
KORT NIEUWS:

Respect voor 
elkaar
Mijdrecht - Natuurlijk is res-
pect iets van alledag, maar één 
week per jaar staat resept vol in 
de schijnwerpers. In deze week 
staat het belang van het open 
gesprek met elkaar centraal. 
Het thema dit jaar is: ”Jij maakt 
het verschil”. Beide teams heb-
ben hier samen met de leerlin-
gen en de ouders aandacht aan 
besteed. In de klassen hebben 
de leerlingen met elkaar ge-
sproken over respect. Wat ver-
sta jij hieronder, wat vind jij be-
langrijk en hoe ziet dat er dan 
uit. Naast de gesprekken zijn 
er gezamenlijk mooie ‘woord-
webs’ gemaakt. Samen met de 
ouders hebben de leerlingen 
en teamleden een ‘respect-
muur’ gemaakt. Alle kinderen, 
ouders en teamleden kregen 
een papieren baksteen, waarop 
zij een boodschap met betrek-
king tot respect konden schrij-
ven. Alle bakstenen zijn op de-
ze speciale ‘respectmuur’ ge-
plakt. De ‘respectmuur’ maakt 
zichtbaar wat we met elkaar 
belangrijk vinden.
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn (wegens ziekte van de bezorger) 
met SPOED op zoek naar een serieuze

Wijk Amstelhoek (245 kranten) incl. nieuwjaarskaartjes

ook 50+ van harte welkommet SPOED op zoek naar een serieuze

Wijk Amstelhoek (245 kranten) incl. nieuwjaarskaartjes
BEZORGER/STER

Expert Mijdrecht
Bozenhoven 19d, (0297) 286845

LAAGSTE PRIJS 
VAN NEDERLAND!

PRIJSKNALLER
LAAGSTE PRIJS 

PRIJSKNALLER
LAAGSTE PRIJS 

PRIJSKNALLER
NERGENS GOEDKOPER!

VERTROUWDE
SERVICE!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.

ULTRA HD TV 
UE55KU6020

55’’139 cm

VERTROUWDE
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.
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NU SLECHTS

De Ronde Venen - Als het aan de 
nu zittende gemeenteraad van De 
Ronde Venen ligt, wordt de ‘ Uit-
hoorntramlijn’ doorgetrokken tot in 
de gemeente De Ronde Venen. Af-
gelopen donderdag heeft de raad 
unaniem een motie aangenomen 
waarin zij het college op de op-
dracht geeft om dit te gaan onder-
zoeken. Reden: ‘ Het openbaar ver-
voer vervult een belangrijke rol in 
de bereikbaarheid van de gemeente 
en het openbaar vervoer vanuit De 
ronde Venen naar Utrecht en Am-
sterdam en andersom verre van op-
timaal is, zowel wat betreft de fre-
quentie, tijdsduur als aansluitingen. 

Deze situatie staat op gespannen 
voet met het provinciaal beleid van 
zowel Utrecht als Noord Holland, 
die namelijk zeggen dat hoogwaar-
dig openbaar vervoer voor hen een 
speerpunt is. De Stadsregio Am-
sterdam, de gemeente Amstelveen 
en Uithoorn en de provincie Noord 
Holland hebben de afgelopen peri-
ode uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid om de tram-
lijn vanuit Amstelveen door te trek-
ken naar Uithoorn en hieruit is ge-
bleken dat dit haalbaar, maakbaar, 
betaalbaar en wenselijk is. 
Het is aannemelijk dat deze ‘Uit-
hoornlijn’ op termijn de huidige di-

recte busverbindingen uit Uithoorn 
naar Amsterdam en Amstelveen zal 
gaan vervangen. Wij als raad zijn 
van mening dat wij in nauw over-
leg en afstemming met andere in-
stanties - zo spoedig mogelijk ac-
tief en daadkrachtig beleid moeten 
ontwikkelen, met als doel het ge-
plande tram tracé onverwijld door te 
trekken tot in de gemeente De Ron-
de Venen. Wij ( de raad) dragen het 
college op om op energieke wijze 
uitvoering te geven aan deze raads-
uitspraak en de gemeenteraad peri-
odiek te informeren over de voort-
gang”, aldus de motie. 
De toekomst gaat het leren...

Rondeveense raad wil meedoen

”Trek de ‘Uithoorntramlijn’ 
door tot in De Ronde Venen”

De Ronde Venen - Het heeft een 
paar weken geduurd, maar nu heeft 
De Nieuwe Meerbode eindelijk een 
antwoord van wethouder Goldhoorn 
op de onrust die er leeft rond het 
sluiten van Pauw Bedrijven. Helaas 
geeft dit antwoord niet de antwoor-
den waar veel mensen van Pauw 
naar op zoek zijn. Erger nog, uit de 
antwoorden blijkt dat wethouder 
Goldhoorn werkelijk niet weet wel-
ke schade hij heeft aangericht bij 
een grote groep kwetsbare mensen.
Zoals bekend heeft de wethouder 
aan alle medewerkers van Pauw 
Bedrijven verteld dat het bedrijf in 
2019 gaat sluiten. De mensen om 
wie het gaat kunnen slecht voor 
zichzelf opkomen. Ze hebben een 
psychische of lichamelijke beper-
king en komen niet makkelijk aan 
werk. Pauw Bedrijven zorgt ervoor 
dat ze werk hebben, en weer mee 
doen in de maatschappij.

In het hieronder staande persbe-
richt van wethouder Goldhoorn 
geeft hij nog steeds geen antwoord 
op de vraag hoe deze mensen de 
komende jaren aan het werk blijven. 
Dat kan hij ook niet, want hij weet 
het zelf niet. Dit blijkt ook uit de 
website waar het persbericht naar 
verwijst. Hier staat alleen “Daar zijn 
de zes Pauw Bedrijven-gemeenten 
naar op zoek gegaan.” In de com-
missie van november heeft wethou-

der Goldhoorn al gezegd dat hij nog 
geen idee heeft hoe het ‘toekomst-
scenario’ er uit gaat zien. Dan kan 
hij dus ook niet zeggen dat deze 
mensen hun werk houden!

Kwetsbaar
De prangende vraag waarom hij dan 
nu al verteld heeft aan deze kwets-
bare mensen, terwijl er nog niets 
bekend is over hoe het nu wel ver-
der gaat, doet de wethouder af met: 
“Ik snap die vraag niet echt. Als je ze 
niet informeert over het voorstel dat 
in de raad besproken gaat worden, 
sla je echt de plank mis, dan neem 
je ze niet serieus.” Hierbij vergeet hij 
te melden dat het besluit nog hele-
maal niet met de Raad is bespro-
ken. Als een informele, geheime bij-
eenkomst zonder stukken door de 
wethouder gezien wordt als het in-
formeren van de Raad is het echt 
slecht gesteld met deze gemeen-
te. Achterkamertjespolitiek in plaats 
van een open discussie over hoe nu 
verder. De wethouder schrijft dat er 
al jaren onderzoek is gedaan naar 
de toekomst van de Participatiewet 
maar hij heeft de Raad hier nooit 
over ingelicht. Het blijft een groot 
vraagteken waarom de wethou-
der deze discussie niet in het open-
baar heeft durven voeren. Dan had-
den de medewerkers van Pauw Be-
drijven ook mee kunnen praten over 
hun eigen toekomst!

Na drie weken toch verklaring 
wethouder Goldhoorn

Vragen
Wethouder Goldhoorn gaat ook niet 
in op de vragen die in De Ronde Ve-
nen leven (en waarschijnlijk ook in 
de andere gemeenten). Waarom 
is het ‘Cafetariamodel’ niet onder-
zocht? Volgens verschillende poli-
tieke partijen geeft dit model veel 
betere kansen om iedereen aan het 
werk te helpen. Waarom kiest de 
wethouder ervoor om mensen die 
nu via Pauw Bedrijven werken vrij-
willigerswerk en dagbesteding aan 
te bieden? Dhr. Van Dijk, medewer-
ker van Pauw zei in de commissie 
van november al dat hij wil werken 
en niets heeft aan dagbesteding. 
Hij wil er ook ‘gewoon’ bij horen. En 
waarom gaat de wethouder voorbij 
aan het leed dat hij deze mensen 
aandoet? Bij De Nieuwe Meerbo-
de horen wij nog steeds de verha-
len over mensen die slecht slapen, 
onzeker zijn, verdrietig zijn omdat ze 
hun werk kwijtraken. 
(Vervolg elders in deze krant)

Vinkeveen - De huisvesting van de 
rooms katholieke basisschool Sint 
Jozef is niet meer toereikend en vol-
doet niet meer aan de eisen van de-
ze tijd. Daarnaast zijn de huisartsen 
in Vinkeveen al jaren op zoek naar 
een nieuwe praktijkruimte. Deze 
artsen hebben aangegeven geïnte-
resseerd te zijn in aankoop van een 
deel van de Sint Jozef school om 
daar een nieuwe praktijk te gaan 
vestigen. 
Een voorstel hiervoor is twee maan-
den geleden in de gemeenteraad 
teruggeven aan het College. Reden 
hiervoor was vooral ingegeven door 
een minimale onderbouwing van de 
verkoopprijs en daarnaast de zeer 
beperkte wijze waarop de markt-
consultatie had plaatsgevonden. 
Ook voor de VVD was dit aanleiding 
om dit voorstel niet te kunnen steu-
nen. Deze bezwaren zijn met het 

nieuwe voorstel dat afgelopen don-
derdag 2tijdens de raadsvergade-
ring in de is raad behandeld, una-
niem door de raad goedgekeurd. 
Een mooi en nieuw gezondheids-
centrum ligt op deze manier voor 
de inwoners van Vinkeveen binnen 
handbereik. 
Alle fracties waren blij met deze 
plannen. alleen de fractie van de 
CU/SGP zaten er een beetje mee 
dat straks dus alle huisartsen in een 
gebouw zaten en dit voor velen se-
nioren wel een stuk verder weg was 
dan ze nu gewend zijn: “ Velen zul-
len zelfs dan gehinderd worden 
door de hoge brug”. Is daar door 
de initiatiefnemers en de wethou-
der aan gedacht”, aldus Wim Stam. 
Wethouder Alberta Schuurs: “ We 
zijn ons bewust van de afstand. Dat 
is helaas de consequentie die hier-
aan kleeft”. 

Raad unaniem voor 
gezondheidscentrum

De Ronde Venen - Natuurmonu-
menten start in de week van 28 no-
vember met herstelwerkzaamheden 
in Botshol. In samenwerking met 
Knoop baggerwerken gaat Natuur-
monumenten dichtgegroeide pet-
gaten opengraven en veenmosriet-
landen plaggen. Deze verjongings-
kuur van de natuur is van groot be-
lang voor het voortbestaan van al-
lerlei moeras- en watervogels.
Samen met de aannemer probeert 
Natuurmonumenten de overlast 
zo veel mogelijk te voorkomen. De 
machines zijn alleen in het natuur-
gebied aan het werk, maar zijn op 
sommige locaties mogelijk te zien 
en/of te horen. Het vrijgekomen ma-
teriaal wordt via een persleiding af-
gevoerd naar een nabij gelegen op-
slag binnen het gebied. Hier van-
daan wordt overtollig water via een 
leiding over de weg naar de Wa-
ver geleidt. Naar verwachting is de 
klus nog voor eind februari 2017 af-
gerond. De natuur in Botshol staat 

onder zware druk. Het open wa-
ter met talrijke waterplanten zoals 
kranswieren en krabbenscheer en 
de veenmosrietlanden groeien dicht 
tot eentonig en soortenarm moe-
rasbos. Op zich is dat een natuur-
lijk verschijnsel, maar door vermes-
ting en verdroging gaat het proces 
veel sneller dan normaal. En in het-
zelfde hoge tempo verdwijnen daar-
mee ook de karakteristieke plant- 
en diersoorten die er leven.

Werkzaamheden
Natuurmonumenten gaat daarom 
dichtgegroeide petgaten opengra-
ven en vrijmaken van struiken en 
bomen. Er komt een oppervlakte 
van 2,4 ha aan open water bij. Hier 
krijgen zeldzame plantensoorten als 
krabbenscheer, kranswieren en fon-
teinkruiden kans te herstellen en uit 
te breiden. Daarnaast gaat Natuur-
monumenten de kwaliteit van 2,5 ha 
veenmosrietland verbeteren door 
grond af te graven (plaggen).

Start herstelwerkzaamheden 
Botshol
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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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houdt maximaal 300 woorden aan.

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

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. 0297-241562. 
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

INFORMATIEF
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.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

De roodborst
In onze tuin zijn elke herfst en 
winter 2 roodborstjes. Zijn het 
dezelfde als vorig jaar? Waar-
schijnlijk niet, oud worden ze 
niet. Komen ze inderdaad uit 
Scandinavië naar ons land? Dat 
moet haast wel, want roodborst-
jes zijn het liefst in het bos. Maar 
als de Scandinavische naar ons 
land komen zijn alle plaatsen in 
het bos al bezet. Dus dan is on-
ze tuin een alternatief denk ik. 
En dat is leuk. Wat we ook buiten 
doen, ze hippen mee en kijken 
precies wat er gebeurt. Logisch, 
want elke schop in de grond be-
tekent de kans op een worm. Wij 
zorgen natuurlijk voor vogelvoer. 
De roodborsten delen dat in vre-
de met vele andere vogels: de 
koolmees, de putter, groenling, 
boomkruiper, spreeuw, waterkip, 
vink, staartmees, merel, specht, 
welke vogel niet. Nooit ruzie. 
Maar o wee als er één roodborst 
achter de hooiberg vliegt waar 
de ander ook wil vliegen. Of er-
ger nog: op dezelfde voedertafel 

gaat zitten. Er volgt een keihard 
gevecht. Nooit zal een roodborst 
een koolmees aanvallen, maar 
een andere roodborst wordt ge-
nadeloos aangevallen en ver-
wond. Wij maken een tweede 
voedertafel. Op elke tafel zien we 
nu regelmatig een roodborst. Wij 
kunnen de twee niet goed uit el-
kaar houden natuurlijk. Maar we 
denken dat het steeds dezelfde 
is die op de tafel bij de appel-
boom zit en ook steeds dezelfde 
die op de tafel voor ons raam zit. 
Die roodborst kijkt vaak nieuws-
gierig naar binnen.
En schrikt niet van ons als wij 
door de kamer lopen. Langzaam 
wordt het ons duidelijk: er loopt 
een denkbeeldige lijn door on-
ze tuin, van de hooiberg naar het 
water. Aan de ene kant van de 
lijn is het territorium van rood-
borst 1, aan de andere kant van 
roodborst 2. Sommigen zeggen 
dat de roodborst een territori-
um heeft van wel 1 hectare, dus 
het is een wonder dat die grens 
precies door onze tuin loopt! 
Sinds we twee voedertafels heb-
ben is het meestal roodborstvre-
de. Behalve als één van de twee 
te dicht bij de territoriumgrens 
komt. Dan is de ander direct in 
de buurt en volgt er een rob-
bertje luchtvechten. Haat tussen 
roodborsten is iets voor de win-
ter, liefde voor het voorjaar. Maar 
dan vast niet tussen roodborst 1 
en 2.

Catherine

Haat en liefde in de polder

Regio - Natuurlezingen gaan 
in het algemeen over de leven-
de natuur. Op 6 december or-
ganiseert IVN De Ronde Ve-
nen, een lezing over een dier 
dat al langere tijd van de aard-
bodem verdwenen is: de Dodo. 
De lezing wordt gehouden door 
Dr. Kenneth Rijsdijk., docent bij 
IBED, Universiteit van Amster-
dam en onderzoeker naar de 
rol van de mens op kwetsbare 
eilandnatuur. In 2005 was Ken-
neth betrokken bij de heront-
dekking van een dodo-massa-
graf. Het massagraf bleek een 
van de rijkste botten-vindplaat-
sen op een eiland ter wereld te 
zijn. Sinds die tijd doet hij on-
derzoek naar de dodo en zijn 
ecosysteem. De belangrijkste 
ontdekking is dat de dodo een 
zeer weerbare reuzenduif was, 
die weliswaar niet meer kon 
vliegen, maar ongelofelijk goed 
was aangepast aan de extre-
me omstandigheden waar-
in hij  moest leven op het ei-
land Mauritius. Het dodo-mas-
sagraf  blijkt veroorzaakt te zijn 
door een enorme klimaatsramp 
die 4200 jaar geleden plaats-
vond. Ondanks het feit dat dui-
zenden dodo’s stierven, over-
leefde de soort. Totdat de mens 
kwam... Kenneth zal met zijn le-
zing proberen de dodo voor ons 
weer tot leven te wekken. Bent 
u er nieuwsgierig naar hoe het 
de dodo eeuwen geleden is 
vergaan en hoe wetenschap-
pers dat geheim hebben ontra-
feld, kom naar de lezing op 6 
december om 20.00 uur, in het 
NME-centrum, De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. De zaal gaat open om 19.45 
uur, de lezing begint om 20.00 
uur en is voor iedereen toegan-
kelijk. Wel wordt er een vrijwil-
lige bijdrage van 2.50 euro ge-
vraagd. Voor meer informatie: 
Gerda Veth, tel 0297-263656. 
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

Lezing ‘De 
dodo leeft!’

Op de foto v.l.n.r. wethouders Jop Kluis, Jacqueline de Maa, Hans Bouma, Pe-
ter Bot, Ruud Grondel en David Moolenburgh.

Energiebesparing nog 
nooit zo makkelijk
Regio - Op woensdag 23 november 
is het Regionale Energieloket voor 
de regio Amsterdam, Amstelland en 
Meerlanden gelanceerd. Woningei-
genaren uit acht gemeenten in deze 
regio kunnen via dit online platform 
eenvoudig aan de slag met energie-
besparing en duurzame energie op-
wekking voor hun woning. Op het 
energieloket kunnen woningeige-
naren een online HuisScan doen om 
te bepalen wat de beste energiebe-
sparende maatregelen zijn voor hun 
specifieke woning. Bewoners zien 
direct wat de verwachte kosten en 
opbrengsten zijn van maatregelen 
zoals zonnepanelen en isolatie, in-
clusief mogelijkheden voor subsi-
dies en financieringsmogelijkheden. 
De kennisbank van het energieloket 
geeft inwoners ook informatie over 
allerlei maatregelen zoals isolatie, 
HR++ glas, zonnepanelen, zonne-
boilers en warmtepompen.
Wethouder Hans Bouma (Duur-

zaamheid): “veel woningeigena-
ren willen best energiebesparen-
de maatregelen nemen maar zien 
al snel door de bomen het bos niet 
meer; ‘teveel uitzoekwerk en gedoe!’ 
Het energieloket neemt mensen dat 
uitzoekwerk en gedoe uit handen. 
Wat mij betreft dus een prima initi-
atief wat duurzaam wonen voor ie-
dereen een ‘makkie’ maakt.”

Reinier Schneider van het Regionaal 
Energieloket: “De online huisscan 
geeft in een paar minuten inzicht in 
de mogelijkheden voor elke woning. 
Bovendien verwijzen we mensen di-
rect naar regionale vak bedrijven 
om het werk uit te voeren.” Via een 
reviewsysteem is direct te zien hoe 
andere woningeigenaren die bedrij-
ven hebben beoordeeld. Woningei-
genaren zijn dankzij een extra in-
stallatiegarantie via www.regionaal-
energieloket.nl verzekerd van een 
goede afronding van de klus

Leerlingen laten van zich 
horen bij Viribus Unitis
Wilnis - Vrijdagavond 25 november 
jl. stond het clubgebouw van mu-
ziekvereniging Viribus Unitis bol van 
de muzikale uitspattingen. De leer-
lingen hebben op deze avond hun 
muzikaal talent laten horen aan pu-
bliek. Dit deden zij op diverse ma-
nieren, bijvoorbeeld een solostuk 
begeleid door leraar Pascal van de 
Velde of een solostuk met begelei-
ding van een CD. Eva op trompet en 
Iris op hoorn speelden samen een 
fraai duet, en ook het opleidingsor-
kest liet van zich horen. 
Het programma was afwisselend, 

van “Fantaisie and Variations on The 
Carnival of Venice” tot Sinterklaas-
liedjes. Die Sinterklaasliedjes wer-
den tot buiten gehoord, en halver-
wege de avond werden de leerlin-
gen en het publiek verrast door de 
onverwachte komst van Nootje en 
Piet. Nootje leidde het opleidingsor-
kest als een volleerd dirigent, en er 
werd door het publiek uit volle borst 
meegezongen met de liedjes. Als 
verrassing was er voor de muzikan-
ten ook nog een presentje. 
Het was een geslaagde avond, die in 
2017 zeker een vervolg krijgt!

Concert “Winter 
Wonderland” in Kerstsfeer
Regio - Op zaterdag 17 december 
a.s. geven jeugdkoor Singing Kids 
en Kleinkoor Marcando m.m.v. Ka-
merkoor Tricinium een afwisselend 
concert in Kerstsfeer. Het concert 
vindt plaats in de PKN kerk aan de 
Achterweg 4 in Nieuwkoop en be-
gint om 20.00 uur. De Singings Kids 
zingen Winter Wonderland, Child-
ren of the World en Sing With Joy 
at Christmas samen met Marcan-
do. De muziek van Singing Kids past 
heel mooi bij de muziek van Klein-
koor Marcando, waar de focus nog 
steeds ligt op het zingen van geva-
rieerde muziek bestaand uit jazz, 
modern en licht klassiek. Marcando 
zingt o.a. The Snow van Elgar, hier-

bij ondersteund door Tricinium. Tri-
cinium zingt zelfstandig Magnificat 
van Pergolesi. De Singing Kids zin-
gen Silent Night tweestemmig met 
drie boven stemmen van Marcan-
do. Het wordt een boeiende en soms 
vertederende avond. De muziek van 
de koren loopt mooi in elkaar over. 
Jaco Kruijswijk begeleidt het concert 
aan de vleugel en Ton Vendel op gi-
taar. Singing Kids staat nu een jaar 
o.l.v. zangpedagoge Deborah de Lie-
ver en naast kleine optredens wordt 
dit het eerste echte concert van de-
ze kinderen. Singing Kids, Marcando 
en Triciniu vormen samen al 15 jaar 
de vereniging NMT. Algehele leiding 
is in handen van Johan de Keizer

Kom naar de open dag 
van Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen is meer dan 
een goed voornemen. Wil jij je goe-
de voornemen werkelijkheid laten 
worden? Slimness is inmiddels dé 
ervaringsdeskundige op het gebied 
van afvallen. Slimness heeft name-
lijk een mini cursus samengesteld 
met nuttige informatie om effectief 
en efficiënt af te vallen. Deze cursus 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars zelfs vergoed! Reserveer daar-
om op zaterdag 17 december 2016 
van 10.00 tot 14.00 uur een plekje 
in je agenda, want dan organiseert 
Slimness een OPEN DAG. Hier kun 
je kosteloos je BMI en middelom-
trek laten meten, krijg je informatie 
over gezond afvallen en is er de mo-
gelijkheid om je op te geven voor de 
groepscursus. 

Deze nieuwe cursus ‘afvallen in 
groepsverband’ gaat 18 januari 2017 
weer van start. Individueel en met 
z’n tweeën afvallen is ook moge-
lijk. Dat kan op elk moment. Voor al-
le duidelijkheid: Slimness werkt niet 
met eiwitshakes, zakjes of met pil-
len dus geen jojo-effect, maar blij-
vend resultaat. Bij Slimness leer je 
je voedingspatroon aanpassen ofte-
wel afvallen zonder poespas. Wil jij 
afvallen? Kom dan 17 december al-
vast je voedingsdagboek ophalen, 
of kom je opgeven, want vol = vol. 
Laat je goede voornemen werkelijk-
heid worden! 
Slimness, Bozenhoven 19 a 
Mijdrecht, tel. 0297 765027, slim-
ness.nl

Geslaagde “klassieke” 
uitdaging op de Schakel
De Hoef - Hoe laat je kinderen ken-
nis maken met zoiets als klassieke 
muziek? Een uitdaging die pianiste 
Irina Parfenova graag aangaat met 
een interactief klassiek kindercon-
cert. Een Try out van dit bijzondere 
project vond plaats op basisschool 
de Schakel. Het werd een hele leu-
ke, maar zeker ook indrukwekken-
de middag.
Doelstelling van het project is klas-
sieke muziek toegankelijk te maken 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
10 jaar oud. Maar ook om kinderen 
kennis te laten maken met echte ar-
tiesten en een echt concert. Want 
wat is dat eigenlijk precies? Het 
concert werd gegeven door pianiste 
Irina Parfenova en zangeres Luc Ket. 

Vooral het klassiek zingen maakte 
indruk: “de mevrouw kon heel hard 
en heel hoog zingen!” 
Door kinderen actief bij het het con-
cert te betrekken, opdrachtjes te 
geven en attributen te gebruiken 
werd het verhaal achter de muziek 
verteld. Dat muziek tot de verbeel-
ding spreekt bleek uit de tekenop-
dracht die aan het concert is gekop-
peld. Opnames van het concert zijn 
op een later moment in de klassen 
opnieuw afgespeeld. Geïnspireerd 
door de muziek maakten de kinde-
ren mooie tekeningen over de mu-
ziekstukken. Een zeer geslaagde ac-
tiviteit om de wereld van kinderen te 
verbreden met muziek die voor hen 
niet alledaags is.





 
04   Nieuwe Meerbode  •  30 november 2016

Na drie weken toch verklaring 
wethouder Goldhoorn
Vervolg van de voorpagina.

De wethouder tovert opeens aller-
lei geweldige resultaten uit de ho-
gehoed over het aantal geplaatste 
mensen uit de bijstand. De raadsle-
den die al maanden vragen om een 
goed toelichting op de genomen 
maatregelen worden steeds met 
een kluitje het riet ingestuurd. De 
wethouder kon niet vertellen wel-
ke acties tot welke resultaten heb-
ben geleid. En nu opeens wel? Met 
dit persbericht bevestigd wethou-
der Goldhoorn de vermoedens van 
velen opnieuw. Hij wil, via achter-
kamertjespolitiek, zijn zin door drij-
ven. Hij begrijpt echt niet wat hij de-
ze mensen aandoet. En hij begrijpt 
echt niet wat deze kwetsbare groep 
nodig heeft om te kunnen werken. 
En als hij straks na de verkiezingen 
weg is, heeft hij iets kapot gemaakt 
dat niet meer te repareren valt. Na-
melijk een gezonde werkvoorzie-
ning voor mensen die de extra be-
geleiding niet kunnen missen en die 
zo ontzettend graag gewoon wil-
len werken. Net als alle mensen die 
geen beperking hebben.
De wethouder stuurde de volgende 
antwoorden: 

Waarom dat onderzoek?
|Misschien is het niet bekend, 
maar al in de vorige raadsperiode 
werd gesproken over hoe het ver-
der moest met het sociaal werkbe-
drijf PAUW. Al voor 2014 is al naar 
de toekomstsituatie bij PAUW geke-
ken in verband met de komst van de 
wet Werken naar Vermogen die toen 
moest worden ingevoerd. Deze wet 
is niet doorgegaan, maar met ingang 
van 1 januari 2015 is wel de Partici-
patiewet ingevoerd. Door de komst 
van de Participatiewet werd duide-
lijk dat actie vereist is omdat mensen 
geen indicatie voor de Wsw meer 
kunnen krijgen. Er worden dus geen 
nieuwe mensen meer toegelaten tot 
de Wsw. Dat heeft gevolgen voor de 
bedrijfsvoering van PAUW.”

Wat zijn eigenlijk Wsw-ers?
“Wsw-ers zijn mensen met een be-
taalde baan die ondersteuning of 
begeleiding nodig hebben bij het in-
vullen van die baan. door fysieke of 
geestelijke beperkingen. Voor de-
ze groep is het extra lastig om pas-
send werk te vinden en te houden 
maar met de juiste begeleiding is 

dit prima mogelijk. Wij zijn daar blij 
mee, want deze mensen hebben net 
als iedereen recht op werk. Ook als 
opdrachtgever van Wsw-ers zetten 
wij ons in. Het gemeentehuis wordt 
schoongemaakt door medewerkers 
van PAUW en ik kan u zeggen dat ik 
geen betere schoonmakers ken dan 
de PAUW mensen”. 

Maar met het opheffen van 
PAUW zouden die mensen hun 
baan verliezen
“Dat zou je inderdaad uit de bericht-
geving in de media kunnen opma-
ken, maar niets is minder waar. De 
zes deelnemende gemeenten heb-
ben afgesproken dat alle Wsw-ers 
van PAUW hun baan houden en we 
doen ons best dat zoveel als mo-
gelijk bij de werkgevers waar ze nu 
werken te doen. In de nieuwe situa-
tie zorgen wij ook voor passende be-
geleiding die aansluit bij wat zij nu 
gewend zijn. Het enige dat wij an-
ders organiseren is het aanbod van 
werk”. 

Anders organiseren?
“Ja, anders organiseren. De Wsw 
maakt deel uit van de Participatie-
wet. In onze gemeente vallen ruim 
470 mensen onder deze wet. Dan 
moet je denken aan ruim 60 mensen 
die werken via de Wsw en iets meer 
dan 400 personen die een bijstands-
uitkering ontvangen. Al deze men-
sen zijn erbij gebaat dat zij werk ver-
richten. En als dat nog niet betaald 
kan, zoeken we naar vrijwilligers-
plaatsen, want iedereen moet per-
spectief hebben. Daar hebben we 
een aantal maatregelen voor getrof-
fen, die ook echt werken”.

Welke maatregelen?
“Werkgevers zijn nodig om mensen 
te laten werken, of het nu Wsw-ers 
of mensen uit de bijstand zijn. Ge-
lukkig hebben wij in onze gemeente 
veel betrokken ondernemers die zo-
wel Wsw-ers als mensen uit de bij-
stand werk aanbieden. De samen-
werking met de werkgevers is rond-
uit goed te noemen. Deze werkge-
vers hebben vacatures, die zij sa-
men met Stichting Tympaan-De 
Baat via het platform www.deron-
devenerwerkt.nl bekend maken. Ui-
teraard niet alleen voor onze doel-
roepen, maar ook ZZP-opdrachten, 
stages, vrijwilligerswerk en reguliere 
banen. Er is in de samenleving van 

onze gemeente heel veel betrokken-
heid om mensen perspectief te bie-
den op werk. Om onze mensen uit 
de bijstand te krijgen hebben we het 
Werkcentrum ingericht. Daar wordt 
er alles aan gedaan, via een inten-
sief programma, om iedereen ar-
beidsfi t te krijgen. Tenslotte hebben 
we als gemeente accountmanagers 
die samenwerken met bedrijven met 
als doel een goede match te maken 
tussen het werk dat er is en men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt.”

Klinkt leuk, maar resultaten?
“Feit is dat de economie aantrekt en 
er ook weer meer banen beschik-
baar komen. In de praktijk blijkt ech-
ter dat het lastig is om mensen met 
een bijstandsuitkering aan het werk 
te krijgen. In de rest van Nederland 
is het totale bijstandsbestand met 
5% gestegen. In onze gemeente zie 
je een lichte daling en dat is toe te 
schrijven aan de door ons genomen 
maatregelen. In totaal hebben we dit 
jaar hebben dan 175 mensen de bij-
stand verruilt voor werk.” 

Maar plaatsen jullie dan ook 
nieuwe mensen, die vroeger in 
de Wsw terecht zouden komen?
“Zoals bekend bestaat de instroom 
in de Wsw niet meer. Deze mensen 
komen nu in aanmerking voor de zo-
geheten garantiebanen. Dit zijn de 
125.000 banen die gecreëerd zou-
den worden bij de overheid, maar 
vooral in het bedrijfsleven. De men-
sen die vroeger in de Wsw terecht 
zouden komen, krijgen een keu-
ring en komen dan in het zogehe-
ten doelgroepenregister, te vergelij-
ken met de vroegere Wsw. Een deel 
van deze mensen zijn een direc-
te verantwoordelijkheid van de ge-
meente. En ja, deze mensen plaat-
sen we ook. Dit jaar hebben we al 12 
mensen uit het doelgroepenregister 
geplaatst. Dit lijkt niet veel, maar als 
je het afzet tegen het totaal van de 
60 mensen dat nu in onze gemeen-
te woont en via PAUW aan de slag is, 
is het duidelijk dat wij de uitdaging 
on “nieuwe” mensen te plaatsen 
die vroeger in de Wsw terecht zou-
den komen, prima aan kunnen. Het 
is namelijk niet zo dat deze groep er 
in één keer bijkomt. Als je ons aan-
tal plaatsingen vergelijkt met ande-
re gemeenten steken wij er echt po-
sitief bovenuit. Wij hebben in de af-

gelopen maanden er voor gezorgd 
dat er mensen aan de slag zijn bij 
bijvoorbeeld Jordan, Albert Heijn en 
Nespresso.” 

Nu terug naar PAUW, wat 
verandert er dan?
“Eerst ga ik vertellen wat er blijft. 
Wsw-ers houden hun baan en hun 
begeleiding. Vast staat dat PAUW 
in de huidige vorm, zonder nieu-
we instroom een sterfhuis zou wor-
den. Elk jaar neemt het aantal WSW-
ers in dienst van PAUW af met 6%. 
Dat betekent een voortdurende re-
organisatie en dat wil niemand. Met 
dit uitgangspunt heb je 2 mogelijk-
heden: Of je brengt de activiteiten 
van de gemeente om mensen aan 
werk te helpen richting PAUW of 
je brengt de Wsw onder bij de ge-
meente . Voor dat laatste heeft het 
college, net als de colleges van B&W 
van de gemeenten Vianen, Nieuwe-
gein en Lopik, gekozen. 
Zoals gezegd zijn wij niet alleen 
verantwoordelijk voor de Wsw-ers, 
maar voor een veel grotere groep 
mensen die moeizaam aan de slag 
komen. Wij zien deze groep als een 
geheel. Door ze allemaal naar werk 
te begeleiden kunnen we expertise 
van begeleiding en accountmana-
gers beter benutten en kunnen we 
voor iedereen aan nog betere resul-
taten werken.”

Waarom zijn de Wsw-ers 
geïnformeerd terwijl de 
gemeenteraad nog een besluit 
moet nemen? Geeft dat niet 
alleen maar onzekerheid?
“Ik snap die vraag niet echt. Om wie 
gaat het eigenlijk? Volgens mij zijn 
de Wsw-ers het belangrijkst. Dan 
moet je hen informeren. Als je ze 
niet informeert over het voorstel dat 
in de raad besproken gaat worden, 
sla je echt de plank mis, dan neem 
je ze niet serieus. En dat doe ik wel. 
Voorstellen die het college doet aan 
de gemeenteraad zijn openbaar. Wij 
willen niet dat mensen dit nieuws uit 
de krant moeten vernemen en daar-
om heeft het bestuur van PAUW, be-
staande uit de wethouders van elke 
deelnemende gemeente, er voor ge-
kozen om deze groep mensen per-
soonlijk te vertellen wat de plannen 
zijn. Dat was niet makkelijk, maar 
wel het juiste om te doen.” , aldus 
wethouder Goldhoorn in zijn ver-
klaring. Om alle betrokkenen bij de 
nieuwe organisatie van de Wsw te 
informeren heeft het bestuur een in-
formatiepagina gemaakt. Op www.
toekomst-grsw.nl staat precies te 
lezen wat de huidige plannen zijn 
en hoe de toekomst er in de deelne-
mende gemeenten uitziet.

Swing en Brass
Vinkeveen - Zaterdag jl. heeft 
Brassband Concordia uit Vinkeveen, 
onder leiding van de nieuwe diri-
gent Thomas Eveleens, een optre-
den gegeven met als thema Swing 
en Brass. Voor een uitverkochte 
zaal werd een gevarieerd program-
ma afgewerkt met klassieke brass-
band werken en swingende pop- 
en fi lmmuziek. De avond werd ge-
opend met het stuk ‘Jazzimut’, in 
2009 geschreven als herkennings-
melodie voor het Zwitserse brass 

ensemble Azimuts Brass. Daarna 
werd het klassieke stuk ‘Oregon’ 
gespeeld, een muzikale fantasie 
waarbij de luisteraars aan de hand 
van een treinreis meegevoerd wor-
den door het boeiende landschap 
van deze Amerikaanse staat. Ver-
volgens speelde de band een med-
ley van de fi lmmuziek van Walt Dis-
ney’s fi lmreeks ‘Pirates of the Ca-
ribbean’, en muziek uit de bekende 
fi lm ‘Crimson Tyde’. Na deze swin-
gende werken werd ‘Lord Tullamo-

re’ uitgevoerd, een driedelige com-
positie waarmee de componist Carl 
Wittrock zijn visie geeft op de Ierse 
volksmuziek. Deze compositie bevat 
zowel briljante passages als ook ly-
rische momenten van rust, voor de 
bandleden een uitgelezen kans om 
hun technische vaardigheden aan 
het publiek te laten zien. Dit stuk 
was de opmaat voor ‘Une Belle His-
toire’, de brass uitvoering van de be-
kende single van de Franse pop-
groep Michel Fugain & Le Big Ba-
zar. Na de pauze werd begonnen 
met ‘Gonna fl y now’, het thema lied 
uit de fi lm ‘Rocky’, en direct daarna 
een uitvoering van het rustige num-

mer ‘Calling Cornwall’, met daar-
in mooie solo’s van Euphonium en 
Cornet. Het programma werd even 
onderbroken om twee muzikan-
ten in het zonnetje te zetten. Rinus 
Borst werd bedankt voor 35 jaar in-
zet voor de vereniging als bestuurs-
lid en beheerder van de instrumen-
ten. Jan van Peursem werd bedankt 
voor 7 jaar voorzitterschap. Beiden 
kregen een bos bloemen aangebo-
den. Vervolgens was het weer spek-
takel met ‘That’s the Way I like’em‘, 
een medley van bekende popmu-
ziek. Daarna ging de band los met 
de bekende concertmars ‘Arsenal‘, 
een stuk geschreven voor de vie-
ring van het 50-jarig bestaan van de 
Harmonie van het Spoorwegarse-
naal uit Mechelen in België. Dit stuk 
is al door diverse bekende Brass-
bands opgenomen. Een instrumen-
tale compositie geschreven voor de 
fi lm ‘The Pink Panther‘ bracht het 
publiek weer naar de fi lmmuziek, 
en de avond werd afgesloten door 
de brass uitvoering van het rock-
nummer ‘The Final Countdown’. Na-
dat verschillende mensen met een 
bos bloemen waren bedankt voor 
hun inzet voor deze zeer geslaagde 
avond, gaf de Brassband nog een 
toegift met de herkenningsmelodie 
uit de TV-serie ‘Hawaii Five-0’. Wilt u 
meer weten van Brassband Concor-
dia, bezoek dan onze website www.
brassband-concordia.nl.

Het concert “What about 
Angels”
De Ronde Venen – Het concert 
was volgens de toehoorders een ge-
slaagd concert op hoog niveau!
De Klassieke Afdeling van de Zang-
school Greetje de Haan/Kunst De 
Ronde Venen zong onder andere
Muziek van Schubert: “Ein Grosses 
Halleluja”, dat ook wel gekscherend 
Schlachtgesang genoemd wordt, 
vanwege zijn moeilijkheidsgraad.
Dit werk werd voor drie-stemmig 
vrouwenkoor werd bewerkt door de 
componist Diabelli na de dood van 
Schubert. Schubert schreef het oor-
spronkelijke werk voor bariton en 
orkest/piano. De (semi-)professio-
nele zangeressen Wilma Schoen-
maker, Carin Bremer en Sandra 
Hermans zongen heel muzikaal in 
klankblokken, wat betekent alle-
maal even luid zongen zodat de ak-
koorden goed doorkwamen.
Cathelijn Gelderloos, als aanstor-
mend jong 13-jarig talent, bege-
leidde zichzelf (uit het hoofd) en 
met veel verve op de vleugel bij het 
lied van Bruno Mars: Talking tot he 
moon. De titelsong werd door Don-
na Veenhof gevoelig, ontwapenend 
ingezet en tot en met de hoogste 
hoge noten bleef ze stemvast, om 
aan het einde van het lied weer ste-
viger en lager met de tekst: “It’s not 
about Angels?” te eindigen.
“That man” werd door Annema-
rie Stolwijk swingend en levendig 
neergezet. Met je ogen dicht waan-
de je je bijna bij een concert van 
Caro Emerald zelf. Kenzy van Dijk 
(9 jr.) zong vervolgens heel schat-
tig en ontroerend in haar prachti-
ge outfi t het Kinderen voor Kinde-
ren lied “Voor altijd jong” voor haar 
eigen opa en oma die ook in het pu-
bliek zaten! Geweldig dat ze daar zo 
in haar eentje durfde te gaan staan 
blinken. 

Trots
Opa en oma waren zichtbaar heel 
trots op hun kleine kleindochter!
Nine million bicycles in Beijng werd 
ingetogen gezongen Marleen Der-
kx die zichzelf begeleidde op de gi-
taar. Jaap Delver, Suzuki Fluitdo-

cent bij de KRDV, omspeelde met 
zijn mooie toonvorming op de alt-
fl uit deze getoondichte liefdesver-
klaring. De solisten zongen samen 
met het publiek “You are so beau-
tiful” van Joe Cocker en “You make 
me feel” van Aretha Franklin maak-
ten van het concert “What about 
Angels”, en daardoor beleefden het 
publiek nog meer wat een emotio-
nele belevenis zingen is. Dick Hes-
selink, hier aan het werk als zanger 
(maar ook hoorndocent bij KRDV), 
vertolkte heel muzikaal “Das Wan-
dern” uit de cyclus “Winterreise”.
Heel theatraal en welluidend klonk 
uit de mond van Sandra Hermans: 
“Porgi Amor”” uit het bekende ope-
ra La nozze di Figaro. Zij studeert bij 
Greetje voor het Conservatorium/
Schumann Academie. Van Brahms 
werd door alt Margreet Weenink 
“Meine Liebe ist grün” warm en lief-
devol neergezet. De Hongaarse Vik-
toria Bori speelde gepassioneerd 
een populair-klassiek geïmprovi-
seerd intermezzo. Samen met Jaap 
Delver en Greetje de Haan voer-
den ze delen uit Cantatas van Hän-
del uit: ”Pensieri Notturno Di Fil-
li” en “Cosi fi da ella vive.” Aria’s uit 
17-de 18-de eeuw met diepzinnige 
wijze teksten, (respectievelijk) over 
“Verstoorde vrede”: “Gevangen zijn 
in de ketenen van de liefde”, en “Ie-
mand die zijn vreugde bedroog en 
daardoor ging reageren als een ap-
paraat dat niet weet…. Door de ge-
dachten verhuisde de genegen-
heid…..” Anemarie sloot de muzika-
le avond af met een song van Maria 
Mena met een knipoog naar de ko-
mende Kerst: “I wanna go home for 
Christmas.”
De borrel smaakte na alles des te 
beter, in deze mooie nieuwe loca-
tie van Kunst Rond De Venen, (in 
de losse lokalen) op het plein van 
de Driehuisschool. Het volgende 
(Kerst) Concert zal weer vol muzi-
kale verrassingen en sfeervolle mu-
ziek zijn en plaatsvinden in Gerar-
dus Majella, Bozenhoven 157, aan-
vang 19.30 u. Hopelijk komt u dan 
ook luisteren en meezingen!

Fraai fotowerk te bekijken 
in Mijdrecht
Mijdrecht - Bij veel mensen is in-
middels bekend dat Fotoworkshop 
De Ronde Venen een actieve club 
is met even zoveel actieve leden. El-
ke thema wordt serieus uitgewerkt, 
besproken en beoordeeld. Meestal 
zijn er nieuwe thema’s maar soms is 
er ook een terugkerend thema zo-
als het thema: ‘Vrij werk’. De foto’s 
van het thema ‘Vrij werk’ kunt u van-
af deze week in het Gezondheids-
centrum aan de Croonstadtlaan 1 te 
Mijdrecht bekijken. Vrij werk is di-
vers; prachtige architectuur-, por-
tret-, natuur-, avond-, macro-, en 
creatieve foto’s komen voorbij. Bij-
gaande foto van Marianne Wusten-
hoff is een voorbeeld van een cre-
atieve macrofoto waar de kleu-
ren vanaf spatten. De een vindt het 
mooi, de ander vindt het lelijk. Fo-
to’s maken, beoordelen en bekij-

ken is niet alleen een kwestie van 
techniek maar evenzeer van smaak. 
Het is daarom des te leuker om de-
ze tentoonstelling met zoveel di-
versiteit te gaan zien. In de biblio-
theek aan de Van der Haarlaan 8 in 
Mijdrecht komt een deel van de ten-
toonstelling te hangen van een ‘Fo-
tobeeld van Leiden’. Deze foto’s wa-
ren eerder te zien in De Veenhart-
kerk en maken een rondje door de 
Ronde Venen. In het Hofl and Me-
disch Centrum aan Hofl and 48-56 
te Mijdrecht komen foto’s te han-
gen van 2 leden van de club. Een se-
rie foto’s van Roswitha van Vliet die 
gemaakt zijn in het blauwe uur, de 
tijd voor zonsopkomst en na zons-
ondergang, die aan foto’s een fraaie 
blauwe gloed geeft. Tevens komt er 
een serie foto’s van Cuba te hangen, 
gemaakt door clublid Paul Hooge-

veen. Een kleurrijke en bijzonde-
re serie uit een bijzonder land. Van-
af 18 december kunt u in Abcoude 
in het Piet Mondriaangebouw aan 
de Broekzijdselaan 46-a eveneens 
een deel van de tentoonstelling ‘Fo-
tobeeld van Leiden’ bekijken. Foto’s 

van een stad met een rijke historie 
maar ook een studentenstad bij uit-
stek. Dat er in Leiden genoeg te fo-
tograferen is, blijkt wel uit deze ten-
toonstelling.

Foto: © Marianne Wustenhoff

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...

Alles samen delen
Dit tafereeltje spotte ik bij de achterburen van mijn ouders in Meer-
wijk. Twee halsbandparkieten en een grote bonte specht bezig met 
de aangeboden pinda’s en vetbolletjes. Luxe restaurant dus!

Inge Huisman uit Uithoorn
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Vogelexcursie:
Ganzen in de Polder
De Ronde Venen - Elk najaar ko-
men duizenden ganzen overwinte-
ren in de polders van De Ronde Ve-
nen. Ze komen vanuit hun broed-
gebied in het Hoge Noorden, bo-
ven de poolcirkel. Het zijn meestal 
kolganzen, opvallend door een wit-
te vlek rond de snavelbasis ( kol), 
roze snavel en zwarte strepen op 
borst en buik. Soms zitten er, dui-
delijk zichtbaar door hun zwart-wit-
te tekening, brandganzen tussen. 
Kolganzen broeden in de zeer korte 
zomer in Noord-Rusland en Siberië. 
Twee keer per jaar vliegen ze heen 
en weer. Per reis tussen de 3500 en 
5000 km. Als de ganzen daar aan-
komen sneeuwt het nog en als ze al 
of niet met jongen vertrekken, be-
gint de eerste sneeuw alweer te val-
len. Wanneer hun broedsel mislukt 
is, is er geen tijd voor een nieuwe 
poging. In oktober komen de eerste 
gezinnetjes hier aan en vanaf no-
vember loopt hun aantal snel op tot 
wel 10.000 vogels in januari. 

Overwinteren
Elders in Nederland, vooral in Fries-
land en Zeeland, overwinteren wel 
enkele 100.000en kolganzen. Over-
dag zoeken ze voedsel op gras-
land of een pas gemaaide mais-
akker. ’s Nachts slapen ze op het 
open water, zodat bijvoorbeeld vos-
sen ze niet kunnen verrassen in de 
slaap. Botshol, de Waverhoek en de 
Nieuwkoopse Plassen zijn in on-
ze omgeving zulke slaapplaatsen. 
Als de ganzen deze plassen ’s mor-
gens verlaten doen ze dat met veel 

gegak. Het is steeds weer spannend 
voor de plaatselijke gans-watchers 
: In welk weiland zullen de ganzen 
vandaag neerstrijken om te foera-
geren? Ga mee op zaterdag 3 de-
cember, trek passende kleding aan, 
neem koffi e/thee mee voor onder-
weg en vergeet je verrekijker niet. 
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur. Terug rond 12.00 uur. De 
excursie is per auto. We proberen 
met zo weinig mogelijk auto’s te rij-
den. Kosten: geen. (vergoeding au-
tokosten in overleg met de bestuur-
der). Aanmelden: niet nodig. Afge-
lastingen staan ca. 1 uur voor aan-
vang van de excursie op de websi-
te: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn. Info en excursieleider: Roy 
de Dood (06-23559528)

Een avond vol muziek uit 
Nederland en Turkije
Mijdrecht- Op zaterdag 10 de-
cember 2016 organiseren wij een 
muziekavond vol muziek uit Ne-
derland en Turkije, dit onder de 
naam ROOTS. In ‘t Oude Parochie-
huis gelegen aan de Bozenhoven 
152 in Mijdrecht kunnen de liefheb-
bers van Nederlandstalige en Turks-
talige muziek van 20:00 uur tot 23:00 
uur genieten van optredens van on-
der andere Elza, Angela, Aylin, Se-
lin, Jordy en Antonio. Een avond vol 
verrassingen uit Nederland en Tur-
kije. Deze muziekavond is een ver-
volg op de dialoogdagen die wij in 
het jaar 2016 op verschillende da-
gen hebben georganiseerd. Op deze 
dialoogdagen kregen de inwoners 
uit de gemeente De Ronde Venen 
de kans om met elkaar in gesprek 
te gaan aan de hand van het the-
ma roots. Tijdens deze gesprekken 
hebben de deelnemers het idee ge-
opperd om het dialoogjaar 2016 op 

een feestelijke manier af te sluiten.  
De artiesten die in dit bericht zijn 
vermeld treden belangeloos op. 
Dankzij deze vrijwillige inzet van 
de artiesten is de avond mogelijk 
geworden. Langs deze weg willen 
wij deze artiesten daarom nogmaals 
hartelijk bedanken voor hun vrijwil-
lige bijdrage. De entree voor deze 
avond kost 5,- per persoon en komt 
ten goede aan de Voedselbank De 
Ronde Venen. 
U kunt alvast uw kaart reserve-
ren door het formulier op onze web-
site  www.wereldin.nl in te vul-
len en te verzenden of door te bel-
len naar 06-87875057. Wij hopen 
op uw komst op deze bijzondere 
avond. Het zou de muziekavond en 
de Voedselbank DRV enorm helpen 
als u zoveel mogelijk familie, vrien-
den, kennissen, buren etc. zou wil-
len uitnodigen voor deze bijzondere 
muziekavond.

Koetjes en kalfjes

Het is weer de tijd van het jaar, de 
gezellige donkere tijd van feest-
dagen maar ook de dure tijd van 
zorgverzekeringen. De afgelopen 
weken kwamen de reclames weer 
bij bosjes voorbij. Miljoenen wor-
den besteed om ons over te halen 
over te stappen. Persoonlijk vind 
ik het belachelijk dat men zorg-
geld hiervoor inzet, maar de klei-
ne 40 miljoen is maar een fractie 
van de bedragen die in de zorg 
omgaan. Wat me veel meer irri-
teert is het doolhof van verzeke-
ringen en aanvullingen waaruit 
je zogenaamd kan kiezen. Kie-
zen is natuurlijk goed, zolang je 
weet wat je kan kiezen en waar-
om je bepaalde keuze wel of niet 
zou moeten maken. Helaas is dat 
bij zorgverzekering meestal niet 
inzichtelijk. Veel mensen kiezen 
op basis van prijs, angst (verkeer-
de raadgever) of op basis van re-
clame advies (vaak misleidend). 
Om deze reden zijn er veel men-
sen niet juist verzekerd, vaak zelfs 
enorm over verzekerd. En een 
groep onderverzekerd die een 
enorm eigen risico nemen maar 
dit niet kunnen betalen. Als je je 
een beetje verdiept in de basis-
verzekering zal je uitvinden dat 
de meeste kosten voor zorg daar-
uit vergoed worden. Alleen kos-
ten zoals alternatieve genees-
kunde, tandarts. Of Fysiothera-
pie moeten aanvullend worden 
verzekerd. Nou ja moet, het kan 
goedkoper zijn die paar keer zelf 
te betalen ipv maandelijks de kos-
ten voor de verzekering die soms 
wel 60 euro is te betalen. dat gaat 
ook op voor tandarts enz. Nu is 
daar wel een kleine valkuil. Men-
sen met een kleine beurs kunnen 
een risico van extra kosten zoals 
20x fysio of het eigen zelf geko-
zen eigen risico van 875 euro of 
een ingreep zoals een wortelka-
naalbehandeling bij een tandarts 
niet betalen. Dan kan een rela-
tief goedkope verzekering en een 
laag eigen risico toch handig zijn. 
Zo zie je het blijft lastig. 
Nog lastiger wordt het als je rond-
uit wordt voorgelogen of mini-
maal misleid. Dit jaar gaan de 
kosten voor zorg aanzienlijk om-
hoog. Gemiddeld hebben we 
het over een 100 euro (9�) op 
de basis verzekering. Daarover 
wordt sussend door verschillen-
de instanties en verzekeraars ge-
zegd, ja dat is zo maar de afge-
lopen 10 jaar is de prijs niet ver-
hoogd en vergeleken met het ou-
de particulier en ziekenfonds sy-
steem zelfs goedkoper dan het 
was. Dit is niet waar en minstens 
zeer misleidend zo niet totaal on-
juist en gelogen. Men rekend dan 
voor gemak namelijk met een in-
fl atiecorrectie van 1.9� over de af-
gelopen 10 jaar. (Dit is feitelijk al 
net zo onjuist als de 4� die de be-
lastingdienst rekend over spaar-
geld). Maar zelfs als dat getal zou 
kloppen en je met 1.9� rekend 
gaat deze niet hoger Daan oud 
systeem theorie, alleen maar op 
voor mensen die particulier ver-
zekerd waren (voornamelijk ho-
gere inkomens en zelfstandige) 
en mensen die toraal geen zorg-
kosten hebben. Want het eigen ri-
sico wordt voor het gemak maar 
even vergeten. Deze kosten die 
het ziekenfonds niet kende is de 
afgelopen jaren gestegen van 150 
naar 385 per jaar, voor een grote 
groep mensen die niet kunnen 
kiezen of ze wel of geen zorg ge-
bruiken maar er van afhankelijk 
zijn is de zorg dus minimaal 385 
euro per jaar duurder. (Uitgaande 
van de onware 1.9� infl atiecorrec-
tie) dat is een stijging in zorgkos-
ten van bijna 40� tov 2006 boven-
op de infl atiecorrectie van 1.6�, 
want als we die meetellen zitten 
we op bijna 60�. Heb ik het nog 
niet eens over het fenomeen dat 
ouderen standaard hogere pre-
mie betalen dan jongeren. 
Nu weet bijna iedereen dat de 
zorgkosten in ons land elk jaar ho-
ger worden en dat daar wat aan 
moet gebeuren. Als chronisch zie-

ke door een ongeval weet ik dat je 
er niet voor kiest om dagelijks gif 
in je lijf te stoppen om enigsinds 
normaal te kunnen bestaan. Door 
het hebben van een ziekte is vaak 
je inkomen al lager, om dan ook 
nog fi nancieel gepakt te worden 
onder het motto de gebruiker be-
taald is niet solidair en vanuit ons 
polderstelsel verwerpelijk. Kun-
nen de kosten omlaag is dan de 
vraag? Ja dat kan. Elk jaar is een 
een groep van 350.000 nederlan-
ders die geen zorgpremie betaald 
om welke reden dan ook. Deze 
kosten moet dus worden opge-
bracht door de andere verzeker-
den. Het excuus niet kunnen be-
talen gaat voor mij dan vaak niet 
op, aangezien de laagste inko-
mens een subsidie krijgen voor 
deze kosten. Vaak is het dan ook 
onwil, of verkeerde keuze door ei-
gen risico te hoog of verslaving 
of verzin maar een reden. Dit kan 
vrij simpel opgelost worden naar 
mijn mening. Iedere Nederlan-
der is verplicht zich te verzekeren 
voor de basiszorg. Als de overheid 
daar nu een basis bedrag voor 
vaststeld in overleg met de verze-
keraars, deze kosten bijvoorbeeld 
€99,- word maandelijks van inko-
men of uitkering afgetrokken. Zo-
dat de basiskosten zijn voldaan. 
Voor aanvullende verzekering en 
vrije zorgkosten enz. Kan je je dan 
bijverzekeringen bij de zorgver-
zekeraars. Betaal je daar je premie 
niet, vervalt je aanvullende zorg 
en val je terug op de basis. Denk 
je dat je een eigen risico van 875 
euro kan veroorloven, dan betaal 
de de premie vooraf, zodat je later 
jiet een ander met jou keuze op-
zadelt.
Verder zou ik iedereen aanra-
den een s goed te kijken wat je 
nu daadwerkelijk denk te gebrui-
ken aan zorg en wat je gebruikt 
hebt. De afgelopen jaren. Vaak is 
een aanvullend pakket echt niet, 
nodig omdat daar dekkingen in-
zitten die je niet nodig hebt. Een 
echtpaar van 70+, heeft niets aan 
een dekking voor kraamzorg. Of 
anticonceptie, of therapie tegen 
acne. Maar ook mensen in een 
verpleegtehuis waar vaak de ziek-
tekosten incl.Tandarts al vanuit de 
WGZ wordt betaald hebben geen 
aanvullende verzekering nodig. 
De basispolis vergoed vrijwel al-
les wat huisarts. Specialist of me-
dicatie aangaat. En het is allemaal 
al duur genoeg. Ons zorgstelsel 
is op zich een mooi stelsel, ech-
ter het wordt er de afgelopen ja-
ren niet beter op. Het solidaire 
gedeelte waar de sterke schou-
ders de zwakkere steunen ver-
toond barsten. De “IK” mentali-
teit en egoïsme komt steeds meer 
boven drijven. Misbruik of foutief 
gebruik van de zorg, komt ook 
steeds vaker voor. Neem de be-
richten dat ziekenhuizen via de 
eerste hulp vollopen met oude-
ren die door nieuwe beleid ner-
gens meer terecht kunnen. Behal-
ve schrijnend is dit ook gevaar-
lijk en kostbaar. Gevaarlijk omdat 
er geen bedden zijn voor “ech-
te” zieken zijn en kostbaar om-
dat een ziekenhuisbed een veel-
voud kost dan dat van een verzor-
gingshuis. Ik hoop dat deze co-
lumn mensen wakker zal schud-
den eens te kijken naar de eigen 
verzekering. Maar ook eens na te 
denken welke kant het op gaat 
met de zorg en of de kosten die 
je zelf maakt wel echt nodig zijn. 
een fysiotherapeut is geen sport-
school en een bril afnemen om-
dat het kan, niet omdat het moet, 
zoals de brillen zaken je via recla-
mes proberen aan te praten is niet 
zoals het zou moeten. Onze hui-
dige verzorgingsstaat is er een, 
waar misbruik, egoïsme en bu-
reaucratie elke dag terein winnen. 
Terwijl nuchter Nederlands beleid 
dit zo snel weer op orde zou kun-
nen krijgen.ik heb vertrouwen in 
het solidaire instinct van de Ne-
derlander, de ogen moeten alleen 
open.
JWK

De nieuwste onthulling 
van wethouder Polak
Nog voordat de bezwaarproce-
dure Verkeersbesluit Koningin 
Máximalaan is afgerond (en het 
advies van de bezwaarschriften-
commissie nog niet openbaar is) 
maakte VVD wethouder Polak in 
een speciaal daarvoor georgani-
seerde persbijeenkomst bekend 
dat onderdelen uit het Master-
plan zullen komen te vervallen 
dan wel gewijzigd zullen worden. 
Dit omvat echter ook onderdelen 
welke in de bezwaarprocedure 
aan de orde zijn gesteld en waar 
juist op grond van dat Masterplan 
het verweer van de gemeente is 
gebaseerd! Ook met zijn mede-
deling: “het dorpscentrum is dan 
ook niet langer meer het hoofd-
winkelcentrum” draait de wet-
houder eigenhandig Winkelcen-
trum Amstelplein de nek om (al 
is de gemeente daar, door middel 
van de “treiterstoplichten” bij de 
voetgangersoversteekplaats, al 
bijna een jaar mee bezig!). Wel-
licht is het handig om de wethou-
der op het volgende te wijzen:
In de Handreiking Verkeersbe-
sluiten van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), 
dus ook voor de gemeente Uit-
hoorn, staat in artikel 1.6 Belan-
genafweging: De Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) vereist zorg-
vuldigheid en belangenafwe-
ging bij totstandkoming van be-
sluiten, dus ook verkeersbeslui-
ten en schrijft voor dat het be-
stuursorgaan de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten en de 
af te wegen belangen vergaart. 
En ook: Om de rechtsreeks bij 
het besluit betrokken belangen 
goed af te kunnen wegen ver-
dient het aanbeveling om, voor-
al in omstreden en complexe si-

tuaties, een openbare voorberei-
dingsprocedure op grond van de 
Awb te volgen. De procedure om 
te komen tot een besluit wordt 
hierdoor wel wat langer. Belang-
rijk voordeel is evenwel dat de 
besluitvorming op een zorgvuldi-
ge wijze tot stand komt. Dat kan 
zijn vruchten afwerpen tijdens 
bezwaar- en beroepsprocedures. 
Wethouder Polak kan evenwel 
opnieuw niet langer wachten en 
kiest ervoor juist niet een open-
bare voorbereidingsprocedure te 
volgen en negeert daarmee op-
nieuw, evenals bij het eerder ge-
noemd verkeersbesluit, (waar-
tegen o.a. ook alle aangrenzen-
de gemeenten een bezwaar-
schrift hebben ingediend) de 
door de VNG bepaalde algeme-
ne regels en richtlijnen. Om zich 
vervolgens, evenals bij genoemd 
verkeersbesluit, aan haar al eer-
der verweten tunnelvisie vast te 
klampen, waardoor honderddui-
zenden euro’s gemeenschaps-
geld over de balk zijn gegooid. 
Ook voor de nieuwe opzet van het 
dorpscentrum is wederom reeds 
aan een stedenbouwkundig bu-
reau opdracht gegeven om vol-
gens door de gemeente aange-
geven richtlijnen een schets hier-
van te maken. Fijntjes voegt de 
wethouder hier nog aan toe dat 
de gemeenteraad uiteindelijk nog 
haar goedkeuring moet geven. 
Omdat deze raad ook instem-
de (niet unaniem) met het door 
58 bezwaarmakers (vermoedelijk 
succesvol) bestreden verkeers-
besluit, lijkt het nuttig en raad-
zaam om alsnog eerst een -door 
de VNG aanbevolen- openbare 
voorbereidingsprocedure te vol-
gen.

W. Wahlen uit Uithoorn

Winkelcentrum Amstelplein 

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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Wat is er de laatste tijd geschre-
ven over wethouder Anco Gold-
hoorn. Hij was toch zo’n aardi-
ge man. Vroeger kon ik gewoon 
Anco zeggen. Maar nu. Nu is hij 
Wethouder. Als hij wat doet dan 
staat hij meteen in alle kranten. 
Iedere politicus vindt het heerlijk 
om in het nieuws te zijn. Hij he-
lemaal. Jah! Anco staat graag in 
het nieuws. Bezoekje hier. Ope-
ning daar. Fotootje erbij. Gewel-
dig. En altijd even lachen. Waar-
om niet. Hij doet heel erg zijn 
best. Hij doet zo zijn best dat 
hij zichzelf voorbij loopt. Hij ver-
geet gewoon dat er nog meer po-
litici in de gemeente zijn en dat 
er nog meer bewoners zijn die 
het niet ( of helemaal niet ) met 
hem eens zijn. Hij doet stinkend 
zijn best. Oh wat doet die Anco 
zijn best. Hij heeft tegenwoor-
dig “één” ( nou ja Dat komt later.) 
doelstelling het milieu moet ver-
beteren. Het milieu moet verbe-
teren!!!!! Wij moeten meer papier 
ophalen. En iedereen moet mee-
doen. Echt waar. Iedereen “moet.” 
Nee “zal” meedoen. Het begon 
al met het plaatsen van die grij-
ze containers. ( Weer een erbij). 
Let op!! Wij zouden niet verplicht 
worden om een container te ne-
men. Wij waren vrij. Fijn toch! 
Maar in de vakantie- periode kre-
gen de inwoners van De Ronde 
Venen een brief met daarin een 

voorwaarde, je moest aangeven 
of je niet zo’n container zou wil-
len. Voor een bepaalde datum. 
Korte tijd! ( gemeente truc )Let je 
even niet op of ben je met vakan-
tie dan zit je ineens opgescheept 
met zo’n grote bak. Maar alleen 
laagbouw. Bij fl ats kan het niet. 
Dan moet je de grond in. Dus ge-
woon naar de straat met die pak-
jes en zakjes en doosjes of na-
tuur lijk naar de vereniging. Ho! 
Ho! Ho! Dat mocht eerst wel want 
dat was reuze milieuvriendelijk. 
En nu mag het ineens niet meer 
want nu is het zeker niet meer 
milieuvriendelijk. Dat is toch even 
gek. Dat is hartstikke gek. Van-
af 1972 is het milieuvriendelijk en 
nu in 2016 bepaalt de pappypa-
pier ineens dat het niet meer mag 
alsof het niet meer milieuvriende-
lijk is. Dat is gek. Ik ben zeker te 
stom om dat te begrijpen. Meer 
dan 40 jaar ben ik al met milieu 
en papier verzamelen bezig en nu 
heeft mijnheer de wethouder 2 
jaar in zijn portefeuille en weet hij 
het ineens veel beter. Daar moet 
wat achter steken. Dat gaan we 
uitzoeken. Ik hoor ook al dat hij 
gaat handhaven als je niet mee-
doet. Weet je wat fi jn is als je wet-
houder bent dan kun je handha-
ven. Dan kun je op je poot spelen. 
Wat ben je dan machtig zeg.

John. B. Grootegoed

Anders gezien

Jackie overhandigt het geld aan de stichting.

Jackie 10 jaar, start grote 
actie voor Stichting4Life
Wilnis - Jackie en haar groep 7 van 
de Willspoort school heeft de afge-
lopen maand veel geld ingezameld 
voor Stichting4Life. In de Willes-
poort-school heeft zij, met haar va-
der Rijk en haar beste vriendin Lois, 
allerhande waar verkocht. Jackie is 
bij heel veel winkels langsgegaan 
om te vragen of de winkeliers wat 
spulletjes over hadden. Ze kreeg te-
lefoonhoesjes, speelfi lms, bidons, 
bekers, kaarsen, armbanden, wollen 
sokken, ballen ,sjaals, een prullen-
bak van Feyenoord, een Ajax T-shirt 
en meer. Het was een drukte van 
belang bij de kraam. Iedereen wil-
de wat kopen. Binnen een uur was 
de kraam zo goed als leeg gekocht. 
De hele opbrengst is voor de stich-
ting. Zij wil daarmee zoveel moge-
lijk kinderen helpen om naar school 
te kunnen. 
Wij vroegen Jackie hoe ze op dit 
idee gekomen was. Ze vertelde dat 
op tv zag ze dat er veel kinderen 
zijn die geen deken hebben om on-
der te slapen. Kinderen die niet naar 

school kunnen om te leren lezen en 
schrijven. Ze besefte daardoor hoe 
rijk ze zelf is en wilde helpen. Dat is 
goed gelukt. Jackie heeft voor deze 
kinderen een bedrag van 500 euro 
opgehaald en dat gaat rechtstreeks 
naar scholen in Nairobi in Kenia. 
Jackie heeft de smaak te pakken. 
Het volgende goede doel is geld 
inzamelen voor deze stichting: ht-
tp://www.thepearlsofafrica.nl/. Ui-
teraard weer een stichting die zich 
inzet voor het welzijn van kinde-
ren en hun educatie! Zij wil mid-
dels dit artikel iedereen vragen mee 
te doen onder haar motto: allemaal 
een beetje is met zijn allen heel veel! 
Enthousiast geworden: kom in ac-
tie. Was alle auto’s in je straat, za-
mel lege fl essen in, of bedenk je ei-
gen actie. De opbrengst kan je dan 
op de website onder vermelding van 
PROJECT JACKIE doneren. Wil je op 
de hoogte gehouden worden van de 
opbrengst of heb je tip, vragen of 
ideeën, stuur dan een email naar rij-
kenrita@zonnet.nl.

Zorgverzekering
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Garage Mur grossiert in 
dinercheques
Mijdrecht - Beter gezegd: Garage 
Mur grossiert in klanten, van wie er 
maandelijks één via loting door ga-
rage-eigenaar Cees Mur een di-
nercheque krijgt overhandigd. Al-
dus was dit keer Jeroen Boots uit 
De Hoef de gelukkige prijswin-
naar. Joost is eigenaar van kweke-
rij Pluk de Dag aan De Hoef West-
zijde, vlakbij de brug over de Krom-
me Mijdrecht in de Oude Spoor-
baan. Joost is volgens zijn zeggen 
met twee auto’s al meer dan 12 jaar 
een tevreden klant bij garage Mur 
aan de Oosterlandweg. “We hebben 
voor zakelijk gebruik een Jeep en 
voor privé een Mazda en beide au-
to’s zijn hier in onderhoud,” vertelt 
Jeroen. “Ideaal, dicht bij huis, goe-
de service en korte lijntjes. Je weet 
bij Cees altijd waar je aan toe bent. 
Hij is een goed vakman op vrijwel 
alle gebieden waar het auto’s be-
treft, ongeacht het merk en dat is 
erg knap. Een allround monteur zou 
je kunnen zeggen. Bovendien zijn 
de facturen altijd heel duidelijk en 
vooral keurig in prijs. Cees zal je 
nooit beduvelen, hij is altijd erg eer-
lijk en vooral recht voor zijn raap als 
er tijdens een onderhoudsbeurt of 
APK door hem gebreken aan de au-
to worden geconstateerd.”
Jeroen was dus de gelukkige die 
maandagmiddag uit handen van 
Cees Mur de dinercheque van 75 
euro kreeg uitgereikt, te besteden 
bij Rendez Vous. De eigenaar van 

het gelijknamige garagebedrijf aan 
de Oosterlandweg verloot dit jaar 
telkens een dergelijke prijs onder 
zijn klanten die bij hem hun auto 
APK laten keuren en/of een onder-
houdsbeurt laten uitvoeren. Joost 
was speciaal naar de Oosterland-
weg was gekomen om de cheque 
in ontvangst te nemen en het tra-
ditionele bloemetje voor zijn vrouw. 
Jeroen: “Het was voor mij een he-
le verrassing dat Cees mij belde en 
zei dat ik de dinercheque had ge-
wonnen. Daar ga ik lekker met mijn 
vrouw en kinderen van eten bij Ren-
dez Vous. Verder is de Jeep die dit 
keer aan een onderhoudsbeurt toe 
was, door Cees weer weer tip-top in 
orde gemaakt. Dat is voor mij wel-
iswaar geen verrassing want daar 
kan je op rekenen bij Cees, maar ik 
blijf er altijd wel een goed gevoel bij 
hebben als je weet dat de auto dan 
weer geruime tijd veilig mee kan,” 
aldus een tevreden ogende Jeroen. 
Met deze leuke geste wil Cees Mur 
aan een stukje klantenbinding doen. 
Hij is bar trots op de groep auto-ei-
genaren die hun wagen voor APK, 
onderhoud en/of reparatie al jaren-
lang aan hem toevertrouwt. Om die 
reden wil hij ook een keer iets te-
rug doen. De actie nadert het einde 
van een jaar lang waarbij nog maar 
enkele klanten van Cees Mur in de 
prijzen kunnen vallen door de over-
handiging van een ’smakelijke’ di-
nercheque.

Start verkoop 7 kluswoningen 
aan Raadhuislaan
Mijdrecht - Vida Makelaars start 
op maandag 5 december 2016 na-
mens de gemeente De Ronde Ve-
nen met de verkoop van 7 kluswo-
ningen aan Raadhuislaan 27–45 in 
Mijdrecht.
De grootte van de woningen zijn 
vanaf 74 m2 en de kleinste kluswo-
ning kost 165.000,- inclusief gehele 
verbouwing. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom op de kijkdagen 
op zaterdag 10 december 2016 en 
14 januari 2017 van 11.00 –14.00 uur 
aan de Raadhuislaan nummer 45.
Tijdens de open dagen kunnen ge-
interesseerden kijken in de kluswo-
ningen, een eerste financierings-
toets door de Rabobank laten uit-
voeren en met hun vragen terecht 
bij het verkoopteam. Wethouder Da-
vid Moolenburgh: ‘Met de verkoop 
van deze woningen kunnen handige 
klussers hun eigen droomhuis reali-
seren. De kopers mogen samen met 
een architect de buitenkant van de 
woningen ontwerpen. De ‘binnen-
kant van de woning’ knappen de 
kopers zelf op.’ 

Kluswoningen zijn woningen waar-
bij kopers zowel gezamenlijk als met 
professionele hulp een woning op-
knappen. Adviesbureau Urbanner-
dam uit Rotterdam begeleidt straks 
tijdens dit proces de kopers van de 
kluswoningen aan de Raadhuislaan. 
De verkoop van de woningen start 
op maandag 5 december 2016 en 
de loting vindt plaats op donderdag 
26 januari 2017 door FFT notarissen. 
De kopers gaan vervolgens geza-
menlijk aan de slag met het ontwerp 
met een nog te selecteren architect, 
waarna zij een omgevingsvergun-
ning kunnen aanvragen. Eén aan-
nemer voert dan de verbouwing van 
alle woningen uit. De planning is dat 
de kopers eind november 2017 met 
de verbouwing van hun woningen 
kunnen starten. 

Meer informatie
De verkoop is in handen van Vida 
Makelaars uit Mijdrecht. Meer in-
formatie over het project vindt u op 
www.vidamakelaars.nl of via https://
www.facebook.com/kluswoningen/

Eis: Celstraf en TBS voor vernieling 
bedreiging en mishandeling
De Ronde Venen - Voor de recht-
bank van Utrecht heeft de offi-
cier van justitie een celstraf van 15 
maanden en TBS met dwangverple-
ging geëist tegen de de 53-jarige 
Dick de G. uit de Ronde Venen die 
vorig jaar november een ongeken-
de ravage aanrichtte bij zijn voor-
malig werkgever een meubelmake-
rij in Mijdrecht. 

De G. zou lijm over de admini-
stratie hebben gegooid, zoutzuur 
over printplaten hebben laten lo-
pen waardoor brand kon ontstaan 
en gereedschapskisten in de sloot 
hebben gekieperd. In een camper 
op het erf deed hij suiker in de tank, 

knipte hij de V-snaar door en liet de 
olie weglopen. Het bedrijf leed een 
ton schade en legde bijna het lood-
je. Naast de vernielingen bedreigde 
De G. zijn ex-baas en zijn familie. ,,Ik 
steek je hond in de brand, dat kas-
teel van je wordt een rokende puin-
hoop, je zal de rest van je leven over 
je schouder moeten kijken.´´, beet 
hij hem toe. Volgens De G. moest 
zijn ex-baas zich net zo slecht voe-
len als hijzelf. Aanleiding voor deze 
woede uitbarstingen was het ont-
slag van De G. twee jaar ervoor. Het 
bedrijf kwam vanwege de recessie 
in zwaar weer terecht en moest een 
aantal mensen wegsturen onder wie 
De G.. 

Heel de Hoef bakt
De Hoef - Op donderdagochtend 
24 november woei er een straffe 
noordoostenwind op de dijk in De 
Hoef. Het kon de kinderen van de 
Antoniusschool niet deren. Met ro-
de konen van de inspanning kwa-
men ze allemaal met hun zelfgebak-
ken Sinterklaasgebak naar school. 
Er was namelijk een bakwedstrijd : 
Heel de Hoef bakt. Een heel bijzon-
dere wedstrijd. De kinderen kregen 
de maandag ervoor een heel speci-
ale brief van de Pieten.
Ze waren druk bezig om een heer-
lijke taart voor de verjaardag van 
Sinterklaas te maken maar bakten 
er niets van. Alles mislukte en het 
werd een enorme bende. Welles Piet 
was ten einde raad en bedacht een 
slim plan. De kinderen van de Anto-
niusschool konden vast helpen. Ze 
schreven een wedstrijd uit en be-
loofden dat er een echte jury zou 
komen om te proeven en te beden-
ken wie het lekkerste gebak had ge-
maakt. Daar lieten de kinderen geen 
gras over groeien. Er moesten bood-
schappen worden gedaan,De spi-
on pieten zagen verhitte moeders 
door de gangen van de supermark-
ten vliegen. Er moesten recepten 
bedacht of uitgezocht worden. Na-

tuurlijk mochten de ouders toezicht 
houden en helpen maar de kinderen 
moesten het werk doen.
Op woensdagmiddag 23 november 
was het super rustig en stil buiten 
in De Hoef. De mobiele telefoon-
tjes maakten overuren want ou-
ders appten elkaar de vorderingen 
,maakten foto’s van de resultaten 
en van de puinhopen in de diver-
se keukens. Internet was compleet 
overbelast Een geweldige verzame-
ling baksels werd donderdagoch-
tend binnen gedragen en tentoon-
gesteld in de hal van de school. 
De jury ,bestaande uit bakker Ed, 
de opa van Davino en bakker Nel, 
de oma van Wessel, Lenny en Fen-
na mochten alles proeven en be-
oordelen. Ze kregen hulp van een 
echte Piet. Het was een hele moei-
lijke klus, eigenlijk konden ze ge-
woon geen keus maken. Alle kin-
deren hadden zo vreselijk hun best 
gedaan, kleine en grote taarten ge-
bakken en versierd.
Piet betrapte Sem op het feit dat hij 
twee taarten had ingeleverd. Voor 
straf moest hij een Sinterklaasliedje 
zingen. Dat deed hij uit volle borst.
De jury wilde graag van Thijs weten 
welk geheim recept hij gebruikt bij 

Inbraken
Na een reeks van bedreigingen en 
twee inbraken werd De G. in au-
gustus j.l. opgepakt nadat hij bij zijn 
psycholoog opnieuw bedreigingen 
aan het adres van zijn ex-baas uitte 
waar de hulpverlener zo van schrok 
dat hij naar de politie ging. Een zeer 
ongebruikelijke stap voor de psy-
choloog zo verklaarde deze later. In 
zijn gehele loopbaan van ruim veer-
tig jaar had hij dat nooit eerder ge-
daan. Volgens verschillende hulp-
verleners lijdt De G. aan een zieke-
lijke stoornis en zou hij verminderd 
toerekeningsvatbaar zijn geweest 
tentijde van de gepleegde delicten. 
De officier neemt dit advies over 

maar wil dat de man na het uitzitten 
van zijn celstraf in een kliniek wordt 
behandeld. Echter de getuigen-
deskundigen raadde een TBS met 
dwangverpleging juist af voor de 
verdachte. Het zou hem niet helpen. 
De G. zou met intensieve ambulan-
te hulp en een GPS-enkelband be-
ter thuis kunnen functioneren. 
Een deel van de feiten bekende de 
man. Hij sprak voor de rechtbank 
over zijn onmacht en frustratie na 
het ontslag. Maar ook meende hij 
dat hij geen bedreigingen had geuit 
maar vooral nachtmerries had ver-
teld aan zijn ex-baas toen hij hem 
na twee jaar weer voor het eerst zag 
in maart 2015. ,,Ik sliep slecht in die 
tijd en droomde van alles. ´´ Tijdens 
de zitting liet hij weten dat hij ach-
teraf veel spijt heeft van zijn gedrag. 
,,Ik wist niet dat het zo’n impact zou 
hebben.´De rechtbank doet op 8 de-
cember uitspraak

Atalante straalt op de 
tumblingbaan
Vinkeveen - Op zaterdag 26 novem-
ber waren de jaarlijkse tumbling-
baan-wedstrijden in Abcoude en na 
jaren van afwezigheid kwam Atalan-
te daar weer in actie met twee groe-
pen. In de weken voorafgaand aan 
deze wedstrijd was er hard geoefend 
door de jongen en meiden en dat was 
te zien! De concurrentie was groot 

en hier en daar al bijzonder ervaren, 
maar Atalante deed goed mee en de 
kinderen hadden er duidelijk plezier 
in. Op wat kleine schoonheidsfoutjes 
na ging het fantastisch, dus dat was 
genieten voor de toegestroomde fans 
op de tribune. Beide groepen moch-
ten daarvoor een prachtige bronzen 
medaille mee naar Vinkeveen nemen!

Optreden ShowKidz van 
TwirlPower Mijdrecht
Mijdrecht - TwirlPower, de twirl af-
deling van Show- en Marchingband 
VIOS uit Mijdrecht, is druk aan de 
gang met het ShowKidz program-
ma. Dit is in 2016 ook weer opge-
start en 3 kinderen zijn enthousiast 
bezig met het programma.
Ze twirlen, luisteren naar muziek, 
zijn bezig met emoties in muziek, lijf 
en gezicht en leren shows. En dat 
de Kidz het leuk vinden, bewijst wel 
hun aanwezigheid. Die is 100% de 
afgelopen 6 lessen! Nog 2 lessen en 
dan zit het er alweer op. Maar na-
tuurlijk vertrekken ze niet stilletjes. 
Er zal een heuse presentatie ge-

geven worden in het VIOS clubge-
bouw de Notenkraker aan de Wind-
molen 77. 
Op maandag 19 december is ieder-
een welkom om te komen kijken. 
Van 16:00 tot 17:00 uur worden de 
verschillende shows, twirls en an-
dere zaken gepresenteerd door de 
ShowKidz. Compleet in showkle-
ding. Verder zullen team A en team 
B ook een demonstratie geven die 
middag. De kantine is open voor 
een drankje en wat lekkers. Het 
wordt een leuke en gezellige mid-
dag, maar zeker ook spannend voor 
de ShowKidz Femke, Mare en Joran.

het bakken van zijn wereldberoem-
de cake. Als een echte meesterbak-
ker gaf hij het geheim niet prijs, ook 
niet nadat Luca , zijn klasgenoot, 
had voorgesteld 50 % van de winst 
bij verkoop van de cakes op te ei-
sen. Na uitgebreid proeven viel uit-
eindelijk de prijs op de cupcakjes 
van Maya uit groep 3 en de taart 
van Jasmijn en Lorenzo uit groep 7 
en 8. Ze kregen als meesterbakkers 
een beker en hun recept wordt ge-

bruikt om de verjaardagstaart voor 
de Sint te maken. Piet was enorm 
onder de indruk van de geweldige 
resultaten en de inzet van de kin-
deren met hulp van hun ouders. Hij 
doet daar vast uitgebreid verslag 
van bij Sinterklaas. Nu maar ho-
pen dat de Sint de school ook nog 
met een bezoekje komt vereren. HIj 
hoeft niet te zoeken maar kan op de 
heerlijke geuren afkomen die nog 
steeds in de school hangen.

Atalante basisschool-
toernooi
De Ronde Venen - Na de volley-
ballessen op de Vinkeveense ba-
sisscholen vond afgelopen woens-
dag deel 1 van het afsluitende Ata-
lante Basisscholen Volleybaltoernooi 
plaats in de Boei. Volleybaltrainer 
Hans Ritmeester heeft alle kinde-
ren tijdens de gymlessen twee vol-
leyballessen gegeven. Eerst worden 
de basistechnieken doorgenomen 
en daarna vol oefenen voor de wed-
strijden op het scholentoernooi. Zo 
worden ze klaar gestoomd voor het 
toernooi. De 23e november was de 
aftrap van het toernooi voor de groe-
pen 3, 7 en 8. Hiervoor hadden zo’n 
75 kinderen zich opgeven van de 
Vinkeveense basisscholen De Pijl-
staart, De Sint Jozef en De Schakel.

Groepen 3
Bij de groepen 3 bestaat het spel-
letje nog uit vangen en gooien. Ei-
genlijk ook doordraaien, maar de 
focus op het vangen eiste alle aan-
dacht, dus doordraaien na iedere 
bal schoot er een beetje bij in. Van-
gen is op die leeftijd nog best moei-
lijk, waardoor een vangbal ook veel 
waardering scoorde en een trot-
se speler. Ze hebben allemaal ont-
zettend hun best gedaan en eigen-
lijk waren ze allemaal eerste. Maar 
omdat de bekers verdeeld moes-
ten worden zijn de punten opgeteld 
en is Puppies Power van de St Jo-
zef eerste geworden, de Volleyspet-
ters eveneens St Jozef tweede en de 
derde plek was voor Trollolol van de 
Schakel.

Velden 2 en 3
Op de velden 2 en 3 speelden de 

groepen 7. De deelnemende teams 
werden over twee poules verdeeld. 
En halverwege volgden nieuwe 
poules, waarbij de sterkste bij el-
kaar gezet werden en de iets min-
der sterke teams in poule 2. Het is 
erg mooi om te zien hoeveel de kin-
deren opgestoken hebben van de 
trainingen. Al meerdere jaren wordt 
er door Atalante volleyballessen op 
de scholen gegeven voorafgaand 
aan het toernooi. En dat is echt te 
zien aan het vertoonde spel op het 
toernooi. Bij groep 7 was Chocopas-
ta (Pijlstaart) de sterkste, de Volley-
hoppers (St Jozef) de nummer 2 en 
de derde plaats ging ook naar de 
Pijlstaart, het team Pijlstaartjes.

De groepen 8 zijn net weer iets meer 
ervaren. Hier waren hele lange ral-
ly’s te zien, de teams waren erg aan 
elkaar gewaagd. Dat de teams ge-
lijkwaardig waren bleek wel uit de 
resultaten, de meeste partijen ein-
digden in een gelijk spel. Het maak-
te dat het spel heel erg mooi was 
om naar te kijken. Maar ook hier 
was uiteindelijk maar een winnaar 
en dat waren de Ravi’s van de Pijl-
staartschool. Ook plaats twee ging 
naar de Pijlstaart, naar het team Al-
ler Beste. De derde plek was voor de 
Volleystars van de Schakel. Atalan-
te kijkt terug naar een mooie eerste 
toernooidag. Enthousiaste groepers 
3 die vol trots de ballen vingen en 
gooien en een mooi en ervaren vol-
leybalspel bij de groepen 7 en 8. De-
ze week woensdag volgen de groe-
pen 4 , 5 en 6 waarmee het volley-
balproject van Atalante wordt afge-
sloten.
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Uithoorn - Zaterdag was het een gezelligheid van belang in Uit-
hoorn aan de Amstel. Waar alle winkelcentra’s  Sint en Pieten acti-
viteiten organiseren, bedachten de winkeliers van Uithoorn aan de 
Amstel iets anders.  Zij hadden de koppen bij elkaar gestoken en 

KINDEREN GENOTEN VOLOP
VAN GEWELDIGE IJSBAAN

gezorgd voor een prachtige ijsbaan voor kinderen. Daaromheen 
gezellige kraampjes waar wat gegeten of gedronken kon worden, 
er was van alles te proeven en er waren leuke sint- en/of kerst-
cadeautjes te koop. Bijgaande foto’s geven een duidelijk beeld 

van de gezelligheid. Zaterdag a.s. is er weer volop gezelligheid in
Uithoorn en dan bij winkelcentrum Amstelplein waar een gro-
te wintermarkt wordt georganiseerd met ruim twaalftal kramen.
(Zie advertentie elders in deze krant)
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Vinken verliest na matige 
eerste helft
Vinkeveen - Na de nederlagen van 
de afgelopen weken tegen ZKC en 
Huizen was het Vinkeveense vlag-
genschip gebrand op een beter re-
sultaat. In de training worden er 
stappen gemaakt, maar dit moet 
zich nog vertalen in een beter spel-
beeld. Zou dit gaan lukken bij KIOS? 
Het begin was niet scherp en de 
knop omzetten bleek erg lastig. Na 
gerust te hebben bij een 10-2 ach-
terstand werd het tij gekeerd. Doel-
punten vielen nu wel en er werd 
scherper verdedigd. Helaas was het 
gat al geslagen door KIOS, maar 
het betere spel van de tweede helft 
geeft hoop voor komende weken; 
19-11 eindstand. De onfortuinlij-
ke blessure die Mark de Haan vo-
rige week opliep vroeg opnieuw om 
een wijziging in de opstelling. Jerom 
Stokhof schuift voorlopig door naar 
de plek van Mark. Hij begon deze 
week naast Roosmarijn Mooij, die 
de nog geblesseerde Annick Stok-
hof verving, Joyce Kroon en Rutger 
Woud in de aanval. In de verdedi-
ging begonnen net als vorige week 
Gideon Leeflang, Jelle Mul, Dorien 
Verbruggen & Emese Kroon.
Strafworp. De Vinken had een val-
se start en kreeg binnen een aan-
tal minuten de eerste strafworp te-
gen (1-0). Joyce Kroon werd ech-

ter in een van de volgende aanval-
len ook foutief afgestopt en Roos-
marijn Mooij mocht iets terugdoen 
van tweeënhalve meter (1-1). Dit 
doelpunt was voorlopig het laatste 
voor De Vinken. KIOS scoorde keu-
rig door, de scherpte ontbrak bij de 
Vinkeveners. Pas bij een stand van 
7-1 wist Rutger Woud een afstands-
schot te benutten (7-2). Voor de eer-
ste helft was dit ook het laatste of-
fensief, waardoor er uiteindelijk met 
10-2 gerust werd. Na de rust leek 
het tij gekeerd. Verdedigend had De 
Vinken de zaakjes beter op orde en 
de goede kansen werden ditmaal 
ook geraakt. Joyce Kroon scoor-
de een mooie wegtrekbal en ook 
Jerom Stokhof was scherp van af-
stand (10-4). Helaas was KIOS ook 
niet volledig vergeten hoe het moest 
korfballen. Zij scoorden zonder al te 
veel problemen mee (12-4). 
Door afstandsschoten van Rutger 
Woud (2x), Jelle Mul, Gideon Leef-
lang en Emese Kroon werd het 14-
9, maar kleiner zou het gat niet 
meer worden. Emese Kroon scoor-
de nog eenmaal van afstand en Lot-
te Bouwman, die in het veld kwam 
voor Joyce Kroon, wist nog een mooi 
afstandsschot mee te pakken (18-
11). KIOS bepaalde vervolgens de 
eindstand op 19-11.

Hertha JO10-1 verslaat 
koploper
Vinkeveen - Zaterdag 26 november 
stond voor de Herthanen de belang-
rijke thuiswedstijd op het program-
ma tegen de koploper uit ‘s Grave-
land. Bij winst zou Hertha op gelij-
ke punten komen. Met Mats Linders 
als aanvoerder wist het door René 
de Bruijn promotions gesponsorde 
team via een 2-1 ruststand uitein-
delijk aan het langste eind te trek-
ken en de wedstrijd winnend af te 
sluiten met 4-2. 
Direct vanaf de 1e minuut liet Hert-
ha zien wat de plannen zijn. Er wordt 
volop druk gezet en al in de 1e mi-
nuut krijgen ze de eerste kans. Ras-
len speelt de bal naar Quin die op 
doel schiet. De keeper weet deze 
bal nog te keren. Echter 1 minuut la-
ter is het al raak. Een schot van Ras-
len weet de keeper nog te keren, 
maar Thiago is er snel bij om van-
af dichtbij de 1-0 binnen te tikken. 
In de volgende aanval is het Thia-
go die Raslen alleen voor de kee-
per zet. Dit schot gaat naast. Dat ’s 
Graveland koploper is blijkt kort er-
na als ze vanuit een snelle counter 
alleen voor keeper Mike komen te 
staan en koelbloedig de 1-1 maken. 
Julian, die in het centrum van de 
verdediging staat, blokt een schot. 
Loek staat rechts achter en probeert 
meerdere keren langs de zijlijn naar 
voren op te lopen. Aanvoerder Mats 
Linders, die links achter staat, heeft 
vandaag de taak om de beste aan-
valler van ’s Graveland te stoppen 
en dat doet hij uitstekend. Hoewel 
Mats iets minder snel is, weet hij zijn 
tegenstander steeds slim naar de 
zijkant te sturen waardoor het aan-
tal kansen beperkt blijft. In de 19e 
minuut is het weer Hertha die weet 
te scoren. Bram speelt zijn tegen-
stander aan de rechterkant uit en 
weet Raslen te bereiken. Zijn schot 
op de keeper wordt nog gekeerd, 
echter de bal stuitert terug waar-
door Raslen toch de 2-1 kan binnen 
tikken. Vlak voor rust is het toch ’s 
Graveland die bijna de 2-2 scoort. 
Vanuit een vrij trap beland de bal op 
de paal. 

Enerverend
De 2e helft is net zo enerverend als 
de eerste. Quin heeft direct weer 
een grote kans, maar schiet over. In 
de tegenaanval is het ’s Graveland 
die net naast schiet. In de 4e minuut 
is het raak. Quin en Thiago lopen 
over links naar voren en geven voor 
op Raslen die de 3-1 maakt. On-
danks de voorsprong blijft het span-
nend. Zowel s’ Graveland als Hertha 
gaan elk duel vol in wat de wedstrijd 
een genot maakt om naar te kijken. 
Kick, die op zijn vertrouwde rechter-
kant staat, zet meerdere ballen voor. 
Door goed verdedigen komen hier 
geen doelpunten uit. Na 15 minuten 
is het ’s Graveland die in de aanval 
gaat. Mats blokt weer zijn tegen-
stander wat resulteert in een corner. 
Vanuit de corner wordt het met nog 
10 minuten te spelen 3-2. Het kan 
nog alle kanten op en de spanning 
is, ook aan de zijlijn, om te snijden. 
3 minuten voor tijd is het uiteindelijk 
Hertha die weet te scoren. Mats ziet 
Quin vrij staan en geeft een strak-
ke pass. Quin aarzelt geen moment 
en het is 4-2. De laatste kans van de 
wedstrijd is voor de mannen uit ’s 
Graveland. Een hard schot spat uit-
een op de lat. Einde wedstrijd. Hert-
ha JO10-1 verslaat in een wedstrijd 
vol passie en vechtlust de koploper 
met 4-2 en stijgt naar de 3e plaats in 
de eerste klasse.

Argon MO11-1 gaat maar door!
Mijdrecht - Zaterdag 26 november 
gingen de meiden van Argon MO11-
1 naar Amstelveen, voor de uitwed-
strijd tegen de koploper van de com-
petitie, Roda 23 MO11-1. Het team 
was wat gespannen, de laatste 4 
wedstrijden waren ze ongeslagen.
De eerste helft begonnen beide 
teams sterk. Roda 23 kreeg iets meer 
kansen en vlak voor rust werd het 
1-0. Na een peptalk van de trainer in 

de rust, begon Argon aan een goede 
tweede helft. Door goed samenwer-
ken werd het 1-1. En door een penal-
ty werd het 1-2. Die stand hebben de 
meiden volgehouden tot het einde 
van de wedstrijd. Enorm blij waren 
spelers, trainers en de meegekomen 
supporters. Argon MO11-1 staat nu 
tweede in de competitie en volgende 
week wordt het spannend. Er is een 
kans op de eerste plaats!

Veel PR´s bij wedstrijden 
jeugd IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Zondagmor-
gen 27 november stonden er ne-
gen pupillen van IJsclub Nooit Ge-
dacht aan de start van de Portengen 
bokaal, een schaatscompetitie over 
vier wedstrijden. Voor velen van hen 
was het pas de eerste wedstrijd van 
het seizoen. Door technische om-
standigheden was de Jaap Eden-
baan bijna een maand gesloten en 
kon er niet eerder wedstrijden ge-
schaatst worden. Nu er weer ijs ligt, 
wilden de jonge schaatser dan ook 
graag aan de start verschijnen. Het 
vroeg tijdstip van de dag (7:00 uur ‘s 
ochtends) was voor hun ook geen 

probleem. Onder goede weersom-
standigheden maakten zij er een 
leuke wedstrijd van. Er werd een 2x 
een 100 meter en 2x een 300 meter 
gereden en voor degene die al va-
ker gereden had, stond er ook een 
500 meter en zelfs 700 meter op het 
programma. 
Omdat het voor velen de eerste 
wedstrijd was, werden er automa-
tisch PR’s (persoonlijke records) 
geschaatst. De utdaging ligt er nu 
om de wedstrijd de geschaatste PR 
weer scherper te stellen. De volgen-
de wedstrijd in de Portengen bokaal 
is op 11 december.

Sint bezoek voetballers Hertha
Vinkeveen - Woensdag 23 novem-
ber was het groot feest bij Hertha in 
Vinkeveen. De Sint vond het ook erg 
spannend dit jaar, voor het eerst in 
de nieuwe kantine van Hertha, die 
de sint via de lift moest bereiken. 
Gelukkig had hij twee pieten bij zich 
die gelukkig niet bang waren in de 
lift. De bijna 70 kinderen hadden er 
ook weer zin in dit jaar. De Sint had 
piet Fiasco vooruit gestuurd die sa-
men met de kinderen zijn pietendi-
ploma moest gaan halen. Gelukkig 
is dat gelukt met behulp van suc-

ces-belletjes en de kinderen wis-
ten hem van de vergeet-belletjes af 
te houden. Ook werd er veel gezon-
gen, heel veel lekkers gegeten en 
natuurlijk cadeaus gegeven en uit-
gepakt. Ten slotte gingen de kin-
deren, de pieten en ook sinterklaas 
nog even lekker het veld op! De Sint 
gaf de aftrap van een kluitjesvoet-
balwedstrijd van de mini’s en maak-
te nog een rondje over het nieuwe 
veld 1. Heel erg bedankt Sint en Pie-
ten voor de gezelligheid en de ca-
deaus. Tot volgend jaar!!!

Flink tegengas bij 
bekerwedstrijd
De Ronde Venen - Soms eindigen 
wedstrijden in een gelijkspel maar 
meestal is er een overwinnaar. Voor 
de winnaar is dat altijd leuk maar 
voor de verliezer is dat wat minder. 
Die kan natuurlijk met bewondering 
naar zijn/haar tegenstander kijken 
maar de voldoening uit het eigen 
spel halen geeft waarschijnlijk een 
beter gevoel. Die ene mooie caram-
bole, de toch mooie serie, boven het 
eigen gemiddelde gespeeld en flink 
tegengas gegeven, daar kijk je dan 
op terug. Van tegengas was er in de 
bekerweek flink sprake. Op een na 
haalden alle verliezende teams meer 
dan 30 punten binnen en dan snoep 
je lekker mee. Wel waren de 1e di-
visie teams in deze bekerweek, ook 
weer op een na, sterker dan hun 
collega’s uit de 2e divisie. Bar Adel-
hof 1 ontving de Merel/Heerenlux 2. 
Van Bar Adelhof wist alleen Henk de 
Vries te winnen maar ondanks 3 ver-
liespartijen is het verschil in punten 
niet echt groot, 36-42. CenS deed 
het, tegen de Kromme Mijdrecht 2, 
beter. De Kromme Mijdrecht begon 
al met een speler minder en dus was 
het dubbelen. Dat is voor het eigen 
team niet makkelijk maar voor de 
tegenstander vaak wel. Die pakte 
de kans ook door 45 punten te ha-
len. Toch 32 punten halen als je ex-
tra caramboles moet maken is zeker 
geen slechte score. 

Uitdaging
De Kuiper/Stee Inn is in vorm maar 
dat is de Kromme Mijdrecht 1 ook. 
Een lekkere uitdaging voor beide. 
Dat bleek ook aan de tafel. Beide 
teams haalden 2 zeges en dus ook 
twee verliespartijen. Ook daar ging 
het gelijk op met als eindresultaat 
37-36. De volgende wedstrijd is de 
Merel/Heerenlux 1 tegen de Spring-
bok 2. Hier was echt een team het 
sterkste en dat was de Merel. Zij 
gaven de Springbok geen enke-
le kans op de overwinning en pak-
te zelf dan ook 48 punten terwijl de 
Springbok met 21 punten naar huis 
moest. The Peanutbar 1 herstelde 
zich mooi van het verlies van vorige 
week en daar was gastheer de Me-
rel/Heerenlux 3 het slachtoffer van. 
Vier ruime overwinningen zorgden 
voor een 30-48 eindzege. De koplo-
per in de 1e divisie, Lutis/de Spring-
bok kreeg ASM op bezoek. Ook Lu-
tis houdt de goede vorm vast in de 

beker en zet dat om in punten, hoe-
wel dat niet vanzelf ging. Twee over-
winningen met slecht een punt ver-
schil geeft aan dat ASM flink tegen-
gas gaf. Aangezien ook de andere 
partijen voor Lutis waren, haalden 
zij de volle 48 punten binnen terwijl 
ASM op 32 bleef steken. De laatste 
maandagavond wedstrijd was Stie-
va/Aalsmeer tegen DIO. 

Tegengas
Werk aan de winkel voor Stieva. Ook 
hier weer lekker tegengas van de 
thuisspelers met een winstpartij en 
goede scores in de verliespartijen 
en dat leverde een 33-43 eindstand 
op. Op woensdag stonden er nog 
twee wedstrijden op het program-
ma. Bar Adelhof 3 nam het tegen 
de Springbok 1 op. Een vrijwel gelijk 
opgaande strijd met twee overwin-
ningen van beide teams met aan het 
einde van de avond een 37-36 winst 
voor Bar Adelhof 3. De laatste wed-
strijd was de Biljartmakers tegen the 
Peanutbar 2. Nick Jansen (Peanut) 
haalde een mooie overwinning bin-
nen (19 in 19) en haalde daarmee 
de winst binnen voor The Peanutbar. 
Jaques de leeuw (Biljartmakers) zag 
in de nabeurt Rohan Janmaat (Pea-
nut) langszij komen en zij deelden 
de punten. De andere partijen wer-
den weer gewonnen door de Bil-
jartmakers en dat was goed voor 40 
punten. The Peanutbar moest het 
deze keer met 30 doen.
Herman Turkenburg (DIO) staat met 
een partij van 15 beurten, samen 
met Kees Westkamp (de Kromme 
Mijdrecht 1), de hoogste serie van 
(12 caramboles = 29,27 %) in de 
schijnwerper.

Lastig bieden na een 
preëmptief openingsbod
Regio - Donderdag 24 november is 
alweer de voorlaatste zitting van de 
2e competitieronde gespeeld. Nog 
één zitting te gaan voor de promo-
tie of degradatie. De ABC-cluble-
den gingen er redelijk fanatiek te-
gen aan, wat soms te horen was bij 
dit stiltespel. 
In de A-lijn had oost/west bij spel 24 
een dubbele fit in schoppen en har-
ten. Noord startte preëmptief met 
3 ruiten. Het onderzoeken welke fit 
dan het beste is, wordt zo erg lastig 
gemaakt voor oost/west. Wat moest 
oost met veel punten zeggen? Dou-
bleren of eigen kleur noemen? Veel 
biedruimte is er niet meer. Mar-
the besloot drie harten te bieden, 
waarop Wies antwoordde met drie 
schoppen. Marthe had daar geen 
bezwaar tegen en ging naar vier 
schoppen. Dit contract werd ge-
maakt. Ook de andere paren boden 
drie harten, maar hierop pasten hun 
partners en dit contract ging down. 
Miep & Madelon mochten het 3 rui-
tencontract spelen en gingen één 
down. Dit leverde Ada & Roelie een 
75% score op, bij dit toch wat aparte 
spel. Spel 11 was een leuk 6 schop-
penspel en iedereen had dit klein 
slem eigenlijk moeten uitbieden! 
Greet & Henk en Addie & Jeannet 
maakten zelfs nog +1. Bij spel 1 zat 
er 7 harten in, doch heeft niemand 
die slem geboden. Ada & Jeannet 
lieten bij dit spel de tegenpartij 5 
ruiten gedoubleerd spelen hetgeen 
4 down ging. Dat was nu een mooie 
score van 100% voor dit paar, tegen-
over 38% voor de andere paren.
In de B-lijn mochten aan tafel 3 Ar-
na & Gerda alle spellen spelen van 
Leny & Henny. Maar helaas voor dit 
eerste paar gingen ze op één spel 

na allemaal down. Het waren ook 
maar minimale spelletjes waar-
bij geen enkele manche geboden 
kon worden. Bridgers houden niet 
zo van die minimale spellen. He-
laas in de B-lijn waren er deze zit-
ting wel erg veel. Alleen spel 14 was 
een leuk spel, waarin Greet & Nel 
als enig paar drie sans + 3 scoor-
den. Dit leverde hen een 100% sco-
re op. Ook bij spel 18 kon nog een 
manche, 4 harten worden uitgebo-
den. Lyda & Jan gingen hier over-
heen door 5 ruiten te bieden. Ze 
gingen weliswaar 2 down (-200), 
maar scoorden mooi 100% hiermee. 
Vier harten werd +1 gemaakt, maar 
Corry & Netty durfde dit blijkbaar 
toch niet meer te bieden.
Volgende week de laatste spannen-
de zitting. Voor Greet & Nel zal er 
wel een promotie inzitten. Ook Cor-
ry & Grace en Ciny & Herman ma-
ken een redelijke kans. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1 Ada & Roelie  56,77%
2. Addie & Jeannet  54,17%
3. Els & Alice  53,13%
B-lijn
1. Henny & leny  61,88%
2. Ank & Jan Lotte 56,25%
3. Lyda & Jan  55,73%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De geest van Sinterklaas 
waart rond door Nederland. Dat 
was ook te merken bij Hartenvrouw 
want met een score van 67,26% heb 
je het zelf heel goed gedaan, maar 
heb je onherroepelijk ook cadeau-
tjes gekregen. Dat gebeurde in de 
B-lijn bij gelegenheidskoppel Tru-
dy Fernhout & Yvonne Koestal. Klas-
se hoor dames! De tweede plaats 
was voor Annet Roosendaal & Rini 
Tromp met 60,71% en op drie ein-
digden Eugenie Rasquin & Riet Wil-
lemse met 56,25%.
In de A-lijn hadden we geen 
60-plussers deze week, althans niet 
qua scores. Daar eindigden Frouk-
je Kraaij & Anneke van der Zeeuw 
als eerste paar met 57,29%. Op de 
tweede plaats alweer een combi-
paar: Reina Slijkoord & Marja van 
Holst Pellekaan met 56,60% en op 

de derde plaats Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar met 54,86%.
De top-vijf in deze competitieron-
de na drie zittingen (van zes) be-
staat nu in de A-lijn respectievelijk 
uit Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar, Froukje Kraaij & Anneke van 
der Zeeuw, Thecla Maarschalk & 
Rees van der Post, Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck en tenslotte Reina 
Slijkoord & Trijnie Jansen. In de B-
lijn staan Annet Roosendaal & Rini 
Tromp met een comfortabele voor-
sprong op één, gevolgd door Ria 
Verkerk & Ineke van Diemen, Trudy 
Fernhout & Cisca Goudsmit, Gertru-
de Doodkorte & Tiny van Drunen en 
als vijfde Tini Geling & Paula Kniep.
Meer weten over Haartenvrouw? 
Bel secretaris Sandra Raadschel-
ders 0297-569910 of mail naar Har-
tenvrouw2015@gmail.com

Beslissing nadert bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De voorlaatste avond van 
de eerste ronde parencompetitie 
werden de messen nog eens ge-
slepen. In de A- lijn belagen Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister met 
een score van 63,80% als eerste, de 
huidige nummers één Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord, die met gemid-
deld 1,41% voorsprong een nog niet 
geheel veilige marge lijken te heb-
ben. Ook het paar dat derde in de 
rangschikking staat, Jan Egbers & 
Ben Remmers, bleef met een vijf-
de plek van 55,21% deze avond nog 
in de running. Janny Streng- Korver 
& Francis Terra moeten het met een 
avondsuccesje van 57,03% als twee-
de doen en dat geldt ook voor Sten-
ny & Herman Limburg die nu met 
56,51% derde werden. Joop van 
Delft & Frans Kaandorp kwamen 
met 55,73% op de vierde plek en Ger 
Quelle & Gijs de Ruiter eindigden 
met hun 55,21% eveneens op vijf. In 
de B- lijn is er geen vuiltje aan de 
lucht voor Elisabeth van den Berg 
& Ineke Hilliard die met 64,04% ge-
middeld een straatlengte voor lig-
gen. Daarom mochten ze kennelijk 
al even proeven van het A gebeu-
ren! Eerste deze avond werden Ton-
ny & Otto Steegstra met 60,07% wat 
ze op de vierde promotieplaats deed 
belanden. Gerda van Liemt & Els van 
Wijk deden met 55,90% als tweede 
ook goede zaken en staan op be-

vorderingsplek drie in de rangschik-
king. Op twee vinden we Marianne 
& Huub Kamp terug die nu samen 
met Lidy Krug & Debora van Zant-
wijk derde werden met 54,51%. Elly 
Belderink & To van der Meer sloten 
zich met 53,82% bij de avond top vijf 
aan. In de C- lijn gaat het over Ada 
van Maarseveen & Ans Voogel, Atie 
de Jong & Ria Verkerk, Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht en Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
als promovendi. Deze keer echter 
kwamen Cora de Vor & Bep de Jong 
met 61,61% als eerste in de schijn-
werpers. Ada en Ans werden twee-
de met een pietsie minder, 61,31%, 
maar daar hadden ze dik genoeg 
aan. Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt doen met hun 59,23% als der-
de ook nog een gooi naar promotie, 
ze staan slechts 0,17% gemiddeld 
achter nummer vier. Tom en Herman 
werden nu vierde met 57,14% en 
Rob Bakker haalde met Ada Kruijf 
een mooie vijfde plaats van 55,06% 
binnen. Volgende keer volgt de ont-
knoping en wilt u daar in het vervolg 
ook getuige van zijn, kom den kaar-
ten bij Bridgeclub de Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
nadere inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.
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Argon winnaar in streekderby
Mijdrecht - Argon en FC Breukelen 
was voor het publiek over het alge-
meen een leuke wedstrijd met veel 
kansen, vooral in de tweede helft 
was Argon kampioen kansen ver-
kwanselen. Argon scoorde na twin-
tig minuten de 1-0 maar verzuimde 
in de tweede helft door te drukken. 
Daardoor bleef het tot de laatste mi-
nuut spannend. Ook FC Breukelen 
was een paar maal dichtbij de aan-
sluitingstreffer maar het vond doel-
man Romero Antonioli op zijn post. 
Overigens was het een sportieve 
wedstrijd, de ervaren scheidrech-
ter R. Bossen kon de kaarten op zak 
houden.

Hectisch begin
De eerste minuut kreeg FC Breuke-
len de beste mogelijkheden om Ar-
gon gelijk al op achterstand te zet-
ten. Tot twee maal toe caramboleer-
de de bal via binnenkant paal het 
veld weer in en in de rebound werk-
te Rogier Gerritsen de bal tegen de 
lat. Ook Daniel Kops kreeg een mo-
gelijkheid maar hij vond de Argon-
doelman op zijn weg. Daarna kreeg 
Argon wat mogelijkheden, Morri-
son kopte over, een schot van Lo-
renzo Zorn smoorde in de FC Breu-
kelen defensie en opnieuw een in-
zet van Morrison werd een prooi 
voor doelman Nick Turksma. Maar 
na ruim twintig minuten zag Ian van 
Otterlo zijn solo over links bekroond 
worden, hij paste naar de vrijstaan-
de Cyrano Morrison die vervolgens 

Turksma kansloos liet. 1-0. Even 
daarna mikte Van Otterlo in handen 
van Turksma en schoot Morrison op 
het dak van het doel. Ook FC Breu-
kelen kreeg mogelijkheden. Een 
vrije trap van Tom Kalkhuis kon tot 
hoekschop verwerkt worden waar-
na Rachid Moamedi over kopte. Da-
niel Kops schoof even later de bal 
naast een verlaten Argondoel toen 
hij een slordige terugspeelbal van 
Argon onderschepte. Kops schoot 
vlak voor rust ook nog een vrije trap 
naast en ook Marc van Rees vond 
de juiste richting niet.

Veel kansen
De tweede helft toonde Argon veel 
iniatief en kreeg het ontzettend veel 
kansen om FC Breukelen defini-
tief op de knieën te krijgen. De deze 
middag zeer actieve Ian van Otterlo 
stond aan de basis van veel mogelijk-
heden, maar het was telkens net niet. 
Vooral in de laatste vijf minuten bleef 
de stormloop op het FC Breukelen 
maar aanhouden, Jesse van Nieuw-
kerk kopte over en in handen kee-
per, Zouzou trof het zijnet enz. Ook 
assisteerde Nordin Bourazma zijn 
doelman door de bal van de doellijn 
te schieten. FC Breukelen bleef ge-
vaarlijk en gaf zich nog niet gewon-
nen maar de nauwkeurigheid ont-
brak ook nu weer, de ballen gingen 
over en naast. Argon wint verdiend 
en gaat aanstaande zaterdag op be-
zoek bij Ter Leede in Sassenheim. 
Foto: sportinbeeld.com 

Hertha O11-1 overwint in 
Ouderkerk!
Vinkeveen - Terwijl de zon nog niet 
eens op was, waren de jongens van 
Hertha O11-1, compleet met een 
flinke delegatie toeschouwers, al 
present om af te reizen richting Ou-
derkerk, waar ze het op moesten ne-
men tegen de O11-2 aldaar. Tom R. 
moest vanwege ziekte helaas ver-
zuimen, dus er was slechts 1 wissel-
plek. Vanaf de start van de wedstrijd 
was er de wil om te winnen bij Hert-
ha. De jongens hielden volop druk 
op de bal, waardoor de Ouderkerk-
se boys uit alle macht moesten ver-
dedigen. De gaatjes werden ech-
ter dankbaar gevonden door Alfie, 
Daan, Tom en vlak voor rust weder-
om door Alfie, die de samenwerking 
met Daan en Tom dankbaar benut-
te. Dat er ook prachtige kansen over 
en naast gingen, vergeten we maar 
vlot, 0-4 is immers een verdienste-
lijke ruststand. Na de rust werd er 
door coach Ben hier en daar wat ge-
wisseld in de opstelling, waarbij het 
vaste trio Wes, Lars en Luc de verde-
diging voor hun rekening moest ne-
men, vanuit hun rug gesteund door 
keeper Rens. Calvin maakte al vlot 
na rust de 0-5, waarbij de keeper ge-

blesseerd uitviel en een veldspeler 
het doel verdienstelijk overnam. Het 
duurde dan ook even voordat de 0-6 
binnengetikt kon worden door Daan. 
Ouderkerk bleef echter ook niet on-
verdienstelijk voetballen en de 1-6 
prachtig in de kruising was dan ook 
voor hen een mooie beloning en 
voor Rens onhoudbaar. En ook al 
vielen er voetballend in de tweede 
helft meer gaten en verslonste het 
overspelen wat, zowel Calvin als Luc 
wisten het doel nog te vinden. Bij 
doelpunt nummer 9 van Hertha had 
Ouderkerk ook een mazzeltje, want 
ondanks dat de keeper toch echt 
zelf de bal losliet, waarna hij fraai 
werd binnengeschoten, werd dit 
door de scheids anders beoordeeld 
en dus afgekeurd. Vlak voor het ein-
de van de wedstrijd was het Ouder-
kerk dat scoorde vanuit een fraaie 
corner. En dat de Ouderkerkers het 
technisch aardig konden voetballen, 
bleek wel tijdens het nemen van de 
penalty´s, waar Rens nog even lek-
ker aan de bak kon. Maar de over-
winning was al binnen, dus de blijd-
schap groot! De drie punten konden 
in de tas mee naar Vinkeveen!!! 

GVM turnsters springen 
zich naar een tweede plaats
Mijdrecht - Twee groepen turn-
sters van GVM hebben afgelopen 
zaterdag super hard hun best ge-
daan om een mooie prijs mee naar 
huis te slepen bij de tumblingwed-
strijd in Abcoude. Door te laten zien 
welke mooie elementen je kunt tur-
nen en door je als team op een leu-
ke manier te presenteren, konden 
er 120 punten binnen gesleept wor-
den en hier zaten zij niet ver vanaf. 
in de leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar. 
De meiden hebben super goed ge-
turnd en zijn hiervoor nog extra in 
het zonnetje gezet. Ook het twee-

de team van GVM wat bestond uit 
Merel Koek, Mirthe de Haan, Em-
ma van Dijk, Inge Bakker en Daan-
tje Burgerding, hebben alles la-
ten zien wat zij in de kast hadden. 
Door mooie series te springen die 
bestonden uit moeilijkere elemen-
ten zoals overslagen en salto’s, heb-
ben zij laten zien waar ze goed in 
zijn en dit resulteerde in 118 punten 
en een mooie zilveren medaille. Vol 
trots gingen de GVM-turnsters weer 
naar huis. De komende weken zul-
len zij gaan trainen voor de volgen-
de wedstrijd in februari.

Ruime overwinning CSW 
tegen Be Fair

Wilnis - In de AD editie Woerden 
stond afgelopen vrijdag een verhaal 
van Tony Warmerdam, speler van Be 
Fair, waarin hij aangaf dat ze zeker 
gingen winnen tegen CSW. Een be-
tere manier om het team van CSW 
te motiveren was er niet. Uiteindelijk 
dropen de bezoekers van de ploeg 
uit Waddinxveen af met een 6-1 ne-
derlaag.
CSW trad weer eens met Vincent 
van Hellemondt in de spits aan ten 
koste van Mike Cornelissen. Ke-
vin Blom stond in de basis in plaats 
van de lichtgeblesseerde Erik Mul-
der. In het eerste kwartier waren 
beide ploegen aan elkaar gewaagd. 
Een corner van Elroy Baas draai-
de gevaarlijk in bij de eerste paal. 
Ternauwernood kon een verdedi-
ger van Be Fair de bal wegwerken, 
die vervolgens boven op de lat weer 
het veld in stuiterde. Martijn Kok 
nam iets later namens de bezoe-
kers de bal prachtig aan op de borst 
en schoot verrassend uit de draai 
op doel, maar keeper Jordy Wens 
stond uitstekend opgesteld. Net 
daarvoor had Oscar Leune gebles-
seerd het veld verlaten doordat hij 
zijn knie had verdraaid bij een ste-
vig maar eerlijk duel. Menno van der 
Leeden kwam hem vervangen waar-
door Maikel Pauw doorschoof naar 
de rechtsback positie. Langzamer-
hand kreeg Be Fair iets meer veld-
overwicht en waren de bezoekers 
iets aanvallender ingesteld. Deson-
danks viel het eerste doelpunt aan 
de overkant. Menno van der Leeden 
draaide prachtig weg, passte op tijd 

de bal naar Berry Kramer, waarna 
Dave Cornelissen zijn strakke voor-
zet binnentikte. Be Fair hield daar-
na de druk erop wat resulteerde in 
twee mooie kansen. De eerste kans 
verdween over het doel, de twee-
de kans uit een vrije trap net bui-
ten het strafschopgebied werd fraai 
door Jordy Wens onder de lat weg-
gewerkt. Vrije trap specialist Elroy 
Baas draaide in de 38e minuut van 
rechts de bal in de doelmond, waar 
Berry Kramer van dichtbij met het 
hoofd de 2-0 inkopte, wat tevens de 
ruststand was.

Be Fair
Be Fair begon brutaal aan de twee-
de helft en drong CSW ver terug 
op eigen helft. Het probeerde snel 
een treffer te forceren en nam daar-
bij ook de nodige risico’s. De verde-
diging van CSW onder leiding van 
de uitstekend keepende Jordy Wens 
stond echter als een huis en gaf na-
genoeg niets weg. Al vroeg in de 
tweede helft kwam CSW op een ri-
ante 3-0 voorsprong. Maikel Pauw 
stuurde op rechts Sander Kunkeler 
de diepte in. De scherpe voorzet van 
Kunkeler kwam via de vingertoppen 
van de doelman voor de voeten van 
Menno van der Leeden die prima 
binnenschoot. Halverwege de twee-
de helft gooide CSW de wedstrijd 
definitief in het slot. Dave Cornelis-
sen slalomde door de verdediging 
van Be Fair en gaf de bal op de vrij-
staande Vincent van Hellemondt die 
met een bekeken schuiver de 4-0 op 
het scorebord bracht. De koek was 
nog niet op, want het werd zelfs 5-0 
toen een verdediger van Be Fair uit 
een vrije trap van Elroy Baas de bal 
heel ongelukkig in eigen doel werk-
te. Een kwartier voor tijd redde Be 
Fair de eer. Via een prachtig af-
standsschot verdween de bal in de 
rechterbovenhoek en dat beteken-
de de 5-1. Het slotakkoord was ech-
ter weer voor CSW. Maikel Pauw zag 
de vrijstaande Menno van der Lee-
den, die niet zelfzuchtig was en de 
bal panklaar neerlegde voor Guus 
Verhoef. Verhoef gleed de bal in het 
doel en bepaalde hiermee de eind-
stand op 6-1. Een riante overwin-
ning waardoor CSW thans een ge-
deelde tweede plek in de competitie 
inneemt en nog volop kans maakt 
op de tweede periodetitel.

Bridgevereniging “De BridgeBoei”
Vinkeveen - Onze bridgeclub heeft 
al weer twee competitieronden ge-
speeld. We spelen in twee lijnen, De 
uitslagen zijn altijd weer verrassend. 
In de A-lijn eindigde als eerste Carla 
en Daniëlle met 57.12 pt. Als twee-
de Dies en Carla met 57.00 pt. en als 
derde Bep en Dick met 55.98 pt. In 
de B-lijn eindigde als eerste Car-

la en John met 58.06 pt. Als tweede 
Nard en Frank met 57.00 pt. en als 
derde Thijs en Joost met 56.70 pt. 
Wij zijn een recreatieve en gezelli-
ge club. Voor onze club is nog plaats 
voor nieuwe leden. Vrijblijvend kan 
men een paar maal meespelen. In-
lichtingen zijn te verkrijgen bij Thijs 
van der Meulen, tel 0297-242260.

Zwarte Pieten bij 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van zwarte Pieten. Vrij-
dagavond 25 november en zater-
dagochtend 26 november werden 
de jonge judoka’s van Judoschool 
Blaauw tijdens de les verrast door 
een bezoek van 5 zwarte Pieten. De 
kinderen in de leeftijd van 4 t.m 9 
jaar hebben aan de zwarte Pieten 
hun judokunsten laten zien en de 
zwarte Pieten wat judogrepen ge-
leerd. Tijdens dit verrassingsbezoek 

hebben de kinderen met de Pie-
ten sinterklaasliedjes gezongen en 
spelletjes gedaan. Nadat de groeps-
foto was genomen kregen alle kin-
deren van de zwarte Pieten peper-
noten. Na een afscheidslied gingen 
de zwarte Pieten weer weg en kwam 
er een eind aan de onverwachte 
maar heel gezellig bezoek van de 
zwarte Pieten. Nadat de zwarte Pie-
ten weg waren gingen de kinderen 
weer verder met de les.

Atalante mini’s derde
Vinkeveen - Op 26 november 
moest de jongste jeugd van Atalan-
te  weer aantreden op een minidag, 
ditmaal met 2 teams en voor beide 
teams een uitdagend programma.
 Als eerste Girlpower met Renske, 
Lynn, Bente en Froukje.
Erg spannend voor de meiden. Dit 
was voor hen de eerste keer en dan 
ook nog tegen teams die al even 
eerder zijn begonnen. Maar ze heb-
ben zich goed geweerd tegen de 
teams van Ouderkerk, Uithoorn en 
Nieuw Vennep! Goed geserveerd en 
toch ook al heel wat ballen in 3-en 

- met de vangbal ertussen - erover 
gespeeld. Ze zijn prima 5e gewor-
den van de 6.
Dan de Minimix (Renske B., Emily, 
Esmee, Robin en ditmaal ook Ma-
rijn erbij). Ook daar een uitdagende 
dag, zij zijn een niveau omhoog ge-
gaan. Geen vangbal meer maar het 
gewone minivolleybal spelletje! Na-
tuurlijk, ze hadden er op getraind, 
maar het ging boven verwachting.
Twee van de drie wedstrijden ge-
wonnen tegen teams uit Haarlem 
en Amstelveen. Ze zijn heel mooi 3e 
geworden in een poule van 7!

Meisjes C van Atalante 
overtuigend kampioen
Mijdrecht - Meisjes C van Atalan-
te is de eerste helft van het seizoen 
overtuigend kampioen geworden. 
Na 6 van de 9 wedstrijden waren ze 
met 23 sets voor en slechts 1 tegen 
al kampioen, nadat een van de an-
dere teams punten had laten liggen.
Afgelopen vrijdag speelden ze de 
kampioenswedstrijd waar het feest 
officieel gevierd werd. Doordat ze de 
eerste wedstrijden met zoveel ge-
mak, goede services, nette passes, 
mooi in drieën hebben gewonnen, 
is er begonnen met spelen met vas-
te spelverdelers. Elke wedstrijd wor-
den er andere meisjes aangewezen 
om deze belangrijke taak op zich te 

nemen. En ook dat gaat ze goed af. 
Ze moeten hierdoor meer naden-
ken, waardoor het net even moeilij-
ke wordt. De eerste 3 sets werden 
met ruime cijfers gewonnen, 25-
17, 25-14 en 25-19. De laatste set 
maakten de meisjes het spannend. 
Na een aantal lange rally’s en wat 
slordigheidjes, verloren ze de laatste 
set met 24-26. Tegenstander Oradi 
vierde een feestje alsof ze kampioen 
waren, omdat ze weer een puntje 
van Atalante hadden gepakt. Maar 
na het handen schudden, vierden 
de meisjes van Atalante samen met 
hun trainers/coaches uitbundig het 
kampioenschap!!
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Sinterklaas bij Argon
Mijdrecht - Een dag eerder was 
het nog koud en lagen de velden er 
‘s morgens vroeg nog wit bij, maar 
zondagochtend jl was het een stuk 
beter te doen en was het tijd voor de 
volgende ronde van de interne com-
petities bij Argon. De allerjongste 
jeugd van Argon speelde hier hun 
wekelijkse wedstrijdjes en ook de 
selectieteams onder de 9 jaar speel-
den vandaag een oefenpotje met el-
kaar. Dit zou een bijzondere zondag 
worden, want Sinterklaas zou langs 
komen. Om tien uur klonken de be-
ginnende fluitsignalen van de vele 
wedstrijdjes en amper 10 minuten 
later werden de mini’s als eerste ver-
rast met een drietal pieten die mee 
begonnen te ballen. Daarna trok-
ken de Pieten door naar de UEFA 
wedstrijdjes en via de selectieteams 
werden als laatste de CL wedstrijden 

bezocht. Na de wedstrijden stonden 
alle kinderen en hun ouders vol ver-
wachting in de kantine. Zal de Sin-
terklaas vandaag ook weer komen 
en mag ik dan iets tegen hem zeg-
gen? Eerst werd er een spelletje ‘Piet 
zegt’ gespeeld en ook moest er na-
tuurlijk gezongen worden. Het was 
zelfs buiten allemaal goed te horen. 
Ook Sinterklaas was het niet ont-
gaan want ja hoor; Daar kwam de 
goedheilig man met twee van zijn 
trouwste helpers. Hij had zijn grote 
boek weer mee en daar stonden ook 
dit jaar weer aardig wat namen in!

Spaans
Sinterklaas was ook dit jaar weer 
goed op de hoogte. Net als Sinter-
klaas spreekt Mathew Smalling ook 
Spaans. Lucas Fokker verwacht een 
zusje en pechvogel Justin Bader was 

wederom geblesseerd aan zijn en-
kel. Sinterklaas wist ook dat Viggo 
Verbeek en Luuk Verlaan de aller-
jongste Argon leden zijn en dat Else 
Rieke Gerrits en Julia van Aldrichem 
de allerjongste meisjes meisjes van 
Argon zijn. En heeft Sinterklaas stie-
kem een keer langs de lijn gestaan? 
Hoe wist hij anders dat AC Milan zijn 
wedstrijdjes in een lichtblauw tenue 
speelt? Tussendoor werd er nog een 
spelletje ‘Volg de Pieten’ gespeeld 
en werden er nog foto’s gemaakt. 
Na afloop kon iedereen sinterklaas 
nog een handje geven en werden de 
kinderen verrast met een flesje Ro-
binson met een kleinigheid dankzij 
aan de Lijnkijkers en een chocolade 
letter met dank aan de Hema. Sin-
terklaas ging weer op weg naar zijn 
volgende bezoek en ook alle kinde-
ren keerden weer blij huiswaarts

HVM MD2 ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Na een kampioenschap 
bij de voorcompetitie en een pro-
motie naar een hogere klasse luk-
ten het de meiden van de MD2 van 
HVM: Amy, Benthe, Dione, Elfi, Eli-
ne, Emma, Feline, Jana, Jasmijn, Lie-
ve, Marit, Noortje, Phoenix en Pippa, 

ook dit keer om onder leiding van 
Manon, Jeroen en Dennis ongesla-
gen kampioen te worden! Afgelopen 
zaterdag stond er een uitwedstrijd 
in Castricum op het programma. Na 
een 0-7 voorsprong tijdens rust, za-
gen de meiden het kampioenschap 

er al aankomen. De tweede helft 
kregen de meiden meer tegenstand, 
maar na een eindstand van 0-8 kon-
den de meiden feest gaan vieren 
met overheerlijke cakejes die één 
van de speelsters die ochtend al had 
gebakken. En nu op naar de zaal!

Hertha MO15-2 Ongeslagen kampioen
Vinkeveen - succes. In deze com-
petitie zijn de wedstrijden tegen 
CSW uit Wilnis, Geuzenmeer uit 
Amsterdam en Breukelen zijn al-
tijd spannend. Toch is het gelukt 
om dit seizoen ongeslagen kampi-
oen te worden. Iedere week trainen 
ze 2 keer en zonder uitzondering 
zijn alle meiden iedere wedstrijd 
aanwezig. Ook als er sprake is van 
een blessure gaan de meiden mee 
om het team aan te moedigen. De 
sfeer is binnen het team maar ook 
voor de fans en de supporters top 
te noemen. Zaterdag speelde Hert-
ha thuis de kampioenswedstrijd te-
gen het zeer sympathieke, Martinus 
uit Amstelveen. De vorst lag zater-
dag nog op het veld maar de Hertha 
meiden stonden al te trappelen van 

ongeduld. De selectie bij Hertha ziet 
er als volgt uit: vaste Keepster is de 
altijd coole Benthe Post. De verde-
diging wordt verder gevormd door 
Elaine Voorbij, Zoey Hamelink, De-
mi van der Berg, Natalie Passet en 
Beau Verbruggen. Op het midden-
veld zijn Rowhy van der Hulst, Fleur 
van Maanen, Cindy van Maanen, 
Fleur de Jong en Nuray Salman en 
Quinn Hartsink de meiden die er-
voor zorgen dat de aanvalsters voor-
zetten krijgen waardoor zij kunnen 
scoren. De aanvalsters zijn Liv van 
der Hulst, Maud Eerdhuyzen, Rosa 
Jansen en Roos Stroet.
Om half 11 startte de wedstrijd en 
was het Maud Eerdhuyzen die 10 
minuten later het eerste doelpunt, 
maar niet haar laatste van de wed-

strijd maakt. Het waren maar liefst 
5 doelpunten in totaal voor Maud! 
Nuray Salman maakte ook twee 
doelpunten en Zoey Hamelink en 
Quinn Hartsink zorgde voor de ove-
rige doelpunten. Gelukkig bleef 
Martinus jagen en probeerden ze 
positief te blijven maar helaas gin-
gen zij zonder punten naar huis. Het 
was met een mooie 9-0 dat Hertha 
MO15-2 de bloemen van de voorzit-
ter van Hertha in ontvangst moch-
ten nemen. Daarna volgde de tradi-
tionele patat in de kantine en heb-
ben de speelsters en toeschou-
wers een mooi feestje gebouwd. 
Nu gaan de meiden met winterstop 
maar trainen verder en hopen in het 
tweede deel van het seizoen weer 
op mooie wedstrijden.

40 jaar lid bij Badmintonvereniging Kwinkslag
Vinkeveen - Jl. 24 November vier-
de Badmintonvereniging Kwinkslag 
het heugelijke feit dat Leo Drieber-
gen 40 jaar geleden lid werd van 
onze vereniging. Dit was destijds in 
de “nieuwe” sportzaal van Stichting 
ons Dorpshuis welke later De boei 
zou worden. Eerder speelde de ver-
eniging, drie jaar daarvoor en nog 
zonder Leo, in de sportzaal van de 
toenmalige Mavo in de Pijlstaartlaan 
te Vinkeveen. Leo is binnen de ver-

eniging ook altijd actief geweest in 
het bestuur en zelfs wat jaren voor-
zitter. Dit heeft ons aangezet om zo-
veel mogelijk (ex) leden uit te nodi-
gen om hem eens goed in het zon-
netje te zetten. Toen Leo dan ook 
nietsvermoedend de zaal in kwam 
om zijn favoriete sport te beoefe-
nen stonden daar vele oud- en hui-
dige leden hem applaudisserend 
op te wachten om hem te felicite-
ren met deze mijlpaal. Na deze “nor-

male” speelavond te hebben afge-
rond waren er nog meer leden aan-
geschoven bij de bar, voor de alom 
bekende 3e set, waarbij we Leo een 
cadeau hebben aangeboden en ge-
toast op zijn jubileum. Ook zin om 
eens te ervaren hoe een potje bad-
minton bevalt? Iedere donderdag-
avond vanaf 19:30 uur in De Boei 
bent u welkom. Alleen (zaal)schoe-
nen zijn nodig, rackets en shuttles 
zijn beschikbaar.

Het werd even stil in de Argon kantine

Mijdrecht - Het was zaterdag-
avond, half 7 en het werd even 
stil in de volle Argon kantine toen 
de zeer gewaardeerde vrijwilliger 
Hans van Breukelen die getroffen 
is door de ziekte ALS, de microfoon 
in zijn handen nam. Ik ben nu leeg 
sprak hij vanuit zijn rolstoel, maar 
zo dankbaar voor deze middag en 
voor alles wat jullie voor me gedaan 
hebben. Ik kom uit Utrecht vertel-
de hij en ik hoorde weleens over Ar-
gon…wat is dat voor een club dacht 
hij toen, uit zo’n klein dorp en dan 
toch tegen IJsselmeervogels lands-
kampioen worden, hoe is dat mo-

gelijk ? Hans vervolgde, ik ben hier 
toen vrijwilliger geworden en werd 
zo goed ontvangen en opgenomen, 
jullie moeten weten dat dit een ge-
weldige club is waar ik me thuis voel 
en als Utrechter zijn er voor mij nu 2 
clubs en dat zijn FC Utrecht en Ar-
gon. Het kon dan ook niet anders 
dan dat hij na de hartelijke woorden 
van zijn vriend Leon van Dijk een 
shirt overhandigd kreeg met daarop 
de logo’s van beide clubs. Ook voor-
zitter Ton Goedemoed, aanvoerder 
Wilco Krimp en trainer Patrick Loe-
nen hadden mooie woorden voor 
Hans en omringd door zijn gezin en 

zijn vrouw Guusje werd hem een 
hart onder de riem gestoken met 
een prachtig cadeau van de spon-
soren. Het “You never walk Allone” 
klonk voor hem door de kantine en 
het werd mede dankzij het enthou-
siaste kantinepersoneel een fantas-
tische middag en avond. Op initia-
tief van Leon van Dijk die een aantal 
mensen om zich heen verzamelden 
zijn alle activiteiten in de afgelopen 
weken voorbereid. Peter Schoon-
derwoerd, Niels van Yperen, Erik 
van Leeuwen en vele anderen heb-
ben daarbij geholpen en de sponso-
ren van der Muijden dakbedekking, 
Habo vlees, Kingsalmarkt, Vistra, 
Dirkefaen, Gebroeders van Schaik, 
Tuincentrum de Huifkar, Edwin van 
Scheppingen metselwerken, Ex-
pert Mijdrecht en Vedama verhuur 
maakten het allemaal mogelijk. De 
aanwezigheid van een dweilorkest 
zorgde voor een vrolijke sfeer, DJ 
Arjan van Zanten bracht de stem-
ming er s’avonds goed in en Hans 
zelf was om half 3 al met de teams 
het veld op gekomen. Hij verricht-
te de aftrap tegen FC Breukelen en 
de teamfoto met hem tegen de ach-
tergrond van blauwe vuurwerk rook 
maakte het plaatje natuurlijk com-
pleet.

Foto: sportinbeeld.com
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