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Hondsbrutale 
diefstal bij 
Van Ekris

Mijdrecht - Donderdag jl, 
vond er bij autobedrijf Toyota 
Van Ekris in Mijdrecht een wel 
hondsbrutale diefstal plaats. 
Rond 18.00 uur, net voor slui-
tingstijd liep een persoon via 
de zijingang het pand binnen, 
pakte daar de kassalade en 
vertrok vervolgens weer. En dat 
terwijl het bedrijf nog gewoon 
geopend was en er diverse me-
dewerkers in het pand aanwe-
zig waren. Niemand van het 
personeel heeft echter de man 
gezien, maar aan de hand van 
de camerabeelden is de route 
die de man heeft afgelegd dui-
delijk te zien. De foto’s en beel-
den die vrij duidelijk zijn, zijn bij 
de politie afgegeven.

Scholier beroofd, 
politie zoekt 

getuigen
Mijdrecht - Donderdagoch-
tend rond 10:20 uur is er een 
scholier met geweld beroofd 
van persoonlijke bezittingen, 
zoals zijn telefoon en horloge. 
De beroving vond plaats op de 
Diamant in Mijdrecht een ter 
hoogte van de kruising met de 
Dukaton. De daders zijn moge-
lijk Marokkaanse jongens. Hun 
signalement: Eén jongen droeg 
een Real Madrid trainings-
pak en één een AC Milan trai-
ningspak. Een van hen droeg 
ook een petje. Ze zijn  tussen 
de 14 en 15 jaar oud en onge-
veer 1.70 meter lang. De poli-
tie is op zoek naar getuigen. De 
politie heeft direct een buurt-
onderzoek gehouden en werd 
burgernet ingezet. De politie is 
op zoek naar getuigen en be-
woners die misschien  came-
rabeelden hebben in de direc-
te omgeving. Heeft u informa-
tie of een camera, bel dan met 
de politie via 0900-8844. Wilt u 
liever anoniem blijven bel dan 
0800-7000.
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De Ronde Venen – Op de kop af 
zes jaar gelden werd Maarten Di-
vendal op 22 november benoemd 
tot burgemeester van De Ronde Ve-
nen. Woensdagavond 22 novem-
ber precies zes jaar later is hij her-
benoemd en kan hij weer zes jaar 
verder. In een feestelijke speciale 
raadsvergadering werd hij lovend 
toegesproken door de commissaris 
van de Koning, de heer Van Beek en 
door raadslid Rudolf van Olden. De 
commissaris van Koning zei in zijn 
toespraak o.a.: “Je staat bekend als 
een pragmatisch 
Probleemoplosser. Je bent los in de 
omgang en je houdt het graag in-
formeel. Je bent graag onder de 
mensen, praat graag met de inwo-
ners, bezoek ze thuis. Er wordt wel-
eens gezegd: ‘Zijn er taarten daar is 
Maarten. Maar ook bij minder vrolij-
ke gelegenheden ben je er. Je bent 

een gezagsdrager en een boeg-
beeld en je vervult je taak met ver-
ve”, aldus de commissaris van de 
Koning

Nieuwe periode
Na het offi ciele gedeelte, de onder-
tekening kwam de ‘nieuw’ burge-
meester aan het woord: “Precies zes 
jaar geleden stond ik hier ook. Een 
beetje onwennig, vooral veel on-
bekende gezichten, naast behoor-
lijk wat vrienden en familie. Het was 
een afronding van een lange, inten-
sieve sollicitatieperiode, maar voor-
al de start van een nieuwe fase. In 
ieder geval voor mij, en in zekere 
zin ook voor de gemeente. De pe-
riode waarin de sollicitatieprocedu-
re liep, was ook voor de gemeente 
een turbulente periode. Laat ik het 
maar heel kort samenvatten: het 
eerste jaar van de nieuwe gemeen-

te De Ronde Venen was in bestuur-
lijk opzicht om meerdere redenen 
chaotisch en confronterend. Pas ná 
de herindeling werd duidelijk dat er 
her en der wel wat bestuurlijke en 
fi nanciële problemen waren.
Ik zal u, zonder de afgelopen zes 
jaar te gaan beschrijven, meene-
men in een aantal ontwikkelingen 
zoals ik ze heb gezien. En nu u in-
middels als raad heeft ingestemd 
met mijn herbenoeming, wil ik ook 
graag ingaan op wat ik als belang-
rijke aandachtspunten zie voor de 
toekomst. Ik ga met deze herbenoe-
ming fi guurlijk de grens over naar 
een nieuwe periode. Ná 21 maart 
2018, als er gemeenteraadsverkie-
zingen zijn geweest, gaat de raad 
ook zo’n grens over naar een nieu-
we periode. 

Vervolg elders in deze krant.

Burgemeester Divendal herbenoemd 

”Je bent een betrokken burger-
vader die tussen de mensen staat”

De Ronde Venen - Dinsdag 21 
november jl. hebben de leden van 
Ronde Venen Belang op voordracht 
van het bestuur de kandidatenlijst 
voor gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 vastgesteld. Ronde Venen Be-
lang heeft nu zes zetels in de ge-
meenteraad en is één van de twee 
grootste partijen. Voor de komen-
de verkiezingen is het doel om de 
grootste te worden. De leden stel-
den de volgende kandidatenlijst 
vast: 1: Anco Goldhoorn uit Vinke-
veen, 2: Maarten van der Greft uit 
Mijdrecht, 3: Rene Bultenaar uit 
Vinkeveen, 4 Kees Klein uit Wilnis, 
5: Yvonne van den Heerik uit Ab-
coude, 6: Joppe de Ree uit Vinke-
veen, 7: Paul Hageman uit Wilnis, 8: 
Iris van Broekhuijsen uit Mijdrecht 
en 9: Hennie de Roos uit Vinkeveen.

Lijsttrekker
Anco Goldhoorn is gekozen als lijst-
trekker. Anco (61) woont samen 

met zijn vrouw en twee dochters in 
Vinkeveen. Anco is op dit moment 
namens Ronde Venen Belang wet-
houder en bij een goede verkie-
zingsuitslag gaat hij graag door als 
wethouder. Op nummer twee staat 
de ervaren volksvertegenwoordi-
ger Maarten van der Greft (30) uit 
Mijdrecht. Maarten is raadslid sinds 
2011, werkzaam als docent op een 
middelbare school en organisator 
van het Vogelvrij Festival. 
René Bultena (56) uit Vinkeveen en 
zittend raadslid bezet de derde plek 
op de kandidatenlijst. René is een 
ondernemer in hart en nieren en de 
fi nancieel specialist van de fractie 
en geldt als het fi nanciele brein van 
de gemeenteraad. 
Kees Klein (62) staat op nummer 
vier op de kandidatenlijst. Kees, 
een ervaren raadslid, woont in Wil-
nis. Kees is gepensioneerd en ver-
richt veel vrijwilligerswerk als bud-
getmaatje voor mensen die in de 

schuldhulpverlening zitten. Kees is 
de woordvoerder binnen het soci-
aal domein. 
De nummer vijf op de lijst is voor-
malig wethouder en huidig raadslid 
Yvonne van den Heerik (64). Yvon-
ne woont in Abcoude en is juriste. 
Yvonne wordt geroemd vanwege 
haar kennis en is het juridische ge-
weten van de partij. Joppe de Ree 
(63), zittend raadslid, staat op num-
mer zes op de kandidatenlijst. Jop-
pe woont in Vinkeveen en is zelf-
standig ondernemer. Naast zijn po-
litieke betrokkenheid kennen inwo-
ners Joppe vast en zeker vanwege 
zijn lokale bekendheid als entertai-
ner, ondere andere van optredens in 
verzorgingshuizen. 
Paul Hageman (49) woonachtig in 
Wilnis en zittend raadslid staat op 
nummer zeven op de kandidaten-
lijst. Paul staat bekend om zijn ken-
nis van de openbare ruimte en zijn 
kennis van de gemeente.

Anco Goldhoorn lijsttrekker 
Ronde Venen Belang

De Ronde Venen - De leden van 
PvdA/GroenLinks De Ronde Ve-
nen hebben Pieter Kroon en Ernst 
Schreurs gekozen tot lijsttrekkers-
duo voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart 2018. De le-
den hebben daarnaast ook het ver-
kiezingsprogramma vastgesteld en 
besloten om de naam van PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal te wijzi-
gen naar PvdA/GroenLinks De Ron-
de Venen. 

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben 
trots dat ik de lijst mag trekken van 
PvdA/GroenLinks. Wij gaan ons 
sterk maken voor een groene, duur-
zame en sociale gemeente De Ron-
de Venen,” mede-lijsttrekker Ernst 
Schreurs vult aan: “Het is mooi dat 

ik nog vier jaar mijn ervaring mag 
inzetten voor onze lokale partij. We 
hebben een mooie lijst met ervaren 
en toegewijde mensen die zich vol 
in gaan zetten voor onze inwoners.” 

Mix van jong talent en ervaring
De volledige kandidatenlijst bestaat 
uit 28 kandidaten en is een mooie 
mix van jong talent en ervaring. De 
lijst wordt aangevoerd door Pie-
ter Kroon (1) en Ernst Schreurs (2) 
die samen het lijstrekkersduo vor-
men. In de top-5 staan verder War-
ner Bruins Slot (3), Esther Grondijs 
(4) en Hans van Kessel (5). De lijst 
wordt afgesloten met lijstduwers 
Corinne Ellemeet (Tweede Kamer-
lid) en Erika Spil (voormalig wet-
houder in De Ronde Venen).

Pieter Kroon en Ernst Schreurs 
lijsttrekkersduo voor PvdA/GroenLinks

Mijdrecht - Zaterdag 2 december 
2017 wordt het tweede gedeelte van 
het gerenoveerde winkelcentrum 
De Lindeboom aan het Burgemees-
ter Haitsmaplein in Mijdrecht offi -
cieel in gebruik genomen. Tevens 
opent de Action op de eerste ver-
dieping haar deuren. Het wordt een 
feestelijke opening met verschillen-
de verrassende activiteiten en acts. 
Wethouder Anco Goldhoorn en de 
directie van Hoorne Vastgoed als ei-
genaar van het winkelcentrum, zijn 
om 9.00 uur aanwezig voor het of-
fi ciële openingsmoment bij Action 
als die voor het eerst de deuren van 
haar vestiging in Mijdrecht opent.

De vernieuwing van het winkelcen-
trum verloopt in fasen zodat het tij-
dens de verbouwing open kan blij-
ven. In juni dit jaar vond de opleve-
ring van het eerste deel van de pas-
sage met de nieuwe winkels plaats. 
Met de oplevering van het tweede 
deel met de bovenverdieping waar 
Action zich heeft gevestigd, is een 
volgende belangrijke fase van de 
verbouwing afgerond. Eerder heb-
ben wij gemeld dat met de ople-
vering van het tweede deel van de 

‘winkelgang’ ook de verbinding met 
het deel waarin de Primera en de 
Boni zijn gevestigd, open zou zijn. 
 Dat is later weer tegengesproken. 
Zeker met het oog op de feest-
maand zou het ideaal zijn als er 
vanaf die kant ook gewoon door-
gelopen kan worden richting bak-
ker Westerbos-Mens, Mondria 
en de andere winkels vice versa. 
Veel mensen moeten nu vanaf het 
Haitsmaplein via de ingang aan de 
Dorpsstraat omlopen en de mees-
ten doen dat niet. Dat kost die win-
keliers klanten. Ook de rolbaan naar 
de Action is dan beter bereikbaar. 
Al zou er maar een noodoplossing 
in de toegang kunnen worden ge-
realiseerd tijdens de feestmaand is 
dat fi jn. In 2018 krijgt de verbou-
wing een vervolg met de uitbreiding 
van de Boni richting Kerkplein. Ook 
dat laatste staat in de steigers voor 
een update. Een deel van het pand 
waarin FDC was gevestigd (dat nu 
op Bozenhoven 5 zijn intrek heeft 
genomen), wordt opgeofferd om 
een ‘doorsteek’ te maken vanaf het 
Haitsmaplein naar het Kerkplein. 
Naar verwachting wordt het winkel-
centrum medio 2018 opgeleverd. 

Tweede deel gerenoveerde 
Lindeboom zaterdag open
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojec-
ten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te bou-
wen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we geloven dat 
dit medeverantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van 
onze projecten garandeert. December breekt bijna aan. Met feestelijke 
momenten, gezelligheid, cadeaus en momenten van bezinning. Momen-
ten waarin u zich wellicht ook realiseert hoe blij we mogen zijn dat we in 
een land wonen waar onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien 
en naar school gaan. Momenten waarin u zich afvraagt waaraan u nog 
dit jaar of volgend jaar wilt bijdragen om de wereld een beetje mooier te 
maken. Wij willen u daar graag bij helpen!

Wellicht bent u al op zoek naar 
leuke kerstkaarten voor familie, 
vrienden of zakenrelaties. Of kunt 
u niet kiezen uit de vele kerstpak-
ketten die u kunt aanschaffen 
om uw relaties mee te verrassen. 
Wij hebben de ultieme oplossing 
voor u: de digitale Kanskaart. U 
kunt deze kaart gebruiken voor 
uw relaties bij wijze van kerst-
kaart of kerstgeschenk. Uiteraard 
is er ruimte voor een persoon-
lijke boodschap en/of logo van 
uw bedrijf! Met de aanschaf van 
deze kanskaart ondersteunt u 
of uw bedrijf het werk van onze 
stichting: educatieprojecten in 
verschillende landen. Het afgelo-
pen jaar hebben we mooie pro-
jecten kunnen uitvoeren in Kenia 
en Oeganda, voor het komende 
jaar staat Little Doctors in Nepal 
op het programma. En uiteraard 

blijven we schoolgeld betalen 
voor de allerarmsten in Tanzania 
en Nepal.

Hoe werk het?
Met een e-mail aan sosderonde-
venen@gmail.com kunt u de digi-
tale kanskaart bestellen. Daarbij 
kunt u aangeven wat u als per-
soonlijke boodschap op de kaart 
wilt zien. Het bedrag dat u voor de 
kanskaart betaalt, bepaalt u zelf.  
De minimale bijdrage is 25 euro. 
Na ontvangst van uw bijdrage op 
onze bankrekening NL23 ABNA 
0459 1189 94 maken wij uw kaart 
binnen twee dagen in orde. U ont-
vangt een Pdf die u zo vaak kunt 
versturen als u zelf wilt. Geen 
Kanskaart, wel doneren? Graag! 
Iedere bijdrage aan het werk van 
onze stichting is welkom.
Margreet Kokshoorn

Kerstkaart of Kanskaart?

De Ronde Venen - 3 weken lang 
hebben de leerlingen van de Scha-
kel fanatiek lege flessen gespaard. 
Niet voor zichzelf, maar om een 
mooi bedrag bij elkaar te sparen 
voor het sponsorkind van de Scha-
kel: Mary uit Guatemala. Op woens-
dag 22 december werden de laat-
ste flessen ingeleverd en kon het 
eindbedrag worden opgeteld. Sa-
men hebben de leerlingen een be-
drag van 205 euro bij elkaar ge-
spaard. Aan de actie was ook een 
kleine competitie verbonden: wel-

ke klas haalt de meeste flessen op? 
Het was tot het laatste moment heel 
spannend. Met een miniem ver-
schil van 4 flessen ging de eer naar 
groep 4b/5 van juf Mariëlle. Wat 
waren de leerlingen blij en trots! 
Maar belangrijker was natuurlijk 
de mooie extra bijdrage voor Mary, 
die via stichting Woord en Daad in-
middels al een aantal jaar gespon-
sord wordt door de Schakel. Mede 
dankzij deze sponsoring krijgt Ma-
ry eten en medische zorg en kan zij 
naar school.

De Schakel spaart 205 euro aan 
lege flessen voor sponsorkind

Wilnis - Afgelopen vrijdagochtend 
organiseerde de Kon. Julianaschool 
de Grote Rekendag. Alle kinderen 
van groep 1 tot en met groep 8 zijn 
deze ochtend bezig geweest met 
onderzoekend rekenen rond het 
thema: “Meten, bewegen en con-
strueren”. De ochtend werd gestart 
op het schoolplein, waar ieder kind 
met zijn of haar eigen huisnummer 
op volgorde stond. De even num-
mers aan de ene kant en de oneven 
nummers aan de andere kant.  Zo 
ontstond een lange straat, waar een 
vakantieganger druk op zoek ging 
naar haar vakantiehuisje. Binnen 
werd de dag voortgezet en werden 
diverse activiteiten rond het thema 
gedaan. Een leuke en tegelijkertijd 
leerzame ochtend, die inzicht op-
levert.  Om 12.00 uur mochten al-
le ouders nog even komen kijken in 
de klassen, om de resultaten te be-

wonderen en de conclusie te trek-
ken: Rekenen is leuk!

Grote Rekendag op 
Kon. Julianaschool

De Ronde Venen - De titel van dit 
kunstweekend staat in het teken 
van de ziekte Alzheimer. Aquarel-
list  Nol van der Neut heeft de ziek-
te Alzheimer en zijn droom is  een 
echte expositie met  al zijn wer-
ken. Helaas is dat er nooit van ge-
komen want Nol heeft een gede-
gen opleiding bij de Rietveld Aca-
demie gehad en was in zijn werk-
zaam leven ontwerper en aquarel-
list. Zijn werken zijn allemaal keu-
rig gelijst en bestaan uit realistische 
en impressionistisch werken, straat-
beelden, koeien, portretten en land-
schappen. Nol heeft een eigen stijl  
en was zeer gedreven. Vanwege zijn 

ziekte hopen wij dat deze expositie 
voor hem een feest van herkenning 
zal zijn. Zus Laura Ruhé is beeld-
houwster en deze combinatie met 
Nol gaat voor de kunstkenner een 
ware snoepwinkel worden. Henny 
Schuilenburg, de vriendin van Nol 
heeft samen met Laura al zijn wer-
ken uitgezocht en op orde gebracht 
zodat het een unieke expositie kan 
worden. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de Stichting  Alzheimer 
Nederland. Deze expositie is in het 
weekend van 9 en 10 december en 
beide dagen open van 11.00-17.00 
uur. Het adres: Galerie “Boven Ver-
wachting”, Herenweg 298a, Wilnis.

Kunstweekend: “Vergeten 
verleden, vergeten”

Start het nieuwe jaar met een fij-
ne cursus hatha yoga. In deze rusti-
ge yogales is er aandacht voor ver-
dieping, verzachting en gerichtheid 
naar binnen. Dit wordt bereikt door 
staande, zittende of liggende hou-
dingen wat langer aan te houden en 
bewuster in te voelen. Hierdoor ont-
staat een inwendige massage, met 
als  gevolg een betere doorbloeding 
van de vitale organen, meer ruim-
te voor de ademhaling en grotere 
flexibiliteit. 

Aangereikt
Daarbij worden oefeningen aange-
reikt die u in staat stellen om be-
paalde  lichaamsdelen vanuit een 
zekere houding met de handen te 
masseren. Ook ontdekt u gaande-
weg de meerwaarde van hulpmid-
delen, zoals blokken, stokken of 
banden. Op deze wijze krijgt het li-
chaam een extra impuls, waardoor 
u lekker in u vel komt te zitten. De 
lessen zijn geschikt voor alle leeftij-
den, in het bijzonder voor hen, die 
in een kalm tempo zinvol in bewe-
ging willen zijn. De lessen worden 

gegeven door een gediplomeer-
de docente van de Saswitha Oplei-
ding voor Yoga en Wijsbegeerte met 
jarenlange ervaring. Cursuscode: 
SP1640, data: 08-01-18 t/m 23-04-
18 zijnde 14 dagdelen op maandag 
van 19.30-21.00 uur, docent: Jessica 
Erdtsieck, kosten 72 euro.

Bridgeles 
Bridge is een kaartspel dat vaak 
wordt beschouwd als een vorm van 
denksport. In deze cursus maakt 
u kennis met de eerste beginse-
len van bridge. Het spel wordt ge-
speeld met 52 kaarten en door vier 
personen. Er wordt gespeeld vol-
gens het Acol systeem dat een uit-
stekende basis geeft om bridge te 
leren. Cursuscode: RS1585, data: 
10-01-18 t/m 21-03-18. 10 dagde-
len op woensdag van 09.30-12.00 
uur, docent: Caro Toebosch, kosten: 
80 euro.

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de 
website www.stichtingparaplu.nl of 
download het inschrijfformulier op 

Hatha Yoga bij de ‘Paraplu’

Vinkeveen - Zaterdag 2 december 
opent er weer een nieuw bedrijfje  
haar deuren binnen de Vinkeveen-
se Broedplaats. De Broedplaats is 
gevestigd aan de Herenweg 63 A-E. 
De broedplaats is een centraal punt 
waar inwoners van de Ronde Ve-
nen en omstreken elkaar ontmoe-
ten, informeren, verbindingen leg-
gen en ervaringen delen. De missie 
is om samen te ondernemen en ie-
dereen een kans geven om talenten 
te laten ontplooien. Sinds 2016 is de 
bestemming van het vroegere zus-
terhuis Maria-oord te Vinkeveen  op 
deze wijze ingevuld. Zaterdag heb-
ben alle reeds daar gevestigde be-
drijven Open huis. U kunt bijvoor-
beeld een gezellig een kijkje nemen 
bij Celies Hair, hier kunt u straks te-
recht voor alles wat betreft make-up 
en grime. En er is die dag nog meer 
te doen voor jong tot oud! Om geza-
menlijk weer een leuke opening te 
organiseren doen veel bedrijven na-
melijk wat leuks voor u en uw kin-
deren. Bij Mind en Motion kunnen 
de kinderen, net als alle pieten, le-
ren hoe ze pakjes op de daken moe-

ten bezorgen, van 11.00-14.00 uur 
(begeleid pietengym).Bij Creatie-
ve Therapie Dieuwer in het kinder-
atelier kunnenkinderen van 4 tot en 
met 12 jaar onder begeleiding schil-
deren, van 11.00-13.00. Zijn uw kin-
deren nog te jong of hebben ze daar 
geen zin in? Dan kunnen ze bij De 
kracht van uw kind, onder toezicht 
van Laura, van 11.00-14.00 uur spe-
len/tekenen in haar praktijkruimte. 
Dit terwijl u zelf lekker een hapje en 
drankje doet bij Celies Hair, waar u 
een leuke goodiebag ontvangt! Let 
op, op=op. Bij de Wellness Prak-
tijk van Lali en Angelika kunt u van 
13:00 tot 16:00 kennis maken met 
de taal van aromatherapie. Work-
shop 14 kleuren, een reis door emo-
ties. Angelika geeft ook antwoord 
op alle vragen die er zijn over Reiki 
en verteld over haar specialisme. Bij 
Ann’s Place kunt u terecht voor een 
lekker vers belegd broodje. En kom 
na 1 januari zeker nog eens langs 
bij de Broedplaats, want vanaf dan 
is ook IntoMindfulness hier geves-
tigd. Kortom de moeite waard om er 
zaterdag even binnen te lopen.

Opening nieuw bedrijf in 
de Broedplaats

de website www.stichtingparaplu.nl 
en stuur het toe. Het formulier kan 
ook afgehaald en ingeleverd worden 

bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 
28 te Wilnis. Via email kan men altijd 
terecht op info@stichtingparaplu.nl.
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Huurconflict in De Maricken
Helaas is vorige week slechts de 
helft van dit artikel in de krant 
geplaatst. Nu is het compleet.

Wilnis - Verscheidene inwoners 
van de nieuwbouwwijk De Maric-
ken zijn ongewild verzeild geraakt 
in een huurconflict met verhuurder 
Verwelius, wiens bouwbedrijf huur- 
en koopwoningen in de wijk bouwt.
Het gaat daarbij om circa 90 huur-
woningen waarvan ruim 20 met 
een garage. De woningen zijn van 
een goede bouwkwaliteit, zelfs be-
ter dan dat men bij een ‘goedkope 
huurwoning’ zou verwachten. Bij het 
huurconflict blijkt het te gaan om de 
woningen met een (aparte) gara-
ge. Een van de bewoners die dat is 
overkomen, Marc Oudshoorn, licht 
een en ander toe. “Net zoals ons ge-
zin wonen nagenoeg alle bewoners 
naar mijn mening met veel plezier 
in deze nieuwbouwwijk en zijn te-
vreden over de kwaliteit van de wo-
ning. Maar er gebeurde ineens iets 
wat voor een groot deel van de be-
woners van een huurwoning plezie-
rig uitpakte en voor een aantal an-
dere weer niet in hun gevoel. 

Brief
In mei dit jaar kregen alle huurders 
een brief van Verwelius dat zij met 
terugwerkende kracht (sinds het 
moment van wonen) een huurver-
laging naar 710,68 euro per maand 
(tot eind 2025!) kregen aangebo-
den die eerder tussen de 850 euro 
en 1.000 euro was. Het ging daarbij 
om alle typen huurwoningen, echter 
met uitzondering van de woningen 
met een garage.
En dat betreft ons geval, net zoals bij 
de andere bewoners die een gara-
ge huren welke tussen of achter de 
woningen zijn gebouwd. Die kregen 
weliswaar ook de korting aangebo-
den, maar moesten voor de gara-
ge zonder opgaaf van redenen wél 
100 euro per maand méér betalen. 
De huur ervan was geïntegreerd in 
die van de woning, maar wordt nu 
ineens afzonderlijk berekend. Die is 
normaal 200 euro, maar nu wordt 
dat eenzijdig verhoogd naar 300 eu-
ro per maand. Wij wilden graag we-
ten wat de reden daarvan was wat 
deze huurverhoging rechtvaardigt.”

Ongelijkheid
“Maar Verwelius ging daar niet op 
in,” vervolgt Oudshoorn. ‘Dat heb-
ben we zelf nu eenmaal zo bepaald’, 
was het botte antwoord. “Kijk, dat is 
geen antwoord waarmee niet alleen 
wij, maar ook een groot aantal an-
dere bewoners met een garage, ge-
noegen nemen. Wij willen graag de 
reden weten en de dialoog met Ver-
welius aangaan over dit onderwerp. 
Hoe moeilijk kan het zijn, maar bij 
Verwelius is dat niet aan de orde. 
Een prima bouwbedrijf maar geen 
prettige verhuurder voor zijn huur-
ders als het bijvoorbeeld om ge-

schillen gaat die met elkaar bespro-
ken zouden moeten worden.” Al-
dus Oudshoorn die het aanbod van 
de huurkorting heeft afgewezen en 
maandelijks de normale huurpen-
ningen betaalt. Dat is inclusief de 
garage (voor 200 euro) en in totaal 
40 euro méér dan als hij op het kor-
tingsaanbod was ingegaan. 

Ongelijkheid
Die 40 euro heeft hij er wel voor 
over om naar zijn mening een on-
gelijkheid aan de kaak te stellen 
bij zowel Verwelius als de gemeen-
te. Daarnaast heeft hij aan alle frac-
tievoorzitters van de politieke par-
tijen in de gemeenteraad een brief 
gestuurd waarin hij de huidige situ-
atie ter sprake brengt. Oudshoorn 
zegt op persoonlijke titel te spreken 
en te handelen maar er is regelma-
tig contact met andere gedupeerde 
bewoners. Ook is de Huurcommis-
sie van het voorval in kennis gesteld. 
De gemeente heeft al laten weten 
hierin geen partij te zijn omdat het 
hier om een overeenkomst gaat tus-
sen huurder en verhuurder. Volgens 
Oudshoorn is de situatie in een re-
gulier overleg wel met Verwelius be-
sproken, maar daar is niets uitgeko-
men. ‘Verwelius is de mening toe-
gedaan dat zij volledig in haar recht 
staat en acteert hier ook naar, met 
inbegrip van een bijzondere toon-
zetting. Diverse keren is gevraagd 
naar een onderbouwing van de een-
zijdige huurverhoging van de gara-
ge. Maar een antwoord daarop heb-
ben we tot nu toe niet mogen ont-
vangen. Wij zijn van mening dat Ver-
welius tijdens de wedstrijd de spel-
regels aanpast. Dat is ronduit onfat-
soenlijk en respectloos richting haar 
huurders,’ schrijft Oudshoorn in zijn 
brief aan de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad.

Procedure
Inmiddels is er door een van de 
huurders een juridische procedu-
re gestart richting Verwelius met te-
vens een WOB-verzoek aan de ge-
meente, waarover dezerzijds niet 
bekend is over welk onderwerp dat 
gaat. Los van deze procedure heb-
ben gedupeerde huurders een aan-
tal weken geleden alsnog getracht 
overeenstemming te bereiken met 
Verwelius over de onderbouwing 
van de huurverhoging van de gara-
ge, maar zonder resultaat.
De verhouding tussen de huur van 
de woning van 710,68 euro en een 
(kale) garage - in eerste instantie 
ook nog zonder verlichting - voor 
300 euro vindt men volledig irre-
eel. Door het niet openstaan voor 
een dialoog worden door de betref-
fende huurdersgroep ludieke acties 
voorbereid waarvan Verwelius op 
de hoogte is gebracht. “De ontsta-
ne situatie gaat zo langzamerhand 
ook ten koste van het woonplezier 
in De Maricken en dat is voor een 

ieder onwenselijk, ook voor Verwe-
lius want diens naam is hiermee in 
het geding als een starre verhuur-
der. Los van de juridische procedure 
willen wij Verwelius op inhoudelijke 
wijze overtuigen dat de voorgestel-
de huurkorting in combinatie met 
de huurverhoging van de garage 
een slecht voorstel is en door huur-
ders wordt gezien als onfatsoen-
lijk wat wordt ervaren als een ‘offer 
we can’t accept,” zo laat Oudshoorn 
nog weten.

Afspraken over huurprijs
Uit stukken die in het bezit zijn van 
deze krant blijkt dat er in 2009 door 
de gemeente met Verwelius een 
afspraak is gemaakt dat die een 
nieuwbouwwijk mocht opzetten met 
daarin onder andere het bouwen 
van 103 goedkope huurwoningen 
waarvan er nu 90 zijn gerealiseerd. 
Dat is iets anders dan ‘sociale huur-
woningen’. In die zin zijn ze dus ook 
kwalitatief beter gebouwd en werd 
er in eerste instantie een huurprijs 
voor gevraagd die boven de socia-
le huurgrens lag. Met de gemeente 
waren er echter afspraken gemaakt 
dat de huurprijs gelijk of lager zou 
liggen dan de liberalisatiegrens met 
jaarlijks een wettelijk geregelde 
aanpassing (huurverhoging) voor 
een periode van 10 jaar. Op 1 ju-
li 2009 bedroeg die 647,53 euro, nu 
710,68 euro per maand. Na die tien 
jaar mag Verwelius de woningen te 
koop aan te bieden aan de verhuur-
ders of ze verhuren in de vrije sector.
Verwelius en de gemeente hebben 
geen afspraken gemaakt over het 
verhuren van de garages. Daarover 
wordt in de stukken met geen woord 
gerept. De garages horen formeel 
niet bij de woning, maar kunnen als 
extra worden meeverhuurd aan de 
bewoner. Juist het ontbreken van 
afspraken over de garages zou wel 
eens aanleiding kunnen zijn daar-
van gebruik te maken om de huur te 
verhogen, teneinde het verlies aan 
huurinkomsten de komende jaren 
enigszins te compenseren. Als dat 
zo zou zijn kan je dat toch uitleggen 
aan je huurders?

Vergadering
Tijdens de commissievergade-
ring Publieke Werken is wethou-
der David Moolenburgh (Woning-
bouw, Bouw- en woningtoezicht) 
kort in gegaan op de situatie. ”Wij 
zijn als gemeente op de hoogte van 
de huurgeschillen die spelen in De 
Maricken.
In de gesprekken die wij met Verwe-
lius hebben wijzen wij hen scherp 
op hun verantwoordelijkheden om 
in ieder geval niet alleen binnen de 
kaders van de wet, maar ook binnen 
de kaders van wat redelijk en billijk 
is te handelen ten opzichte van hun 
huurders,” zo uitte zich de wethou-
der. Wij houden u op de hoogte van 
het vervolg.

De onverwachte huurverhoging van de garage tussen de woningen is onderwerp van het conflict met Verwelius

Swingend concert 
jubilerend Viribus Unitis

Leerlingen Antoniusschool 
zijn Schoenmaatjes!
De Hoef - Om het jaar jaar doet de 
Antoniusschool uit De Hoef samen 
met de Hoefse kerkgemeenschap 
mee aan actie Schoenmaatje. Dit is 
een actie van ontwikkelingsorgani-
satie Edukans, waarbij schoolkinde-
ren een schoenendoos vullen met 
allerlei schoolspullen, toiletartikelen 

en speelgoed voor kinderen in ar-
me landen. De afgelopen jaren zijn 
er zeker 2,9 miljoen kinderen op de-
ze manier verrast met een prach-
tig cadeau. Dit jaar gaan de dozen 
naar Malawi, Pakistan en Moldavië. 
In deze landen leven veel kinderen 
leven in armoede of hebben geen 

750 Euro voor KWF 
kankerbestrijding
Regio - De actie voor KWF die 
Keurslager Bader en Poelier-trai-
teur van Egmond in Mijdrecht en 
Uithoorn de afgelopen veertien da-
gen hebben gevoerd, heeft een be-
drag van 750 euro opgeleverd. Een 
niet onaardig bedrag als dat wordt 

gezien in het licht van de omzet van 
een aantal producten die in een ad-
vertentie in deze krant waren ge-
noemd. Van de totale omzet was 10 
procent bestemd voor KWF kanker-
bestrijding. Het bedrag, dat op re-
kening van KWF wordt gestort, is 

De Ronde Venen - Met het zetten 
van handtekeningen van wethouder 
Anco Goldhoorn van De Ronde Ve-
nen en directeur Piet Grootenboer 
van het Communicatie Infrastruc-
tuur Fonds (CIF) onder een conve-
nant is snel internet in het buitenge-
bied van de gemeente een belang-
rijke stap dichterbij gekomen. CIF 
begint 1 december met een cam-
pagne om inwoners te enthousias-
meren zich in te schrijven voor een 
aansluiting op glasvezel. Als 50% 
van de bewoners dit vòòr 29 janu-
ari 2018 doet, legt CIF in het ge-
bied glasvezel aan. Wethouder An-
co Goldhoorn is blij dat het conve-
nant is ondertekend en de aanleg 
daarmee een stuk dichterbij is ge-
komen. ,,We hebben hier hard voor 
gewerkt omdat snel internet echt 
een basisbehoefte is voor inwoners. 
Werken, studeren, ontspannen, heel 
vaak komt daarbij een snelle in-
ternetverbinding van pas. Omdat 
je online lessen volgt, je grote be-
standen moet verzenden of ontvan-
gen in verband met je werk. Maar 
ook omdat je Netflix wil gebruiken 
of gewoon wil skypen met familie of 
vrienden.’’

Aanbod
Alle inwoners van het buitengebied 
van De Ronde Venen ontvangen 
rond 1 december een informatie-
pakket per post van CIF met daar-
in het aanbod. Zij kunnen kiezen uit 
vier verschillende dienstaanbieders 
(Caiway, CBizz, Solcon en WeSer-
ve) voor een glasvezelabonnement. 
Vanaf 1 december kunnen de bewo-
ners checken of hun adres binnen 
het geselecteerde gebied valt en of 
het aanbod voor hen geldt. De Ron-

Vanaf 1 december kunnen inwoners zich inschrijven 

Snel internet in buitengebied 
komt steeds dichterbij

Wethouder Anco Goldhoorn en directeur Piet Grootenboer van CIF onderte-
kenden het convenant in de stal van de familie Kool in Abcoude. Gerda Kool 
is één van de ambassadeurs die zich hard maakt voor glasvezel in het bui-
tengebied. Zij heeft nu dagelijks te maken met een trage internetverbinding.

de Venen is de eerste gemeente in 
het westen van de provincie Utrecht 
waar de ontwikkeling van de aan-
leg van snel internet in een verge-
vorderd stadium is. Vorig jaar heeft 
het bedrijf DICO Snel Internet Bui-
tengebied geïnventariseerd hoeveel 
belangstelling er is voor de aan-
leg van glasvezel in het buitenge-

bied. Na een uitgebreide campag-
ne gaf toen ruim 65 procent van de 
bewoners en bedrijven aan te wil-
len beschikken over een snelle da-
taverbinding. Het project diende als 
voorbeeld om ook de rest van de 
provincie van snel internet te voor-
zien. Meer informatie is beschikbaar 
op de website glasvezelbuitenaf.nl

ouders of huis meer. De schoenen-
doos is vaak het enige cadeau wat 
ze krijgen.

Project
Tijdens het project werd in alle klas-
sen gesproken en gezongen over 
het delen van onze overvloed met 
kinderen, die veel minder hebben. 
Op vrijdag 17 november hebben de 
kinderen samen met hun broertje(s) 
en/of zusje(s) een schoenendoos 
mooi versierd op school. Daarna 
hebben de kinderen de schoenen-
doos mee naar huis genomen om 
deze te vullen met schoolspullen en 
kleine cadeautjes voor de kinderen. 
Tijdens de gezinsviering van zondag 
19 november stond de Actie Schoe-
nendoos centraal en waren school 
en kerk samen verbonden door de-
zelfde actie. Op donderdag 23 no-
vember hebben de leerlingen van 
de Antoniusschool hun mooi ver-
sierde en gevulde schoenendoos 
naar de kerk gebracht. Hier werd 
natuurlijk het welbekende schoe-
nendooslied “Een feest om te ge-
ven” gezongen! Vrijwilligers van de 
Antonius van Paduakerk zorgen er-
voor dat alle ingeleverde dozen naar 
een verzamelpunt worden gebracht. 
Daarna gaan alle schoenendozen 
op reis naar hun schoenmaatje!

maandagmiddag bij Bader in de 
Mijdrechtse Passage symbolisch in 
de vorm van een cheque overhan-
digd aan Antoinette van Dort. Zij is 
coördinator voor KWF in De Ronde 
Venen. Antoinette: “Wat een leuke 
actie is dit geweest van deze winke-
liers die het helemaal op persoonlij-
ke titel hebben georganiseerd. KWF 
is er heel blij mee. Iets dat navol-
ging verdient.” Robert Bader en Dirk 
van Egmond met hun winkelpart-
ners Norman en Sebastiaan namen 
het voortouw om met het oog op de 
feestdagen in te spelen op de ge-
voelens van hun klanten die er ge-
zellige feestdagen van willen ma-
ken. Al doende zullen velen daar-
bij hun gedachten laten gaan naar 
familie en/of vrienden die hun ge-
zondheid door kanker ernstig in ge-
vaar zien komen. Samen er met de 
feestdagen wat van maken is het 
credo. KWF steunt onderzoek en 
behandeling van kanker waarvoor 
geld gedoneerd kan worden. Dat is 
wat beide winkeliers met hun actie 
bij hun klanten hebben bereikt. “Wij 
willen al onze klanten bedanken die 
hebben bijgedragen aan dit suc-
ces. Weliswaar kleinschalig, maar 
alle beetjes helpen,” aldus Dirk van 
Egmond mede namens zijn deelne-
mende collega’s.

Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis vierde zaterdag 25 novem-
ber haar 90-jarig jubileum samen 
met Karin Bloemen in een goed ge-
vulde Willisstee. Dorpscentrum De 
Willisstee was voor de gelegenheid 
omgetoverd tot een heus theater in 
sfeervol zwart-rood. Ook de orkest-
leden waren geheel in zwart-rood 
gekleed, het toneel was een feeste-
lijk geheel. Klokslag 20.00 uur klon-
ken de eerste tonen van Johan Se-
bastiaan Bach’s Toccata in D-minor, 
het startsein van een muzikaal feest-
je. Het publiek genoot van El Cami-
no Real, West Side Story, Tulpen uit 
Amsterdam. Een prachtige solo van 
Emeke Nagtegaal op bugel in Sor-
ry, Sidney Bechet’s jazzy Petite Fleur 
met als solisten Jenny Stoeckart en 
Irma van der Felz op saxofoon en een 
swingend Gershwin met drie solisten 
op drums: Marrella Geleijn, Christian 
Geleijn en Mendo van Vliet. 

Gast
Speciale gast deze avond was Ka-

rin Bloemen. Met haar grappen en 
geestige verhalen vermaakte zij pu-
bliek én orkest. Instrumentaal on-
dersteund door Viribus Unitis zong 
Karin liedjes als Het Dorp van Wim 
Sonneveld, Turning Tables van Adè-
le met een eigen sausje van Ka-
rin, All Night Long en een Motown 

medley. De muzikale leiding was 
in handen van Ruud Pletting, diri-
gent van Viribus Unitis. Met strak-
ke hand en swingend enthousias-
me leidde hij Karin en orkest door 
het programma. Het was een fan-
tastische avond, waar iedereen met 
veel plezier op terugkijkt. Viribus 

Unitis bedankt alle sponsors, leden 
van de Club van 100, vrijwilligers en 
Ron&Brigitte de Groot van de Stee-
Inn – mede door hen werd dit con-
cert mogelijk gemaakt. Tot slot dank 
aan het publiek, door uw komst en 
enthousiasme werd de avond een 
groot feest!
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Burgemeester Divendal herbenoemd

”Je bent een betrokken burgervader 
die tussen de mensen staat”
vervolg van de voorpagina

Daarbij schakel ik wat heen en weer 
tussen de verschillende rollen die 
ik als burgemeester heb. Die ver-
schillende rollen worden misschien 
wel het meest duidelijk als ik u ver-
tel met wie ik te maken heb en 
wat mijn speelveld daarbij is. Voor 
de raad  ben ik de voorzitter van 
de gemeenteraad, die zich niet te 
veel met de politiek moet bemoei-
en, maar wel een bijdrage levert aan 
het goed functioneren van de ge-
meenteraad. Tegelijk ben ik ook de 
voorzitter van het college van bur-
gemeester en wethouders en daar-
mee dus automatisch de verbinding 
met de raad. Zo ziet de ambtelijke 
organisatie mij ook. 
Voor de inwoners heb ik verschillen-
de gezichten: in deze periode veelal 
de burgervader die Sinterklaas wel-
kom heet, maar vaak ook de eerste 
persoon van de gemeente waarvan 
ze verwachten dat die heel veel te 
zeggen heeft. Dat geldt soms ook 
voor de bedrijven, organisaties en 
verenigingen die binnen onze ge-
meente actief zijn. In de regio heb 
ik weer een andere rol. Ik verte-
genwoordig De Ronde Venen rich-
ting onze buren en andere overhe-
den. Als het gaat om openbare orde 
en veiligheid ben ik naast de raad 
en het college ook als burgemees-
ter een bestuursorgaan met eigen 
bevoegd- en verantwoordelijkhe-

den. Het leuke en bijzondere van 
het burgemeesterschap vind ik het 
steeds blijven zoeken naar een juis-
te balans tussen al die rollen. Mijn 
collega Marc Witteman is burge-
meester van Stichtse Vecht, óók 
een gemeente met veel kernen en 
veel variatie. Onze conclusie is: wij 
zijn geen burgemeester van de ge-
meente maar van de gemeenschap.

Onze regio’s
Op dinsdagavond 22 november 
2011 werd ik burgemeester. De vol-
gende dag al, zat ik met 42 burge-
meesters van de politieregio Mid-
den Nederland bij elkaar om te kij-
ken hoe wij met de komst van de 
Nationale Politie konden waarbor-
gen dat wíj aan zet blijven als het 
gaat om de veiligheid in onze ge-
meenten. Dit onderwerp noem ik nu 
slechts als eerste voorbeeld waar 
meteen duidelijk werd dat we on-
derdeel uitmaken van grote regio’s, 
waarin het van belang is een actieve 
rol te vervullen. Er zouden vele van 
dit soort bijeenkomsten volgen, ook 
over andere onderwerpen
Eén dag later was mijn eerste offi-
ciële taak als burgemeester het in-
stalleren van David Moolenburgh 
als wethouder. Bij hem kon ik mijn 
verbazing checken over de geïso-
leerde positie van De Ronde Venen 
in de regio. Bij kennismakingsge-
sprekken bij de acht buurgemeen-
ten die wij hadden, moest ik gere-

geld uitleggen hoe De Ronde Ve-
nen in elkaar zat, sommigen hadden 
echt geen idee.
Met de raad is gewerkt aan een 
nieuwe structuurvisie voor de ge-
meente. Eén van de belangrijkste 
conclusies uit die visie vind ik de er-
kenning dat wij als De Ronde Venen 
onderdeel uitmaken van drie regio’s.

Utrecht
Historisch en traditiegetrouw, veel-
al met bestuurlijke constructies, 
zijn wij onderdeel van de Utrecht-
se regio. De behoefte om onder-
deel te zijn van de Groene Hart re-
gio wordt breed gedeeld. De reali-
teit dat wij ook onderdeel zijn van 
de grote Amsterdamse regio was 
tot dat moment wat minder in beeld. 
Als je van elk van die drie regio’s het 
rafelrandje bent, loop je het gevaar 
ze álle drie te verwaarlozen. Met het 
kiezen voor één regio, zou je je in-
woners zeer tekortdoen. Het door 
velen ervaren tekort aan voorzie-
ningen op gebieden als openbaar 
vervoer, onderwijs, zorg en cultuur, 
is denk ik mede het gevolg van in 
het verleden onvoldoende oog heb-
ben voor wat er in de regio gebeurt. 
Daar is niet één moment voor aan te 
wijzen. Dat is een cultuur die gelei-
delijk aan is ontstaan en die je ook 
niet van de éne dag op de andere 
dag kunt keren. De bus die we mis-
sen krijg je niet meteen terug, maar 
als ze in Utrecht of Amsterdam niet 

weten waar Wilnis ligt, weet je ze-
ker dat het ook nooit zal gebeuren. 
Het samenwerken in allerlei regio-
nale verbanden, vereist ook de ko-
mende periode een enorme inspan-
ning. Dat geldt niet alleen voor mij 
en de wethouders, maar ook moe-
ten we kijken hoe we hier als de 
raad zelf een betere invulling aan 
kunnen geven.

Band met inwoners
Als gemeente De Ronde Venen be-
staan wij in 2018 zeven jaar. Twee 
jaar geleden heb ik wat initiatieven 
genomen om als gemeente de band 
met de inwoners een positieve im-
puls te geven. Bijvoorbeeld met de 
bijeenkomsten voor nieuwe inwo-
ners, en zelfs ook het nieuwe ge-
meentewapen en de nieuwe ge-
meentevlag speelden hierin een rol. 
Inmiddels kan je zeggen dat de ze-
ven ‘magere’ jaren achter de rug 
zijn. Breken dan nu de zeven ‘vet-
te’ jaren aan? Dat gaat in ieder ge-
val niet vanzelf. Ik denk dat we daar 
met elkaar nog flinke inspanningen 
voor moeten leveren. Waar zouden 
die ‘vette jaren’ dan uit moeten be-
staan? Zonder ze uit te werken wil 
ik een paar punten noemen waar 
we wat ambitieuzer in zouden kun-
nen zijn. Zoals eerder gezegd, gaat 
het hierbij bijvoorbeeld om het voor-
zieningenniveau dat past bij een ge-
meente van een kleine 45.000 inwo-
ners. Zo zou bijvoorbeeld de aan-
dacht voor techniek in het onderwijs 
misschien kunnen gaan leiden tot 
een serieus aanbod voor beroeps-
onderwijs. Op het terrein van de 
mobiliteit en bereikbaarheid moeten 
stappen worden gezet. Hoe houden 
we onze gemeente aantrekkelijk? 
Voor de verschillende leeftijdsgroe-
pen, en daarbij ligt een extra opgave 
voor de groter wordende groep ou-
deren die zelfstandig zijn, maar op 
onderdelen juist wél op de overheid 
zijn aangewezen. En dit is maar één 
voorbeeld binnen het sociaal do-
mein. Ik ben er trots op dat ik met 
mijn herbenoeming hieraan een bij-
drage kan blijven leveren. Dat doe ik 
met heel veel plezier. En vanuit mijn 
rol als burgemeester, hoop ik daar-
in bestuurlijk met uw raad een bin-
dende factor te kunnen zijn richting 
al die partijen die ik in het begin van 
mijn verhaal noemde. Tot slot nog 
een wens, tevens advies. U bent 
voor mij altijd, maar zeker vanavond 
altijd heel lief en aardig. Ik weet ze-

ker dat u dat de komende maanden 
ook voor alle kiezers in de gemeen-
te zult zijn. Maar, weest u dat toch 
ook voor elkaar. Want ná 21 maart 
volgend jaar, gaat u niet alleen met 
mij verder, maar ook met elkaar in 
een nieuw samengestelde gemeen-
teraad”, aldus  Maarten Divendal.

Gefeliciteerd
Hierna sprak namens de raad Ru-
dolf van Olden: “ Namens de Raad 
heel hartelijk gefeliciteerd met je 
herbenoeming als burgemeester 
van De Ronde Venen! Je hebt ons 
een snel lerende maar bovenal ge-
zag dragende grondhouding laten 
zien, bereikbaar voor eenieder, pro-
actief in de communicatie.
Voor vele inwoners ben je echter 
deze dagen de man met een zil-
veren blingbling ketting. Maar ook 
gewoon de man in de rij bij de lo-
kale bakker en groenteboer, langs 
de rand van het sportveld om zijn 
dochter aan te moedigen. Een vader 
die trots is op zijn kinderen die nu 
door weer en wind naar Amsterdam 
fietsen voor de middelbare school. 
Een gewone man die een carpoo-
ler belt om naar zijn werk in het ge-
meentehuis te gaan op een avond 
omdat zijn vrouw deze keer de au-
to heeft.
Je bent als burgemeester gedreven 
en verbindend. Je hebt oog voor de-
tail en een helder gevoel voor sfeer, 
en je hebt duidelijk een lerend ver-
mogen.

Bevlogen
Wij zien je in de raad als proces-
voorzitter maar ook als bevlogen 
portefeuillehouder, een professional 
die enerzijds het vak verstaat om te 
debatteren en anderzijds om een 
raad in al zijn diversiteit te managen. 
Je bent ‘klein van stuk’ maar staat 
nadrukkelijk en op natuurlijke wijze 
toch ‘boven de partijen’! Maarten is 
naast een burger onder de burgers 
ook een voor ons herkenbare mees-
ter onder de burgers, onze burge-
meester! Wij zijn blij dat je ook met 
plezier met je gezin inwoner bent 

van DRV, in het bijzonder Abcoude. 
Dat brengt mij tot een het moment 
dat wij als raad je een bescheiden 
cadeau willen aanbieden. Het heeft 
te maken met je woonplaats, waar 
veel geschilderd is.
Omdat een ‘echte’ buiten de propor-
tionaliteit van een bescheiden ge-
schenk viel, willen we je een fraaie 
reproductie geven van een schilder 
die nog niet in je werkkamer hangt, 
noch in het gemeentehuis. We heb-
ben gezocht naar een schilder, die 
net als jij oog voor details én sfeer 
heeft en aan de rand van transitie in 
de beweging van de schilderkunst, 
namelijk aan de vooravond van de 
Haagse School.

Polderschap
Het schilderij heet ‘Polderlandschap 
met windmolen bij Abcoude’, staat 
zelfs op Wikipedia afgebeeld onder 
de beschrijving van de schilder. Het 
stroomgebied van het Gein was een 
van zijn meest geliefde schilder-
plekken. Net als deze schilder, Wil-
lem Roelofs, is Maarten een waar-
nemer, met oog voor details. Niet 
alleen een stip op de verre horizon 
maar vooral ook oog voor hier en nu. 
Met een bescheiden waardeoordeel 
over onderwerpen die tot het do-
mein van de politiek horen, maar 
vooral een intrinsiek en impliciet 
waardeoordeel voor onderwerpen 
die de kern en eigenlijk het hart van 
de samenleving in DRV raken. Zoals 
Willem Roelofs wel de grote voor-
loper van de Haagse School wordt 
genoemd, zo kunnen we Maarten 
Divendal misschien wel kenschet-
sen als voorloper van de Ronde Ve-
nenschool op bestuurdersvlak: het 
bijeenbrengen van buiten en binnen 
gebieden in een fusiegemeente met 
respect voor woon- en leef-identi-
teit in een verzameling woonkernen. 
Een verbinder nieuwe stijl, De Ron-
de Venen stijl! Maarten, namens de 
hele gemeenteraad heel veel suc-
ces, inspiratie en plezier bij de ko-
mende zes jaren als burgemeester 
van DRV, van harte gefeliciteerd!!”, 
aldus Rudolf van Olden

Een gekruid ochtendje bij
de kleuters De Eendracht!

Mijdrecht - De lekkerste tijd van het jaar 
begint zodra Sinterklaas in het land is. 
De bakkerij van OBS De Eendracht draait 
weer op volle toeren! De kleuters zijn onze 
‘meesterbakkers’ en maken lekkere huis-
gemaakte pepernoten in allerlei vormen en 
maten. Natuurlijk om zo snel mogelijk sa-
men van te genieten, want waarom zou-
den we wachten tot dat heerlijke avondje? 
Dus... wordt er hard gewerkt in de bakke-
rij van Sinterklaas. Het deeg soepel kneden, 
zorgvuldig afwegen, en dan de peperno-
ten en peperkoekjes bakken... Sinterklaas 
schrijft intussen met grote ernst in zijn dik-
ke boek en mag af en toe even voorproe-
ven. Daarna maakt hij notities van de re-
cepten van de allerlekkerste kruidnootjes! 
De hulppietjes - wij noemen ze vanaf nu 
‘peperpietjes’ – van groep 1/2 zijn er maar 
druk mee.
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Op de bovenste rij vanaf links: Bodhi Stubbe, Roan Sedney, Benjamin Langen-
dorff, en Mees Broere. Onderste rij vanaf links: Ruben Kes, Milano van Rhee-
nen, Mees Vis en Stan Slagboom.

Feest bij Hertha JO9-1 na 
welverdiende overwinning!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
kreeg het team Hertha JO9-1 uit 
naam van zijn sponsors de pakken 
en tassen uitgereikt. Voor aanvang 
van de wedstrijd poseerden zij trots, 
getuigt deze foto van de jongens 
met coach Joerie Broere en trainer 
Mark Vis. Namens het team gaat 
veel dank uit naar de sponsors Su-
shi Time, Kes = King consultancy, en 
de Financiële Vis.Na de aftrap tegen 
Desto Vleuten, heeft Hertha direct 
balbezit. Met in de eerste minuten 
een prachtig schot van Benjamin, 
maar de bal komt ongelukkig op de 
lat. Mees Broere staat links van de 
paal klaar om het af te maken met 
een hakje: 1-0. De wedstijd vordert 
en de posities van de Herthanen 
worden bij wissels beter opgevolgd 
dan voorgaande wedstrijden; leuk is 
dat de jongens elkaar meer goede 
aanwijzingen geven. Bij wat acties 
van Desto aan Hertha’s zijde haalt 
Stan een paar keer de snelheid er-
uit door de bal uit te schieten. Op-
eens is er een mooi schot van Bo-
dhi op doel, maar wordt door Des-
to gehouden en gecounterd waar-
bij de verdediging van Hertha net te 
laat meekomt en Milano ver uit zijn 
doel treedt: 1-1. 

Balverlies
Bij een volgende poging van De-
sto sprint Bodhi naar achteren om 
de bal op tijd weg te maaien. Milano 
trapt uit naar Roan, die goed aan de 
bal weet te blijven. Even is er balver-
lies maar Benjamin weet de bal op-
nieuw te bemachtigen, en geeft een 
pass op Bodhi die uit vrije positie de 
2-1 weet te maken. Desto zet weer 
de aanval in en haalt uit naar doel 
maar Milano weet met een mooie 
redding de gelijkmaker te voorko-
men. De verre trappen van Mila-
no zijn een voorschot op spelen op 
half veld, Hertha weet ze soms maar 
net binnen te houden. Na wat kop-
ballen van Ruben en Stan is er he-
laas balverlies aan de voet en is de 

verdediging wederom te laat om de 
counter van Desto te pareren: 2-2. 
Dan is het de beurt aan Roan die 
schot voor doel neemt maar helaas 
net niet hard genoeg en de bal be-
landt in de handen van de keeper. 
Dan passt Ruben met zijn buiten-
kant voet de bal op Roan die vrij-
staat voor doel. De bal gaat te hard 
en Roan kan er net niet bij, waar-
na de bal achter de lijn lijkt te gaan. 
Maar Ruben trekt een sprint na zijn 
pass en weet vanuit de verre linker-
hoek te scoren: 3-2! Een hele mooie 
stand om de rust in te gaan. 

Aanpoten
Na rust blijft het voor de verdedi-
ging aanpoten. Benjamin speelt zo-
wel naar voren als achteren goed 
uit, Stan houdt positie achter en 
voorkomt een paar keer een door-
braak van Desto. Bodhi heeft de bal 
en Mees Vis vraagt erom, maar Bo-
dhi haalt zelf van ver uit, voorbij de 
keeper. De verdediging vist de bal 
uit het net, de goed fluitende spel-
begeleider kon het niet goed zien 
en keurt de goal niet goed. Maar er 
komt al een nieuwe kans voor Hert-
ha. Ruben rent op links naar vo-
ren en dolt 3 spelers van Desto. In 
de offensieve rebound poort Roan 
de keeper: 4-2. Hertha lijkt op een 
overwinning af te stevenen, totdat 
Desto 4-3 weet te maken. Zou het 
tij dan toch gaan keren? Waar het 
in de 2e helft soms wat moeilijker 
wordt voor de Herthanen, is het ge-
lukkig nu niet het geval.
Benjamin weet met een wederom 
prachtig schot vanuit een bijna on-
mogelijke hoek het doel te raken: 
5-3. Bij 6-3 is het Mees Vis die goed 
weet te staan en de bal er zo vanuit 
de rechterhoek inschiet.
Tot slot maakt Ruben het met 7-3 
helemaal af en is de wedstrijd be-
slist.
Hertha wint op eigen terrein en viert 
dat op deze koude ochtend in de 
kantine met warme chocomel!

Sportinstuif groot succes
De Ronde Venen - Zo’n 140 men-
sen kwamen vrijdagmiddag naar 
Dorpscentrum De Boei om wat ge-
zellige en vooral sportieve uren te 
beleven. Ieder kon z’n eigen pro-
gramma samenstellen: elke acti-
viteit stond op een armbandje, en 
met drie of vier bandjes kon je de 
hele middag aan de gang. Er wa-
ren vier rondes in vijf zalen met al-
lerlei sportieve activiteiten. Het liep 
van zaalhockey en walking foot-
ball, pittige sporten, tot koersbal en 
boccia, een variant van jeu de bou-

les binnenshuis, waar het wat rusti-
ger aan toe gaat. Zowel oudere als 
jongere senioren konden zich uitle-
ven. Er werd bijna fanatiek gevolley-
bald en gebadmintond, het gaf een 
mooi beeld van hoe leuk en span-
nend deze sporten bij Spel en Sport 
beoefend worden: “Toen ik begon 
met Walking Football, heb ik met-
een de sportschool opgezegd. Het 
is leuk, een teamsport en wedstrijd-
jes spelen is al helemaal prima.” “Ik 
zou koersbal wel elke week willen 
spelen, wat een leuke sport is dat.” 

Biljart Sinterklaas ook?
De Ronde Venen - Eerlijk gezegd? 
Ik weet het niet. Dan maar ge-
vraagd aan Piet maar ook die wist 
het niet. Biljarten is toch iets voor 
oude mannen, hoort je vaak? Ech-
ter in De Ronde Venen zie je jon-
ge speler ook best vaak. Ook zij we-
ten de ballen goed te raken en pak-
ken iedere week weer de keu om 
de caramboles te gaan maken. Af-
gelopen week stond wedstrijdronde 

negen op de lijst en dus was weer 
opperste concentratie vereist. Bar 
Adelhof 1 en de Biljartmakers wa-
ren de eersten in de rij en Bar Adel-
hof 1 maakte hun tegenstander niet 
blij. Drie maal winnen dat gaat lek-
ker maar als tegenstander baal je 
dan als een stekker, 44-31. De vol-
gende wedstrijd is Stieva/de Kuiper 
1 tegen de Merel/Heerenlux 3 en bij 
de laatste lukte het weer even niet. 

Heel Gymvereniging 
Mijdrecht op het podium
Mijdrecht - Voor het eerst was het 
mogelijk om met selectie turnen 
teams mee te doen aan de Airtum-
blingbaan wedstrijden. Die gehou-
den werden in Abcoude. De jongste 
turnsters beten de spits af. Gwenn, 
Bo, Noa, Jaelynn, Alina en Elisa. Een 
mooi boogje werd geturnd door Jae-
lynn. Noa deed voor het eerst haar 
handstanddoorrol helemaal alleen 
en Gwenn maakte een mooie ara-
bier met spreidhoeksprong. Alina 

komt vanuit een ander lesuur, maar 
dat was helemaal niet te merken 
zo goed was ze ingespeeld op de 
rest. Elisa maakte tijdens het intur-
nen een mooie overslag op de baan. 
Samen waren deze turnsters GVM 
1 en behaalde de eerste plaats op 
het podium. GVM2 turnster Estelle 
maakte voor het eerst een flikflak op 
de baan, zo hoog dat ze haar han-
den niet kon neerzetten. Je hoor-
de de hele zaal “Wow” roepen. Lisa, 

Isa en Jaël maakte een mooie strak-
ke arabier flikflak met spreidhoek-
sprong. Lotte liet haar mooie loop-
overslag, radslag op 1 arm zien en 
Neeltje haar salto, koprol mooi syn-
chroon. GVM 2 mocht naar voren 
voor een mooie zilveren medaille! 

Keurig
Het volgende groepje GVM 3 had 
de oefenstof wel heel goed voor-
bereid. Luna wist keurig netjes uit 

haar hoofd. Al ging het even mis 
met de salto van Floun met intur-
nen , tijdens de wedstrijd herpakte 
ze zich heel goed. Hatice deed maar 
liefst twee keer de salto, koprol syn-
chroon . Rosalien, Chalisa en Luna 
sprongen een mooie arabier flik-
flak met salto achterover. Dit groep-
je had hoge punten bij de presenta-
tie. Ze praatten tussendoor niet en 
waren goed op elkaar ingespeeld 
wat zorgde voor de eerste plaats! 
GVM kwam bij 12 jaar en ouder, op 
met twee groepen. GVM4 begon 
en hadden hun eigen uitgewerkte 
blad mee genomen. Ze hadden al-
les goed opgeschreven zodat ze zelf 
zonder voorzeggen aan de slag kon-
den gaan. Yuli liet met gemak een 
mooie flikflak zien. Danique had he-
le mooie hoge sprongen en maakte 
een mooie arabier, flikflak met salto 
achterover. Tess sprong met gemak 
een hoge salto op de baan en Lynn 
een dubbel flikflak. Melanie liet een 
mooie salto spreidhoeksprong zien. 
Deze meiden haalden tot hun ver-
bazing de tweede plaats.

Conditie
GVM 5 hebben goed aan hun con-
ditie mogen werken. Zij bestonden 
uit vier personen en moesten el-
ke keer met twee personen dubbel 
draaien. Wat een knappe prestatie! 
Iris en Tara maakte met gemak een 
arabier salto achterover, salto voor-
over. Jessica pakte de aandacht met 
haar arabier, flikflak, salto achter-
over. Ook Sanne traint normaal niet 
mee met selectie turnen, maar kon 
het niveau makkelijk bijbenen. Tus-
sen de grote meiden lukte het haar 
om synchroon mee te turnen met 
een loopoverslag, radslag op 1 arm. 
Met rode gezichten eindigde ze hun 
oefening dat goed was voor een 
derde plaats op het podium! 

HVM MC2 in het nieuw
Mijdrecht - De meiden van de 
MC2 hebben mooie donkerblau-
we hoodies van hun sponsors ge-
kregen. Dankzij Profile Car & Ty-
reservice Hogendoorn, Kapsa-
lon d’Heeren van Hofland en Elba 
Search zien de meiden van HVM er 
met hun nieuwe truien sportief en 

professioneel uit.
De tweede helft van het hockeysei-
zoen is alweer bijna afgelopen. De 
meiden van de C2 hebben in deze 
reeks van 5 wedstrijden al 3 wed-
strijden gewonnen en slechts 1 ver-
loren. Hiermee staan zij op de 2e 
plaats in de ranglijst. Aankomende 

zaterdag spelen de meiden tegen de 
nummer 3 in de competitie namelijk 
de Terriërs uit Heiloo. HVM zal alles 
geven om te winnen en hierdoor op 
de tweede plaats in deze competitie 
te eindigen. Dit is een mooie presta-
tie van het team en een goede basis 
voor het aankomende zaalseizoen.

Uiteraard deden zij wel hun best 
maar het waren slechts 28 punten 
wat hun rest. Dat deerde Stieva al-
lerminst want met 42 punten pak-
ten zij de winst! De Merel/Heeren-
lux 1 en Lutis/de Springbok hadden 
onderling de strijd en daarin maak-
te, voor de Springbok, alleen Pe-
ter Stam het onderscheid. Hij won 
wel zijn partij maar de drie reste-
rende Merels zetten wel de Spring-
bokken opzij. Daarmee was het pleit 
beslecht, een 45-30 winst is dan te-
recht. Bar Adelhof 3 komt weer be-
ter in vorm, flink scoren is nu de 
norm. Tegen DIO liep dat heel erg 
goed en dan komen ook de punten 
in overvloed. DIO normaal gespro-
ken heel wat mans, kreeg deze keer 
weinig kans. Zelf 44 punten halen 
dat smaakt zoet, zeker als de tegen-
stander het met 27 doen moet.

Niet zo goed
De Kromme Mijdrecht 1 en the Pea-
nutbar 2 gingen in de tweede divisie 
als eerste van acquit maar zo goed 
als vorige week liep het bij the Pea-
nutbar 2 deze keer niet. De Krom-
me Mijdrecht liet geen kans onbe-
nut, the Peanutbar leek wel ingedut. 
Een enkele winstpartij is niet ge-
noeg en daardoor was de Kromme 
Mijdrecht met 45-33 de beste ploeg. 

De Merel/Heerenlux 2 komt langza-
merhand op stoom en hield ook af-
gelopen week de tegenstander, de 
Kromme Mijdrecht 2, goed in toom. 
Bijna iedere bal was raak en dat is, 
als je wilt winnen, een goede zaak. 
Dat lukte deze keer wonderbaar en 
met 48-25, was ook deze wedstrijd 
weer klaar.
Bij CenS lijkt de vorm een beetje 
weg maar tegenstander de Spring-
bok 2 timmert juist lekker aan de 
weg. Als tegenstander zijn zij stug 
maar winnen doen zij vliegensvlug. 
Ook deze keer was het met 28-48 
weer flink raak en dat is, tenminste 
als je Springbokker bent, een goede 
zaak. ASM haalde naar verluid te-
gen Stieva/de Kuiper 2 de volle buit. 
Alle partijen gingen snel voorbij en 
dan ben je als tegenstander niet bij. 
Dan ben je als Stieva gemotiveerd 
de polder in gereisd maar op de te-
rugweg staan er slechts 23 punten 
op je lijst. Jeroen van Rijn (de Me-
rel 3) is de snelste van de week, hij 
moest 29 caramboles gaan maken 
en legde die in slechts negentien 
beurten op het laken. Bij Ruud Bre-
yaen van Stieva/de Kuiper 2 zat het 
deze week lekker mee.
Een serie van zes (24%) dat is niet 
mis waarmee dat de hoogste serie 
van de week is.

Naast de reguliere activiteiten van 
Spel en Sport waren er introductie-
lessen van Tai iji en konden mensen 
zich oefenen in het tango-dansen.

Gezellig
In de hal van De Boei was het gezel-
lig, Henny Versteegh draaide leuke 
muziek en je kon er sjoelen en ta-
feltennissen. En natuurlijk even wat 
drinken en bijpraten met al dan niet 
bekende deelnemers, zowel Spel en 
Sporters als mensen die wel eens 
wilden weten, wat Spel en Sport al-
lemaal biedt. 
Om half vijf was het tijd voor de af-
sluiting. De deelnemers verzamel-

den zich in de sporthal, waar Maes-
tro Richard van Roessel klaar stond 
om met hen te gaan ‘lucht dirigeren’, 
een heel aparte muzikale belevenis 
vol beweging. Ieder kreeg een eigen 
dirigeerstok en met elkaar stond ie-
der voor een denkbeeldig orkest de 
Radetskimars, Oh, when de Saints 
en nog veel andere muziekstuk-

Bridgevereniging 
Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 27 novem-
ber is de zesde ronde van de win-
tercompetitie gespeeld. De span-
ning neemt toe. Want welke paren 
halen de promotie en welke gaan 
degraderen? De uitslagen van van-
daag zijn een voorbode van wat er 
gaat gebeuren en zijn de basis voor 
de besluiten van de technische 
commissie.

De uitslag:
A-lijn: 1. Gerard & Janny Telling 
57,64, 2. Daniel Aartse Tuijn & Theo 
de Cocq van Delwijne 55,90% en 3. 
Chris van der Wilt & Carla Steenhuis 
Geertsema 54,86%. B-lijn: 1. Her-
mien de Jong & Hans van der Linde 
57,81%, 2. Corine Kooke & Ria van 
Zuilen 56,25% 3. Alice Oosterling 
& Elly Siep 51,56%. C-lijn: 1. Ina & 
Bram van Rossum en 1. Cees & Sa-
cha Verweij 61,00%. 2. Frans Leeu-
werik & John van Diemen 58,33% 
en 3. Jan Bunnik & Ineke van Die-
men 55,42%,
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat e-
mail: secretariaat.bvm@gmail.com.

ken vrolijk te dirigeren. Het was een 
aparte en beweeglijke afsluiting van 
deze sportieve en goed georgani-
seerde middag, waar de deelnemers 
veel plezier aan beleefden. 
Wilt u ook regelmatig bewegen op 
een vrolijke en gezellige manier, kijk 
dan op www.spelensportdrv.nl voor 
het activiteitenprogramma van Spel 
en Sport, er is voor iedereen en in 
elke kern van onze gemeente wel 
een leuk aanbod te vinden!

Sint en twee Pieten 
zaterdag in Mijdrecht
Mijdrecht – Het is zaterdag dubbel de moeite waard om met de 
kinderen boodschappen te gaan doen in het Mijdrechtse dorp. 
Tussen 11.30 en 16.00 uur zal namelijk Sinterklaas en twee van 
zijn Pieten aanwezig zijn in de volgende winkels: Bonne Nuit, 
De heeren van Hofland, Backstage, Morpheus, Duo Plant, Hobby 
Dee, MultiMediaMijdrecht, El Fuego, Restaurant Arabelle, Ka-
ramba kids store en,Dat Leuke Winkeltje. De Pieten gaan leuke 
cadeautjes uitdelen, dus ga gezellig even langs
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 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.

Als het niet zo triest was...
Mijdrecht - Regelmatig lees ik, 
nee, spel ik ons streekblad De 
Nieuwe Meerbode. Zo ook de 
meest recente editie van 27 no-
vember. Als het niet zo’n in en 
intriest geval was geweest kon 
men het ingezonden stuk weg-
zetten als een slapstick... “leeuw 
verscheurt dwerghertje”.... Een 
hartverscheurend verslag van 
een helaas waar gebeurd feit in 
ons dorp Mijdrecht en ook nog 
eens in onze straat, de Viergang. 
Hier betrof het een alweer los-
lopende hond, een bullterriër, 
die een Chihuahua uit het niets 
aanviel en het achterlijf van het 
diertje dusdanig verscheurde dat 
twee spoedoperaties helaas niet 
meer mochten baten. Net als bij 
de meeste terriërs zijn de kaken 
als een bankschroef. Loslaten 
is vaak geen optie. De bewuste 
aanvaller schrok er ook niet voor 
terug om de eigenaar van het 
kleine hondje ook nog eens te 
bijten, voor welke actie dit mon-
ster volgens de krant al meer 
dan eens geregistreerd stond. 
Onbegrijpelijk dat deze hond niet 
eerder door de politie was op-
gehaald en met een spuitje een 
levenseinde kreeg. Hier faalde en 
faalt nog steeds onze Gemeente 
De Ronde Venen en het ‘blauw’ 
op straat.

Gemeente nieuws
Het Witte Weekblad van 23 no-
vember viel eerder met een 
bescheiden plof ook op onze 
deurmat en wat zie ik voor de 
zoveelste keer? Op pagina 2, de 
al menig jaartje met enige re-
gelmaat gepubliceerde bekend-
making onder de categorie Ge-
meentnieuws dat het verboden 
is om honden aangelijnd uit te 
laten. Ja, u leest het goed. Jaren-
lang staat deze bekendmaking 
reeds in de streekbladen maar 
blijkbaar is een groot deel van 
de hondenbezitters in onze ge-
meente analfabeet en kunnen 

of willen zij deze APV niet lezen. 
Deze verordening geldt blijkbaar 
alleen voor anderen en niet voor 
hen want dagelijks zie ik legio 
gevallen van overtreding van dit 
verbod. Verder staat er steevast 
in de bekendmaking dat... men 
bij overtreding de kans loopt op 
een proces-verbaal gevolgd door 
een boete en dat de politie zal 
handhaven! Men loopt de kans...! 
Het lijkt wel een kansspel. Één op 
de tienduizend soms? Wederom 
een giller van de eerste orde. 
Veel, héél veel hondenbezitters 
hebben volkomen schijt (sorry 
voor het woord, maar duidelijker 
kan het niet) aan deze eveneens 
volkomen nutteloze verordening. 
De hondenpopulatie in onze ge-
meente neemt zienderogen toe 
en daarmee ook het aantal niet 
aangelijnde honden. De politie? 
Laat me niet lachen. Die zie je 
niet en helemáál niet buiten kan-
toortijden want dan is de post 
gesloten en áls ze er dan wel zijn 
(ik zou hen willen adviseren echt 
maar eens naar Pearl of welke 
andere opticien te gaan) zien zij 
blijkbaar niets.

Verboden
Buiten dit alles, zou het ook 
verboden moeten worden dat 
kinderen een voor hen veel te 
sterke hond uit mogen laten. Bij 
een confrontatie met een andere 
viervoeter is ook dan het leed 
niet te overzien maar dit geldt 
eveneens voor bepaalde volwas-
senen (sorry dames) die hun fors 
uit de kluiten gewassen huisdier 
niet onder controle kunnen hou-
den en dan als een soort sleep-
anker achter hun viervoeter, die 
zijn blik op oneindig en het ver-
stand op nul heeft gezet, over het 
trottoir dweilen. En de eerstver-
antwoordelijken, de handhavers? 
Zij slapen rustig verder.

C. Van Dijck (hondbezitter), 
Mijdrecht

Goedkoop Kerstartikelen 
kopen? Bezoek Ceres!
Uithoorn - Vanaf dinsdag 5 decem-
ber aanstaande om 10.00 uur heeft 
Stichting Ceres heel veel kerstar-
tikelen in de winkel staan. Kerst-
bomen, kerstversieringen, kerst-
verlichting, kerstballen, kookboe-
ken voor de feestdagen en mooie 
kerstcadeautjes. Ceres zorgt ervoor 
dat iedereen een prachtig kerst-
feest kan vieren. Kom wel snel, want 
op=op! Op maandag 4 december 
aanstaande zal Ceres gesloten zijn. 
Die dag gaan 28 medewerkers van 
Ceres (voornamelijk vrijwilligers) de 
speciale kerstafdeling inrichten. Al-
les zal, zoals jaarlijks het geval is, 
tegen kleine prijzen worden ver-
kocht. Veel artikelen zijn nieuw of 
zo goed als nieuw. Stichting Ceres 
is een organisatie zonder winstoog-

merk. Ceres streeft ernaar om geld 
over te houden aan de verkoop van 
kringloopgoederen, zodat zij daar-
mee Goede Doelen kunnen steu-
nen. Ceres is daarbij wel afhanke-
lijk van wat de bevolking van de ge-
meente Uithoorn afl evert bij Ceres. 
Gooi uw artikelen daarom niet direct 
weg. We ontvangen graag meubels, 
boeken, platen en cd’s, glas- en aar-
dewerk, kleding, speelgoed, lampen 
en elektrische apparatuur. Met an-
dere woorden, alles wat men in en 
rond het huis gebruikt, kan Ceres 
ook gebruiken! Het magazijn is zes 
dagen per week van acht tot half 
vier open voor het afgeven van uw 
goederen. De winkel is van maan-
dag tot en met zaterdag open van 
10.00 tot 16.00 uur.

Afvallen in 2018?
Kom naar de open dag 
van Slimness in Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen is meer dan 
een goed voornemen. Wil jij je goe-
de voornemen werkelijkheid la-
ten worden? Slimness is inmiddels 
dé ervaringsdeskundige op het ge-
bied van afvallen. Slimness heeft 
namelijk een 10-weekse cursus sa-
mengesteld met nuttige informatie 
om effectief en effi ciënt af te val-
len. Deze cursus wordt door meer-
dere zorgverzekeraars zelfs ver-
goed! Reserveer daarom op zater-
dag 16 december 2017 van 09.00 tot 
14.00 uur een plekje in je agenda, 
want dan organiseert Slimness een 
OPEN DAG. Hier kun je kosteloos je 
BMI en middelomtrek laten meten, 
krijg je informatie over gezond af-
vallen en is er de mogelijkheid om 
je op te geven voor de groepscur-

sus. Deze nieuwe cursus ‘afvallen in 
groepsverband’ gaat 17 januari 2018 
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 16 december al-
vast je voedingsdagboek ophalen, of 
kom je opgeven, want vol = vol. Wil 
jij je nu opgeven voor de cursus af-
vallen in groepsverband? Bezoek de 
website en geef je op. Laat je goe-
de voornemen werkelijkheid wor-
den! Slimness, Bozenhoven 19 a,  
Mijdrecht, 0297 765027, slimness.nl.

Aftrap Kerst actie Lionsclubs:
Lever uw DE punten in 
voor de Voedselbank!
De Ronde Venen - De Lions clubs 
zijn na het grote succes van voor-
gaande jaren landelijk weer de 
kerstactie ‘Koffi e voor de Voedsel-
banken” gestart in samenwerking 
met Douwe Egberts. 
De laatste actie in februari van dit 
jaar leverde maar liefst 108.500 pak-
ken koffi e op voor de voedselban-
ken. Ook in onze gemeente was 
massaal gehoor gegeven aan de 
oproep van de Lionsclubs om de DE 
punten te doneren aan onze loka-
le voedselbank de Ronde Venen. In 
totaal zijn maar liefst 750.000 pun-
ten binnengehaald, goed voor 1.418 
pakken koffi e! 

Landelijk maar toch lokaal
Dit jaar willen de Lions clubs van 
Mijdrecht Wilnis, Vinkeveen Waver-
veen en Abcoude weer hun steentje 
bijdragen om onze eigen voedsel-
bank De Ronde Venen te ondersteu-
nen in deze moeilijke tijden. Ook in 
onze gemeente zijn helaas honder-
den personen afhankelijk van on-
ze voedselbank.  Koffi e is met name 
een product waar de voedselbanken 
om zitten te springen. Koffi e bederft 
niet en wordt dan ook maar zelden 
aangeboden door supermarkten en 
andere toeleveranciers.
De door u ingeleverde waardepun-
ten zullen worden verzilverd voor 
pakken koffi e die worden gedo-
neerd aan de Voedselbank De Ron-
de Venen.

Dubbele actie: lever ook uw 
oud & vreemd geld in!
Het inzamelen van de koffi epunten 
wordt gecombineerd met het inza-
melen van oud en vreemd geld. Bij-
na iedere Nederlander heeft wel 
oud of vreemd geld in huis liggen 
waar niets mee wordt gedaan De 
Lionsclub zal het geld omwisse-
len voor euro’s. Voor iedere 10,- eu-

ro kan in de derde wereld een arme 
blinde gratis aan staar worden ge-
opereerd, waarna zij weer normaal 
kunnen zien, werken en leven!

Inzameling gedurende de 
hele maand december
Uw DE waardepunten, bij voorkeur 
geteld, en uw oud & vreemd geld 
kunt u t/m eind december inleve-
ren op de volgende adressen in Vin-
keveen: Jumbo, Albert Heijn, Ma-
ria-Oord (receptie), drogisterij De 
Bree, SMC De Bron en De Groente-
hal. In Mijdrecht:: Albert Heijn vesti-
ging op De Passage 26, Boni, Hema, 
Smit Visdelicatessen, of op doorde-
weekse dagen van 9.00 tot 14.00 uur 
bij de Voedselbank De Ronde Venen 
(gebouw De Eendracht). In Wilnis: 
Jumbo, Eet- en Drinkcafe De Buur-
vrouw en in De Hoef bij De Stroop-
pot. 
De Lionsclub Abcoude zal tevens de 
waardepunten huis aan huis opha-
len in januari tegelijk met hun jaar-
lijkse snertactie.

Beautiful Pictures tijdens 
Dwaze Dobbeldagen
Mijdrecht - Instituut Périne, dé pro-
fessional die al 25 jaar Mijdrecht en 
wijde omgeving helpt en adviseert 
op het gebied van huidverbetering 
en natuurlijke anti-aging, organi-
seert op vrijdagavond 1 december 
en zaterdag 2 december De Dwaze 
Dobbeldagen! Haar Skin Store, waar 
u normaal altijd al voor uw verzor-
gingsproducten en een goed advies 
terecht kunt,  ligt vol met aantrekke-
lijke geprijsde en feestelijke verzor-
gingspakketten. Om hebberig van 
te worden…. Twee dagen om lek-
ker te shoppen! Speciaal samenge-
steld voor de decemberwensen van 
de goed verzorgde mannen en vrou-
wen met aandacht voor hun huid uit 
Mijdrecht en omgeving. Naast de 
vele actiesets kunt u ook profi teren 
van de speciale Dwaze Dobbelac-
tie. Op het normale assortiment be-
paalt het geluk de hoogte van uw 
korting met maar liefst 3 dobbelste-
nen. Uw korting kan dus oplopen tot 
wel 18%*! 

1 en 2 december
Op zowel de vrijdagavond als de za-
terdag kunnen vrouwen gewoon 
binnenlopen voor die inmiddels 
befaamde gratis make-up touch-
up van de YoungBlood specialis-
te. Youngblood minerale cosmetica 
vertegenwoordigt de ideale make-
up: niet belastend, maar juist ex-
tra verzorgend voor de huid! Om-
dat deze make-up ontwikkeld is om 
ook direct na intensieve huidbehan-
delingen te kunnen worden aange-
bracht sluiten deze producten per-
fect aan bij de visie van Instituut Pé-
rine. Bekend of onbekend met deze 
make-up: u mag op de Dwaze Dob-
beldagen gewoon binnen komen lo-
pen voor een gratis touch-up! 

Beautiful Picture
Op zaterdag 2 december is de pro-

fessionele fotograaf Rob van de 
Vlierd in The House. Ervaren in het 
maken van portretten die recht 
doen aan iemands persoonlijkheid, 
heeft hij deze zaterdag zijn Profi le 
Pop-Up studio geplaatst bij Instituut 
Périne, waar hij deze dag specia-
le profi elfoto’s maakt. Bijvoorbeeld 
voor een CV, website of zakelijk Lin-
kedIn. Maar ook de meer informele 
foto’s voor Facebook, Instagram of 
(december)cadeau maakt hij spran-
kelend. Périne Heerooms, eigena-
resse van Instituut Périne is heel blij 
met zijn komst. ‘Alle resultaten die 
we, samen met onze klanten berei-
ken verdienen het om vastgelegd te 
worden. En door deze unieke sa-
menwerking kan dat eenmalig ook 
nog eens voordelig! Voor 29,50 eu-
ro maakt hij in ca. 20 minuten een 
fotoset die bij u past, met tevreden-
heidgarantie! Er is dan ook veel in-
teresse voor.’ 

Wow Your Lashes & Brows
De wimpers en wenkbrauwen mo-
gen gezien worden. En om dat fees-
telijk te onderstrepen heeft Péri-
ne dat tijdens de Dwaze Dobbelda-
gen extra voordelig gemaakt. Verven 
en harsen kunt u deze dagen laten 
doen met kortingen die oplopen dat 
wel 15,- euro! Informeer en reser-
veer snel, want vol is vol!

Alle reden dus om op vrijdagavond 
1 december en zaterdag 2 decem-
ber een bezoekje te brengen aan 
de sfeervol ingerichte Skin Store 
van Instituut Périne. Onder het ge-
not van een heerlijk hapje en drank-
je kunt u zich door de specialistes 
van Instituut Périne uitgebreid laten 
adviseren op het gebied van pro-
ducten en minerale make-up voor 
uw huid. 
Instituut Périne – Genieweg 8 – 
Mijdrecht.

Vrijwilliger Buurtbus 526 
Jan Vos gehuldigd
De Hoef - Donderdag jl. werd bij de 
Strooppot in de Hoef de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering gehou-
den voor alle vrijwilligers van Buurt-
bus 526.
Het wel en wee van afgelopen jaar 
als onderdeel van de concessie-
houder Syntus kwam aan de orde. 
In het begin liep de samenwerking, 
mede door de vertraagde concessie, 
niet geheel op rolletjes maar na bij-
na een jaar is de situatie een heel 
stuk beter! Vanaf deze week zijn 
de bussen uitgevoerd met het OV-
chipsysteem zoals in de ‘grote bus-
sen’. Dat is duidelijker voor de pas-
sagiers, in- en uitchecken gaat snel-

ler en ook is de Buurtbus onderweg 
digitaal te volgen. Helaas moet er 
nog steeds een zogenaamd ‘buurt-
busproduct’ geladen worden op de 
OV-chipkaart om voor het voordeli-
ge tarief van 1,73 euro per rit te kun-
nen reizen.
Aan het eind van de vergadering 
werd Jan Vos geëerd met een bos 
bloemen en een certifi caat van 
waardering voor de 35 jaren die 
hij al op onze bus rijdt. Hulde! Drie 
chauffeurs hebben gedurende het 
jaar afscheid genomen om persoon-
lijke redenen en ook zij werden eer-
vol ‘uitgezwaaid’ met bloemen en 
applaus.

Kansen voor alle kinderen 
uit De Ronde Venen
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen heeft dit jaar meer 
geld beschikbaar om kinderen te 
helpen die opgroeien in een gezin 
met een laag inkomen. Een kans om 
méér kinderen te laten meedoen 
aan sport, kunst en cultuur samen 
met hun leeftijdgenoten. 

Ieder kind wil meedoen aan 
een leuke activiteit in de buurt
Een deel van die kinderen groeit op 
bij een ouder die in de bijstand zit. 
Maar er zijn ook gezinnen waar wel 
werk is, maar lage of wisselende in-
komens en een te hoge hypotheek 
of huur. Een sportclub of een mu-
ziekles is een sociale ontmoetings-
plaats. Stichting Jongeren Actief 
zorgt ervoor dat álle kinderen uit De 
Ronde Venen samen met hun leef-
tijdgenoten kunnen sporten, muziek 
maken of toneel spelen. Raymond 
van Bergen, voorzitter van de stich-
ting: “Al tien jaar zetten wij ons in 
voor kinderen, van nul tot achttien 
jaar, waarvan de ouders een laag in-
komen hebben. De stichting werkt 
hierbij samen met serviceclubs, be-
drijven uit De Ronde Venen en na-
tuurlijk de gemeente.”

Jongeren Actief
Stichting Jongeren Actief zorgt voor 
de contributie van een activiteit en 
betaalt mee in de aanschaf van ma-
terialen. Met het extra vrijgekomen 
geld is het mogelijk om niet alleen 
sport, maar ook kunst en cultuur 
aan te bieden. Bovendien is diplo-
mazwemmen als tweede activiteit 
mogelijk als daar thuis geen geld 
voor is. “In een waterrijke gemeente 
als De Ronde Venen is een zwemdi-
ploma voor kinderen onmisbaar”, zo 
vertelt Raymond van Bergen, voor-
zitter van de stichting. Wethouder 
Alberta Schuurs: ,,Het is belangrijk 
dat écht ieder kind kan spelen en 
sporten zonder belemmerd te wor-
den door de fi nanciële problemen 
van ouders. Ik ben ontzettend trots 
op een vangnet zoals Stichting Jon-
geren Actief. De voorzieningen zijn 
er, maar nog niet alle ouders zijn 
hier bekend mee. Ik wil alle ouders 
die in aanmerking komen van har-
te uitnodigen om gebruik te ma-
ken van het aanbod.” Op www.stich-
tingjongerenactief.nl is meer infor-
matie te vinden over de ondersteu-
ning waar ouders gebruik van kun-
nen maken.

DRV stelt coördinator aan 
voor kindermishandeling 
en huiselijk geweld
De Ronde Venen - De gemeenten 
De Ronde Venen, Montfoort, Sticht-
se Vecht en Woerden stellen per 1 
januari 2018 een regiocoördina-
tor Kindermishandeling en Huiselijk 
geweld in. Deze gaat de samenwer-
king tussen de betrokken instan-
ties verder verbeteren om huise-
lijk geweld en kindermishandeling 
effectief aan te pakken. Wethou-
der Alberta Schuurs: “Ieder kind, ie-
der mens, dat te maken krijgt met 
huiselijk geweld is er één te veel. 
Juist in deze week - de week tegen 
de kindermishandeling - staan we 
daarbij stil.
De gemeenten in de regio stellen 
samen een regiocoördinator aan 
die de samenwerking tussen de-
ze organisaties verder verbeterd. Zo 
kunnen we onze aanpak versterken. 
Dat is nodig, want geweld stopt niet 
vanzelf.”  

Huiselijk geweld
Kindermishandeling of huiselijk ge-
weld verwoest levens. Naast het 
persoonlijk leed, krijgen veel slacht-
offers ook andere problemen zoals 

met hun gezondheid, op het werk, 
met huisvesting of geld. In 2016 wa-
ren er in de regio Utrecht ruim 7.000 
meldingen van kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Landelijke cij-
fers laten zien dat meer dan 45% 
van de bevolking ooit in zijn leven 
slachtoffer was van huiselijk geweld. 
Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 
kinderen slachtoffer van verwaarlo-
zing of mishandeling.

Geweld stopt niet vanzelf 
Hebt u vragen over huiselijk geweld, 
ouderenmishandeling of kindermis-
handeling?  Veilig Thuis is hét ad-
vies- en meldpunt voor huiselijk ge-
weld en mishandeling. U kunt hier 
terecht voor informatie, advies en 
hulp, om zorgen te bespreken en 
eventueel een melding te doen. Als 
u twijfelt, bel dan voor advies.
Dat mag ook anoniem. Want anders 
gebeurt er niets en gaat het geweld 
gewoon door. Veilig Thuis is 24/7 
bereikbaar via 0800 2000. Of kijk op 
de website: www.veiligthuisutrecht.
nl. Is er direct gevaar? Bel dan al-
tijd 1-1-2!





Wilnis - MO 17-1 is geheel in het 
nieuw gestoken door Stieva Metaal 
Groep. De staalgigant uit Aalsmeer, 
met sterke wortels in Wilnis en een 
jarenlange betrokkenheid bij CSW, 
besloot het oudste jeugdselectie-
team van de meiden van de gezel-
ligste club uit de regio te voorzien 
van compleet nieuwe voetbalte-
nues, warmloopshirts én trainings-
pakken. Zelfs de technische staf 
werd niet vergeten. Met wind- en 
regenbestendige jassen is het vier-
tal bestendig gemaakt voor barre 
omstandigheden tijdens wedstrij-
den en trainingen in de herfst en 
winter.
De voorzieningen om hoge ogen te 
gooien in de Hoofdklasse zijn dus 
ruimschoots aanwezig. Nu alleen 
nog de eigen prestaties. Met voorlo-
pig een zesde plaats zijn de meiden 
in elk geval hard op weg om zich te 
handhaven in deze zware competi-
tie. En wie weet, zit er méér in het 
vat. Want iedere week maakt het 
team nog goede vorderingen. Houd 
ze in de gaten!  
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Atlantis 4 wint derde 
wedstrijd op rij!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 25 
november speelde het door Krijn 
Verbruggen gesponsorde Atlantis 4 
een wedstrijd tegen Synergo 10 uit 
Utrecht. Atlantis 4 heeft tot nu toe 
de eerste 2 zaalwedstrijden gewon-
nen, en staat bovenaan in de com-
petitie. Synergo heeft van de 2 wed-
strijden er tot nu toe 1 gewonnen en 
Atlantis 4 was erop gebrand dat dit 
zo zou blijven. 
Helaas was de start niet zoals het 
team voor ogen had, het duurde 
minstens 10 minuten voordat het 
aanvalsvak wist te scoren. Uitein-
delijk wisten Max en Dave allebei 
een schot door het mandje te gooi-
en. Het team had inmiddels de drive 
te pakken en ook Gerben wist een 
doelpuntje mee te pakken. Toen wist 
ook Synergo hun eerste doelpunt te 
scoren. Atlantis 4 wist dat het door 
moest pakken en die voorsprong 
groter moest maken. Dit lukte en er 

werd een ruststand bereikt van 9-6, 
door doelpunten van: Max (3), Je-
roen, Gerben en Dave (1).

In de rust werd door coach Frank 
benadrukt dat we gewoon ons ei-
gen team moesten spelen en lekker 
veel moesten blijven schieten. On-
gewijzigd werd gestart aan de 2e 
helft. Na een doelpunt van Syner-
go begon de machine bij Atlantis te 
draaien. Van 9-7 werd het 13-7 door 
doelpunten van Dave (2), Nancy en 
Gerben (1). Synergo dacht nog even 
terug te komen met 2 doelpunten, 
maar deze gedachte werd de grond 
in geboord doordat Gerben weer 2 
schoten wist te scoren. Ook invallers 
Leonie Kruiswijk en Sven van Putten 
kwamen het veld nog in voor Dave 
en Nicole. Sven wist nog een doel-
puntje mee te pakken en uiteinde-
lijk heeft Atlantis 4 dik gewonnen 
met 16-10!

Atalante dames 2 herstelt 
zich prima
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag stond er weer een thuiswed-
strijd op het programma voor het 
tweede damesteam van V.V. Ata-
lante. VCH D4, de nummer 9 van 
de competitie, kwam op bezoek in 
Vinkeveen. De thuisploeg kwam als 
een speer uit de startblokken, ver-
gat in de tweede set de genade-
klap uit te delen, maar herstelde 
zich heel knap en pakte de overwin-
ning met 3-1. Nieuwbakken coach 
Hettie Schockman kon deze wed-
strijd geen volledig beroep doen 
op de geblesseerde Irma Schouten, 
maar de overige acht speelsters wa-
ren wel wedstrijdfit. De eerste set 
begon heel even wankel; het team 
had moeite op gang te komen. Dit 
werd echter met de servicebeurten 
van Carin van Kouwen, Nancy Lijten 
en Ellen Marques volledig omge-
draaid. Anne-Wil de Haan en Mari-
lot Molewijk maakten met hun slim-
me aanvallen veel punten en zo was 
het binnen no-time 1-0 voor Atalan-
te (25-10).

Tweede set
De tweede set werd net zo voortva-
rend gestart. Libero Sayuri Iwasaki 
kwam er deze set ook lekker in en 
bracht de passes prima naar spel-
verdeelster Nadine Brockhof, die op 
haar beurt de aanvalsters mooi op 
maat bediende.
Daarnaast liep de service ook nog 
steeds prima, maar toen het team 
bij de big points kwam, blokkeer-
de het volledig. Ineens lukte er hele-
maal niks meer; de service ging fout 
en op de service van de buitenaan-
valster van VCH ging het helemaal 
mis. De pass liep niet meer, er wer-
den verkeerde keuzes gemaakt bij 
de spelverdeling en tot slot maakten 
de aanvalsters onnodige fouten en/

of speelden de bal te makkelijk over 
het net. VCH wist op gelijke hoog-
te te komen en haalde snel daarna 
de trekker over. Met 23-25 ging de-
ze set naar de uitploeg.

Derde set
De derde set is altijd een lastige en 
na het klapje van set twee was het 
even spannend hoe het team hier-
op zou reageren. Het team herstel-
de zich echter prima. Paula Pas-
set stond deze set haar vrouwtje en 
pakte haar punten mee in haar ser-
vice en blokkering. Wederom was 
het de service van Carin en Nancy 
waarop het grote verschil gemaakt 
werd en met 25-14 ging set drie 
weer naar Atalante.
De vierde set was het zaak om de 
boel af te maken. De set ging iets 
minder goed dan set een en drie, 
maar stukken beter dan set twee. Ir-
ma kwam binnen de lijnen voor Na-
dine en liet, ondanks haar blessu-
re, haar waarde voor het team zien. 
Ze pakte met haar lange blok direct 
een paar punten en bracht de veel 
scorende Ellen goed in stelling. Ook 
Paula, die een moeilijke fase had in 
deze wedstrijd, wist toch nog lek-
ker wat mooie punten te scoren. Ei-
genlijk was er deze set geen vuiltje 
aan de lucht en met 25-18 ging de 
winst in de wedstrijd wederom naar 
de thuisploeg.
Dankzij deze vier punten blijft Ata-
lante nog steeds bovenaan staan. 
Aanstaande woensdag speelt het 
team om 19:15 uur in Hoofddorp te-
gen het derde team van VCH. Dit 
team staat op dit moment op een 
virtuele tweede plaats.
Als Atalante deze wedstrijd weet te 
winnen, kan het winterkampioen-
schap de dames niet meer ontgaan. 
We gaan het meemaken...

Sinterklaas bij zwem-
vereniging De Ronde Venen
Mijdrecht -  Oh oh, waar waren de 
pakjes, toch? Sinterklaas was af-
gelopen zaterdagmiddag op be-
zoek bij Zwem Vereniging De Ronde 
Venen(ZDRV) in het Veenweide bad 
in Mijdrecht. Begeleid door zijn pie-
ten zocht Sinterklaas, in alle hoeken 
en gaten, in het zwembad naar de 
zoekgeraakte pakjes. Tijdens deze 
bijzondere middag waar de ZDRV 
drukdoende was met het organise-
ren van allerlei spelzwembadacti-
viteiten, kwam Sinterklaas, plotse-
ling op onverwacht bezoek, met zijn 
pieten, natuurlijk. Tijdens deze bij-
zondere rondgang in het Veenwei-
de bad vond Sinterklaas uiteinde-
lijk, in het zwembadmaterialenhok 
toch zijn zoekgeraakte pakjes, be-
stemd voor 5 december. Grote pak-
jespiet en opruimpiet hadden een 
klein denkfoutje gemaakt en dach-
ten er heel goed aan te doen om het 

zover mogelijk te verstoppen. Ge-
lukkig vonden grote zwembadpiet 
en kleine zwembadpiet de zo gelief-
de pakjes! Sinterklaas was zo blij en 
als blijk van opluchting dat de pak-
jes nog op tijd gevonden werden, 
nodigde hij alle aanwezige kinde-
ren uit om met Sinterklaas, de pie-
ten en de crew van de ZDRV om in 
hun eigen bubbels, de verenigings-
ruimte boven het grote zwembad, 
om nog wat te zingen en wellicht 
waren er ook nog wat pakjes voor 
onze jongste zwemmertjes van de 
ZDRV. Na een uur van zingen, in-
gezonden briefjes behandelen, ca-
deautjes, limonade en natuurlijk pe-
pernoten vertrok Sinterklaas rich-
ting Amerigo die rustig buiten op 
het grote grasveld aan het grazen 
was.  Op naar zijn volgende bezoek.
er was nog heel veel te doen! Oef 
wat een middag!

Negende Stoelhonkbal-
toernooi een feest!
De Ronde Venen - Voor de negen-
de keer stonden de deuren van de 
Argonkantine weer gastvrij open 
voor alle spelers en begeleiders van 
het Kees van Ankerentoernooi van 
Spel & Sport De Ronde Venen.  De 
zes teams kennen elkaar al van vori-
ge toernooien en het was een gezel-
lig weerzien. Eerst was er een geza-
menlijke lunch en natuurlijk de tra-
ditionele groepsfoto’s. 
Vervolgens maakten de teams zich 
klaar om de strijd met elkaar aan 
te gaan. Er werd gespeeld op twee 
velden, en teams en toeschouwers 
leefden met elkaar mee. In het eer-
ste gedeelte werden er telkens drie 
ronden gespeeld. Daarna werden 
de punten bij elkaar geteld en in 
de tweede ronde speelden de num-
mers 5 en 6, en 3 en 4 spannende 
wedstrijden tegen elkaar. Deze ron-
de bracht de volgende eindstand: 
de Schakels uit Wilnis werden der-
de, de HEMA’s uit Mijdrecht vier-
de, de Zevenklappers uit Zevenho-
ven vijfde en de Schotermuggen uit 
Haarlem sloten de rij.

En toen kwam de finale tussen de 
Blue Diamonds uit Uithoorn en de 
Bikkels uit Wilnis. 

Spannend
De spelers van de andere teams en 
de toeschouwers genoten van de-
ze spannende wedstrijd. De Bikkels 
kwamen als overwinnaars uit de 
strijd en ontvingen uit handen van 
Kees van Ankeren hun beker en  de 
wisselbeker. Voorzitter van Spel en 
Sport Piet Mosch bedankte daarna 
alle vrijwilligers van Spel en Sport, 
van Argon voor hun gastvrijheid en 
de sponsor Hema, die al 9 jaar dit 
toernooi mede mogelijk maakt.
De deelnemers, de toeschouwers 
en Spel en Sport kijken terug op 
een vrolijke, sportieve middag. Wilt 
u ook eens kennismaken met de-
ze toch wel bijzondere sport, kom 
dan eens langs op maandagmiddag 
om drie uur in Gebouw de Schakel, 
Dorpsstraat 20 in Wilnis, of vrijdag-
middag om 14.30 uur in Zuiderhof, 
Futenlaan 50 in Vinkeveen, u bent 
van harte welkom!

Stieva steekt CSW MO17-1 in het nieuw

Meiden CSW te gast bij AZ
Wilnis - Op speciale uitnodiging 
van teammanager Frank Zaal was 
het hoogste jeugdselectie team van 
de meiden van CSW afgelopen vrij-
dag aanwezig bij de wedstrijd tus-
sen AZ uit Alkmaar en Fc Twente. 
Door een zwaar ongeval op de A9, 
nét voor het stadion, dreigde een 
deel van de eerste helft te worden 
gemist, maar omdat de meiden van 
CSW niet van excuses zijn, maar van 
plannen, werd al gauw van de nood 
een deugd gemaakt.
En zo voltrok zich - onder de luide 
klanken van (hoe kan het ook an-
ders) André Hazes - een heuse po-
lonaise op de snelweg. Tot groot ver-
maak van de andere weggebruikers 
die ongewild in dezelfde file terecht 
gekomen waren. Ongeveer een uur 
te laat arriveerden de meiden als-
nog op de VIP-parking van AZ om 
vandaar uit snel de wedstrijd te 
gaan bekijken. 0-0 Op dat moment 
en dus eigenlijk niet veel gemist. 
Het verdere verloop van de wed-
strijd was aardig, maar niet specta-

culair. 2-0 Voor AZ werd het uitein-
delijk. Maar de échte hoogtepunten 
werden bewaard tot na de wedstrijd. 
Een meet & greet met de spelers van 

AZ in het spelershome, drankje er-
bij, op de foto met beroemdheden 
als Jari Litmanen en Nemanja Gu-
delj, even naar de rand van het veld 

toe om de geur van echt gras te 
snuiven, in de dug-out plaatsnemen 
én uiteraard een bezoek aan de zo-
juist door de spelers verlaten kleed-
kamers.
Al met al werd het een bijzondere 
leuke avond die de meiden zich nog 
lang zullen blijven heugen.

Finale 3 banden A
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend stond de finale 3-banden 
op het spel. Met Jacques de Leeuw, 
Gijs van Vliet, Theo Valentijn, Bert 
Loogman, Jim van Zwieten en Paul 
Schuurman aan de start, om te strij-
den voor koek en gard. Twee dagen 
om zoveel mogelijk 3-banden ca-
ramboles te maken, daarvoor ston-
den deze mannen aan het groene 
laken.
Op de eerste dag na 3 ronden, wa-
ren het eigenlijk nog alle spelers die 
nog winnen konden. Jacques, Paul 
en Theo met iets meer kansen dan 
de rest maar de verdere uitdaging 
werden op de zondag getest. Na de 
eerste wedstrijd op de zondag, je 
gelooft het bijna niet, lag nog voor 
vier spelers de overwinning nog in 
het verschiet. Paul en Theo hadden 
nog de beste kans maar tegenstan-
ders Bert en Jim zijn ook heel wat 
mans. Jim en Theo speelden van 

die vier het eerst en Theo deed dat 
heel beheerst. Carambole voor ca-
rambole  bleef hij zich verrijken en 
daarmee gaf hij tegenstander Jim 
het nakijken. Door deze winst stond 
Theo bovenaan dus moest Paul er in 
de laatste partij flink tegenaan. Ze-
ker tegen tegenstander Bert, dan 
moet je want als driebandenspe-
ler is Bert zeker geen doetje. Toch 
groeide het aantal punten van Paul 
gestaag maar of het genoeg was 
voor het kampioenschap bleef de 
vraag. Wat punten betreft hadden 
Theo en Paul er ieder acht en dus 
was het het moyenne wat de uitslag 
bracht. Daarin was Paul iets meer 
in goede doen en daarmee is hij de 
nieuwe 3-bandenkampioen. In de 
eindstand eindige Gijs op zes, Jim 
op vijf, Jacques op vier, Bert staat op 
drie, en Theo nummer twee en daar 
doen we het dit kampioenschap dan 
weer mee.

Yanick Sumajow

Hertha JO15-1 verslaat Almere
Vinkeveen - Op een ijzig witte 
grasmat speelde zaterdag de Hert-
ha boys tegen een ploeg uit Almere.

De eerste helft was duidelijk voor 
Hertha met goed uitgespeelde aan-
vallen maar de Vinkeveners lieten 
de kansen onbenut.
Direct na de rust keek Hertha tegen 
een 1-0 achterstand aan, maar de 
Vinkeveense wil om te winnen bleef 
absoluut voelbaar.
De gelijkmaker kwam  er na 50 mi-
nuten door een prima goal van balt-
ovenaar Yanick Sumajow; 1-1.
Hertha nam veel risico’s en de beste 
kansen waren de tweede helft eer-
lijkheidshalve voor FC Almere maar 
ja ze gingen er gewoon niet in.
Twee minuten voor tijd was Yanick 
de Vinkeveense verlosser. Met een 
lucky-goal lepelde hij zijn rebound 
over de keeper.
Eindstand 2-1. Drie punten en feest 
met patat in de loungehoek van 
Hertha’s clubhuis!
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De Vinken behaalt gelijkspel 
Vinkeveen - Na de winst tegen 
Badhoevedorp en de verliespartij 
in de gemeentederby tegen Atlantis 
reisde het vlaggenschip van De Vin-
ken af naar Enkhuizen voor de wed-
strijd tegen DTS.
De Vinken moest knokken voor wat 
het waard was. DTS hield De Vinken 
in de slotfase knap op een gelijkspel 
14-14.

Stuivertje wisselen
De Vinken beschikt over een fit ba-
sisteam, waardoor coach Dirk van 
der Vliet het vertrouwde achttal 
de wedstrijd in kon sturen. Vooraf-
gaand aan de wedstrijd werden de 
Vinkeveners in kalmte voorbereid en 
werd een aanvallende en een verde-
digende tactiek opgezet. 
Het eerste wapenfeit was een af-
standstreffer van Rutger Woud. DTS 
kreeg eveneens de geest en her-
pakte zich door de stand naar 2-1 
te tillen. Via Lieke Melchers en ver-
kregen strafworp voor Roos Mooij 
(Annick Stokhof rondde af) stond 
er weer een gelijke tussenstand op 
het bord 3-3. Het tweede aanvalsvak 
had helaas wat meer moeite met af-
ronding, waardoor DTS het eer-
ste gat kon slaan 5-3. Echter door 
toedoen van Roosmarijn Mooij (af-
standsschot) en een wegtrekbal van 
Gideon Leeflang werd het wederom 
gelijk 5-5. Tot de rust was het stui-
vertje wisselen. De Vinken-heren 
Jerom Stokhof en Rutger Woud trof-
fen doel, DTS scoorde nog driemaal, 
waardoor de ploeg uit Enkhuizen de 
rust inging met een 8-7 voorsprong.

Punt verloren of toch 
een punt gewonnen?
In de rust werd teruggegrepen op 
de gemaakte afspraken, met de uit-
breiding om in de tweede helft meer 
lef uit te stralen en grip te nemen. 
Coach Van der Vliet sommeerde het 
team om de tweede helft ‘uit een 
ander vaatje te tappen’. 
Via een wegtrekbal van Kelvin 
Hoogeboom en een van de vele af-
standstreffers in het tweede bedrijf 
van Rutger Woud bleek dat De Vin-
ken wilde blijven knokken: 8-9. Toch 
verzuimde het achttal van de Sui-
te/Kindermodehuis slagvaardig te 
werk te gaan en binnen een paar 
minuten keek het weer tegen een 
11-9 achterstand. 
Met een afstandsschot van Rutger 
Woud, een strafworp van Annick 
Stokhof en een droog schot van Kel-
vin Hoogeboom veerde De Vinken 
even op en nam weer het voortouw: 
11-12. DTS rechtte de rug en trok 
de stand in het gelijke 12-12. Via 
een vrije bal van aanvoerster An-
nick Stokhof en de vijfde treffer van 
Rutger Woud dacht de Vinkeveense 
ploeg de punten mee naar huis te 
kunnen nemen 12-14. Echter in de 
laatste drie minuten waren het een 
ver afstandsschot en een rake vrije 
bal die DTS deden opleven. Mark de 
Haan en Fenne Claassen kwamen 
nog in het veld voor extra aanval-
lende impulsen. Met de slotsecon-
de in zicht leek een laatste vrije bal 
voor De Vinken de doorslag te kun-
nen geven, echter de bal rolde net af 
aan de verkeerde kant van de korf.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De vijfde  ronde van de 
wintercompetitie Bridgevereniging 
Mijdrecht, beloofde een stevige 
strijd te worden om drie kopposities. 
De paren speelden zeer scherp en 
probeerden elkaar letterlijk van ta-
fel te vegen met als resultaat de vol-
gende uitslagen. A-lijn: 1. Jan Bun-
nik & Corry Twaalfhoven 67,71%, 2. 
Richard van Heese & Hans Leeuwe-
rik 61,98%, 3. Kees Mulder & Frank 
van der Laan 58,75%. B-Lijn: 1. Theo 
Lambers & Koos Wieling 64,58% 
%, 2. Bram & Tiny van Klaveren 
62,85% en 3. Gerda Borburg & Ria 
Bon 59,38%. C-lijn: 1. Greet Lodder 

& Yvonne Schutijser 64,06% 2. Di-
ny de Haas & Ria Versteeg 57,29%, 
en 3. Willy Klein & Ria Mur 56,77%. 
De algemene ranglijst wordt aange-
voerd door: A-lijn: Team Jan Bun-
nik, gevolgd door team Gerard van 
der Meer en team Ton Verlaan. B-
lijn: Team Theo Lambers team ge-
volgd door team Huub van der Reep 
en team Bram van Klaveren. C-lijn: 
Team Greet Lodder gevolgd door 
team Diny de Haas en team Ria Ver-
steeg. Bent u geïnteresseerd in een 
gezellige bridgemiddag neem dan 
contact op met het secretariaat, 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Argon kan voorsprong 
niet vasthouden
Mijdrecht - Argon opende de score 
na twintig minuten maar moest voor 
rust al ondervinden dat Rijsoord op 
gelijke hoogte kwam. Een kwartier 
voor tijd scoorde Argon, hoewel de 
verdediging onder druk stond de 
2-1. Maar vijf minuten later profi-
teerde de bezoekers van balverlies 
in de Argondefensie en stond het 
met nog acht minuten te gaan weer 
gelijk. De voorlaatste minuut kon 
Rijsoord alsnog de driepunter bin-
nen schieten en stond Argon we-
derom met lege handen.
Argon begon voortvarend, een 
schot van Jordly Petronia kon door 
doelman Michael Bekkers tot cor-
ner worden verwerkt en even la-
ter kon Patrick Lokken net niet bij 
een knappe voorzet van Stefan Ti-
chelaar. Rijsoord mikte in die fase te 
hoog bij een vrije schietkans. Maar 
na twintig minuten werd Argon be-
loond, een mooie aanval eindigde 
op rechts bij Jordly Petronia en zijn 
voorzet op maat werd door Patrick 
Lokken tegen de touwen gejaagd. 
1-0. Daarna zagen we twee fraaie 
acties van Argon doelman Rome-
ro Antonioli, een inzet van De Groot 
en een vrije trap van Yuki Hosaka 
werden door hem knap gepareerd. 
Maar daarna moest Argon toch 
weer buigen voor Rijsoord, eerst 
mikte Michael van Gool te hoog 
maar een tiental minuten later profi-
teerde hij van knullig uitverdedigen 
van Argon vlak bij de eerste paal, 
hij bemachtigde de bal en schoof 
de bal toen binnen 1-1. Daarna nog 
twee goede mogelijkheden voor Ar-
gon, een voorzet van Tichelaar werd 

door Anouar el Yaakoubi op de paal 
geschoten en vlak voor het rustsig-
naal kon Younes Ouaali net niet bij 
de bal op aangeven van Petronia. 
Rijsoord kreeg in die fase nog een 
vrije trap maar Berry de Groot zag 
doelman Antonioli ingrijpen.
Na de thee kreeg Argon wel weer 
mogelijkheden, een voorzet van Ou-
aali stuiterde voorlangs het doel en 
een schot van Stefan Tichelaar ging 
via een verdediger rakelings naast. 
Daarna stond Argon flink onder 
druk maar Siebren Hoekstra even-
als Jacobs produceerden afzwaai-
ers. Ouaali leverde daarna een bal 
af aan El Yaakoubi maar die treuzel-
de te lang en moest de bal weer in-
leveren. Met nog ruim een kwartier 
te gaan kreeg Argon een vrije trap 
dichtbij de zijlijn, Ouaali zette voor 
en de meegekomen Dennis Filippo 
kopte fraai in 2-1.
Daarna profiteerde Rijsoord op-
nieuw van een foutje achterin bij 
Argon. Antonioli gooide de bal naar 
links maar de verdediger kon de bal 
niet goed onder controle krijgen, hij 
verloor de bal en Patrick Berends 
schoot raak. 2-2.
Argon had nog acht minuten om 
alsnog een punt in Mijdrecht te 
houden, maar helaas met nog één 
minuut op de klok scoorde Zepp 
Jacobs 2-3. De Rijsoordcoach Gijs 
Zwaan had overigens wel geluk met 
de wissels, beide invallers scoor-
den de gelijkmaker en het winnen-
de doelpunt. Patrick Lokken pro-
duceerde nog een omhaal na een 
mooie combinatie maar die actie le-
verde geen (doel)punt op.

Sinterklaas bezoekt HVM
Mijdrecht - Wat een feest afgelo-
pen vrijdag bij hockeyvereniging 
Mijdrecht. De Sint en twee van zijn 
pieten brachten een bezoek aan de 
jongste leden van HVM. Wat was 
het een bijzonder bezoek! De trai-
ning was pas net begonnen toen 
Sinterklaas voet op het waterveld 
zette. Samen met zijn pieten ging hij 
eerst langs bij alle teams die op dat 
moment hard aan en trainen waren. 
Alle jongens en meisjes van de Ben-

jamins, E- en F teams deden enorm 
hun best. De Sint was zeer onder de 
indruk! Hij durfde het zelfs aan om 
even zijn staf als hockeystick te ge-
bruiken, maar zijn pieten hadden 
het hockeyspel echt onder de knie.
Na de training was er een gezellig 
samenzijn in het clubhuis. Sinter-
klaas werd uit volle borst toegezon-
gen en zelfs de ouders werden uit-
gedaagd om een pietendansje mee 
te doen.

Altijd al willen softballen?
Uithoorn - Was jij ook altijd enthou-
siast als je met school ging softbal-
len of heb je altijd gesoftbald/ge-
honkbald maar is het er de laat-
ste paar jaar niet meer van geko-
men. Dan is dit je kans! Onze heren 
die uitkomen in de derde klasse zijn 
op zoek naar een aantal enthousi-
aste (jonge-)mannen die willen ko-
men softballen. Softballen is de iets 
eenvoudigere versie van honkbal en 
dat zit vooral in de honkafstanden 
en het formaat van de bal. Daarbij 
gooit de pitcher de bal ook onder-
hands waardoor er ook eerder bal-
contact is. Softbal is dan ook een 
sport die op iets latere leeftijd pri-
ma is aan te leren. De heren spe-
len vooral voor het plezier, al win-
nen ook zij natuurlijk heel graag. 

De competitie bestaat uit achttien 
speelmomenten en daarbij probe-
ren de heren ook regelmatig te trai-
nen. Wil jij het uitproberen of lijkt 
het je leuk om aan te sluiten stuur 
dan een e-mail naar nieuweleden@
thamen.info en wij nodigen je uit 
voor vier gratis trainingen.

Ben jij een (jonge-)dame 
maar heb jij ook interesse 
om te softballen? 
Ook dit kan, onze damesteams kun-
nen ook nog wat extra speelsters 
gebruiken. Wel of geen ervaring, 
laat het ons weten en wij hebben 
diverse mogelijkheden in onze da-
mesteams. En ook hier mag je al-
tijd geheel vrijblijvend vier keer gra-
tis meetrainen.

Beslissing nadert bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog één avond te 
gaan stijgt de promotie en degra-
datie koorts in de parencompeti-
tie. Behaalde resultaten in het verle-
den blijken soms helemaal geen ga-
rantie te zijn en andere paren zien 
plotseling het licht! In de A-lijn werd 
orde op zaken gesteld door Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister die 
met 62,80% als beste paar door-
kwamen. Joop van Delft & Frans 
Kaandorp hebben het zweitje weer 
te pakken en werden keurig tweede 
met 59,52%, nu alleen nog die ene 
nul weg evalueren!. Renske & Kees 
Visser deelden plek drie met Hannie 
& Hein van der Aat met voor allen 
58,93% en ook Tonny & Otto Steeg-
stra konden met hun 55,65% als vijf-
de “voor de kramen langs”. In de B-
lijn traden behoorlijk wat verschui-
vingen op. Nu namen Marijke & Ger 
van Praag het voortouw met maar 
liefst 63,96%. Niet zij alleen scoor-
den hoog, Marcel Dekker & Ger 
Quelle tipten ook aan dit niveau met 
63,41% als tweede paar.
Tini Geling & Atie de Jong de-

den op hun beurt goede zaken 
door met 59,20% derde te worden 
en ook Gerda van Liemt & Els van 
Wijk herstelden zich met 57,92% 
als vierde. Jan Egbers & Ben Rem-
mers bleven met 55,14% als vijfde 
stabiel meedoen. In de C- lijn wa-
ren de uitslagen wat minder spec-
taculair en beef alles onder de zes-
tig. Tini Lotgerink & Jeanet Verme-
ij namen de kop met 58,75% op de 
voet gevolgd door Froukje Kraaij & 
Rini Tromp met 57,50 en Anton Ber-
kelaar & Wim Röling met 57,08%. Rie 
Bezuyen hielp Joke Morren aan een 
mooie vierde plaats met 54,58% en 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans sloten hier de top van de lijn 
af met 52,50%. Volgende keer valt 
het zwaard en wilt u hier getuige 
van zijn, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl, of telefoon 
06-83371540.

Bridgevereniging BVU
Regio - Vooraf gaand aan de eer-
ste ronde van de derde paren com-
petitie werd stil gestaan bij het 
overlijden van mevr. Loes Kroon zij 
was bijna 20 jaar lid geweest van 
de BVU.  In de A-lijn verpletter-
de Ans en Lia de concurrentie met 
de hoogste score van de avond 
71,35%  de 2e plaats op eerbiedi-
ge afstand werden Huib en Lam-
bert met 63,37%  de 3e plaats werd 
gedeeld door Cees en Jos en Ma-
rijke en Ger met 60,94%. In de B-
lijn haalde Bep met invaller Marcel 
de hoogste score 65,73% op de 2e 
plaats eindigde Thea en Rineke met 
63,63 % en op de 3e plaats Dieny 

en Mart met 53,02%. Het is de BVU 
er veel aan gelegen om zoveel mo-
gelijk instroom te krijgen van nieu-
we bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een begin-
nend bridgepaar (of thuisbridgers) 
dat ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblijvend 
een paar keer mee te spelen op de 
maandagavond en de sfeer te proe-
ven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06-53 368 948 of via de mail: wa-
genvoorthans@gmail.com.

Het “De Rooij” Dames 
Biljart toernooi
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij” 
dames biljarttoernooi vond dit jaar 
plaats onder leiding van Aria ten Ca-
te. De speelsters van dit jaar waren 
Gerdien Fokker, Caty Jansen, Petra 
Slimmers, Leonie Minnee, Betty van 
der Mars, Roos Aarsman en Netty van 

der Graaf. Na het welkomswoord tra-
den er 6 dames aan en waren er drie 
wedstrijden tegelijk begonnen op de 
drie biljarts van “De Springbok”. Na 
drie ronden tekende de mogelijke 
winnaar zich al aan. Netty, Roos en 
Caty waren nog ongeslagen, echter 

Rondje Stelling fietst 
mooi bedrag bijeen
Regio - De deelnemers aan de 
sportieve toertocht Rondje Stelling 
hebben dit jaar 2.150 euro bij el-
kaar gefietst voor het aangepaste 
fietsennetwerk van de Raisin Ho-
pe Foundation Nederland (RHF), die 
zich inzet voor mensen met hersen-
letsel. De cheque werd afgelopen 
weekeinde door Trudie Plomp, voor-
zitter van de organiserende Stich-
ting Fortza Velo, overhandigd aan 
RHF-bestuurder Wim Verlaan. Dit 
gebeurde in Fort Penningsveer, dat 
deel uitmaakt van het UNESCO We-
relderfgoed De Stelling van Amster-
dam waarlangs de route van Rondje 
Stelling is uitgestippeld. Op de eer-
ste zondag van september ontdek-
ten rond de 800 sportieve fietsers de 
oude forten in het fraaie Noordhol-
landse waterlandschap vanuit Uit-
hoorn, Spaarnwoude en Uitgeest. 
Per deelnemer ging twee euro naar 
de RHF. Samen met vrijwillige dona-
ties, sponsoracties en activiteiten op 
de drie startlocaties werd het mooie 
bedrag van 2.150,- euro bijeen ge-
haald. ,,Wij zijn  weer erg blij met de 

mooie opbrengst van Rondje Stel-
ling en willen alle fietsers enorm be-
danken. Mede hierdoor kunnen wij 
binnenkort weer een aangepaste 
fiets aan ons RHF Fietsnetwerk toe-
voegen’’, vertelt Verlaan. Binnen het 
RHF Fietsnetwerk kunnen mensen 
met hersenletsel gratis een voor ve-
len onbetaalbare duofiets, driewiel-
fiets of tandem gratis lenen. ,,Fiet-
sen is belangrijk voor hun vitali-
teit en haalt mensen met hersen-
letsel uit hun isolement. Daardoor 
krijgen zij een stuk van hun vrij-
heid en zelfvertrouwen terug, zo-
dat zij zich weer beter een plekje in 
de samenleving kunnen veroveren.’’ 
Ook in 2018 organiseert Fortza Ve-
lo, een samenwerkingsverband van 
de wielerverenigingen UWTC, Ken-
nemer Tour Club en Alcmaria Victrix, 
weer een Rondje Stelling. De toer-
tocht staat voor zondag 2 septem-
ber op het programma met weder-
om startmogelijkheden in Uithoorn, 
Spaarnwoude en Uitgeest. Meer in-
fo is te vinden op de websites rond-
jestelling.nl en raisinhope.nl.

Bridgevereniging 
Uithoorn
Regio - Maandagavond 27 novem-
ber werd met 30 paren de 2e ron-
de  van de 3e zitting van de paren-
competitie van Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) gespeeld in de bar-
zaal van sporthal De Scheg. In de-
ze 2e ronde waren in de A-lijn Ti-
neke v/d Sluis en Anke Reems met 
60,12% de sterkste, de 2e plaats 
werd veroverd door Greetje v/d Bo-
venkamp en Ria Wezenberg met 
58,93% en op de 3e plaats  Moni-
que Verberkmoes en Jan van Beur-
den met 58,04% in de onderste re-
gionen hadden Rob Fasten en Theo 
Vermeij een flinke dip. In de B-lijn 
werd 1e het gelegenheidskoppel 
Rineke van Pesch en Wies Glou-
demans met 60,00% de 2e plaats 
ging Jaap Bark en Nelly Jansen met 
57,27% Ans Voogel en Doina van Et-
tikhoven hadden hun avond niet en 
eindigde als laatste.  

had Netty één puntje gemorst. Caty 
Jansen werd de ongeslagen de kam-
pioen van dit wederom heel gezelli-
ge toernooi. Want ook dit jaar werd 
het toernooi gesponsord door zand 
en grindhandel “De Rooij” en Lutis 
Ventilatie techniek, die de prijzen be-
schikbaar hebben gesteld. Mary had 
tijdens de prijsuitreiking een mooi 
woordje klaar voor de winnaar Ca-
ty die eerste werd met 12 punten en 
Roos en Petra, die tweede en derde 
werden, beide met 8 punten.
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