ook is niet duidelijk in hoe-
verre ondernemers met grondkavels 
of panden zich bij de gemeente ge-
meld hebben om in aanmerking te 
komen voor de bouw en plaatsing 
van woonunits voor statushouders. 
Dit zou commercieel aantrekkelijker 
kunnen zijn dan risicovollere plan-
nen voor gewone woningbouw. 

Eerste verkenning
In de gemeente zou geen geschik-
te locatie zijn voor een asielzoekers-
centrum of tijdelijke opvang van 
vluchtelingen. Wel ziet het college 
mogelijkheden voor het versneld re-
aliseren van woonruimte voor ver-
gunninghouders, zodat in asiel-
zoekerscentra plaatsen vrijkomen 
voor de opvang van nieuwe vluch-
telingen. Het college geeft aan dat 
de nieuwe wooneenheden niet al-
leen toegewezen zullen worden aan 
mensen die asielzoekerscentra ver-
laten. Voor de toewijzing van de zo-
geheten “spoedwoningen” komen 
ook reguliere woningzoekenden, 
zoals starters, in aanmerking. 
In alle gevallen gaat het voorlopig 
om locaties, die het college bij een 
eerste verkenning geschikt vindt en 
nu verder uitgewerkt worden. Pas 
na die verdere uitwerking zal dui-
delijk worden in hoeverre plaatsing 
of bouw van woonunits te realiseren 
is. Op basis van het nog te verrich-
ten onderzoek neemt het college 

een nieuw besluit. Het college kijk 
daarbij onder meer of de bouw van 
de “spoedwoningen” wel past in de 
omgeving en wat de financiële ge-
volgen zijn voor de gemeente. 
 
Gemeenteraad buiten spel?
In de correspondentie naar omwo-
nenden van de locaties staat niets 
over de rol van de gemeenteraad. 
Tot op heden is er in de openba-
re bijeenkomsten van de raad geen 
debat geweest over de opvang van 
vluchtelingen en ook niet over de 
huisvesting van statushouders met 
een verblijfsvergunning.
De fractie van D66 heeft daar ove-
rigens enige tijd geleden wel om 
gevraagd. In lijn met het landelijke 
standpunt van die partij ligt het voor 
de hand dat D66 positief staat te-
genover uitbreiding van de opvang. 
Andere politieke partijen in de ge-
meenteraad hebben nog geen dui-
delijke standpunten kenbaar ge-
maakt. Het ligt voor de hand dat de 
coalitiepartijen die wethouders heb-
ben geleverd (CDA, Ronde Venen 
Belang, PvdA-GroenLinks en Chris-
tenUnie-SGP) ook al akkoord zijn 
met de opname van meer status-
houders dan de verplichte taakstel-
ling van de rijksoverheid. 

“Onze buurt is genomineerd”
Overigens heeft de brief van het col-
lege al geleid tot actie van bewo-
ners. Het college deelde de omwo-
nenden van de locatie Grutto-Zwa-
luw mee dat er ter plekke al woning-
bouw is gepland, maar nog niet ge-
realiseerd. “De gemeente gaat met 
de ontwikkelaar overleggen wat de 
mogelijkheden voor nieuwbouw 

zijn.” De brief van het college leid-
de tot een reactie. “Onze buurt is nu 
ook genomineerd om asielzoekers 
te huisvesten”, aldus een brief die 
afgelopen week huis-aan-huis werd 
bezorgd in een klein deel van de 
wijk Twistvlied. Daarin wordt aange-
geven dat het de laatste tijd onrus-
tig is in dat deel van de wijk door 
de aanwezigheid van hangjonge-
ren bij de sporthal Phoenix en door 
de bewoning van een gekraakt huis 
aan de Hoofdweg. “Er zit niets an-
ders op dan ons als buurt te ver-
enigen en er voor te zorgen dat wij 
ook een stem krijgen en de volgen-
de doelen bereiken: zo snel moge-
lijk de krakers weg en rust en veilig-
heid in de buurt garanderen.” Verder 
staat in de brief dat er voorkeur is 
voor huisvesting van reguliere wo-
ningzoekenden boven de komst van 
vergunninghouders, vluchtelingen 
en asielzoekers. Het doel achter de 
brief is het oprichten van een ver-
eniging om in dialoog te treden met 
de gemeente.

Bijpraten en betrekken
Pas na verder onderzoek moet dui-
delijk worden of er op de genoemde 
locaties daadwerkelijk woningbouw 
van “spoedwoningen” zal plaatsvin-
den. Het college schrijft: “Bij de lo-
caties onderzoeken we de ruimtelij-
ke inpassing: om te bouwen zijn we 
gebonden aan regels en moeten we 
ook kijken wat ruimtelijk gezien mo-
gelijk, maar ook wenselijk is. Bij wo-
ningen/gebouwen kijken we vooral 
naar de financiële haalbaarheid en 
de sociale inbedding, wat betekent 
het voor de omgeving.” 

Over het toekomstige traject is het 
college helder: “Hoe gaan we u ver-
der betrekken? Wij zullen het initi-
atief nemen voor het vervolg, maar 
wilden u nu met deze brief alvast in-
formeren, zodat u een en ander niet 
alleen uit de media hoeft te verne-
men. Wij verwachten medio decem-
ber, begin januari met u om tafel te 
kunnen om u verder bij te praten en 
te betrekken.”

Auto te water
Amstelhoek - In de nacht van 
maandag 23 op dinsdag 24 novem-
ber is een auto te water geraakt 
naast de N201 ter hoogte van Am-
stelhoek.
De politie was snel ter plaatse en 
heeft de twee inzittenden op het 
droge geholpen. Beiden waren goed 
aanspreekbaar en hebben geen let-
sel opgelopen. De twee inwoners 

van België zijn door de medewer-
kers van de ambulance ter plaatse 
onderzocht en bleken ongedeerd. 
De auto liep blik- en waterschade 
op. De wagen is later uit de sloot 
getakeld. De twee inzittenden zijn 
voor verdere afhandeling en droge 
kleren meegenomen naar het poli-
tiebureau.
(Foto Marco Carels)

Voorstelling OKK
’Bruintjes bier bruist beter’ 
groot succes
Mijdrecht - Na lang oefenen 
mochten de toneelspelers van OKK 
het afgelopen weekend weer spe-
len voor publiek en deze maal in De 
Boei in Vinkeveen! Aan alles was ge-
dacht, het decor, de kleding, de mu-
ziek: het was allemaal prima in orde. 
Vrijdagavond, de eerste avond, was 
het al gezellig druk. Ook de redac-
tie van deze krant was deze avond 
(anoniem) aanwezig en heeft zich 
van het begin tot het einde goed 
vermaakt. Het was lachen en genie-
ten. Het spel van iedere speler was 
werkelijk subliem. Ook de zaterdag-
avond was wederom weer goed ge-

vuld. Het bestuur van OKK, en ze-
ker ook de spelers, willen via deze 
weg eenieder die deze avond is ge-
weest bedanken voor de gezellig-
heid en zij hopen dat zij u de vol-
gende keer weer mogen ontvangen 
bij weer een nieuwe voorstelling van 
OKK. Ben je nieuwsgierig hoe dit 
gaat of heb je al talent en je vindt 
het leuk om hen te versterken, kom 
dan gerust eens kijken! Er wordt el-
ke maandagavond in gebouw Irene 
aan de Kerkstraat 9 te Mijdrecht ge-
oefend. Voor meer informatie kun je 
ook kijken op www.toneelverenigin-
gokk.nl

Wethouder Anco Goldhoorn neemt PMD-afvalzak in de hand

Nieuwe afvalzak voor 
plastic, blik en drinkpakken
De Ronde Venen - Sinds januari is 
het voor inwoners van gemeente De 
Ronde Venen mogelijk om plastic 
verpakkingen, metalen verpakkin-
gen (blik) en drinkpakken, het zo-
geheten PMD-afval, in te zamelen in 
één afvalzak. Gemeente De Ronde 
Venen heeft verbeteringen doorge-
voerd voor de inzameling van PMD-
afval en introduceert in december 
een nieuwe én stevigere afvalzak 
die wordt gemaakt van gerecycled 
plastic. Wethouder Anco Goldhoorn 
maakt zich hard voor het verbeter-
de afvalbeleid en vertelt: “De lande-
lijke doelstelling van het Rijk voor 

het scheiden van afval is 75 procent. 
Daar sluiten wij als gemeente graag 
bij aan. Dit jaar was in De Ronde Ve-
nen 62 procent van het huishoude-
lijk afval herbruikbaar. Onze ambitie 
is om naar 75 procent toe te groei-
en voor het jaar 2020. Een groot deel 
van het weggegooide afval bestaat 
uit plastic, blik en drinkpakken. Het 
is belangrijk om deze drie afvalsoor-
ten in te zamelen, omdat PMD-afval 
hoogwaardige grondstoffen bevat 
die kunnen worden hergebruikt. Het 
is toch zonde om materialen weg te 
gooien als je het ook een nieuw le-
ven kunt inblazen?”

Nieuwe ophangmogelijkheden 
voor PMD-afvalzakken
In de praktijk wordt het PMD-afval 
opgehaald aan huis in de speciaal 
daarvoor verstrekte zakken.
Door de combinatie van het gerin-
ge gewicht en grote volume van de 
zakken zijn deze zeer windgevoelig 
en is het risico reëel dat deze gaan 
zwerven over straat. Vanaf decem-
ber is het voor inwoners van De 
Ronde Venen mogelijk om PMD-af-
val op te hangen aan de zogeheten 
kroonring. 

Wethouder Anco Goldhoorn vertelt: 
“Een kroonring is een ring gemaakt 
van gerecycled plastic die aan een 
(lantaarn)paal bevestigd wordt en 
als het ware een kapstok vormt 
waaraan PMD-afvalzakken beves-
tigd kunnen worden. Een zestal 
knoppen, die als kapstophaken fun-
geren, bieden houvast voor de lus-
sen van PMD-afvalzakken. Dit moet 
het openscheuren van PMD-afval-
zakken beperken, waardoor zwerf-
afval wordt voorkomen.”

Door het toepassen van de kroon-
ring worden meerdere voordelen 
bereikt:
- De PMD-afvalzakken zijn ge-

concentreerd op één locatie per 
x aantal huishoudens.

- De PMD-afvalzakken zullen niet 
langer wegwaaien over straat.

- Een opgeruimd straatbeeld en 
een veilige verkeerssituatie.

Wilt u graag een kroonring bij u in 
de straat? Bespreek dit dan met uw 
buren en noteer het nummer van de 
gewenste lantaarnpaal. Per inwoner 
kan er één kroonring aangevraagd 
worden. U kunt een kroonring aan-
vragen bij het Klant Contact Cen-
trum van gemeente De Ronde Ve-

nen via T. 0297 29 16 16 (op werk-
dagen tussen 8.30 en 17.00 uur). 
Vervolgens plaatst de gemeentelij-
ke buitendienst binnen twee weken 
een kroonring bij u in de straat. 

Spelregels inzameling 
van PMD-afval
- Zorg dat alle verpakkingen leeg 

zijn. Schoonspoelen is niet no-
dig.

- Verpakkingsmaterialen niet in 
elkaar stoppen. Dit geeft proble-
men in het sorteringsproces.

- Doppen en deksels mogen blij-
ven zitten. Bij conservenblik de 
deksel naar binnen buigen.

- De drinkpakken platvouwen en 
de dop er weer opdraaien.

- Alleen verpakkingsafval uit huis-
houdens. Bedrijfsafval is niet 
toegestaan. 

Uitgiftepunten van 
PMD-afvalzakken
De nieuwe afvalzak voor plastic, blik 
en drinkpakken is gratis verkrijg-
baar bij onderstaande locaties: 
• het gemeentehuis
• de afvalbrengstations
• de servicepunten
• alle supermarkten binnen De Ron-
de Venen

Ophaaldagen van 
PMD-afvalzakken
In de oneven weken op de donder-
dag wordt het PMD-afval opge-
haald in De Ronde Venen. Wilt u de 
ophaaldagen nooit meer vergeten? 
Download nu de gratis app ‘Afval-
wijzer’. U ontvangt dan een herinne-
ringsbericht met de dagen waarop 
het PMD-afval bij u aan huis wordt 
opgehaald. 

Overige vragen
Hebt u een vraag over het inzame-
len van PMD-afval of over het aan-
vragen van een kroonring in uw 
straat? Kijk dan op de website www.
derondevenen.nl voor meer infor-
matie. U kunt ook een e-mail sturen 
naar gemeente@derondevenen.nl  
of bellen naar 0297-291616.
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Hennie en Corrie Röling-
Bunschoten 60 jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

Behalve het echtpaar was ook bur-
gemeester Maarten Divendal van 
de partij om het echtpaar persoon-
lijk te feliciteren met dit heugelij-
ke moment in hun leven. Daarnaast 
enkele familieleden, waaronder hun 
enige dochter Tineke en de oudste 
zoon Jan die zich samen met hun 
ouders en burgemeester graag in 

beeld lieten brengen. Jongstleden 
zondag was het offi cieel feest, want 
het kerkelijk huwelijk is van huis uit 
bij de katholieken belangrijker dan 
het huwelijk voor de wet. Op die dag 
kwamen alle andere familieleden 
die in Nederland wonen, maar ook 
zij die vanuit het buitenland aanwe-
zig konden zijn, ‘naar huis’ om de 
viering van het huwelijksfeest van 
Hennie en Corrie mee te maken.

Hobbyboer
Hennie en Corrie hebben elkaar 65 
jaar geleden ontmoet tijdens een 
van de laatste kermisdagen in Uit-
hoorn en ze zijn bij elkaar gebleven. 
Sinds hun trouwen wonen ze aan 
de Mijdrechtse Zuwe waar ze sa-
men ooit een fl orerend boerenbe-
drijf hadden. “Ik ben nu alleen nog 
een beetje hobbyboer met zo’n 25 
schapen. Vroeger had ik 25 ande-

2e lustrum voor
Chr. Gem. koor Hiddai
De Ronde Venen - Op 10 novem-
ber bestond het Chr. Gem. koor Hi-
ddai uit Wilnis alweer 10 jaar.  In de 
afgelopen 10 jaar is het koor ge-
groeid van 15 personen tot een 
groep van ca. 40 enthousiaste le-
den. Vele optredens in kerken, maar 
ook gevangenissen, bejaardente-
huizen mochten de revue passeren. 
Afgelopen donderdag stonden de 
leden er even bij stil met een spe-
ciale jubileumtaart. Momenteel zijn 
de leden, onder leiding van dirigent 
Wim van Dijkhuizen, druk aan het 
oefenen voor twee nieuwe concer-
ten. Om alvast in uw agenda te no-
teren: Zaterdag 19 december hopen 

ze samen met Brassband Concor-
dia en het koor Chaverim uit Woer-
den een kerstuitvoering te geven in 
de Hervormde kerk, Herenweg 203 
te Vinkeveen. Toegang gratis. Zater-
dag 13 februari 2016 staat de (slot)
uitvoering van Oratorium De Schep-
ping gepland.
Als samenwerking van 3 koren en 
een tiental musici belooft het een 
prachtige avond te worden in de 
schitterende ambiance van de R.K. 
kerk aan het Driehuisplein 1 te 
Mijdrecht.
Kaarten van 5,- per stuk zijn binnen-
kort bij de koorleden te koop, of die 
avond bij de ingang van de kerk.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen 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 gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Deze uitnodiging stond in de 
editie van 11 november in de-
ze krant, evenals op de websi-
te van de Gemeente Uithoorn. 
De Gemeente Uithoorn nodigt u 
van harte uit om mee te praten en 
mee te denken over 3 onderwer-
pen: veiligheid, leefbaarheid en 
het sociaal domein. Heel merk-
waardig, zo’n uitnodiging, zeker 
als het gaat om leefbaarheid en 
veiligheid, zo blijkt uit het volgen-
de. Onlangs publiceerde de Ge-
meente Uithoorn een mededeling 
van de volgende strekking:

Het stukje N196 tussen de Prin-
ses Irenebrug en de Thamer-
laan wordt afgesloten voor land-
bouwvoertuigen. De Gemeente 
Uithoorn vindt het weren van dit 
doorgaand verkeer noodzakelijk 
om de leefbaarheid en de veilig-
heid van de inwoners te waarbor-
gen. Hiermee doelt de gemeente 
kennelijk op de inwoners van de 
plaats Uithoorn want de beoog-
de oplossing voor het weren van 
deze voertuigen loopt dan vol-
gens de gemeente via de Vrou-
wenakkerse brug. De leefbaar-
heid en de veiligheid van de in-
woners van Vrouwenakker wordt 
hiermee dus volledig buiten be-
schouwing gelaten! (de inwoners 
van Amstelhoek weten al hoe dat 
voelt). Bovendien betekent ‘via de 
Vrouwenakkerse brug’ ook dat 
een groot deel van dit landbouw-
verkeer de doorgaande route 
door de dorpskern van De Kwa-
kel zal kiezen om via de Watson-
weg op de N196 of op de Zijdel-
weg te komen. Samengevat komt 
er dus op neer dat de Gemeen-
te Uithoorn ervoor wil kiezen om 
de 150 meter weg tussen de Prin-
ses Irenebrug en de Thamerlaan 
af te sluiten voor landbouwvoer-
tuigen om de leefbaarheid en vei-
ligheid van de inwoners te waar-
borgen. Dit gaat echter (door een 
omweg van 10 Km waarvan 2500 
meter door de bebouwde kom) 
ten koste van de leefbaarheid en 

veiligheid van de inwoners van de 
Hoef, Vrouwenakker en de Kwa-
kel! Bovendien blijkt uit publica-
ties in de Nieuwe Meerbode van 
25 februari en 7 oktober 2015 (di-
gitale Meerbode Uithoorn) dat 
het besluit over de herinrichting 
van dit gebied stamt uit 2008(!) 
en afhankelijk is van de haal-
baarheid van de (her)ontwikke-
ling van het Amstelplein. Gezien 
de huidige, fors afnemende vraag 
naar winkelruimte (oorzaak inter-
netwinkelen, dus onomkeerbaar) 
is het uiterst onzeker of een ont-
wikkelaar gevonden wordt die dit 
plan kan en wil realiseren. En zo 
ja, dan duurt het nog jaren alvo-
rens dit actueel wordt. Mogelijk 
zal dan de N201 uitkomst bieden!
Tot die tijd kan dus de N196, die 
al meer dan 50 jaar geschikt en 
veilig is gebleken voor dit ge-
bruik, met aangepaste verkeers-
lichten verkeersluw maar vrien-
delijk gebruikt blijven worden.
De realiteit is echter dat de wet-
houder vastberaden zijn stem-
pel lijkt te willen drukken op het 
door zijn voorganger gelanceerde 
maar, met de kennis van nu, tot 
mislukken gedoemd project. Hij 
kan hierdoor in ieder geval niet 
worden beschuldigd van het to-
nen van voortschrijdend inzicht 
en realistisch handelen.

En dan zo’n uitnodiging:
Praat u met ons mee?
Maakt u zich ook zorgen over 
dit beleid van de Gemeente Uit-
hoorn, dan bent u op 10 decem-
ber van 19.30u tot 21.30u in de 
raadzaal van de gemeente Uit-
hoorn in de gelegenheid uw me-
ning te laten horen of mee te luis-
teren.
Meld u dan nu aan (maar vóór 4 
december) door een mail te stu-
ren naar: 
Gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. be-
wonersbijeenkomst 10/12/2015 
Tot 10 december. 

W. Wahlen, De Kwakel

Praat u met ons mee?

Ruim tweehonderd aanmeldingen op petitie

Meldpunt bomenoverlast 
groot succes
Vervolg van de voorpagina.

In sommige woonwijken zijn de bo-
men tientallen jaren geleden ge-
plant en daarvoor werden ‘snel 
groeiers’ gebruikt. Het groen over-
woekert nu te veel. ‘Vervang die 
grote bomen door kleinere. Snoei-
en is slechts een tijdelijke maatregel 
want het groeit des te sneller weer 
aan. Immers snoeien doet groeien’, 
zo werd geopperd.

‘Zijn het de juiste bomen nog?’
Wethouder Dijkstra zei dat hij be-
grip voor de situatie kon opbren-
gen en veronderstelde dat men op 
dit moment meer overlast dan ple-
zier van de bomen ondervindt. Het 
verraste hem dus niet dat zo’n twee-
honderd inwoners zich in die zin bij 
het meldpunt van de VVD hebben 
ingeschreven. De wethouder zegde 
toe dat het college met het bomen-
beleid aan de slag zal gaan om het 
te evalueren. “Dan kan er ook be-
paald worden welke bomen overlast 
veroorzaken en welke en waar je die 
zou kunnen behouden. Het plaatje 
zal zijn welke bomen hebben we in 
de gemeente, waar staan ze en zijn 

het de juiste bomen nog. Het ko-
mend jaar gaan we daar naar kijken. 
Het kan dan best eens zo zijn dat we 
tot de conclusie komen dat in som-
mige straten en parken bepaalde 
bomen weg moeten en daar nieuwe, 
kleinere, voor in de plaats dienen te 
zetten,” aldus Dijkstra. Dit leidde tot 
grote instemming van de aanwe-
zigen. “Echter, bomen zijn emotie. 
Bij elke boom die je weghaalt, ver-
plaatst of plant, zijn er mensen voor, 
tegen of raken geïrriteerd. Dat roept 
weer een problematiek op maar het 
gaat ons lukken. Eind volgend jaar 
hopen we zover te zijn…”, merk-
te de wethouder nog terloops op. 
Dat laatste was weer even een te-
genvaller voor de aanwezigen want 
die willen dat het beleid sneller ter 
hand wordt genomen. De bewoners 
discussieerden er met elkaar en de 
wethouder nog korte tijd over. Een 
van de aanwezigen gaf als advies 
aan dat men meer van het spreek-
recht gebruik moet maken over dit 
onderwerp tijdens een commissie- 
of raadsvergadering.

Maatschappelijk probleem
“De afgelopen zomer zijn er in de 

lokale media diverse berichten ver-
schenen over ‘bomenoverlast’ in de 
gemeente. De VVD is door veel in-
woners benaderd. Zij hebben aan-
gegeven dat ze last ondervinden 
van bomen in gemeentelijk eigen-
dom. Dit is voor de VVD reden ge-
weest om een maand geleden het 
‘meldpunt bomenoverlast’ te ope-
nen,” laat Maarten van der Greft 
weten. Via de website www.vvddrv.
nl konden inwoners hun gegevens 
achterlaten met daarbij een om-
schrijving van de overlast. De VVD 
is verrast door het grote succes van 
dit meldpunt. Meer dan 200 inwo-
ners hebben een melding achter-
gelaten! De VVD heeft schriftelij-
ke vragen gesteld aan het college 
van burgemeester en wethouders 
over dit onderwerp. De VVD heeft 
het onderwerp nu op de agenda ge-
zet van de commissievergadering 
van woensdag 2 december. De VVD 
is een voorstander van een groene 
gemeente en vindt bomen belang-
rijk, maar dat betekent niet dat elke 
boom op iedere plaats in onze ge-
meente past. “Het lijkt erop dat dit 
niet meer gaat om losstaande per-
soonlijke problemen, maar een bre-

der maatschappelijk probleem,” al-
dus Van der Greft. “Ik heb de afge-
lopen weken de meldingen via de 
website binnen zien komen. Dit on-
derwerp leeft zeker onder onze in-
woners.”
Voorbeelden van meldingen zijn 
er van inwoners die aangeven dat 
ze midden in de zomer overdag in 
het donker zitten in hun huiskamer. 
Mensen die een tuin op het zuiden 
hebben en altijd schaduw hebben in 
de tuin. Ook zijn er situaties bekend 
van inwoners met zonnepanelen 
die aantoonbaar minder opbrengst 
hebben. Het meest erg is misschien 
nog wel dat er gevaarlijke situaties 
ontstaan waarbij takken die afbre-
ken schade en/of letsel kunnen ver-
oorzaken. “De gemeenteraad heeft 
in 2013 het bomenbeleid ‘Groener 
dan nu’ vastgesteld, maar als blijkt 
dat dit in de praktijk niet werkt moet 
dit eerder worden bijgesteld” vindt 
Van der Greft.”

De VVD-fractie wil de meldingen 
van ‘bomenoverlast’ die is binnen 
gekomen via het meldpunt, bespre-
ken met de commissie. Daarnaast 
wil de partij een plan van aanpak en 
het proces bespreken m.b.t. dit on-
derwerp. De fractie hoort graag van 
andere partijen hoe zij hierover den-
ken en wat het standpunt van het 
college hier in is. De VVD roept in-
woners op die een melding hebben 
gedaan op woensdag 2 december 
naar de commissievergadering te 
komen. Aanmelden om in te spre-
ken over dit onderwerp kan via grif-
fi er@derondevenen.nl.

re dames op stal. Daar kon ik goed 
van leven. Nee, het was geen bor-
deel...”, aldus een olijk corrigerende 
Hennie wat hem een vernietigen-
de blik van Corrie oplevert... “Ik had 
er nog een paar hobby’s bij en dat 
was jagen op hazen in het land ach-
ter de boerderij en vissen. Ondanks 
het werk op de boerderij zijn we wel 
geregeld op vakantie geweest, bij-
voorbeeld naar Zwitserland en naar 
Noorwegen. Daar hebben Corrie en 
ik nog tochtjes gemaakt met hon-
densleeën. Man dat was uniek.” 
Corrie merkt op dat ze toen wel een 
knecht hadden die het werk een 
weekje van hen overnam. Want an-
ders ging het natuurlijk niet. Kort-
geleden had Hennie nog een aanrij-
ding met zijn auto. “Ik heb mijn le-
ven lang altijd haast gehad om bij 
mijn vrouw te komen. Maar toen ze 
in Vinkeveen zat en ik naar haar toe 
reed ging het even mis op de weg. 
Maar ik ben er gelukkig goed vanaf 
gekomen, de auto wat minder.”
Burgemeester Divendal kwam niet 
alleen maar feliciteren. Hij nam ook 
een grote bos bloemen mee na-
mens de gemeente en als tweede 
cadeautje het fotoboek van Maar-
ten Koch, ‘Wolken, Wind en Water’. 
Ongetwijfeld zullen op het woon-
adres ook de felicitaties in briefvorm 
van het Koningspaar en de Com-
missaris van de Koning in Utrecht 
zijn bezorgd. 

De redactie van deze krant sluit 
zich hier graag bij aan en wenst het 
bruidspaar nog vele jaren in goe-
de gezondheid toe om aldus met 
en van elkaar – zonder haastwerk - 
nog lange tijd te genieten.

Inpact van twitter en Facebook ongekend

Onjuiste tweet zet gezin 
in kwaad daglicht
Vinkeveen - Sociale media, we 
kunnen niet zonder vandaag de 
dag. Mooi medium om met elkaar te 
communiceren, berichtjes te verstu-
ren via Twitter, elkaar op de hoog-
te houden als er wat dreigt, am-
ber alert en wat al niet. Het werkt 
vaak voortreffelijk. Maar niet zelden 
ook een verfoeilijk medium dat veel 
geestelijke en zelfs fysieke scha-
de kan berokkenen bij mensen. Zie 
het pesten van kinderen op school, 
soms de dood (zelfmoord) tot ge-
volg hebbend. Maar ook bedreigin-
gen en opzettelijk dan wel onbe-
wust onjuiste informatie verstrekken 
over gebeurtenissen die mensen in 
het hart raken waardoor hun sociale 
leven wordt ontwricht. Want in een 
minimum van tijd worden dergelij-
ke berichten in brede kring ‘door-
getwitterd’, al dan niet met een ei-
gen aanvulling op het bericht. Of het 
klakkeloos over te nemen zonder dit 
te checken op juistheid. Met het ge-
volg dat dit uiteindelijk als een ‘waar 
verhaal’ een eigen leven gaat leiden. 
Terwijl er niets van klopt!
Dit overkwam Hanna ter Welle met 
haar gezin uit Vinkeveen zondag 
een week geleden. Vorige week pu-
bliceerde deze krant een ingezon-
den brief onder haar naam. Haar 
man Taco Boorsma was slacht-
offer van een ongeval. Hij moest 
op de Kerklaan ter hoogte van de 
wegversmalling plotseling uitwij-

ken voor een tegenligger en raak-
te daarbij een geparkeerd staan-
de auto. Hoe het kwam is Taco nog 
steeds een raadsel, maar bij de Jo-
zefschool ging hij over de kop waar-
aan hij overigens een gebroken rug-
wervel aan over hield. Hij heeft ken-
nelijk ook niet te hard gereden want 
de airbags waren niet uitgeklapt! Ta-
co blijkt in de praktijk overigens een 
ervaren automobilist te zijn want hij 
legt voor zijn werk jaarlijks met zijn 
auto 70.000 km af. In dit soort geval-
len wordt altijd een blaastest afge-
nomen om te constateren of iemand 
al dan niet heeft gedronken. Bij Taco 
bleek dat hij niet in overtreding was!

Inpact
Intussen had een overijverige poli-
tieman het voorval met zijn smart-
phone op twitter gezet dat hier mo-
gelijk sprake was van alcoholmis-
bruik. Dat werd zonder hoor en we-
derhoor te plegen overgenomen 
door een journalist van Peters Hot-
news die ter plaatse het ongeval in 
beeld bracht en het de wereld in-
stuurde met de bewoordingen ‘hoe 
het de dronken man gelukt was op 
een rechte weg de auto op zijn kop 
te krijgen is vooralsnog onduide-
lijk’. Meer sensatie dan onderbouw-
de journalistiek. Het verhaal is toen 
een eigen leven gaan leiden op so-
ciale media met gevolg dat het gezin 
er van alle kanten in negatieve zin 

op werd aangesproken. Ook de kin-
deren kregen van andere kinderen 
te horen wat voor vader ze wel niet 
hadden…. Zelfs vreemden die niets 
van het voorval wisten en er geen 
benul van hadden wat gebeurd was, 
bemoeiden zich ermee en gaven Ta-
co het predicaat dat varieerde van 
donkenlap tot crimineel. Let wel: al-
les ten onrechte! Het laat zich ra-
den wat dagen daarna de impact 
was op het gezin! Helemaal toen 
het ook nog eens op Facebook was 
geplaatst. Wij spraken met Hanna 
en Taco over het voorval. “Wij heb-
ben regels en wetten in Nederland 
en die geven aan dat als je daaraan 
voldoet het niet aan een ander is om 
daar een mening aan te verbinden 
die schadelijk uitpakt voor de per-
soon in kwestie,” laat Hanna weten. 
“En waarom moet een politieagent 
dat met zijn eigen beoordeling naar 
anderen twitteren? Wat draagt dat 
bij aan de waarde van het onder-
zoek? Door deze onjuiste bericht-
geving zijn niet alleen mijn partner, 
maar ons hele gezin volledig ten on-
rechte in een kwaad daglicht gezet.”

Dit kan gewoon niet
Taco: “Nu het ons is overkomen wil-
len wij het breder gaan bekijken. Zet 
nooit zomaar iets op Twitter of Fa-
cebook zonder dat je het hebt ge-
controleerd op juistheid. Zoals die 
politieman deed wat gebaseerd is 

op onjuiste feiten. Zoiets kan bij ie-
mand anders ook gebeuren. Het 
wordt de wereld ingestuurd en het 
veroorzaakt veel geestelijke scha-
de en verdriet. Dat is een kwalij-
ke zaak. Ten eerste ben ik van me-
ning dat een overheid dit niet zo-
maar mag doen. Ten tweede heeft 
de betreffende politieman kenne-
lijk niet overdacht wat dit voor ge-
volgen zou kunnen hebben voor het 
slachtoffer en zeker voor zijn omge-
ving. Het is niet zo dat wij de politie-
man hiermee op zijn vingers willen 
tikken, maar dit kan gewoon niet en 
willen dat anderen zich dit ook rea-
liseren. Het mag gewoon niet meer 
gebeuren.”
Hanna: “We leven in een rechtsstaat 
en politie en justitie zijn degene 
die zich met dit soort zaken horen 
te bemoeien. Mocht er sprake zijn 
van wetsovertredingen dan bepaalt 
de rechter uiteindelijk de strafmaat 
en dat is hier dus niet aan de or-
de. Maar moet dat ook nog eens 
breeduit op sociale media onder 
de aandacht worden gebracht zo-
dat een heel dorp zich daarmee kan 
bemoeien? Dacht het niet! De po-
litieman in kwestie heeft overigens 
nooit een bericht de wereld inge-
stuurd dat hij fout zat met zijn uit-
spraak gerelateerd aan de beoorde-
ling van de blaastest. Wel heeft de 
politie een tweet doen uitgaan dat 
er geen sprake was van alcohol-
misbruik door de bestuurder. Ik wil 
hierbij de Jozefschool waar een van 
onze kinderen op school zit compli-
menteren met de wijze waarop men 
het daar heeft opgepakt. Ze hebben 
niet geoordeeld maar geluisterd 
naar ons verhaal, daar ging het hun 
om. Ook in de klas is het verteld en 
er is een punt van gemaakt hoe het 
in de sociale media terecht is geko-
men en welke uitwerking dat heeft. 

Onze dochter is er heel goed opge-
vangen en dat vind ik erg fi jn van 
de leerkrachten. Ook op het Alkwin 
Kollege in Uithoorn waar onze an-
dere dochter op school zit, heeft 
men het erover gehad.”

Toegevoegde waarde?
Hanna en Taco willen nu via een ju-
ridische procedure bevorderen dat 
het protocol voor het gebruik van 
sociale media bij de politie wordt 
aangepast om deze ellende in het 
vervolg ook bij andere mensen te 
voorkomen. De reacties die zij hier-
over van de politie kregen waren 
als volgt: ‘1. Sociale media is een 
manco van deze tijd; 2. Politieagen-
ten hebben ook een uitlaatklep no-
dig want u weet niet wat ze allemaal 
meemaken en 3. Ze hebben nu een-
maal geen opleiding iin communi-
catie gehad… 4. Wij twitteren om 
dicht bij de burgers te staan; om ze 
te laten weten waar we mee bezig 
zijn en te helpen met kleine opspo-
ringen. “Dat klinkt allemaal plausi-
bel, maar er is kennelijk geen proto-
col wanneer het wenselijk is of niet. 
Ze vinden sociale media een toe-
gevoegde waarde om het in de sa-

menleving met elkaar beter te ma-
ken. Maar de tweet over het ongeval 
kan je daaronder niet rangschikken, 
want die had dat niet. Een rectifi ca-
tie is mooi natuurlijk, maar die heeft 
lang zoveel waarde niet als het eer-
ste bericht. Dat blijft veel meer han-
gen bij mensen,” legt Hanna uit. Ta-
co: “Ik heb begrepen dat de politie 
Stichtse Vecht een fervent liefheb-
ber is van het gebruik van sociale 
media. Dat willen wij een halt toe-
roepen. Prima als je wilt twitteren, 
maar voordat je een bericht de we-
reld instuurt ga dat dan eerst onder-
zoeken of het juist is en vooral wat 
het voor toegevoegde waarde heeft 
om over een persoon te gaan twitte-
ren! Is dat relevant? Wij hadden juist 
steun verwacht van de politie en nu 
hebben we er alleen maar narigheid 
van gekregen.” Als laatste reactie 
kregen Hanna en Taco van de po-
litie Stichtse Vecht nog het bericht 
toegestuurd dat ‘de afdeling com-
municatie van mening was dat er op 
dit moment voldoende was gerecti-
fi ceerd en dat er niet nogmaals een 
persbericht over deze zaak in de lo-
kale krant gepubliceerd behoefde te 
worden.’
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Programmaoverzicht DecemBer 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Woensdag 2 dec Winkelmiddag Action Aalsmeer 13.00 uur € 7,-
Donderdag 3 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 4 dec Pannenkoeken eten De Lage Vuursche 10.30 uur € 17,-
Maandag 7 dec Boodschappenmiddag Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Dinsdag 8 dec Tuincentrum Global Garden Zwaanshoek 10.00 uur € 15,-
Woensdag 9 dec Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,-
Vrijdag 11 dec Bibliotheek Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Dinsdag 15 dec Kerstdiner Van der Valk Alphen a/d Rijn 15.30 uur € 7,-
Woensdag 16 dec Plusbus Diner De Fransche Slag Uithoorn 16.30 uur € 3,-
Donderdag 17 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 18 dec Winterland Nederzandt Noordwijk 12.30 uur € 15,-
Woensdag 23 dec Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,-
Woensdag 23 dec Rondvaart  Amsterdam 12.45 uur € 27,-
Donderdag 24 dec Kerstconcert in De Janskerk Mijdrecht 09.30 uur € 5,-
Donderdag 24 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.15 uur € 5,-
Zaterdag 26 dec Vrolijke Meezingmiddag Wilnis 12.30 uur € 13,-
Dinsdag 29 dec Bibliotheek Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Donderdag 31 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 10.00 uur € 5,-

aanmelden: tussen 10.00-12.00 uur via telefoonnummer 0297-760260.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.
Redactie Anna Oostrom, met medewerking van Pim Jongsma & Hanno Zaal.

eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 7 en 21 december. Het begint om 17.00 en 
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aan-
melden via: 06-12888962 / hetpruttelpotje@gmail.com. 
mantelzorgsalon De ronde venen
Op maandag 21 december “Kerst” We maken iets 
leuks voor de Kerst. Met verschillende soorten pasta/
verf maken we een kerstkandelaar. Waar? Buurtkamer 
Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag begint om 
13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
open tafels
In december is er geen Open Tafel.
repair café mijdrecht 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 
10 december (niet op 24 dec.) is het Repair Café van 
14.00-16.00 uur open om samen te repareren! Loca-
tie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 
(0297) 288 466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop 
thee of koffie staat voor u klaar! U hoeft niet aan te mel-
den, het is een open inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 21 december. Elke 3e maandagochtend van 
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Het rollatorspreekuur is op 9 december in Zuiderhof, 
Vinkeveen. Bent u niet in de gelegenheid om naar het 
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt 
u contact opnemen met Angélique Davis van Tympaan-
De Baat. Tel. 0297-230280.

De nieuwste vacatures vrijwilligerswerk t/m 
18 november 2015 in uw buurt!
- Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt gezellige 

vrijwilligers voor het koffie uurtje GW2, vacature-
nummer: 15157, ook zoeken zij wandelvrijwilligers 
voor hun bewoners. (vacaturenr: 14536)

-  Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt tevens vrij-
willigers voor de spelletjesmiddag op de dinsdag-
middag. (vacaturenr: 14534)

-  hou je van bakken of speel je graag spelletjes? 
En lijkt het je leuk om iets te betekenen voor ouderen 
verzorgingshuis Gerardus Majella uit Mijdrecht wil je 
dan graag leren kennen. (vacaturenr: 14529)

-  Lijkt het je leuk om vrijwillig te assisteren in het 
restaurant van verzorgingshuis Gerardus Majella uit 
Mijdrecht. (vacaturenr: 14533) 

- Ook zoekt de Gerardus Majella nog een vroege vo-
gel die kan ondersteunen tijdens het ontbijt. (va-
caturenr: 14285)

-  Wie vindt het leuk om vrijwillig te komen helpen 
met bloemschikken samen met de ouderen bij Ge-
rardus Majella uit Mijdrecht. (vacaturenr: 14284)

- Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt nog een 
vrijwilliger die kan ondersteunen bij kopieerwerk-
zaamheden. (vacaturenr: 14091)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht 
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

  Buurtkamers De ronDe venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma 
   (Wilnis/De Hoef/Mijdrecht), 
   0297-230280
   Coördinator Annemarie Keja 
   (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€5,-)
mijdrecht, tuinderslaan 4 tel. 0297-230280 
(Karin van Dierendonck Bloemen). Elke 2e en 4e woens-
dag open inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie bij 
Pim Jongsma, p.jongsma@stdb.nl of bel.
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: 1x per maand, laatste donderdag van de 
maand €5,- euro en 4x per jaar eten in de Boei €8,50 
(incl. drankje) 12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie 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.

BelastinGvriJWilliGers Gezocht
Tympaan-De Baat zoekt vrijwilligers voor de belasting-
hulp. Ouderen worden geholpen door vrijwilligers bij hun 
jaarlijkse belastingaangifte tegen een kleine vergoeding. 
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen met een ver-
standelijke beperking, psychosociale problematiek of 
lichamelijke beperking, die hulp krijgen van onze vrijwil-
ligers. We bieden niet alleen hulp bij de aangifte inkom-
stenbelasting, maar ook bij aanvragen en/of problemen 
bij de huur-/zorgtoeslag. De klanten worden thuis be-
zocht door de vrijwilligers. Als vrijwilliger is het belangrijk 
dat u zelfstandig een aangifte en een aanvraag zorg-/
huurtoeslag kan doen. Er is elk jaar een bijscholing door 
de belastingdienst, waarin de laatste ontwikkelingen en 
veranderingen besproken worden. Daarnaast moet u 
goed om kunnen gaan met de computer. De belasting-
hulp draait niet alleen om cijfers, maar ook om mensen. 
Geduld en inlevingsvermogen zijn net zo belangrijk als 
kennis van belastingzaken. Vrijwilliger zijn bij Tympaan-
De Baat heeft ook leuke bijkomstigheden; u kunt deel-
nemen aan het uitstapje en de eindejaarsborrel, u kunt 
gratis cursussen voor vrijwilligers bijwonen en u heeft 
altijd een coördinator waar u met uw vragen terecht 
kunt. Uiteraard worden uw onkosten vergoed. Als dit u 
allemaal aanspreekt kunt u contact opnemen met Susan 
Pelsmaeker, belasting coördinator bij Tympaan-De Baat. 
0297-230280 of s.pelsmaeker@stdb.nl.

kerstinn De ronDe venen! 
aanmelden voor de kerstinn kan via servicepunt De 
ronde venen, tel: 0297-587600 of kom persoonlijk 
langs of digitaal via kerstinndrv@gmail.com. Dat 
kan tot maandagochtend 21 december 12.00 uur, 
maar wacht niet tot het laatste moment! hoe eerder 
je je aanmeldt, hoe beter.
Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje door te 
brengen? Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen 
en wil je van kerst toch een feest maken? Wil je kerst 
vieren zoals het eigenlijk bedoeld is, een gezellig sa-
menzijn met gelijkgestemden? Kom op 25 december 
dan naar KerstInn De Ronde Venen, de herberg waar 
op eerste kerstdag altijd plaats is. Kom alleen, met een 
vriend of vriendin, met de buren of met je gezin. Het 
wordt weer supergezellig! Vanuit allerlei organisaties en 
instellingen worden er kerstvieringen georganiseerd, 
maar op eerste kerstdag zelf staat de kerstviering in 
familie- of vriendenkring centraal. Juist voor die groep 
mensen die niet (meer) beschikken over een groep 
mensen om hen heen om kerst mee te vieren, is er Ker-
stInn De Ronde Venen. Met de hulp van vele vrijwilligers 
en de gulle medewerking van sponsoren is het mogelijk 
om in 2015 alweer de vierde editie van de KerstInn te 
organiseren. Net zoals vorig jaar worden alle deelne-
mers aan de KerstInn op 25 december vanaf 17.00 uur 
gastvrij onthaald bij Walraven aan de Industrieweg 5 in 
Mijdrecht. Daar wordt hen in het bedrijfsrestaurant een 
feestelijke maaltijd plus ontspannen vermaak aangebo-
den. De KerstInn sluit de deuren weer rond 22.00 uur.
kosten en vervoer
Het deelnametarief voor de KerstInn is €20,- per per-
soon, voor zowel gasten als vrijwilligers. Deze bijdrage 
dient vooraf voldaan te worden. Vervoer van en naar 
de KerstInn is beschikbaar! Bij de aanmelding kun je 
aangeven of je daar gebruik van wilt maken.
Wil je vrijwilliger zijn?
Vele handen maken licht werk... Vrijwilligers zijn dan 
ook zeker welkom! Neem contact op met Adriana 
Kegley (06-539 02 920 of via kerstinndrv@gmail.com) 
om erachter te komen waarbij ondersteuning nodig is.
KerstInn De Ronde Venen is een onafhankelijk initiatief 
en separaat onderdeel van Stichting Tympaan-De Baat 
Bankrekeningnummer: NL 51 RABO 0181 9780 24

activiteitenoverzicht DecemBer 2015
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum (0297) 760 260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.

agenDa
alzheimer café vinkeveen
Op woensdag 9 december in De Boei, Vinkeveen van 
19.30-21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Gast-
spreker is Drs. Bernadette Willemse van het Trimbos 
Instituut. Onderwerp: “Begeleiden van mantelzorgers?”
Brunch in de kweektuin
In november is er geen brunch. De eerstvolgende is op 
zondag 6 december vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin, 
Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag 
van de even maanden is er voor 65+ers uit De Ronde 
Venen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in 
Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor vervoer te 
zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 uur. Kosten 
€5,-. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u dit tevens 
melden. Voor €3,- kunt u dan door de PlusBus worden 
opgehaald en weer thuisgebracht. Aanmelden vanaf 14 
november.

Bij een nieuw logo hoort een 
vernieuwd winkelcentrum
Vinkeveen - Toen Sint Nicolaas 
met zijn Pieten op zaterdag 14 no-
vember in De Ronde Venen aan-
kwam, werd bij Zuiderwaard door 
wethouder Anco Goldhoorn samen 
met afgevaardigden van de winke-
liersvereniging en eigenaar Aegon 
het nieuwe logo van het winkel-
centrum onthuld. Voorstellende een 
zwaan, gerelateerd aan het naast-
gelegen Zwanenpark. Daarmee is 
symbolisch een volgende stap gezet 
in de afronding van de renovatie die 
het winkelcentrum ondergaat. Bin-
nen is het vrijwel klaar, maar bui-
ten moet er nog het nodige aan ge-
daan worden. Dat speelt overigens 
al een poosje. We vroegen aan Vin-
cent Schuijt van supermarkt Jum-
bo wat nu de planning is. Hij heeft 
al vaker als woordvoerder voor de-
ze krant zijn zegje gedaan. “Na de 
zomer van 2014 is men begonnen 
met de verbouwing, ook al met het 
oog op de vergroting van de Jum-
bo supermarkt. Een deel waar vroe-
ger het Kruidvat zat en het reisbu-
reau zijn toen bij de Jumbo getrok-
ken. De entree aan de Plevierenlaan 
is daardoor verdwenen. Op de hoek 
zit nu het Aziatisch specialiteiten 
restaurant Royal Ocean en de Fiet-
senwinkel Vinkeveen Luc & Ella met 
elk een eigen ingang. We hadden 
het graag dit jaar allemaal nog afge-
rond gezien, maar je hebt niet alles 
in de hand,” vertelt Vincent. “In prin-
cipe is men nog volop bezig waar-
bij de nadruk ligt op het opknappen 
van de hele buitenkant. Omdat het 
nu najaar is en dat weertype minder 
geschikt is om allerlei buitenwerk-
zaamheden te kunnen verrichten, is 
het naar volgend voorjaar verscho-
ven. Dan worden de muren aange-
pakt want sommige stukken moe-
ten echt onderhanden worden ge-
nomen. Als dat klaar is komt er een 
coating overheen in andere kleu-
ren dan het huidige geel. Maar om-
dat we verder willen, hebben we al-
vast maar het nieuwe logo onthuld. 
Daarmee aangevend dat we ook de 
volgende stappen blijven zetten. Zo-
dra het klaar is kan het winkelcen-
trum toch weer minstens 10 jaar of 
langer mee,” aldus Schuijt die op 
dit moment nog niet kan aangeven 
wanneer alles achter de rug is en de 

officiële opening van het vernieuw-
de winkelcentrum kan plaatsvinden.

Alle seinen op groen
Winkelcentrum Zuiderwaard telt 
een aantal nuttige winkels die een 
gevarieerd aanbod ten toon sprei-
den. Behalve het reeds genoemde 
Aziatische specialiteitenrestaurant 
en de fietsenwinkel zijn daar Won-
ders kledingboetiek, Bloemenkiosk 
John, de schoenmaker annex four-
niturenwinkel van Ab Smit, Alexan-
derhoeve kaas & noten, Slijterij en 
drankenzaak Vreeland, het Kruid-
vat, The Readshop (met postagent-
schap), Blokker, Ambachtsbakker 
De Kruijf, keurslagerij Stefan van 
Kreuningen en als trekker de gro-
te supermarkt Jumbo (met tevens 
een Kiala breng- en afhaalpunt voor 
pakjes). Aan de Dodaarslaan zitten 
dan nog kapsalon Hairlife en Kwa-
litaria Vinkeveen. Bij de verbouwing 
is naast de Jumbo nog een lege 
ruimte ontstaan die als winkel kan 
worden verhuurd en ingericht. Ma-
kelaardij Witte is daarvoor gevraagd 
invulling te zoeken. De ruimte van 
de vroegere videotheek aan de Ple-
vierenlaan 39 staat eveneens nog 
leeg. Dus daarvoor worden ook ge-
gadigden gezocht om er een goede 
bestemming aan te geven. “Als de 
buitenkant van het winkelcentrum 
eenmaal is opgeknapt wordt het al-
leen maar aantrekkelijker voor een 
winkelier of ondernemer om aan 
een van de leegstaande ruimten een 
bestemming te geven. De economie 
trekt aan en we zien en merken dat 
de omzet in de winkels een stijgen-
de lijn vertoont. Dat moet toch een 
uitnodigende gedachte zijn om snel 
toe te happen. We zijn dus echt niet 
bang dat ze leeg blijven. Alle seinen 
staan op groen,“ geeft Vincent aan.

Ter gelegenheid van de onthulling 
van het nieuwe logo heeft het win-
kelcentrum vanaf 14 november een 
feestelijke actie gestart die nog 
loopt tot en met zaterdag 5 decem-
ber. Bij elke aankoop van 10 euro 
per winkel krijgt elke klant één ac-
tiesticker. Die moeten op een kaart 
worden geplakt. Bij een volle kaart 
van 8 stickers ontvangt men op vrij-
dag 4 december van 12 tot 18.00 uur 

en zaterdag 5 december van 10.00 
tot 16.00 uur een gratis Bigshop-
per van de Pietjes en winkelcentrum 
Zuiderwaard. Met de kaart maakt 
elke klant van 7 t/m 19 december 
iedere dag bovendien kans op een 
gratis gevulde Bigshopper of kan 
men andere mooie prijzen winnen, 
zoals een fiets, dinercheque of gra-
tis boodschappen!

Koopgedrag verandert
Tijdens de zondagsopenstelling is in 
winkelcentrum Zuiderwaard uitslui-
tend de Jumbo supermarkt open. 
Vincent is blij met het besluit wat 
een tijd geleden door de gemeen-
te is genomen om winkels de kans 
te geven op zondag open te zijn. 
“Wij hebben heel veel klanten die 
op zondag hun boodschappen doen 
omdat ze zeggen door de week 
geen tijd hebben vanwege werk-
zaamheden. Die gingen altijd naar 
AH Jos van den Berg in Uithoorn. 
Nu komen ze hier. Ik kan je zeggen 
dat het meer dan een slok op een 
borrel scheelt als je naar onze om-
zet kijkt. We constateren dat we ook 
een ander publiek op zondag in huis 
hebben, want het zijn andere ge-
zichten die je ziet. Ik adviseer mijn 
collega’s die een winkel hebben ook 
wel eens met het idee om op zon-
dag ook open te gaan en op maan-
dag en dinsdagochtend gesloten te 
zijn. Gegarandeerd dat je op zondag 
dan meer omzet pakt dan op maan-
dag en dinsdagmorgen samen. Het 
hangt natuurlijk mede van het aan-
bod en assortiment in je winkel af 
of je dit kan doen. Maar het koop-
gedrag van mensen verandert en 
schuift steeds meer op naar het 
weekend. Buiten het feit dat het niet 
meer van deze tijd is kun je je het als 
ondernemer niet meer permitteren 
op zondag dicht te zijn,” laat Vin-
cent Schuijt wellicht ten overvloe-
de nog even weten. Kortom, u bent 
in winkelcentrum Zuiderwaard als 
een zeer gewaardeerde klant altijd 
van harte welkom. Niet alleen dank-
zij het nieuwe logo en de aantrekke-
lijke acties op zijn tijd, maar op ieder 
moment. De klantvriendelijke win-
keliers zullen hun gevarieerde aan-
bod in het gezellige winkelcentrum 
graag bij u aanprijzen.

Nieuwe 
winnaars 
Slimness 
Mijdrecht

Mijdrecht - Afvallen in groepsver-
band bij Slimness Mijdrecht was 
weer een succes! Hier zijn de win-
naars van de ochtend en avond-
groep weer het levende bewijs van. 
In de ochtendgroep waren dit keer 2 
winnaars. Linda uit Aalsmeer en In-
grid uit Mijdrecht verloren beide 7,5 
kilo. Petra uit ‘s-Gravenland is tij-
dens de cursus van 10 weken 13,4 
kilo afgevallen. De meeste resul-
taten van de groepen met de voor 
en na foto staan op de website. De 
nieuwe cursussen starten weer op 
13 januari 2016 en er zijn nog en-
kele plekjes zowel in de ochtend als 
avondgroep.
Opgeven kan via de website slim-
ness.nl ga naar afvallen in groeps-
verband en vul daar het formulier in 
of bel 0297-765027





Een van de mooiste en fascine-
rendste natuurverschijnselen die 
ik ken zijn de spreeuwenwolken. 
Die kun je van augustus tot maart 
aan het eind van de dag zien. De 
spreeuwen verzamelen zich dan 
in de buurt van hun slaapplek. 
De hele dag hebben ze in kleine 
groepjes weilanden en grasvelden 
afgestruind, op zoek naar insec-
ten en insectenlarven. Of hebben 
ze van het fruit gegeten dat nog 
aan de bomen en struiken hangt. 
Maar slapen doen ze met een hele 
grote groep bij elkaar, bij voorkeur 
in rietvelden of grote bomen. Ook 

in de stad weten ze slaapplekken 
te vinden en word je soms verrast 
door grote wolken spreeuwen bo-
ven huizenblokken en kantoorge-
bouwen.Het mooie aan zo’n wolk 
is de beweging. De wolk danst, 
golft, pulseert, zwenkt, duikt neer 
en stijgt dan weer op. Het lijkt wel 
één organisme in plaats van een 
verzameling losse spreeuwen. 
Waarom en hoe doen ze dit ei-
genlijk? Daar zijn ‘de geleerden’ 
nog niet helemaal uit. Sperwers en 
slechtvalken jagen op spreeuwen 
en die vinden het moeilijk om één 
exemplaar uit zo’n wolk te pikken. 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Zwermende 
spreeuwenwolken 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Nog plaatsen voor dagtocht kerstfair

De Ronde Venen - Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij voor de gezellige 
dagtocht op zaterdag 12 december 
a.s. naar de bekende Kerstfair Land-
goed Mariënwaerdt. De bus vertrekt 
om 10.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de ‘Paraplu’. Op landgoed 
Mariënwaerdt is een mooi kerstdorp 
gebouwd in oud- Hollandse stijl, 
met oude geveltjes en winkeltjes in 
kerstsfeer. Op eigen gelegenheid 
kunt dit bekijken. U kunt er lekker 
eten, glühwein en warme chocola-
demelk drinken. De kostprijs is in-
clusief entree van het landgoed. Om 
15.30 uur vertrekken we weer naar 

Wilnis. Men dient zelf zorg te dragen 
voor een eventuele reis- en annule-
ringsverzekering. Mogelijke extra 
uitgaven zijn voor eigen rekening. 
U wordt om 09.45 uur op de par-
keerplaats bij de ‘Paraplu’ verwacht. 
De kostprijs is slechts 30 euro. In-
schrijving kan plaatsvinden door 
middel van het invullen en inleve-
ren van een inschrijfformulier dat is 
te downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl, of af te halen in 
het gebouw van de Stichting ‘Para-
plu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Ook is het mogelijk om on-line in te 
schrijven via de website.

Kwaliteit van leven vooruit-
gegaan dankzij shiatsu
Regio - Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het spuug-
zat. Denise van der Zee besloot een 
behandeling te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: shiatsu mas-
sagetherapie. Nu voelt ze zich niet 
alleen fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en menstru-
atieklachten. Als een ander het haar 
zou vertellen, zou ze het niet kun-
nen geloven. Maar Denise van der 
Zee (45) heeft het zelf ervaren en 
nu zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik 
las er voor het eerst over in een ar-
tikel in de krant”, vertelt ze. “Ik vond 
het een interessant stuk en heb het 
uitgeknipt. Wat me vooral aansprak, 
was dat het een zachte behandeling 
is. Een soort massage, maar zonder 
gekraak of getrek.” Haar eerste be-
zoek aan de San Bao Praktijk van 
Petra van der Knaap in Aalsmeer 
was meteen een schot in de roos. 
“Ik kwam binnen in een sfeervol-
le ruimte. Petra was heel sympa-
thiek, ze straalde rust uit en stelde 
veel vragen. Daarna mocht ik op een 
grote mat gaan liggen en volgde de 
behandeling. Inderdaad heel zacht: 
met heel lichte druk van de duim en 
zachtjes wrijven. Ze hield ook war-
me sticks tegen de plekken waar ik 
pijn had. Een aangename warmte 
is dat, die net wat dieper gaat dan 
die van een kruik.” Tot haar verras-
sing was Denise al na twee behan-
delingen van vermoeidheid af. Nog 
verbazingwekkender: de therapie 
hielp na enkele maanden ook tegen 

kwaaltjes waar ze niet voor kwam. 
“Ik heb af en toe erge hooikoorts. 
Dat zag ik als iets waar ik nu een-
maal mee moest leven. Zo ook mijn 
heftige menstruatieklachten. Pe-
tra zei, toen het toevallig ter sprake 
kwam: ‘Daar kan ik iets aan doen’. 
Hoe ze het gedaan heeft weet ik 
niet, maar ik heb nu van allebei veel 
minder last. Het is nu draaglijk.” Shi-
atsu is een oosterse behandelwijze. 
Een klacht – zoals pijn of vermoeid-
heid - betekent in deze leer, dat er 
een blokkade zit in de energiebanen 
(‘meridianen’) in het lichaam. Die 
blokkade (zeg maar: de oorzaak) zit 
niet altijd op de plek waar iemand 
de klacht ervaart. Neem bijvoor-
beeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan 
door een klap op je hoofd. Maar ook 
omdat je je schouders te veel aan-
spant. Of je bovenbenen. De shiat-
sutherapeut spoort de blokkades 
op en laat de lichaamsenergie weer 
stromen, zodat de klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens de 
behandeling. Al snap ik er soms niet 
veel van, het is voor mij bewezen dat 
het werkt. Vanwege mijn menstrua-
tieproblemen was ik twee weken 
per maand niet mezelf. De  huis-
arts zei doodleuk dat er niets aan te 
doen was. Wel dus. De kwaliteit van 
mijn leven is er een stuk op vooruit-
gegaan.” Shiatsu massagetherapie 
wordt vergoed door de zorgverzeke-
raar mits je een aanvullend pakket 
hebt. Meer weten of een afspraak 
maken? Sanbaopraktijk.nl.

Ook zou het een vorm van com-
municatie zijn; ze maken er ten-
slotte ook een boel lawaai bij. Dat 
ze niet botsen zou komen door-
dat een spreeuw de bewegingen 
van zeven naaste buren in de ga-
ten houdt. Bijzonder is dat ze al-
tijd op één meter afstand van el-
kaar vliegen en dat er geen leider 
is. Dit is gebleken uit analyse van 
de vliegpatronen. Ook lichtinval en 
thermodynamica zouden ermee te 
maken kunnen hebben. Of is het 
gewoon telepathie? Hoe het ook 
gebeurt, mij maakt dat niets uit: ik 
geniet er gewoon van!
Ook het grote aantal vogels bij el-
kaar fascineert. Hoeveel spreeu-
wen er eigenlijk in zo’n wolk zit-
ten is voor ons menselijke oog erg 
moeilijk te onderscheiden. Daar-

om is er speciale software ontwik-
keld om spreeuwen in een gefo-
tografeerde wolk te tellen. Vorig 
jaar, in het Jaar van de Spreeuw, 
is zo in het oosten van het land in 
één wolk een kwart miljoen exem-
plaren geteld! En als u in de gele-
genheid bent: bekijk dan ook eens 
een enkel exemplaar van dicht-
bij! In de winter zijn ze op hun 
mooist: zwart met een blauwgroe-
ne metallic gloed en witte spik-
kels. Goed te zien als je bijvoor-
beeld op het station in Amsterdam 
of Utrecht staat te wachten. Waar 
bij schemering ook weer prachtige 
spreeuwenwolken te zien zijn! (af-
beelding: TheFabWeb)

Ineke Bams 
IVN-natuurgids

Prijswinnaars
Kom & Zie bekend
Wilnis - Afgelopen week is bekend ge-
maakt wie er in de prijzen zijn geval-
len tijdens de feestweek van boekwin-
kel Kom & Zie. Iedereen die in de winkel 
kwam mocht een bon invullen waarmee 
ze automatisch kans maakten op een ca-
deaubon van 20,-. Nadat alle briefjes ge-
vouwen in een mand waren gedaan, was 
het tijd om briefjes te trekken. De drie 
enthousiaste winnaars zijn: Willie van 
Wijngaarden uit Nieuwkoop, T. Belgraver 
uit Amstelveen en Janneke Eindhoven 
uit Wilnis. Namens Kom & Zie: gefelici-
teerd! Kom & Zie vierde haar 20-jarig ju-
bileum. Klanten konden gezellig koffie of 
thee drinken en kregen daarbij een ge-
bakje. Het was een geslaagde feestweek!

G E P R O D U C E E R D  D O O R  F R A N K  W E N T I N K  &  S T U D I O ’ S  A A L S M E E R

BELEEF DE
FEESTDAGEN IN STIJL 

1e kerstdag: gala-avond
2e kerstdag: familie editie

STANLEY BURLESON - LA THE VOICES
RENEE KOUWENHOVEN - SOPHIA WEZER - ANNELIEKE BOUWERS

IVANILDO KEMBEL - MARC FORNO

        0297 75 3607 RESERVEER NU TICKETS VIA BROOKLYN-NIGHTS.NL
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Atlantis B1 wint haar 
tweede thuiswedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 21 november 
speelde het door TTC Projecten ge-
sponsorde Atlantis B1 haar twee-
de thuiswedstrijd van het zaalsei-
zoen. De eerste thuis overwinning 
werd geboekt tegen DKV. Aan Atlan-
tis de taak om de thuiswedstrijden te 
blijven winnen. Dit keer stond Roda 
uit Westzaan op het programma. De 
teams hadden elkaar niet eerder ge-
troffen, waardoor beide ploegen uit 
eigen kracht moesten gaan korfbal-
len. Atlantis begon scherp aan de 
wedstrijd en stond al snel met 2-0 
voor. Dit is een vooruitgang als men 
kijkt naar de vorige twee wedstrij-
den waar Atlantis zwak begon. De 
ploeg uit Mijdrecht wist 20 minuten 
lang haar voorsprong te behouden. 

Dit ging echter in de laatste vijf mi-
nuten van de eerste helft mis. Van 
een 4-1 voorsprong, werd Atlantis 
teruggedrongen naar 4-4. Gelukkig 
wist Atlantis vlak voor de rust te sco-
ren, waardoor er met een 5-4 stand 
werd gerust. In de rust attendeerde 
de coach van Atlantis de ploeg erop 
dat de scherpte van de eerste twin-
tig minuten van de eerste helft moest 
worden behouden om te voorkomen 
dat de ploeg zou verzwakken zoals in 
de laatste vijf minuten van de eerste 
helft. Ondanks dat Roda de gelijk-
maker scoorde, wist Atlantis binnen 
een kwartier tijd de stand uit te bou-
wen naar een 10-5 voorsprong. De-
ze voorsprong gaven de Mijdrechte-
naren niet meer weg. Roda kon nooit 

Volleybal Scholentoernooi 2015 
groep 3,7 en 8

Vinkeveen - In aansluiting op de 
volleyballessen op de Vinkeveen-
se basisscholen vond op woens-
dag 18 november in de Boei voor 
de dertiende keer het Scholentoer-
nooi plaats. Het toernooi wordt ge-
speeld op twee woensdagmiddagen 
en wordt georganiseerd door volley-
balvereniging Atalante. Deze eerste 
dag was het de beurt aan de kin-
deren van de groepen 3, 7 en 8 en 
deden zo’n 95 kinderen mee. Op 25 
november wachten nog de groepen 
4 tot en met 6. Rond 13.00 uur was 
de aftrap van het toernooi met de 
groepen 8. Al vanaf het begin was 
duidelijk dat veel teams aardig wat 
hadden opgepikt van de lessen van 
Hans Ritmeester. De kinderen moe-
ten de bal in 3-en spelen, waarbij 
ze de eerste bal spelen, de tweede 
vangen en de derde er weer over-
heen spelen.  Het leuke van dit ni-
veau is dat door er een vangbal tus-
sen 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 dit volleybalspel-
letje al gespeeld werd! Ongeveer 
een uur later begonnen ook groep 
7 en groep 3 aan hun wedstrijden. 
Groep 7 speelde hetzelfde spelletje 
als groep 8 en bij groep 3 is het nog 
vangen en gooien! Omdat er maar 
twee teams waren bij groep 3 zijn er 
ook volleybal spelletjes tussendoor 
gedaan. Bij groep 3 was het het en-
thousiaste jongensteam van de Pijl-
staart school (Pijlstaartjes) net iets 
sterker dan het team van de Scha-
kel (de Schakels). De Schakels wa-
ren dan wel wat minder sterk, maar 
hadden door slim spel wel nog veel 
punten in de wacht gesleept, alleen 
net niet genoeg voor de 1e plek.
Bij groep 7 waren er 3 teams van de 
Pijlstaartschool en een van de St Jo-
zef. De overmacht van de Pijlstaart-
school was teveel voor de Tiger da-
mes van de St Jozef. De finale ging 
tussen twee Pijlstaart teams;  (Voet-
bal) Volleybal is leuker en de Sma-
shing Power kids. Deze werd in een 

Argon C5 Poulewinnaar 
in de beker
Mijdrtecht - Het is zaterdag 21 no-
vember, 08.00 uur, en spannend of 
de bekerwedstrijd door kan gaan 

door het slechte weer. Er komen net 
na acht uur veel rode lijnen door op 
de website van Argon, allemaal af-

Hertha meiden op bezoek 
bij Ajax
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde de dames van AJAX thuis 
tegen de dames van PSV uit Eind-
hoven beide uitkomend in de eredi-
visie. De meiden van ME1 en ME2 
hebben gezamenlijk deze wedstrijd 
bezocht in het kader van een ge-
zamenlijk teamuitje. We vertrokken 
met 18 meiden vanuit Vinkeveen 
met de auto naar sportcomplex “de 
toekomst” in Amsterdam. Na een 
kleine wandeling vanuit de parkeer-
plaats naar het veld, vonden we een 

mooie plek aan de lange zijde op de 
staantribune. We zagen twee ge-
lijkwaarde meidenteams tegen el-
kaar strijden om de winst, waarbij 
AJAX het beste voetbal liet zien en 
uiteindelijk met 1-0 door een discu-
tabel doelpunt won. Na afloop wer-
den er AJAX ballen in de tribune ge-
trapt en was er een gelegenheid om 
op de foto te gaan met een AJAX 
speelster. Ook werden er handteke-
ningen uitgedeeld. Het was dus een 
zeer geslaagd uitje.

HSV ’69 
Klaas-Jan Huntelaar 
overhandigd prijs
De Hoef - Zondag 22 november 
was de dag dat Klaas-Jan Huntelaar 
met zijn team van de Foundation de 
prijs uitreikte aan het bestuur van 
HSV ’69. De winnaar van de pro-
jectronde #KJHF2014-1 moest lan-
ge tijd wachten op een bezoek van 
Klaas-Jan Huntelaar in eigen per-
soon, want de officiële opening van 
het kunstgrasveld door de voor-
zitter Kees Bakker vond al eer-
der plaats eind 2014. De club won 
18.750 euro voor de aankleding van 
een nieuw kunstgrasveld. Dirk-Jan 
Huntelaar, voorzitter van de vakjury 
verwoordde het nogmaals: HSV ‘69 
behaalde maar liefst 20 stemmen 
per lid. Dit was goed voor een sco-
re van 5 punten, tel daarbij de score 
van 3 punten van de vakjury, die ze 
kregen voor hun activiteiten in het 
kader van respect, dat maakte de 
totaalscore 8 punten op een schaal 
van 10. Door met dit project mee 
te doen bij de Klaas-Jan Huntelaar 
Foundation, hebben de leden van 
HSV ’69 alles op alles gezet om de 
ronde te winnen. Niet alleen het be-
drag was een belangrijke drijfveer, 
ook de contacten met de Founda-
tion hebben de club een boost aan 
doorzettingsvermogen gegeven. De 
Foundation heeft Klaas-Jan Hun-
telaar speciaal opgericht om klei-
ne clubs te ondersteunen. Zelf is hij 
ook begonnen bij een kleine club en 
zijn familie kent de charmes en ge-

zelligheid, maar ook de beperkingen 
hiervan. 

Functie
HSV ’69 is ook zo’n club. Voetbal, 
handbal, kaarten voor de ouderen, 
cursussen; de club heeft een brede 
functie in het dorp. De leden, vrijwil-
ligers en sponsoren zijn dan ook ex-
tra gemotiveerd om de sfeer van de 
club te behouden. Zondag 22 no-
vember was een hele mooie dag, 86 
leden in de leeftijd tot 13 jaar de-
den mee met de Hunter Games, een 
clinic, georganiseerd door het team 
van Klaas-Jan Huntelaar, een spel-
programma met voetbal tips, team-
sport regels en in het teken van de 
blauwe kaart. Hierbij werd het nieu-
we trainingsveld volop gebruikt. Bij-
komstig voordeel van het veld is dat 
hier ook de wedstrijden voor de E en 
F competitie en voor de veteranen 
7x7 (heren en dames) op gespeeld 
kunnen worden. De kinderen kon-
den als team en individueel mooie 
prijzen winnen, beschikbaar gesteld 
en uitgereikt door Klaas-Jan Hunte-
laar zelf. Na de prijsuitreiking liep de 
middag vloeiend over in het avond-
programma. Een gezellig samenzijn, 
muziek en een heerlijk buffet, een 
geslaagde dag.
HSV ’69 wil graag de Klaas-Jan 
Huntelaar Foundation en haar vrij-
willigers bedanken die deze dag tot 
een festijn hebben gemaakt.

ANBO De Ronde Venen 
bestuurloos!
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag 18 november werd een 
(nood) Algemene Ledenvergadering 
in de Willisstee te Wilnis gehouden. 
De media staat de laatste maanden 
vol met verhalen over frauderen-
de penningmeesters, machtsbelus-
te voorzitters en een ANBO direc-
teur die de bijnaam Mevrouw Poetin 
heeft gekregen. De laatste maan-
den is de balans tussen de autori-
taire manier van denken en hande-
len vanuit het hoofdkantoor en de 
inzet en betrokkenheid van actieve 
vrijwilligers steeds verder verstoord 
geraakt. Reden genoeg voor het 
DRV ANBO-bestuur, bestaande uit 
Greet van Scheppingen, Jenny Ton-
ge en Harry Breewel, om hun func-
ties neer te leggen. Overigens heeft 
de ANBO directie in Woerden al be-
kendgemaakt alle penningmees-
ters per 30 november uit hun func-
tie te zetten. De overige bestuursle-
den worden medio 2016 de laan uit-
gestuurd. De penningmeester heeft 
in het kort de toekomstige plannen 
van de ANBO directie uitgelegd: ie-
der lid kan een activiteit organiseren 
en geld aanvragen bij ANBO Woer-
den. De directie heeft het al voor el-
kaar gekregen dat een groot aan-
tal bestuursleden is opgestapt. Dit 
waren juist de leden met zin en tijd 
om iets te organiseren maar zij wil-
len zich niet meer inzetten voor AN-
BO Woerden. Een oproep voor nieu-
we vrijwilligers voor ANBO De Ron-
de Venen heeft ook niets opgele-
verd. Er is trouwens geen nieuws-
blad meer voor ANBO DRV. Hoe 

de directie in Woerden leden op de 
hoogte wil brengen van activitei-
ten hebben ze niet laten weten. Een 
beetje zogenaamde ‘reclame’ in de 
media? Mooie woorden en zeer de-
mocratisch, alleen niet uitvoerbaar.

Oubollig
De directeur van ANBO, Liane den 
Haan, heeft een lijst van wat zij ‘ou-
bollig’ vindt, namelijk o.a. klaverjas-
sen en bingo. De aanwezige ANBO-
leden waren het hier niet mee eens. 
Er zijn veel organisaties in De Ron-
de Venen die een breed schema van 
activiteiten aan senioren aanbie-
den. Sport en Spel, De Baat/Tym-
paan, Buurthuis, om er maar een 
paar te noemen. In DRV is er al ja-
renlang een ANBO seniorensoos op 
een woensdagmiddag. Hier komen 
circa 70 bezoekers om te biljarten of 
om een kaartje te leggen. Geen con-
tributie, betaalbare consumpties en 
een gezellige sfeer. Men komt wan-
neer men zin in heeft. 
Met medewerking van het bestuur 
Stichting de Willisstee is afgespro-
ken om deze belangrijke middag 
door te zetten voor senioren in De 
Ronde Venen. Het entreegeld van 
€2,50 en kortingen op consumpties 
blijven hetzelfde. Het aanbod van 
Greet, Jenny en Harry om de soos te 
willen blijven organiseren werd met-
een door het publiek aangenomen. 
Vanaf 1 januari 2016 komt er dus 
een soos op een woensdagmiddag 
in de Willisstee voor alle 55+-ers! In 
december leest u in deze krant hier 
meer over.

Inloopavond voor project 
Molenhof
Mijdrecht - Woensdagavond 25 
november organiseert Hoogvliet Be-
heer voor geïnteresseerde inwoners 
een informatieavond in het gemeen-
tehuis. Daar worden de nieuwste 
plannen van het project Molenhof in 
Mijdrecht gepresenteerd. De invul-
ling van de locatie in de hoek van de 
Dorpsstraat en de Kerkvaart is al ja-
renlang onderdeel van discussie en 
telkens treedt er vertraging in het 
proces op of worden de ontwerpen 
weer gewijzigd. Kennelijk is men nu 
in het eindstadium aangeland want 
er blijkt (alweer) een aangepast 
ontwerp te worden gepresenteerd. 

Naar zeggen wordt binnenkort hier-
voor de vergunningenprocedure op-
gestart. Iedereen die belangstelling 
heeft kan woensdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur vrijelijk bij het 
gemeentehuis binnenlopen (ingang 
Raadhuisplein). Medewerkers van 
Hoogvliet Beheer en de gemeen-
te zijn aanwezig om vragen te be-
antwoorden. Het project om de Mo-
lenhof nieuw leven in te blazen da-
teert al van 2009. Hoogste tijd dat er 
nu eens spijkers met koppen wor-
den geslagen. Benieuwd of dat ook 
gaat gebeuren? Overtuig u zelf tij-
dens deze informatieavond!

gelaste wedstrijden. Via WhatsApp 
beginnen de spelers van de C5 zich 
dan ook af te vragen of de belangrij-
ke wedstrijd van vandaag wel door-
gaat. Gelukkig volgt er verder die 
ochtend geen afgelasting , dus ma-
ken we ons klaar om te vertrekken.
Rond half 12 verschijnt iedereen op 
het parkeerterrein bij Argon, waar 
we rond kwart voor 12 met veel 
zin vertrekken naar Montfoort, hier 
wacht de C4 van MSV 19 op ons. We 
hebben door het blijvende blessure-
leed 3 spelers meegevraagd uit an-
dere teams om ons team compleet 
te maken. Na het omkleden begin-
nen we aan de voorbespreking en 
de warming up. Even voor 13 uur 
komt de scheidsrechter het veld op 
en geeft ons te kennen dat we al-
lemaal rond de middencirkel moe-
ten opstellen en dat er 1 minuut stil-
te volgt voor de gebeurtenissen in 
Parijs. Om 13 uur begint de wed-
strijd en beide teams krijgen goe-
de kansen. Dit houdt zo’n 20 minu-
ten aan en dan volgt een kans voor 
Argon, de bal gaat naar voren, Er-

kelly onderschept de bal en legt 
hem voor op Mika, die de keeper 
van MSV weet te passeren, 0-1 in 
de 21e minuut. Zo gaat het team de 
rust in met een voorsprong en dus 
een goed gevoel. De tussenbespre-
king wordt weer gebruikt om ieder-
een nog wat alerter te maken en 
nog wat instructies door te nemen. 
In de 2e helft vallen er wat spelers 
uit door kleine blessures. Het team 
blijft echter fel knokken tegen een 
gelijkwaardig MSV 19. Er volgt kans 
na kans, met veel “ bijna doelpun-
ten”. Maar het verschil, de 0-2 ma-
ken, zat er niet in. Voor de meege-
reisde supporters was het een genot 
om te zien hoe iedereen steeds ver-
der groeit in zijn spel en plek. Einde-
lijk klonk, na zeker 38 minuten spe-
len, het verlossende fluitsignaal van 
de scheidsrechter. De mannen heb-
ben de overwinning dik verdiend. 
Na drie gewonnen bekerwedstrijden 
staat het team met 9 punten 1e in de 
poule en is het op naar de volgende 
ronde. Argon C5 verdient de felici-
taties en wordt elke wedstrijd beter!

echt meer aanhaken nadat het doel-
puntenverschil werd gemaakt. Het 
verschil werd zelfs negen doelpun-
ten waarmee de eindstand uitein-
delijk 16-7 werd voor de ploeg uit 

Mijdrecht. Een goede wedstrijd van 
Atlantis. Nu maar hopen dat deze 
goede vorm blijft behouden. De vol-
gende wedstrijd van de B 1 is zater-
dag 28 november in Oostzaan.

mooie strijd gewonnen door Vol-
leybal is leuker! Bij groep 8 waren 
verreweg de meeste teams. Wel 12 
teams hadden zich hiervoor opge-
geven. Na de poule wedstrijden was 
de kleine finale tussen de Volleyk-
nallers van St Jozef en de Pijlsma-
shers (Pijlstaart), waarbij de St Jo-
zef de derde plaats bemachtigde. 
De finale was wederom een Pijl-

staart onderonsje. In een spannen-
de eindstrijd wist FC Bakvet te win-
nen van de Pijlstaart Jumpers. ta-
lante kijkt terug op een mooi ener-
verend volleybaltoernooi. Dank ook 
aan alle vrijwilligers deze dag, an-
ders had dit toernooi niet zo suc-
cesvol kunnen verlopen. 
Op naar de tweede toernooidag op 
25 november met de groepen 4-5-6!
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Bieden een ingewikkelde 
klus bij het bridgen!
Regio - Dinsdagmiddag werd de 
eerste ronde van de tweede compe-
titiezitting gespeeld bij bridgeclub 
Sans Rancune in de Schutse. 

Er zaten leuke spellen bij met mo-
gelijke slemcontracten. Maar ja als 
de partner, van een sterk geboden 
2 schoppen, met 13 punten slechts 
antwoordt met een 3 Sans, wordt 
daarop gepast! Zo misten Wies & 
Hetty met 32 punten samen de slem! 
Gelukkig was dit meer gebeurd bij 
dit spel. Bij spel 2 in de A-lijn werd 
slechts één keer 6 schoppen gebo-
den en gemaakt door Theo & Her-
man. De andere paren behaalden 
wel 4 schoppen +2, dus klein slem 
zat hier duidelijk in. Pech voor de te-
genstanders van Theo & Herman. 
Een interessante bieding bij spel 
12 leverde een leuke top op. Bij vier 
paren werd er rondgepast, één paar 
wist er nog een 2 schoppen contract 
uit te halen, maar één paar pres-
teerde het in dit spel 2 schoppen + 
2 te maken! Goed bieden is dus heel 
belangrijk. Paren die in een 2 ruiten 
contract of 3 harten contract blij-
ven hangen, terwijl er ruim 3 Sans in 

zit, halen een 0 score, eeuwig zon-
de toch? Zelfs wanneer je 26 pun-
ten (spel 24 in de B-lijn) in je han-
den krijgt, kun je beter met 2 klave-
ren openen, dan gelijk 3 Sans te bie-
den, wie weet heeft je partner nog 
wat voor je mee en zit er een slem 
in! Trust your partner bridgers! 

De uitslag:
A-lijn
1. Frank & Lijnie 69.17 %
2. Greet & Theo 57.08 %
3. Jo & Nel 55.83 %
4. To & Ellie 53.33 % 
5 Herman & Theo 52.92%

B-lijn 
1. Thea & Ria 67.50 %
2. Lia & Fred 62.08 %
3. Grace & Greet 57.08 %
4. Anneke & Ina 56.25 %
5. Rie & Wim 54.17 %
6. Truus & Henny 54.17 %

Verrassend zijn het paar Jo en Nel, 
een beetje nerveus gestart in de A-
lijn, zijn ze derde geworden! Infor-
matie over deze club kunt u krijgen 
bij Lijnie, telefoon 0297-561126.

De koploper lijdt verlies
Regio - Het was al weer drie gele-
den dat de teams onderling speel-
den en dus weer tijd voor een (bijna) 
volledige bekerronde. Geen divisies 
maar lekker alles bij elkaar en laten 
zien wat je kunt. 
Dat laatste deed the Peanutbar te-
gen de Springbok 1. De Springbok 
had in de beker tot nu toe slechts 
een partij in hoeven te leveren, op 
papier dus een flinke uitdaging voor 
the Peanutbar. In de praktijk was 
dat echter helemaal anders. Hans 
Bak (de Springbok) kreeg nog een 
kans op een gelijkspel (liet die lig-
gen) maar dat was de enige van de 
Springbokken die nog in de buurt 
van een punt kwam. Met liefst 0-9 
ging de wedstrijd naar the Peanut-
bar! Een mooi uitzege. Bij Bar Adel-
hof 1 tegen de Merel/Heerenlux 2 
speelden Richard Schreurs en Piet 
Best een spannende pot. Richard 
maakte de partij in de 30e beurt 
uit maar Piet had de nabeurt. Piet 
maakte er in de nabeurt 5 maar voor 
een gelijkspel hadden dat er 6 moe-
ten zijn en dat is jammer. De ande-
re drie partijen waren overtuigend 
voor de Merels, 2-7. ASM 1 ontving 
team 2 van Bar Adelhof. Die bleken 
deze keer een maatje te groot voor 
ASM 1. Henny Versluis (ASM) won 
wel van Henk de Vries (Bar Adel-
hof) maar voor het inzamelen van 
punten was dit het enige wapenfeit 
van ASM, 2-7. De Kuiper/Stee Inn 
liet zien dat zij ook zonder Kees de 
Zwart in staat zijn om wedstrijden te 
winnen. In de thuiswedstrijd tegen 
CenS moest alleen Pieter Coenen 
(de Kuiper/Stee Inn) zijn punten bij 
Sander Pater (CenS) inleveren maar 
Nico Koster, Toine Doeze en Marcel 
Kuiper wisten wel te winnen, 7-2. 

Thuis
De Merel/Heerenlux 1 redde 
het thuis niet tegen de Kromme 
Mijdrecht 2. Er werden meer dan 
voldoende caramboles gehaald om 
het extra punt te verdienen maar 
in drie van de vier partijen was de 

Kromme Mijdrecht 2 toch te sterk. 
Goed om te zien dat de dames ook 
tonen dat zij het biljartspel pri-
ma beheersen! Laura van de Graaf 
(Kromme Mijdrecht) legde deze 
week de hoogste serie, 11 carambo-
les (37,93%), op tafel.
De Merel/Heerenlux 3 deed het te-
gen de Kromme Mijdrecht 3 een 
stuk beter. Allen Eric van de Bosch 
(Kromme Mijdrecht) was in staat 2 
punten binnen te slepen. Wim Ber-
kelaar, Caty Jansen en Cor van Wijk 
(de Merel) trokken de andere drie 
partijen en het extra punt naar zich 
toe, 7-2. Stieva/Aalsmeer riep de ze-
genreek van de Springbok 2 een 
halt toe. Jack Baak (de Spring-
bok) was de enige speler die over-
eind wist te blijven en 2 punten in 
de biljarttas kon stoppen, de ande-
re 7 waren voor Stieva/Aalsmeer. 
Bar Adelhof 3 doet zowel in de com-
petitie als in de beker goed boven-
in mee. Ook deze week tegen ASM 
2 was het weer raak. Ondanks een 
flink verzet van Jim van Zwieten 
(ASM), hij won zijn partij in 21 beur-
ten en kwam slecht 1 carambole te 
kort voor de hoogste serie van de-
ze week, was het toch Bar Adelhof 
dat over de wedstrijd aan het lang-
ste eind trok. Eindstand 6-3. De Bil-
jartmakers mocht tegen DIO aan-
treden. Hier was het een wisselen-
de wedstrijd, om-en-om de winst in 
de partijen. 
Koos Zwerver (DIO) deed wel heel 
erg zijn best om het extra punt voor 
DIO binnen te slepen. In slechts 17 
beurten legde hij zijn 38 carambo-
les op tafel en won daarmee niet al-
leen zijn partij maar dat was meteen 
ook de kortste partij van de week en 
een flinke bijdrage bij het binnenha-
len van het extra punt. Dat ging dan 
ook naar DIO en daarmee, met 4-5, 
de winst in de wedstrijd.
De laatste wedstrijd, Lutis/de 
Springbok tegen de Kromme 
Mijdrecht 1, kon wegens omstan-
digheden niet doorgaan en wordt 
op een later moment ingehaald.

3x brons voor Veenland 
turnsters
Vinkeveen - Zaterdag was de start 
van het turnseizoen 2015-2016 met 
de teamwedstrijd. Voor Veenland 
deden er 5 teams mee. In Veen-
land 1 zaten Kimberly, Celine, Ma-
rijn en Sascha. Hier en daar voldoen 
de oefeningen nog niet aan de ei-
sen vooral op brug moet er nog hard 
getraind worden op de kip. Op vloer 
prima oefeningen met hier en daar 
nog een val maar dat komt zeker 
goed. Dit team behaalde een 7de 
plaats.
Emma, Roos , Robyn en Nora turn-
de in Veenland 3. Ze turnde sterk op 
brug. Op balk miste er een hand-
stand en op vloer was er een loop-
sprong verdwenen. Dit leverde veel 
aftrek op. Op brug behaalde ze de 
hoogste score. Ze mochten op een 
mooie derde plaats gaan staan.
Voor Veenland 5 turnde Izzy, Ja-
el , Lotte, Maud en Danae hun eer-
ste wedstrijd. Dit was toch nog wel 
erg spannend en er werden dan ook 
hier en daar foutjes gemaakt Maar 
ze moesten het als jongste opne-
men tegen de instap en de pupil-

len en ik ben super trots op ze dat 
ze een mooie vierde plaats behaald 
hebben.
Veenland 4 bestond uit Demi, Lisa 
en Jasmijn. Hun turnde maar met 
hun drieën dus ieder cijfer telt. Demi 
heeft een poosje niet kunnen trai-
nen vanwege een operatie dus we 
wisten dat het moeilijk zou worden. 
Maar Demi turnde het hoogste cij-
fer op brug. Jasmijn turnde een hele 
mooie vloer oefening en werd hier-
op eerste. Uiteindelijk mochten ze 
op het podium plaats nemen met 
een mooie derde plaats.
In de middag mochten in Veenland 4 
Eva, Isa, Tanja en Julie hun wedstrijd 
turnen. Ze begonnen op sprong de 
laatste tijd een struikelblok voor ie-
dereen in de training maar geluk-
kig op de wedstrijd allemaal mooie 
overslagen. Julie turnde een super 
brugoefening en scoorde hier het 
tweede cijfer. Hier en daar ontbreekt 
nog een eis maar daar gaan ze hard 
op trainen. Ook dit team mocht op 
het podium gaan staan op de der-
de plaats.

Hertha ME1 door in de beker
Vinkeveen - Na de twee eerdere 
overtuigende beker overwinningen 
starten Hertha ME1 gesponsord 
door Vink Bouw afgelopen zater-
dag aan de derde en laatste beker-
wedstrijd in deze poule. De meiden 
moesten om 08.00 uur in de stro-
mende regen vertrekken naar de 
Kwakel. Het was koud en nat maar 
ondanks dat begonnen we om 09.00 
uur aan de wedstrijd.
Het was vanaf de eerste minuut één 
richtingsverkeer naar het doel van 
KDO. Het werd dus een makkelij-
ke overwinning voor de meiden van 
Hertha ME1 gecoacht door Frank 
Vousten en getraind door Philip de 
Jong en Menno van der Sloot. Bij 

rust stond het 6-0 door doelpunten 
van Britt Kok, Sienna van der Sloot 
en Annebel Twaalfhoven. In de rust 
werd limonade gedronken i.p.v. war-
me chocomelk en was er gelegen-
heid om weer even op te warmen. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld als 
voor rust dus de eindstand laat zich 
raden: 12-0. Doelpunten van Lotte 
van Eenennaam, Sterre de Jong en 
Tamara Peters.
Verder spelen in dit team: Manon 
Vousten, Rebecca van Egmond, 
Alyssa Hoekman, Sophie Moerman 
en Jessica Leeflang. Met negen 
punten uit drie wedstrijden en 36 
doelpunten voor en een tegen be-
kert Hertha ME1 verder.

Goud, 2x zilver en brons 
voor GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 21 november 
was het zover. De meisjes van Se-
lectie turnen deden voor het eerst 
mee aan de teamwedstrijden. Bij 
deze wedstrijd turnen de meisjes in 
een groepje waarbij de groepsco-
re bepalend is. Wel vier van de vijf 
groepjes stonden op het podium. 
Een resultaat om trots op te zijn. 
De dag was verdeeld in twee wed-

strijdrondes. Bij wedstrijd 1 moch-
ten de jongste hun oefening laten 
zien. Stefanie Plooij, Isa de Jong en 
Nynke Bouwman eindigde als twee-
de. Het groepje van Karlijn Hoorn-
weg, Grace Makungu, Danique 
Pappot, Lisa Nieuwkoop en Tess van 
Vugt mochten met zijn vijven samen 
in een team. Op elk toestel deden 
vier turnsters hun oefening waar-

bij de drie hoogste scores mee tel-
de voor de teamscore. En wat heb-
ben zij het fantastisch gedaan! De 
choreografische oefeningen voor de 
spiegel hebben heel goed geholpen! 
Wat had Danique een mooie artis-
tieke houding! De meiden mochten 
op het hoogste podium gaan staan 
en ontvingen de eerste prijs! Tijdens 
wedstrijd 2 mochten onze D1 meis-

De Vinken machtig in 
tweede helft
Vinkeveen - Na een uitzege in Hui-
zen trad het vlaggenschip van De 
Vinken afgelopen zaterdag aan te-
gen Fluks in Noordwijk. De Noord-
wijkers hebben dit seizoen aardig 
ingeleverd in kwaliteit in de selectie 
en hebben het lastig in poule 3H. De 
Abn-Amroformatie wist in de twee-
de helft een gat te slaan van vier 
doelpunten en uiteindelijk de wed-
strijd te winnen met 12-19.

Onrustig
De Vinken ging met dezelfde per-
sonen als vorige week het veld in. 
Coaches Fred Straatman en René 
Westdorp voerden wel een vakwis-
seling bij de dames door. Het aan-
valsvak werd gevormd door Rut-
ger Woud, Kelvin Hoogeboom, An-
nick Stokhof en Emese Kroon. Aan 
verdedigende kant stonden Jelle 
Mul, Gideon Leeflang, Mila Kroon 
en Masha Hoogeboom. Fluks start-
te met het voorverdedigen van de 
insnijpositie in de korfzone. Kel-
vin Hoogeboom hield het geduld en 
kreeg achter de korf de ruimte voor 
0-1. Fluks rechtte de rug en sloot 
direct de 1-1 in de armen. Via een 
korte kans (Masha Hoogeboom) en 
een afstandsschot (Jelle Mul) ging 
de stand naar 1-3. Door ontbreken-
de scherpte in de verdediging was 
het Fluks dat de korf goed wist te 
vinden en prompt doorstootte naar 
een 4-3 voorsprong. Wederom een 
korte kans, nu van Gideon Leeflang, 
en een doeltreffend afstandsschot 
van Emese Kroon gaven De Vinken 
de voorsprong weer terug 4-5. Voor 
de toeschouwers uiteraard een zeer 
vermakelijk spel, met twee ploegen 
die aan elkaar gewaagd zijn. Fluks 
trekt de stand gelijk naar 5-5, Jel-
le Mul treft het gele plastic 5-6. Een 
blunder in de defensie bij een vrije 
bal van Fluks betekende 6-6. Rutger 
Woud en Annick Stokhof zorgen ge-
zamenlijk voor de 6-8 bij rust.

Doorstomen
In de tweede helft is het zaak om de 
voorsprong uit de eerste helft te ver-
groten en Fluks niet meer terug te 
laten komen in het spel. De achter-
zijde van de korf beter gaan benut-
ten en Fluks de fouten laten maken. 
Mila Kroon bekrachtigde haar twee-
de wedstrijd in het Abn-amrote-
am met een fraai kansje. Fluks ant-
woordde direct 7-9. Emese Kroon 

krijgt de ruimte en pakt haar twee-
de treffer mee 7-10. Fluks brengt 
vervolgens een ervaren heer in met 
veel schotrendement. Het resul-
teert direct in doelpunten en Fluks 
komt terug naar 9-10. Na een goede 
combinatie in de aanval weet Ma-
sha Hoogeboom te scoren 9-11. De 
Noordwijkers geven niet op en ko-
men tot 10-11. Daarna zakt de ploeg 
ineen, conditioneel kunnen ze niet 
mee met het spel van De Vinken. 
De Vinkeveense doelpuntenmachi-
ne gaat lopen en de grip op de wed-
strijd is een feit. Een sterk spelen-
de Gideon Leeflang strooit met fa-
belachtige balverplaatsingen en 
scoort in deze fase driemaal. Ook 
aanvoerster Annick Stokhof laat al 
weken zien goed in vorm te zijn en 
zet met twee doelpunten de wed-
strijd naar onze hand. Jelle Mul en 
Mila Kroon scoren allebei ook nog 
eenmaal. Aan het eind een terech-
te Vinkeveense overwinning met als 
eindstand 12-19.

Midlandia thuis
De volgende wedstrijd is tegen kop-
loper Midlandia uit Bunnik. In de 
drie gespeelde wedstrijden wisten 
zij elke wedstrijd de bovenliggende 
partij te zijn. De Vinken volgt op af-
stand maar kan met winst op gelijke 
hoogte komen. Daarbij moet wel de 
slagkracht van Midlandia in het oog 
worden gehouden, met 65 doelpun-
ten uit drie wedstrijden scoren zijn 
elke wedstrijd boven de 20. De wed-
strijd wordt gespeeld in sporthal 
de Boei om 15.30 uur op zaterdag 
22 november. Voor deze wedstrijd 
speelt De Vinken 2 tegen Madjoe 3 
uit Rijnsburg.

jes laten zien wat ze allemaal al 
konden. Marit Zwemer, Jessica Hel-
mer en Lynn van den Bosch eindig-
de op de derde plaats en het twee-
de blok werd gevuld door Luna van 
Sijll, Chalisa Bocxe en Rosalien Sja-
rifudin. Lisa van Nobelen, Nellian-
ne Meijer en Iris Koppenol behaal-
den een prachtige zesde plaats. In 
wedstrijd 2 was het de beurt aan Iris 
Koppenol, Nellianne Meijer en Lisa 
van Nobelen. De meisjes begon-
nen op brug. Bij inturnen ging het 
nog niet zo heel goed, maar toen ze 
voor het echt moesten ging het wel 
goed. Ze lieten wel een paar steek-
jes vallen, maar ze zetten een mooie 
oefening neer. Na de brug gingen 
de meisjes naar het onderdeel balk. 
Balk was niet het favoriete onder-
deel, maar ondanks de spanning 
ging het wel goed. Iris maakte een 
mooie achteruit salto van de balk 
en Nellianne deed een hele mooie 
salto af. Lisa deed een hele mooie 
losse rol op de balk, zij had hier veel 
voor geoefend. Na balk gingen ze 
naar vloer. Bij inturnen ging de salto 
nog niet zo heel goed, maar toen ze 
het voor de jury moesten doen ging 
de salto helemaal goed! Iris, Nelli-
anne en Lisa deden een hele mooi 
oefening. Toen ze deze onderde-
len hadden gehad, hadden ze een 
ronde rust. In de rust deden ze een 
leuk spel met z’n allen. Na rust was 
het tijd voor sprong. Lisa van No-
belen begon, ze sprong een goeie 
sprong met plank. Daarna was het 
de beurt aan Iris Koppenol en Nelli-
anne Meijer, ze sprongen beide een 
hele mooie sprong met plank. Toen 
de wedstrijd voorbij was kwam de 
prijsuitreiking. De meiden hadden 
helaas geen prijs, maar ze hadden 
heel veel plezier gehad.

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten
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HVM-M6E1 onverslagen 
kampioen
Mijdrecht - Na het winnen van al-
le negen competitiewedstrijden mo-
gen de zeven meisjes van HVM-
M6E1 zich de terechte winnaars 
van deze najaars-hockeycompetitie 
noemen. Door hun geweldige inzet 
en mooie samenspel moest ook za-
terdag de laatste tegenstander, Pi-
noké, met 8-3 het onderspit delven. 

De M6E1 kan na deze unieke pres-
tatie vol trots en met goede moed 
de winterstop in gaan. Als Julian-
ne, Marit, Nora, Zahra, Puck, Florine 
en Linde, met hulp van de twee coa-
chende Eva’s, zo door blijven spelen, 
zullen we tijdens de midwinter- en 
voorjaarscompetitie nog veel mooie 
wedstrijdjes te zien krijgen.

Hertha E2 verslaat
S.V. Hoofddorp met 0-5
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag-
ochtend speelden de jongens van 
de E2 van Hertha uit tegen het al-
tijd sterke SV Hoofddorp. De regen 
kwam met bakken uit de lucht maar 
dit kon het enthousiasme van de 
jongens niet drukken. Met veel ple-
zier komen deze jongens elke week 
trouw 2 keer trainen. Helaas moes-
ten deze zaterdag onze toppers Tom 
Roumimper en Tom van de Laan 
wegens ziekte verstek laten gaan. 
Gelukkig bestaat het team uit 9 top-
pers en werd dit gemis door de ove-
rige spelers opgevangen. Zonder 
wissels, slecht weer, maar met goe-
de moed en veel plezier gingen de 
jongens van start. 
De verdediging wordt zoals al-
tijd geleid door keeper Tim Stub-
be. Samen met centrale verdedi-
ger Thom Hamelink, Lars van den 

Berg en Wes Twaalfhoven vormden 
zij een onneembaar blok. Ze speel-
den mooi kort op de bal en hielden 
hun tegenstander goed in de ga-
ten. SV Hoofddorp probeerde druk 
te zetten maar kwamen door de-
ze standvastige muur van verdedi-
gers niet heen! Het was Dylan Fran-
sen die het eerste doelpunt voor de 
Vinkeveners kon maken. Waarna al 
snel Thijs Stroet het tweede doel-
punt kon maken met een mooi hard 
schot. Dylan was echter nog niet 
klaar en kon nog twee maal de ver-
dediging van SV hoofddorp passe-
ren, en was het al snel 0-4. En om 
het feest voor de Vinkeveners com-
pleet te maken maakte spits Ra-
vi Verbruggen de 0-5. Het was weer 
een erg leuke wedstrijd en de jon-
gens kunnen niet wachten tot vol-
gende week zaterdag. 

Argon levert wanprestatie 
tegen Velsen
Mijdrecht - In tweede ronde van 
de districtsbeker heeft Argon tegen 
tweede klasser Velsen een wanpres-
tatie geleverd. De ploeg van coach 
Loenen speelde slordig en onge-
concentreerd wat vooral in de eer-
ste helft duidelijk werd. Na ruim een 
half uur spelen werd Argon op ach-
terstand gezet en net voor het rust-
signaal van scheidsrechter Kee werd 
het zelfs 0-2 voor de club uit Velsen. 
In de tweede helft probeerde Argon 
nog wel het tij te keren maar gebrek 
aan nauwkeurigheid brak de ploeg 
op, er werd niet meer gescoord.

Weinig mogelijkheden
Argon heeft eigenlijk de gehele 
wedstrijd geen enkele goede mo-
gelijkheid gehad om maar enigszins 
de wedstrijd naar zijn hand te zetten. 
In de beginfase zagen en afzwaai-
er van Wouter Winters en het duur-
de daarna een half uur eer Lorenzo 
Zorn een kopbal produceerde rich-
ting doel. Velsen was echter feller en 
ging steeds meer in de aanval zo-
dat Argon teruggedrongen werd op 
de eigen speelhelft. Eerst zagen een 

schot van Sander Loogman dat van 
richting werd veranderd maar Ar-
gonkeeper Edwin Pieterse kon nog 
ingrijpen. Dat kon hij een minuut la-
ter niet toen chaos in de Argonde-
fensie genadeloos werd afgestraft 
door Donny Koning 0-1. Een poging 
van Patrick Castricum namens Vel-
sen kon Pieterse nog ten koste van 
een hoekschop onschadelijk maken. 
Vlak voor het rustsignaal werd het 
zelfs 0-2 voor de tweede klasser uit 
Velsen, ook nu liet de Argondefensie 
forse steken vallen en ex-Argonaut 
Erik Metgod profiteerde goed door 
in te schieten.
De tweede helft probeerde Argon 
wel de bakens te verzetten maar, on-
danks wissels en in het laatste kwar-
tier een paar omzettingen bleef Vel-
sen gemakkelijk op de been. Argon 
produceerde wel een paar afstands-
schoten maar Fernando Piqué, Lo-
renzo Zorn en ook twee maal Abdel-
hamid Rida konden doelman San-
der van der Lugt niet in verlegen-
heid brengen. Zaterdag speelt Ar-
gon thuis tegen concurrent FC ’s-
Gravenzande. 

Atlantis C1 pakt punten 
bij eerste zaalwedstrijd
Mijdrecht - Het door Mollers Wa-
terwerken B.V. gesponsorde team 
van Atlantis C1 speelde op zaterdag 
21 november haar eerste wedstrijd 
van het zaalseizoen tegen EKVA C2 
uit Almere. Na 2 vrije weekenden 
zonder wedstrijd voor de equipe van 
de C1 waren zij dan ook vast beslo-
ten om de zegereeks van het veld-
seizoen voort te zetten. De wedstrijd 
begon met in de aanval Max, Ruben, 
Tessa en Anouk. De verdediging be-
gon in de opstelling Marc, Lars, Fay 
en Jennifer. Olav begon aan de kant. 
Na een paar minuten wist Max via 
een mooie korte kans de stand op 
1-0 te brengen. Helaas had EKVA 
hier snel een antwoord op, waar-
door de stand 1-1 werd. Door goed 
samenspel in beide vakken kwam 
na diverse omdraaiballen, doorloop-
ballen en afstandschoten van res-

pectievelijk Lars, Tessa, Jennifer en 
Fay de ruststand uit op 6-2. Na een 
korte pauze ging Atlantis door met 
datgene, waar ze voor rust mee ge-
eindigd waren
en dat was scoren. Olav kwam in 
het veld voor Max. Na wederom 
weer twee mooie doorloopballen 
van respectievelijk Tessa en Anouk 
met goede steun van beide de he-
ren in dat vak bracht Marc met een 
mooi afstandschot de stand op 9-2. 
Atlantis bleef prima samenspelen 
en door middel van wederom weer 
een aantal mooie doorloopballen en 
afstandschoten kwam de eindstand 
uit op 11-3. Volgende week is Atlan-
tis C1 vrij, maar op zaterdag 5 de-
cember staat er weer een thuiswed-
strijd op het programma. Zij spelen 
dan om 13.00 uur in de Phoenix te-
gen TOP uit Sassenheim.

Feest bij Spel en Sport
De Ronde Venen - Zo’n 350 deel-
nemers waren vrijdagmiddag 20 no-
vember naar De Boei gekomen om 
het 25-jarig jubileum van Spel en 
Sport te vieren. Ook oud-bestuurs-
leden en oud-docenten vierden het 
feest mee. Het was, zoals je dat ver-
wacht van Spel en Sport, een be-
weeglijke, sportieve en gezelli-
ge middag. De grote hal vulde zich 
langzamerhand met bezoekers, die 
konden luisteren naar het smartlap-
penkoor Licht het Anker. Ze wer-
den ook verrast door Chris Bordet, 
de Zwitserse tafelgoochelaar, die de 
meest wonderlijke trucs liet zien. De 
hele middag door zorgde hij voor 
veel verbazing bij de deelnemers.
De voorzitter, Piet Mosch, was blij 
met de grote opkomst en bedankte 
de vele mensen, die elke week weer 
zoveel sportieve beweeglessen mo-
gelijk maken. Wethouder Spil van 
Welzijn roemde de activiteiten van 
Spel en Sport: “Dat senioren fit blij-
ven, is voor hen zelf belangrijk, maar 
ook voor de gemeente. Zo kunnen 
zij ook langer voor zichzelf blijven 
zorgen, en dat is goed voor ieder-
een.” 

Actieve middag
Vervolgens waren er vele moge-
lijkheden om actief bezig te zijn. In 
de grote hal werd stoelhonkbal ge-
speeld. De teams van Spel en Sport 
deden het voor, en heel wat men-
sen waagden ook een gooi. In de 
Demmerikzaal probeerden tiental-
len mensen het Line Dance uit. Bij 
de eerste ronde bleven velen nog 
even kijken, maar het werd steeds 
drukker! In de sporthal was van al-

les te doen: de drie sjoelbakken 
trokken veel deelnemers en de ene 
na de andere groep speelde het 
verjaardagspel. Kub, voor velen een 
nog onbekend spel, bleek ook in de 
smaak te vallen. En er was ook veel 
belangstelling voor het reactiespel: 
de cirkels op de muur snel aantik-
ken zodra ze lichtgeven.
En dan waren er nog drie work-
shops Djembé. Onder leiding van 
de Djembikkéls konden telkens 30 
mensen lekker drummen. Even oe-
fenen en dan er tegenaan. Ze kwa-
men er stralend en met rode han-
den vandaan.

Drums Alive
Met al deze activiteiten vloog de 
middag om. Rond half 5 verzamel-
den allen zich in de sporthal voor 
een knallende afsluiting. Dertig 
‘skippy’ ballen lagen daar op der-
tig plastic emmers en alle docenten 
lieten zien hoe je daarmee Drums 
Alive kunt maken. Steeds meer Spel 
en Sporters sloten zich aan, drum-
den er op los en gaven hun stok-
jes weer door. Na dit zeer geslaag-
de jubileumfeest kreeg de jubileum-
commissie een hartelijk applaus van 
de aanwezigen. Spel en Sport dankt 
ook alle sponsors, die op allerlei ma-
nieren deze middag mogelijk maak-
ten, en ook bijdragen aan het sym-
posium Bewegen op recept, dat op 
maandag 23 november is gehouden. 
Spel en Sport groeide in 25 jaar van 
1 naar 40 groepen, van 20 naar 700 
deelnemers, van 1 naar 14 soorten 
lessen, en Spel en Sport gaat door 
om zoveel mogelijk senioren zoveel 
mogelijk te laten bewegen!

Twee eerste prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen zaterdag 21 no-
vember hebben vijf judoka’s  van Ju-
doschool Blaauw mee gedaan aan 
het sterk bezette Waterlandtoernooi 
in Purmerend. Adam el Bazghou-
ti, Amy Dekker,Luuk Haarman, Ro-
mano Vermeulen en Tijn Haarman 
kwamen in actie in hun eigen ge-
wichtsklassen. Amy Dekker zat in 
sterke poule en wist al haar wed-
strijden te winnen en in haar laatste 
wedstrijd maakte zij een ippon met 
een hele mooie heupworp. Hierdoor 
werd Amy eerste in haar poule.
Tijn Haarman was ook goed op dreef 

in zijn poule en wist zijn wedstrijden 
allemaal op een ippon te winnen. Hij 
werd hiermee overduidelijk eerste in 
zijn poule. Adam el Bazghouti zat in 
een poule met 6 deelnemers en won 
2 partijen op ippon met een mooie 
heupworp en een schouderworp. In 
de wedstrijd om het brons verloor hij 
nipt. Hij had 2 yugo’s gescoord en 
zijn tegenstander had 3 yugo’s ge-
scoord. Helaas viel hij daardoor net 
buiten de prijzen. Ook Luuk Haar-
man en Romano Vermeulen hebben 
goed hun best gedaan maar wisten 
helaas niet in de prijzen te vallen.

Atlantis F1 pakt punten
Mijdrecht - Zaterdagochtend 
21 november mocht Atlantis F1 
(gesponsord door Eis & Co) in 
Mijdrecht aantreden tegen Groen 
Geel F1 uit Wormer. Deze tegen-
stander was onbekend voor onze 
F1 dus dat was spannend. De spe-
lers uit dit sterrenteam zijn: Simon 
Brand, Flore Dominicus, Puck Eisen, 
Shenna van der Helm & Louise van 
Koeverden Brouwer. Zij worden ge-
coached door Amy Loman en Davey 
van Putten. Groen Geel ging voor-
spoedig van start en wist de stand 
snel op 0-3 te brengen. Onze F1 
moest even warm draaien. Simon 
wist als eerste het gat in de korf te 
vinden en bracht de stand op 1-3. Er 
werd door beide ploegen hard ge-
vochten. Het werd 6-6 door doel-

punten van Puck, Shenna en Loui-
se. Vanaf dat moment nam Atlantis 
de wedstrijd over en liep het team 
verder uit naar 10-6 door doelpun-
ten van Shenna en Puck. Groen Geel 
had helaas geen superspeler dus 
het team moest met 4 spelers ver-
der. Groen Geel wist ook nog 2 keer 
te scoren maar door een laatste 
doelpunt van Louise werd het 11-8. 
Het jongste team van Atlantis gaat 
steeds beter spelen en dat is te mer-
ken in de wedstrijden. Al 2 weken 
op rij weet dit Eis & Co team te win-
nen! Volgende week mag het team 
naar Ookmeer voor de wedstrijd te-
gen Rohda. Deze tegenstander is al 
een bekende van de buitencompeti-
tie. Dit zal ook een spannende wed-
strijd worden.

Atlantis 2 wint alweer
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 21 
november moest het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 2 een wedstrijd 
spelen tegen ESDO 2 in Kocken-
gen. Na twee gespeelde wedstrij-
den staat Atlantis in de middenmoot 
van de poule en ESDO op de laatste 
plaats. Op papier zou de uitspelen-
de ploeg deze wedstrijd dus moeten 
winnen. Na een overtuigende eerste 
helft en een goede afsluiting van de 
tweede helft won Atlantis inderdaad 
met 11-15.
Na het starten van de wedstrijd 
stond het door Florist gesponsorde 
Atlantis binnen een paar minuten 
gelijk met één doelpunt achter. Dit 
werd snel goed gemaakt door vier 
maal achter elkaar te scoren, waar-
mee de ploeg op een goede voor-
sprong kwam.  De Mijdrechtena-
ren lieten  goed spel zien, de vak-
ken speelden goed rond en zochten 
naar de juiste kansen. Er werd door 
beide ploegen nog een paar keer 
gescoord, maar Atlantis behield een 
afstand van drie punten op de te-

genstander. De rust werd ingegaan 
met een voorsprong van 4-7.

Tweede helft
Begin tweede helft had Atlantis 
moeite om de vakgenoten en de 
paal goed te vinden, ondanks dat ie-
dereen met de volle focus weer was 
begonnen aan de wedstrijd.  Des-
ondanks werden er wel drie doel-
punten gescoord. Helaas gaf Atlan-
tis hierna drie doelpunten achter el-
kaar weg, waardoor de ruime marge 
aan doelpunten minder werd. Hier-
na herpakte het Florist team zich 
en begon weer beter spel te laten 
zien. De beide ploegen scoorden 
in het laatste deel van de wedstrijd 
om en om, waardoor de tegenpar-
tij niet verder in de buurt van Atlan-
tis kwam. De wedstrijd werd afge-
sloten met een score van 11-15 in 
het voordeel van Atlantis.
Zaterdag 28 november speelt Atlan-
tis 2 thuis, om 15.10 uur tegen Achil-
les 6, in de Phoenix sporthal aan De 
Hoofdweg in Mijdrecht.

Weer winst voor Hertha D3
Vinkeveen - Wie had dat gedacht 
op zaterdagochtend om een uur of 
negen. Het water kwam met bak-
ken naar beneden  onderweg naar 
de velden van KDO.  Maar toen er 
om kwart over tien werd afgetrapt 
voor de bekerwedstrijd stond er een 
stralend zonnetje aan de hemel. Dat 
deed de mannen van Hertha blijk-
baar goed want ze gingen met-
een vol in de aanval. Na wat mooie 
combinatie”s en een aantal scho-
ten op doel  was het na een kwartier 
raak. Kyan  knalde nummer één in 
het net. Er werd door het hele team 
goed gecombineerd en KDO kwam 
maar niet over de middenlijn. Kort 
voor rust maakte Dennis 2-0 . Mark 
hoefde in de rust alleen maar te zeg-

gen dat het zo wel goed ging. Na de 
thee werd er weer vol op de aanval 
gespeeld. Die paar keer dat KDO 
toch doorbrak stond de achterhoede 
op zijn post. Er was geen doorkomen 
aan. De keeper van KDO hield met 
fraaie reddingen zijn team nog op de 
been maar in de laatste twintig mi-
nuten was de koek op bij KDO. Kyan, 
Ryan en Daan schopten er nog vier 
in en zo stond het 6-0. In het laatste 
kwartier deed Niels een aantal po-
gingen om ook een doelpuntje mee 
te pakken. Na een aantal weken met 
een blessure  was hij gelukkig weer 
van de partij. Het lukte maar niet om 
die goal te maken maar dat gaat bin-
nenkort vast lukken. Na deze mooie 
overwinning bekert Hertha D-3 door.
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