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In gesprek met de indieners van het burgerinitiatief 
Ad Geerlings en Ester Grondijs

Met 15% meer budget kan 
Sporthuis Abcoude van start

“Sinds de goedkeuring voor Het 
Sporthuis Abcoude zijn we ei-
genlijk continu bezig geweest,” 
licht Ad Geerlings toe. “In vogel-
vlucht zag het proces dat bege-
leid wordt door ons bouwbege-
leidingsbureau, er als volgt uit. 
Eerst hebben we met gebruikers 

van de Kees Bonzaal en van het 
voormalige Het Meerbad gespro-
ken om te komen tot een pro-
gramma van eisen. Vervolgens is 
het ontwerpteam met deskun-
digen samengesteld. Deze heb-
ben een voorlopig ontwerp op-
gesteld en daarna het de� nitie-

ve ontwerp. Een intensief en tijd-
rovend proces, maar ook ontzet-
tend belangrijk natuurlijk. Het de-
� nitieve ontwerp was voor de zo-
mervakantie gereed en meteen 
daarna konden de o� erte-aan-
vragen voor de aannemers en de 
installateurs de deur uit. Ondanks 
de overspannen bouwmarkt was 
er genoeg interesse. De inschrij-
vers zijn ervaren sportgebouw- 
en zwembadbouwers en hen is 
gevraagd om bij hun aanbieding 
aan te geven waar ze mogelijk-
heden zagen voor optimalisaties, 
zowel qua bouwkosten als qua 
duurzaamheid. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - “Wij willen 
graag dat zo veel mogelijk inwo-
ners meedoen in onze samenle-
ving. Financiële problemen be-
lemmeren maatschappelijke 
deelname. Daarom willen we als 
gemeente armoede en schulden 
in De Ronde Venen intensiever 
aanpakken.” Dat kondigde wet-
houder Alberta Schuurs vorige 
week tijdens de conferentie over 
armoede en schulden. Op deze 
conferentie bij de Voedselbank 
in Mijdrecht bogen zo’n veertig 
deelnemers zich over de aanpak 
van armoede in De Ronde Venen. 
Onder hen waren experts die da-
gelijks werken met inwoners die 
leven in armoede en ervarings-
deskundigen: inwoners die zelf 
in armoede leven. In Nederland 
leeft ongeveer 8 procent van de 
mensen onder de armoedegrens. 
Ook in De Ronde Venen is er ar-
moede. Armoede betekent dat 

iemand moeite heeft met rond-
komen, beperkte � nanciële mo-
gelijkheden heeft en belemmerd 
wordt in het meedoen. De meest 
voorkomende oorzaken van ar-
moede zijn: een laag inkomen, 
schulden, arbeidsongeschiktheid 
en gezondheidsproblemen. 

Wat wil de gemeente 
met experts bereiken?
De gemeente De Ronde Venen 
wil dat zo min mogelijk inwoners 
in armoede leven en opgroeien. 
Daarom zet ze zich om armoede 
te voorkomen en vroeg te signa-
leren, schulden aan te pakken, de 
(� nanciële) regelingen bij armoe-
de te vereenvoudigen en vernieu-
wende armoedebestrijdingspro-
jecten te starten. De gemeente 
zorgt ervoor dat inwoners die (tij-
delijk) � nanciële ondersteuning 
nodig hebben, die ook krijgen. 
Verder wordt inwoners een per-

spectief geboden door hen te be-
geleiden naar opleiding of werk.

Wat is nodig om armoede 
aan te pakken?
Die vraag stond centraal op de 
conferentie bij de Voedselbank. 
In themagroepen werd gebrain-
stormd over wat nodig is om de 
armoede aan te pakken. De brain-
stormsessies gingen over het 
voorkomen van armoede, vroeg-
tijdige signalering en het berei-
ken van inwoners in armoede. 
Andere onderwerpen waren de 
inhoud en procedures van rege-
lingen, het wegwijs maken van 
inwoners in de mogelijkheden 
om hulp te krijgen en de wijze 
van communiceren daarover. Al-
le aanwezigen waren het erover 
eens dat een hechte samenwer-
king tussen alle experts van groot 
belang is voor het welslagen van 
armoedebestrijding.

De Ronde Venen - Op 28 september vorig jaar gaf de gemeente-
raad van De Ronde Venen groen licht voor de � nanciële kaders 
om Het Sporthuis Abcoude mogelijk te maken. Direct de dag erna 
werd de schep symbolisch in de grond gezet door bestuursleden 
van de Stichting Zwembad Abcoude, die opdrachtgever is voor de 
bouw, de architect en het bouwbegeleidingsbureau. Voortvaren-
der kon het niet. Wat is nu de stand van zaken? We vroegen het 
aan de indieners van het burgerinitiatief Ad Geerlings en Esther 
Grondijs, die inmiddels op dagelijkse basis met de projectontwik-
keling bezig zijn.
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Het de� nitief ontwerp van Het Sporthuis Abcoude, naast het treinstation op de hoek Bovenkamp.

Aandacht voor armoede en 
schulden in De Ronde Venen

Mijdrecht - Op 24 november 1953 
stapten Piet en Nel Regelink 65 jaar 
geleden in het huwelijksbootje. Af-
gelopen zaterdag werd dit heuge-
lijke feit gevierd in bijzijn van de 
familie. Het was een gezellig sa-
menzijn in De Kom in Mijdrecht. 

Ook waren Piet en Nel erg verrast 
dat de burgemeester Maarten Di-
vendal hen hoogstpersoonlijk 
kwam feliciteren. Piet speelde zelf 
nog wat feestelijke liedjes op het 
orgel. Het was een gezellige mid-
dag om op terug te kijken.

Piet en Nel Regelink 
65 jaar getrouwd

Auto uit de 
bocht

Mijdrecht - Zondagmor-
gen is een automobilist uit 
de bocht gevlogen bij een 
bocht op de Rondweg in 
Mijdrecht. De auto reed over 
de Rondweg richting Hof-
land toen hij een vrij scherpe 
bocht over het hoofd zag. Hij 
reed over het � etspad (waart 
op dat moment gelukkig 
niemand reed) en kwam te-
gen een hek tot stilstaand 
was het even schrikken voor 
een automobilist die over de 
Rondweg reed. Er raakte nie-
mand gewond. De auto raak-
te � ink beschadigd.

De Ronde Venen - De leerlingen 
van examenklassen mavo-4   van 
het Veenlanden college hebben 
afgelopen week gewerkt aan hun 
pro� elwerkstuk. Lisanne de graaf 
en Ellen Bosma hebben voor hun 
pro� elwerkstuk onderzoek ge-
daan naar de eenzaamheid onder 
ouderen.  Voor dit onderzoek heb-
ben ze enquêtes gehouden onder 
ouderen die zelfstandig wonen en 
ouderen die wonen begeleid wo-
nen. De bewoners en zorgmede-
werkers van  Zuiderhof in Vinke-
veen  waren enthousiast en von-
den het gezellig dat de meiden 
met cake op bezoek kwamen. Uit 
het onderzoek kwam naar voren 
dat bijna alle ouderen het pret-
tig zouden vinden als er soms een 
vrijwilliger op bezoek zou komen 
of iets voor/met   ze zouden on-

dernemen. Lisanne en Ellen be-
sloten dat alleen een onderzoek 
niet voldoende was en hebben 
een brug geslagen naar het Veen-
landen college. Ze gaan een pro-
ject opstarten waarbij leerlingen 
van het VLC op vrijwillige basis de 
eenzaamheid van ouderen een 
beetje gaan terugdringen. Nie-
mand wil zich eenzaam voelen 
en wij, de leerlingen van het VLC 
kunnen het verschil maken! Het 
eerste project is al gestart, name-
lijk de kerstkaarten actie. Leerlin-
gen uit de eerste klassen schrijven 
een kerstwens voor de ouderen 
en deze kaarten worden in de de-
cembermaand bezorgd bij oude-
ren om te laten weten dat ze niet 
vergeten worden. Meer acties vol-
gen en uiteraard houden ze ieder-
een daarvan op de hoogte!

Leerlingen VLC onderzoeken 
eenzaamheid onder ouderen
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 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:

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

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 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

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Goedkoop Kerstartikelen kopen?
Bezoek Stichting Ceres!
Regio - De traditionele Kerstaf-
deling bij Stichting Ceres is van-
af donderdag 6 december om 10 
uur open voor publiek. Stichting 
Ceres heeft dan heel veel kerstar-
tikelen in de winkel staan. Kerst-
bomen, kerstversieringen, kerst-
verlichting, kerstballen, kookboe-
ken voor de feestdagen en mooie 
kerstcadeautjes. Ceres zorgt er-
voor dat iedereen een prachtig 
kerstfeest kan vieren. Kom wel 
snel, want op = op!

Veel
Mede omdat Stichting Ceres 
dit jaar enorm veel kerstartike-
len heeft, is Stichting Ceres op 
woensdag 5 december gesloten. 
Op die dag gaan de medewer-
kers van Stichting Ceres de spe-
ciale kerstafdeling inrichten. Al-
les zal, zoals jaarlijks het geval is, 
tegen kleine prijzen worden ver-
kocht. Waarom dure kerstartike-
len kopen, als je bij Stichting Ce-
res uitstekende en mooie kerstar-
tikelen kunt kopen. Veel artikelen 
zijn nieuw of zo goed als nieuw. E 
u steunt er ook nog Goede Doe-
len mee!

Geen winstoogmerk
Stichting Ceres is namelijk een or-
ganisatie zonder winstoogmerk. 

Stichting Ceres streeft ernaar om 
geld over te houden aan de ver-
koop van kringloopgoederen, zo-
dat zij daarmee Goede Doelen 
kunnen steunen.
Stichting Ceres is daarbij wel af-
hankelijk van wat de bevolking 
van de gemeente Uithoorn en 
omliggende gemeenten aanleve-
ren bij Stichting Ceres.
Gooi uw artikelen daarom niet 
direct weg. We ontvangen graag 
meubels, boeken, platen en cd’s, 
glas- en aardewerk, kleding, 

Het Strikproject op het 
Alkwin Kollege
Regio - Meer dan 30 jaar is het 
theaterproject een bestaan-
de traditie op het Alkwin. In het 
verleden uitvoeringen door al-
le brugklassers onder leiding van 
het Scapino Danstheater, later 
voorstellingen geleid door DAS 
(Drama Aan School).
Het Strikproject is de opvolger 
van DAS en een vorm van bewe-
gingstheater. In een middag stu-
deren de dansdocenten met een 
groep van ongeveer 15 leerlin-

gen een voorstelling in van 3 mi-
nuten, welke ‘s avonds op 8 of 
10 verschillende locaties in de 
school gespeeld wordt.
In een verduisterd Alkwin wor-
den de bezoekers door de school 
geleid. Leerlingen uit de boven-
bouw helpen hierbij. 
Op maandag 19 en dinsdag 20 
november hebben de bezoekers 
kunnen genieten van prachtige 
uitvoeringen door enthousiaste 
leerlingen!

speelgoed, lampen en elektrische 
apparatuur.
En na de kerst uw gebruikte kerst-
artikelen uiteraard! Met ande-
re woorden, alles wat men in en 
rond het huis gebruikt, kan Stich-
ting Ceres ook gebruiken!
Het magazijn is zes dagen per 
week van acht tot half vier open 
voor het afgeven van uw goede-
ren. 

De winkel is geopend van maan-
dag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.
Volg hen ook via Facebook (Stich-
ting Ceres Kringloopcentrum) en 
twitter (@CeresKringloop). Of kijk 
regelmatig op hun website.

Amicitia zingt Magnificat van C.Ph.E. 
Bach en het Requiem van W.A. Mozart
Regio - Vrijdagavond 23 novem-
ber 2018 stroomden de luiste-
raars toe in de R.K. Kerk de Burght 
in Uithoorn. Een goed gevulde 
kerk in afwachting van wat ko-
men gaat. Op het programma 
staan C.Ph.E. Bach’s Magnificat - 
een muzikale setting van de bij-
belse lofzang Magnificat, een van 
de eerste vocale werken van de 
componist. En het Requiem van 
Mozart - zijn laatste opus, ge-
huld in mysterie en onafgemaakt 
bij zijn dood op 35-jarige leeftijd. 
Een prachtig programma waar-
in het verschil in de periode van 
compositie gezien in het totale 
oeuvre van de componisten niet 
de enige tegenstelling is.

Het eerste
Het eerste uitgevoerde werk: 
Magnificat wordt ook wel de lof-
zang van Maria genoemd en is 
te vinden in het evangelie Lu-
cas, 1:46-55. De naam ‘Magnifi-
cat’ dankt het werk aan de eer-
ste woorden in de Latijnse ver-
sie, Magnificat anima mea Do-
minum, wat betekent ‘(mijn ziel) 
verheerlijkt de Heer’. In de ka-
tholieke kerk krijgt het Magnifi-
cat meestal een plaats in de ‘ves-
pers’(avondgebed). Het Mag-
nificat Wq 215 heeft “C.P.E.” vol-
tooid in Berlijn, in 1749, kort voor 
de dood van zijn vader. Dat zou 
voortaan de eerste, de “Berlijnse” 
versie worden genoemd, want la-
ter heeft hij, inmiddels in Ham-
burg werkende, een herziene uit-
gave verzorgd. In de latere versie 
werden trompetten, hoorns en 

slagwerk toegevoegd. Vanavond 
wordt deze latere versie uitge-
voerd.

Prachtig
Bachs ‘ Magnificat ‘ vloog voor-
bij met een prachtige klankvari-
eteit, van het pittige openings-
koor, (schitterend uitgevoerd 
door Amicitia) tot momenten 
van kalme reflectie. De prachti-
ge sopraansolo van Lauren Ar-
mishaw klonk helder en zuiver 
en de aria “Quia fecit mihi magna” 
werd door tenor Falco van Loon 
trefzeker neergezet met een be-
paald gemak wat aangenaam in 
de oren klonk. Het vierde deel 
van deze compositie is een prach-
tig deel waarin het koor en de so-
praan en alt elkaar afwisselen. De 
sfeer bij de sopraan/alt passages 
is intiem, de begeleiding door de 
fluiten en strijkers van het inmid-
dels vertrouwde Promenadeor-
kest prachtig. Om dan met een 
heel koor in deze zelfde sfeer te 
blijven is lastig ,maar dat lukte 
Amicitia uitstekend. Het hele pu-
bliek luisterde met ingehouden 
adem naar dit prachtige deel.
In het gehele werk werden de 
tempi overgangen die dirigent 
Toon de Graaf duidelijk aangaf 
door orkest en koor goed opge-
volgd. Het laatste deel van de 
Magnificat begon met een goe-
de duidelijke inzet van de bassen, 
gevolgd door de tenoren, alten 
en tot slot de sopranen.
Deze laatsten hebben de enorm 
hoge noot B subliem “gepakt”. 
Doe dat maar eens na! Even la-

ter werd het lastiger. Het Amen is 
een spetterende dubbelfuga, een 
meesterwerkje van de compo-
nist. Het orkest en het koor liepen 
hier niet gelijk op, maar doordat 
de dirigent het tempo ietsje te-
rugnam hervonden het koor en 
het orkest elkaar en werd er toe-
gewerkt naar een spetterend ein-
de. Of zoals een luisteraar zei: “het 
leek alsof de Hemel openscheur-
de”!

Zweven
Anders dan het relatief onbeken-
de Magnificat van Carl Philippe 
werd het Requiem van Mozart 
door de film ‘Amadeus’ bekend bij 
het grote publiek. Je denkt bij een 
Requiem al snel aan beklemming 
en mysterie. Daarentegen lijkt de-
ze muziek ook te zweven richting 
hemel, waar een nieuw en vreug-
devol leven wacht. Hoop tegen-
over wanhoop. Mozart vond de 
dood rustgevend en troostend. 
Toch blijft het vreemd om de 
muziek, die bedoeld is om in de-
len tijdens een rooms-katholieke 
kerkdienst ten gehore te worden 
gebracht, zo achter elkaar te ho-
ren. In deze vorm – zo achter el-
kaar is het een stapeling van er-
varingen waarin soms de afwisse-
ling gezocht moet worden. 
Het begin van het Requiem, de 
‘Introitus’  is een adagio. Een lang-
zaam deel dat door het orkest in-
gezet wordt. Het genomen tem-
po was aan de hoge kant wat het 
geheel wat minder zwaar laat 
klinken. The Dies irae opent zon-
der introductie maar vol vuur en 

energiek. Hier moet Mozart ge-
inspireerd geweest zijn door de 
tekst. Helaas viel de solo van de 
trombonist in het derde deel be-
hoorlijk in het water en had hij 
grote moeite er weer in te ko-
men. De bariton Berend Eijkhout 
zong echter onverstoord en pro-
fessioneel door. Dat getuigt van 
een uitstekende controle over 
het stuk. In het Confutatis laat het 
koor een mooie afwisseling ho-
ren tussen de zachte vrouwen-
stemmen en de wat meer for-
te tenor- en baspartij. Overigens 
in het gehele werk laat het koor 
een goede afwisseling horen in 
de verschillende dynamieken en 
doet het goed zijn best de tem-
pi wisselingen van de dirigent op 
te volgen. Als je dat doet weet je 
het publiek te pakken! Compli-
menten aan Amicitia en dirigent 
Toon de Graaf die deze avond 
een prachtig programma hebben 
neergezet!
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Vervolg van de voorpagina

Algemene stijging 
van de bouwkosten 
“De bouwmarkt is overspannen, 
aannemers en installateurs zijn 
druk en hebben opdrachten ge-
noeg. Dit zorgt ervoor dat de prij-
zen in de bouw de laatste twee 
jaar behoorlijk snel zijn gestegen. 
Zet daar bovenop de duurzaam-
heidseisen waar we met ons allen 
zeer bewust van zijn, dan leidt dit, 
helaas ook bij ons, naar 15% ho-
gere bouwkosten. Dit geldt voor 
het gehele gebouw, dus zowel 
voor het zwembad als de school-
gymzalen die we voor het bewe-
gingsonderwijs van de vier ba-
sisscholen bouwen. De extra in-
vesteringen die we kunnen doen 
voor duurzaamheid vertalen zich 
later weliswaar terug in een lage-
re energierekening, maar zorgen 
er op dit moment voor dat extra 
�nanciering nodig is.”

Beschikbaar budget
Het beschikbare bouwbudget 
voor de Stichting Zwembad Ab-
coude die het Sporthuis gaat 
bouwen, bestaat uit drie compo-
nenten: 1. de bijdrage van de ge-
meente voor de gymzalen, 2. een 

lening die de stichting heeft ge-
sloten bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten onder zeer gunstige 
voorwaarden omdat de gemeen-
te borg staat en 3. het eigen geld 
van de Stichting Zwembad Ab-
coude (donaties) en Stichting Ab-
coude Sport (opbrengst verkoop 
Kees Bonzaal). 
“Waar we nu voor staan is om de 
bouwkosten en het budget op 
hetzelfde bedrag uit te laten ko-
men. Dat betekent allereerst aan-
passingen van het de�nitief ont-
werp die leiden tot minder bouw-
kosten”, licht Ad toe. “We hebben 
de o�rerende partijen niet alleen 
gevraagd om een kostenopga-
ve, maar ook naar mogelijke op-
timalisaties. Aannemers en instal-
lateurs kunnen met hun hun ken-
nis en ervaring heel goed aange-
ven waar het slimmer en duurza-
mer kan. Hieruit zijn zeer waarde-
volle adviezen gekomen,” stelt Ad 
Geerlings. 

Bouwteam
Het bouwteam heeft alle voorge-
stelde optimalisaties goed door-
genomen: klopt het wat wordt 
voorgesteld, voldoet het aan de 
wettelijke kaders, welk �nancieel 
voordeel levert het op, voldoen 

we nog aan het plan van eisen als 
de optimalisatie wordt doorge-
voerd? Esther: “Het kostte tijd om 
dat allemaal goed door te nemen. 
Met behulp van ons bouwbege-
leidingsbureau en de architect 
zijn alle verbetersuggesties beke-
ken en verwerkt. Een aantal zaken 
leverde direct een �inke bezuini-
ging op zonder dat er wordt in-
geboet aan functionaliteiten, an-
dere hebben wel invloed, maar 
zijn acceptabel binnen het tota-
le plaatje. Het ontwerpteam gaat 
aan de slag om de aanpassin-
gen door te tekenen om zo de in-
schrijvers de gelegenheid te ge-
ven hun prijzen aan te passen. 
Een budgetverruiming van 15% is 
noodzakelijk.

Samenwerking gemeente
De vrijwilligers van de Stichting 
Zwembad Abcoude werken in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente De Ronde Venen. De ge-
meente is verantwoordelijk voor 
de gymvoorziening van de vier 
basisscholen in Abcoude. Omdat 
de huidige Kees Bonzaal, eigen-
dom van de Stichting Abcoude 
Sport, vanwege ouderdom niet 
meer geschikt is voor schoolgym, 
wordt hier eind 2019 met school-

In gesprek met de indieners van het burgerinitiatief 
Ad Geerlings en Ester Grondijs

Met 15% meer budget kan 
Sporthuis Abcoude van start

gym gestopt en wil de gemeen-
te een vervangende faciliteit voor 
bewegingsonderwijs. 
Het adviesbureau BMC heeft vo-
rig jaar op verzoek van de ge-
meente gecalculeerd wat nieuw-
bouw van “een Kees Bonzaal”, 
maar dan volgens de huidige 
KVLO-normen, kost. Dit kwam uit 
op een bedrag van €3,6 mln. en 
dat is dan ook de investeringsbij-
drage van de gemeente voor het 
Sporthuis. De gemeente krijgt op 
haar beurt van het Rijk een bij-
drage van € 1,5 mln. voor twee 
gymzalen. Veel te weinig natuur-
lijk, vinden alle gemeenten, zeker 
nu wordt aangedrongen op meer 
bewegingsonderwijs, maar de 
gemeenten worden vooralsnog 
geacht zelf het resterende bud-
get beschikbaar te stellen.
De calculatie door BMC voor de 
kostprijs van de gymzalen is ge-
baseerd op prijzen van begin 
2017, bijna twee jaar terug. Nu 
blijkt dat de oorspronkelijk ge-
raamde budgetten door de tijd 
zijn achterhaald. “Niet alleen de 
“gewone” prijsindex maar ook 
conjuncturele marktwerking 
zorgt ervoor dat de prijzen tus-
sen begin 2017 en nu met 15% 
zijn toegenomen,” licht Ad toe, 
“en dat geldt voor het hele sport-
gebouw”. 

Duurzaamheidsambities
De Stichting Abcoude Sport 
heeft de ambitie om het Sport-
huis Abcoude zo duurzaam mo-
gelijk te realiseren. “Dat kan naar 
ons idee ook niet anders als je 
kijkt naar deze tijd van energie-
transitie, klimaatverandering en 

verduurzaming van onze maat-
schappij,” zegt Esther. Ook de ge-
meente heeft haar ambities over 
klimaatneutraal zijn in 2040. Bin-
nen de �nanciële middelen die 
Het Sporthuis Abcoude heeft en 
de duurzaamheidsmogelijkhe-
den die hierbinnen te realiseren 
zijn, is een �ink aantal maatrege-
len beoogd, zoals: warmtepom-
pen en lage temperatuurverwar-
ming, een Ledverlichting plan; 
maximaal aantal zonnepanelen 
op het dak, uiteraard gevel/dak/
vloerisolatie, maar meer dan EPC-
norm, HR+++ glas in zwembad en 
warmteterugwinning uit afvalwa-
ter en installaties. Maar ook maat-
regelen als afdichting van het bad 
buiten openingstijden, zodat er 
zo min mogelijk warmte verloren 
gaat en het gebruik van duurza-
me materialen bij de bouw. “Door 
het toepassen van warmtepom-
pen is in het ontwerp reeds reke-
ning gehouden met gebruik van 
een aanzienlijke hoeveelheid her-
nieuwbare energie en het beper-
ken van het verbruik van fossiele 
brandsto�en,” zegt Ad. 

Fondsenwerving
Ondertussen gaat de stichting 
onverminderd door met het zoe-
ken naar extra �nanciële midde-
len. Esther: “Aan inwoners is twee 
jaar geleden tijdens een bijeen-
komst in de Dorpskerk gevraagd 
hoeveel zij zelf willen bijdragen 
aan een nieuw zwembad. Daar-
uit kwam een enorm bedrag van 
200.000 euro. Mensen kunnen 
sinds 7 maart doneren via onze 
website en inmiddels is 53.500 
euro daadwerkelijk overgemaakt. 
Een geweldig bedrag en we zijn 
iedereen die ons �nancieel steunt 
dan ook ontzettend dankbaar. Te-
gelijk willen we iedereen die ook 
een bijdrage wil doen, maar dit 
nog niet hebben gedaan, vragen 
dit ook echt te doen.” Daarnaast 
hebben we als bestuur en met 
hulp van een vrijwilligers lande-

lijke fondsen aangeschreven, bij-
voorbeeld om bij te dragen aan 
de inrichting van de kantine/ont-
moetingsruimte of voor bijvoor-
beeld faciliteiten voor mensen 
met een beperking. Esther: “De-
ze aanvragen hebben echter een 
lange doorlooptijd, dus we we-
ten niet of dit onze aanvraag ge-
honoreerd wordt. Wat ons ook 
helpt, is dat ook anderen zich in-
zetten om geld voor Het Sport-
huis in te zamelen. Zo heeft het 
jaarlijkse Rotary-concert 3.000 
euro opgebracht en de jaarlijkse 
kledingbeurs van de dorpskerk 
1.500 euro. In december gaat de 
opbrengst van de kerstbomen-
verkoop in Abcoude door make-
laar Raadhuis naar Het Sporthuis 
en op 1 januari wordt de jaarlijk-
se nieuwsjaarsduik in het Abcou-
dermeer gehouden. Ook de op-
brengst hiervan is bestemd voor 
Het Sporthuis. Mooie initiatieven 
allemaal.” 

Opinienota naar de raad
Inmiddels heeft verantwoordelijk 
wethouder Alberta Schuurs een 
opinienota laten opstellen waarin 
zij de opties aan de raad voorlegt 
om een budgetverruiming mo-
gelijk te maken, nu op basis van 
de huidige marktprijzen en duur-
zaamheidsmogelijkheden duide-
lijk is geworden wat het benodig-
de budget is voor een betaalbaar 
en duurzamer sporthuis.
De opinienota komt er in grote lij-
nen op neer dat er rekening moet 
worden gehouden met 15% meer 
budget door gestegen bouwkos-
ten en meer duurzaamheid. Deze 
noodzakelijke budgetverruiming 
wordt verdeeld over een hogere 
investeringsbijdrage van de ge-
meente en meer lenen door de 
stichting. Maandag 3 december 
zal zij de nota in de commissie-
vergadering toelichten. Meer in-
formatie over Het Sporthuis Ab-
coude is te vinden op www.het-
sporthuisabcoude.nl.

Sportzaal: twee schoolgymzalen met beweegbare scheidingswand

Zwemzaal: wedstrijdzwembad voor doelgroepen, 25x15,4 meter

Ad Geerlings en Esther Grondijs aan het werk

Vrijwilligers in actie voor het sporthuis.

Vrijwilligers staan altijd klaar bij acties
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Met interesse en zorg volg ik de 
plannen voor de verkoop van 
De Kom, en ongetwijfeld ve-
le inwoners met mij. Afgelopen 
week sprak ik bij toeval een be-
woonster van een van de ap-
partementen tegenover Gerar-
dus Majella (eveneens Zonne-
huis groep). Zij vertelde mij dat 
de bewoners, die voorheen ook 
zorg konden krijgen door Ge-
rardus Majella, hiervan niet lan-
ger gebruik kunnen maken. De 
rechtstreekse telefoontoestel-
len moesten worden ingeleverd 

en een noodoproep is niet lan-
ger mogelijk. Ondertussen zijn 
er diverse appartementen ver-
huurd aan mensen, anders dan 
de oorspronkelijke bewoners 
(senioren). Nu wonen er gezin-
nen (van allochtone afkomst) en 
alleenstaanden. Dit is m.i. pre-
cies het scenario waar ook in De 
Kom voor wordt gevreesd. Vol-
gens mij is dit proces on alle stil-
te on gang gezet, of ik moet iets 
gemist hebben...

Hetty Kompier

LEZERSPOST

Verkoop De Kom (1)

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Samen met Kwadraad, Rol-
stoeltennis en  Team Sportser-
vice De Ronde Venen en enke-
le individuele inwoners heb-
ben we het idee opgevat dat 
er een dag moet gaan komen 
zonder beperkingen in De 
Ronde Venen. Een gezellige sa-
menleving feestdag waar aller-
lei leuke activiteiten georgani-
seerd gaan worden. Hierbij is 
het streven dat er geen enke-
le beperking mag zijn voor in-
woners  om aan dit feestje mee 
te kunnen doen. Lichamelijke, 
geestelijke, taal en/of financië-
le beperkingen mogen op de-
ze dag dus geen reden zijn om 
thuis te moeten blijven. Een 
dag waar we ons bewust moe-
ten worden dat we moeten 
streven  naar een inclusieve sa-
menleving. 
Op 20 november mochten wij 
tijdens de Pitchavond van de 
Ideeën Werkplaats een Pitch 
houden over deze dag die er 
wat ons betreft in De Ronde 
Venen moet gaan komen. De 
Pitchavond had slechts één 
spelregel: het idee moet een 
idee zijn vóór en dóór inwo-
ners. Er waren zes verschillen-
de pitchers allemaal met cre-
atieve- en inspirerende idee-
en op het gebied van welzijn, 
zorg, jeugd, gezondheid, wo-
nen en samenleven Tijdens de 
Pitchavond kregen de deelne-
mers een paar minuten de tijd 
om hun idee te presenteren. 
Vervolgens volgde een kor-
te interactie met de jury. El-
ke idee kreeg in totaal tien mi-
nuten. Een mooi moment dus 
om aandacht te vragen voor de 
“Dag zonder beperkingen”. Die 
mogelijkheid hebben we dan 
ook niet voorbij laten gaan. 
Het ging ons niet om de prijs 
maar vooral om ons idee te 
presenteren aan een groter pu-
bliek. Hoewel er best wel wat 
mensen waren was  het toch 
vooral een gezellig onderons-
je met allemaal enthousiaste 
Ronde Veners, die al heel veel 
doen voor de lokale samen-
leving. Bovendien was de tijd 
natuurlijk ook een beperking 
en hadden we nog veel meer 
willen vertellen over ons idee. 
Het was absoluut een geslaag-

de avond maar toch vinden we 
dat alle zes de ideeën die ge-
presenteerd zijn veel meer tijd 
en aandacht verdienen. Ook in 
deze Column zijn er veel meer 
woorden nodig dan er in deze 
column beschikbaar zijn om op 
gepaste wijze deze mooie initi-
atieven en ideeën naar waar-
de te beschrijven. Wat ons be-
treft is dat wel gelijk een aan-
dachtspunt waar wij als Inwo-
nersCollectief DRV iets aan wil-
len gaan doen in de toekomst. 
We vinden dat er namelijk heel 
veel mooie inwonersinitiatie-
ven in De Ronde Venen zijn die 
veel meer aandacht verdienen 
en onder de aandacht van de 
Inwoners moeten worden ge-
bracht.  Daarvoor gaan wij in 
het voorjaar van 2019 het plat-
form IVI (Inwoners Voor Inwo-
ners) presenteren en uitrollen. 
Een platform waar wij al die 
mooie initiatieven een podi-
um gaan geven zodat ze zicht-
baar worden voor alle inwo-
ners. Maar ook is IVI er om ini-
tiatieven met elkaar te verbin-
den. Als er een gemene deler is 
kan men eventueel samen op-
trekken om elkaar te  verster-
ken. Op de Pitchavond hebben 
wij al contacten gelegd met 
een aantal initiatiefnemers en 
gaan we in gesprek om samen 
de ideeën een stap  verder te 
gaan brengen met vereende 
krachten. Samenkracht noe-
men we dat. U bent nu vast wel 
nieuwsgierig geworden wat de 
verschillende mooie initiatie-
ven op de pitchavond waren 
en wie de Juryprijs heeft ge-
wonnen. Helaas is onze IVI nog 
niet actief en moeten we deze 
column afronden. Laten we ho-
pen dat er hierover in de loka-
le media de verdiende bericht-
geving komt. Mocht dit niet zo 
zijn of heeft u het gemist dan 
kunt u ons altijd een e-mail stu-
ren en zullen wij u graag ver-
tellen wat voor moois wij alle-
maal hebben zien voorbij ko-
men op de Pitchavond. Dat is 
immers onze bedoeling.  Meer 
weten over het InwonersCol-
lectief DRV of over de mooie 
inwonersinitiatieven stuur een 
email naar: drv@inwonerscol-
lectief.nl 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Initiatieven verdienen 
meer tijd en aandacht Marktkoopvrouw

van de week

Tot de vele toppers die de 
Weekmarkt telt behoort onge-
twijfeld ook ‘Notenkraam Bal-
jet’. U treft de verkoopwagen 
aan in de Dorpsstraat achter 
het gemeentehuis. Wie lief-
hebber is van noten en allerlei 
soorten zuidvruchten, vers, 
gedroogd en/of in gekonfi jte 
vorm zoals abrikozen, vijgen, 
dadels, cranberries, maar ook 
rozijnen, pruimen en kersen, 
kan hier zijn hart ophalen. De 
noten, sec of gemixt, worden 
in de wagen vers gebrand. Het 
aanbod wat gepresenteerd 
wordt is breed en zeer geva-
rieerd. Om je vingers bij af te 
likken en noten smikkelen is 
doorgaans bovendien een 
gezonde activiteit mits onge-
brand en ongezouten. Maar 
die heeft Baljet ook plus nog 
eens een assortiment aan cho-
coladeproducten waaronder 
pindarotsjes. Het assortiment 
heeft een dusdanige aantrek-
kingskracht dat het donder-
dags altijd druk met klanten is 
bij Baljet. Drijvende kracht ach-
ter de notenkraam is Nikki Bal-
jet die dit ondernemerschap als 
‘marktkoopvrouw’ zo’n 12 jaar 
geleden van haar ouders heeft 
overgenomen, maar eigenlijk 

van kinds af aan heeft meege-
werkt. In dat licht gezien staat 
de rijdende notenkraam vanaf 
het begin al op de Weekmarkt. 
Oorspronkelijk dateert Baljet 
met dit arrangement aan pro-
ducten overigens van 1923 in 
Amsterdam.
“Elke dag komen we met een 
vers aanbod naar de markt. 
Daar branden we verschillende 
soorten noten in de wagen. 
Dagvers dus. Niet allemaal, 
want we hebben ook klanten 
die ongebrande noten willen. 
Al met al hebben we er een 
hoop werk aan, maar dat heb-
ben we graag voor onze klan-
ten over. Die willen kwaliteit 
en dat leveren wij,” laat Nikki 
weten die zegt op andere da-
gen dan de Weekmarkt ook 
te staan op de markten in Be-
verwijk, Voorhout en Hoorn 
en een keer in de maand zelfs 
in Antwerpen. Ook daar is de 
notenkraam van Baljet naar 
zeggen een erg gewild object. 
Kortom, mocht u ook tot de 
grote schare liefhebbers beho-
ren van datgene wat Baljet te 
bieden heeft, dan weet u waar 
u op de Weekmarkt moet zijn. 
Helemaal straks met het oog 
op de feestdagen in december!

van de week

Nikki Baljet
Noten en zuidvruchten

De laatste keer dat er een marktkoopman of koopvrouw van de 
Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje wordt gezet.

Cursusproject de Ronde Venen
De Ronde Venen - Vadertje Vorst, 
de Russische Kerst.
De goede St. Nicolaas stond mo-
del voor de Slavische “kerstman”, 
maar ook voor de minder vrien-
delijke tovenaar Morozko die een 
mens kon bevriezen.
Sovjetdictator Stalin moest niets 
hebben van het kerstfeest, dat hij 
zag als een middel om bij de kin-
deren religieuze gevoelens op te 
wekken. Kerstboom en kerstman 
gingen in de ban tot 1935.
Sindsdien heet de kerstboom 
heel neutraal Nieuwjaarsboom-
Jolka en vadertje Vorst kreeg ge-
zelschap van het sneeuwmeisje.
Tijdens de lezing wordt inge-
gaan op de achtergrond van de-
ze typische Russische gebruiken 
en vergeleken met onze Neder-
landse tradities, zoals St. Nicolaas. 
Vrijdag, 30 november van 20.00-
22.00 uur.
O.l.v: Rene Moorman. Plaats: De 
Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen. Cur-
suskosten:  €7,-.

Kerststuk, Een workshop geven in 
de kerstperiode is een plezierige 
opdracht. De dagen zijn kort en 
de avonden lang. We kijken voor-
uit naar de kerstdagen en pro-
beren het om ons heen zo ge-
zellig mogelijk te maken. Buiten 
is er niet zoveel groen te bele-
ven, maar binnen kun je met een 
mooi bloemstuk een groen rust-
punt creëren. Met een paar goed 
gekozen natuurlijke materialen, 
aangevuld met soms een paar 
bloemen, kan je een mooie ba-
sis maken. Deze basis is dan ook 
later met andere bloemen nog-
maals te gebruiken. Maandag 10 
december van 14.00-16.00 uur.  
O.l.v: Hilde van Ankeren. Plaats: 
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. 
Cursuskosten: € 7,00, Materiaal-
kosten:  €17,-. Meenemen: Schaal 
of pot. Scherp aardappelmesje 
en/of snoeischaar.
Geïnteresseerd, voor inschrijvin-
gen zie onze website www.cur-
susproject.nl/rondevenen.

Toneelvereniging WIK 
speelde ‘Blijf van mijn wijf!’
De Ronde Venen - Op zaterdag 
17 en 24 november jl. speelden 
de leden van toneelvereniging 
WIK het stuk ‘Blijf van mijn wijf!’ 
in zalenverhuur ‘t Oude Parochie-
huis. De cast heeft ook deze keer 
weer een kluchtig blijspel ge-
schreven door Anne Terwisscha n 
op de planken gebracht met Nico 
van Leeuwen als regisseur.
Eva (Yvonne Valentijn) runt een 
Blijf van mijn lijf huis en dreigt 
haar medewerkers Anja (Hennie 
Breewel) en Loes (Wilma Kraan) 
te ontslaan omdat er geen vrou-
wen zijn om op te vangen. Anja 
bedenkt een oplossing: ze doet 
alsof haar zus Irene (Anita Bre-
ij) slachtoff er is van haar verloof-
de Harry (Joop Kentrop). Dit idee 

valt niet in goede aarde bij Harry, 
al is het maar omdat hij Irene dan 
een tijdje kwijt is. Of kan hij een 
manier bedenken om haar daar 
op te zoeken met hulp van Nico 
de conciërge (Vincent Versteeg)?
Ondertussen heeft Eva haar han-
den vol aan haar dochter Wendy 
(Monique Kraan) die niet zo af-
kerig tegenover het andere ge-
slacht staat als haar moeder. 
Jaap (Edwin Valentijn), de nieuwe 
buurman die eens komt kennis-
maken, krijgt de ene verrassing 
na de andere te verwerken.
De souffl  eur was Herman Kraan 
en de grime was in handen van 
Esther Post en Joyce Haak.
Ons volgende toneelstuk wordt 
gespeeld op 23 en 30 maart 2019.

Joop en Kuun 60 jaar 
getrouwd
Wilnis - Op 20 november 1958 
trouwden Joop de Haan en Kuun 
van Leeuwen in Vinkeveen. Bur-
gemeester Maarten Divendal 
ging het paar dinsdagmiddag, 
precies 60 jaar later, persoonlijk 
gelukwensen met dit diamanten 
huwelijksjubileum in hun woning 
aan de Zorggras in Wilnis.
De 84-jarige Joop is geboren in 
Vinkeveen. Hij komt uit een ge-
zin met 10 kinderen. Kuun werd 
ruim 83 jaar geleden geboren in 
Wilnis, tegenover de Korenmo-
len. Ze groeide op in een gezin 
met 4 kinderen. Joop en Kuun’s 
eerste ontmoeting was in 1953 
bij de muziektent in Vinkeveen. 
Kuun was kleuterjuf bij de Een-
dracht en Joop werkte bij zijn va-
der in de slagerij. Na hun huwelijk 
in 1958 konden ze een huisje hu-
ren achter bij melkboer De Haan 
voor 4 gulden per week.  Een jaar 
later zijn ze verhuisd naar de He-
renweg in Vinkeveen waar Joop 
inmiddels samen met zijn vader 

de slagerij runde. Kuun, die in-
middels ‘in dienst’  was bij dok-
ter Bijleveld, is toen ook werk-
zaam geworden in de slagerij.  Op 
de Herenweg  werden 3 kinderen 
geboren. Ze kregen 4 kleinkinde-
ren en inmiddels zijn er 4 achter-
kleinkinderen. In 1999 hebben 
Joop en Kuun de slagerij verkocht 
en sindsdien genieten ze in Wilnis 
van hun pensioen.
Joop en Kuun zijn nog in goe-
de gezondheid. Zo gaan ze nog 
graag naar Texel,  varen ze in de 
zomer mee naar het eiland in Vin-
keveen en gaat Joop nog regel-
matig vissen. Verder puzzelen en 
kaarten ze graag en genieten ze 
volop van hun (achter)kleinkin-
deren. Het bezoek van de burge-
meester werd erg gewaardeerd, 
ook de felicitaties van de Koning 
en Koningin werden zeer op prijs 
gesteld. Samen met familie en 
vrienden hebben ze afgelopen 
zaterdag dit mooie diamanten ju-
bileum gevierd.

Leerlingen Driehuis-
school gaan ‘buurten 
aan de overkant’
Mijdrecht - Regelmatig gaan er 
groepen van de Sterrenschool 
Driehuis even ‘buurten aan de 
overkant’ bij de bewoners van 
Gerardus Majella.
Een leuk leerzaam uitje voor de 
kinderen en een welkome afwis-
seling voor de bewoners! Vorige 
week was het de beurt voor de 
kleuters en ging groep 1-2 even 
‘naar de overkant’ om samen 
met de bewoners Sinterklaas-
plaatjesbingo te spelen. In klei-

ne groepjes schoven ze bij de ou-
deren aan tafel om hen te kunnen 
helpen.
De kinderen waren zo behulp-
zaam voor de ouderen dat ze 
soms de plaatjes voor hen al aan-
streepten voor die persoon het 
zelf had gezien. Toevallig was een 
van de bewoners jarig en heb-
ben de kinderen nog een aantal 
verjaardagliedjes voor haar ge-
zongen. Een gezellige geslaagde 
ochtend voor beide partijen!
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Dansschool Nicole dubbel in de 
prijzen bij eerste wedstrijd
De Ronde Venen - Zondag 25 
november begon het danswed-
strijdseizoen van “Shell We Dance” 
weer, de danscompetitie waar de 

dansschool al eerder aan mee ge-
daan heeft de afgelopen jaren en 
daar ook af en toe een prijs mee 
naar huis danste. Pas na de zo-

mervakantie is de dansschool 
met 2 nieuwe groepen Selectie 
3 en Selectie 2 gestart onder lei-
ding van docentes Kimberley en 
Cindy, dus was het erg spannend 
of zij in zo’n korte tijd met deze 
nieuwe groep meiden een cho-
reografie konden neerzetten die 
goed genoeg zou zijn voor een 
prijs. Maar met een flinke dosis 
teamwork, talent, doorzettings-
vermogen en enthousiasme, gin-
gen ze afgelopen weekend met 
een goed gevoel op weg! 

Op de vroege zondagmorgen 
in Noordwijk was het startsein 
daar en gingen beide groepen 
dus zelfverzekerd (met dank aan 
de trouwe helpers Nancy en Do-
rethé voor de mooie haren en 
make-up) in hun eigen leeftijds- 
en danscategorie het podium op. 

Selectie 2
Selectie 2 had een stoere strakke 
dans, met veel wisselingen en op-
stellingen die ook nog eens mooi 
synchroon ging. Erg knap, want 
zij hadden de minste tijd gehad 
om een heel nieuwe wedstrijd-
dans in te studeren naast de nor-
male trainingen. Het zag er top 
uit, maar de concurrentie was ook 
heel sterk. Selectie 3 ging “out of 
the comfort zone” en had geko-
zen voor een opvallend Bolly-
wood-nummer. Vrolijk, enthousi-
ast en vol overgave zetten zij hun 
dans neer. Een gewaagde keuze 
tussen al die streetdance-mixen 
die toch wel vaak op elkaar lijken. 
Een gok, maar zou het goed uit-
pakken? Toen de prijsuitslag be-
gon, was iedereen erg zenuw-
achtig. Eerst Selectie 3... En jawel! 
Een tweede plaats! Daarna Selec-
tie 2... Ook een prijs voor hen: de 
3e plek! Helemaal blij namen bei-
de groepen hun 1e beker van dit 
seizoen in ontvangst. In korte tijd 
zo’n prestatie neerzetten met el-
kaar, daar mogen ze zeker heel 
trots op zijn!

VC De Ronde Venen 
Open Filmfestival
De Ronde Venen - Zondag 9 de-
cember 2018 organiseert de Vi-
deo Club de Ronde Venen voor 
de 19de keer haar jaarlijks Open 
Filmfestival. Het festival wordt zo-
als elk jaar gehouden in Cultu-
reel Centrum De Boei in Vinke-
veen vanaf 10.15 uur. Tijdens dit 
festival zal een 20-tal films wor-
den vertoond door enthousiaste 
film- en video makers uit binnen- 
en buitenland. Het filmfestival De 
Ronde Venen heeft haar reputa-
tie hoog te houden, al diverse ke-
ren zijn films in de prijzen geval-
len die ook in het nationale- en 
internationale “amateur” circuit 
(Nederlandse Organisatie van Au-
diovisuele Amateurs (NOVA)) prij-
zen in de wacht hebben gesleept.

Categorieen 
Er zijn 2 categorieën nl. speelfilm 
en overige. De laatste omvat do-
cumentaires en reisverslagen. 
Om de diversiteit van het festi-
val te verhogen duren de films 
max. 20 minuten. Voorafgaand 
aan het festival worden alle inge-
zonden films gejureerd door een 
deskundige door NOVA opgelei-
de jury van 3 personen. Dit jaar 
zijn dat: Hans Böhm, Sjors Jaars-
veld en Arie Heerkens. Zij stellen 
een juryrapport op waarin zij haar 
bevindingen en adviezen vermel-
den. Elke ingezonden film krijgt 
daarnaast een certificaat. Door-
dat er meer aanmeldingen zijn 

dan kunnen worden vertoond, 
vallen de films met de minste 
punten af. (zij ontvangen ook het 
juryrapport en een certificaat). El-
ke categorie wordt beloond met 
Goud, Zilver en Brons en daar-
boven wordt de Laureaat uitge-
reikt. De beste film van het festi-
val. De jury mag ook een Speciale 
De Ronde Venen filmprijs uitrei-
ken naar eigen inzicht.

Bezoekers
Bezoekers ontvangen bij bin-
nenkomst een programmaboek-
je met een publieksprijsformulier.
Aan het eind van de dag wordt 
dan ook de Publieksprijs uitge-
reikt. De films worden vertoond 
in blokken. Na ieder blok van 3 
films is er een kort interview met 
1 van de makers. Tussendoor 
zijn er korte koffiepauzes en een 
lunchpauze. De toegangsprijs 
is € 7,50 incl. programmaboek-
je en publieksprijsformulier. De 
film projectie duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Hierna volgt de prijsuit-
reiking tot ongeveer 17.30 uur. Vi-
deo Club De Ronde Venen houdt 
om de donderdag een clubavond 
waarop films van de leden wor-
den vertoond, maar organiseert 
ook informatieve avonden met 
interessante sprekers en profes-
sionele filmmakers uit de wereld 
van beeld en geluid. Meerdere 
films van de leden doen mee met 
het Film Festival.

Feestelijke afsluiting 
training Faalangst de baas!
De Ronde Venen - In het bijzijn 
van ouders, broertjes, zusjes en 
vriendjes hebben 8 kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8 hun diplo-
ma gehaald van de training Faal-
angst de baas! De kinderen ko-
men uit verschillende kernen van 
de gemeente de Ronde Venen. Ze 
hebben in 10 lessen hard gewerkt 
aan hun persoonlijke leerdoe-
len om zo sterker in hun schoe-
nen te komen staan, meer zelf-
vertrouwen te krijgen en te kun-
nen ontspannen bij toetsen, an-
dere prestatiemomenten en in 
sociale situaties. En het is ze ge-
lukt! Tijdens de laatste les presen-
teerde trainster Astrid Millenaar 

een quiz voor ouders en kinderen 
en vertelden de kinderen voor de 
belangstellende groep aan wel-
ke tip ze het meest hadden ge-
had. Natuurlijk ontbrak een echt 
diploma niet!
Deze training werd gesubsidieerd 
door de gemeente De Ronde Ve-
nen en maakt deel uit van het to-
tale aanbod aan weerbaarheid-
trainingen, welke door het CJG 
worden gecoördineerd. Binnen-
kort start een tweede trainings-
groep Faalangst de baas omdat 
er zoveel vraag naar is. Kijk voor 
meer informatie op www.cjgder-
ondevenen.nl/weerbaarheids-
trainingen of www.ssvk.nl

Anco Goldhoorn RVB

Gepensioneerden niet 
vergeten
De Ronde Venen - In de komen-
de raadsvergadering wordt de 
regeling voor Individuele Inko-
menstoeslag (IIT) vastgesteld. 
Op deze regeling kunnen inwo-
ners, die al 3 jaar op rij niet meer 
dan 110% van de bijstandsnorm 
als inkomen hebben een beroep 
doen. Hiervoor moet aan een 
aantal voorwaarden worden vol-
daan. Een daarvan is dat men niet 
gepensioneerd is. De fractie van 
Ronde Venen Belang vindt dit 
een goede regeling, maar dient 
een motie in om de mogelijkhe-
den te inventariseren om ook ge-
pensioneerden een vorm van in-
komensondersteuning te kunnen 
geven indien dat noodzakelijk is. 

Weer een 60-jarig huwelijk 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op 26 novem-
ber jl. waren Sjaak Vork en Corrie 
Bak 60 jaar getrouwd en dit heu-
gelijke feit ontging ook burge-
meester Divendal niet en vereer-
de het nog steeds goed ogende 
paar met een bezoek. Sjaak toen 
24 en Corrie 19 jaar hebben el-
kaar leren kennen bij dansschool 
Jan de Rijk in Uithoorn in 1956.

Corrie haar vader was boer en 
veekoopman. Sjaak kon het met-
een goed met hem vinden en 
heeft veel van hem geleerd. Na 
2 leuke verkeringsjaren zijn ze 
in 1958 getrouwd. Wat Sjaak in-
middels wist was dat hij de han-
del in wilde, maar waarin dat wist 
hij nog niet. Hij dacht de handel 
over te nemen van oude de Kruif 

die elke week bij zijn moeder aan 
de deur kwam met “galanterie-
en” en aanverwante artikelen. Hij 
sprak hierover met een bevriende 
fruithandelaar maar die gaf hem 
een heel ander advies die zei, “ je 
moet handel nemen wat morgen 
stront is want dat hebben ze al-
le dagen nodig.” En zo hebben ze 
hun hele huwelijk handel gedre-
ven in groente, fruit, melk, kaas 
en eieren maar ook vee hebben 
ze gehad. De laatste jaren nog 
paarden en ponywagens. Kinde-
ren zijn er tot hun verdriet nooit 
gekomen. Het harde werken was 
hier voor een goede afleiding en 
dat hebben ze gedaan! Afgelo-
pen zondag was er een gezellig 
feest met warm en koud buffet 
bij de Strooppot in De Hoef.

De Ronde Venen - Wethou-
der Marja Becker ontving don-
derdagavond 22 november uit 
handen van auteur Chris Woer-
den het eerste exemplaar van de 
SPP-uitgave ‘VOC-dienaren uit de 
Proosdijlanden’. De ‘ontknoping’ 
van het boekje maakte deel uit 
van de presentatie die de histo-
rische vereniging De Proosdijlan-
den in haar Oudheidkamer aan 
de Croonstadtlaan in Mijdrecht 
organiseerde. De avond werd 
omlijst met sfeervolle accordeon-
muziek door twee leden van de 
Vinkeveense accordeonvereni-
ging Con Amore. Na een korte in-
leiding door verenigingsvoorzit-
ter Rob Blans vertelde de schrij-
ver van het boekje, Chris Woer-
den, over de periode van onder-
zoek en de achtergronden rond 
het produceren van het verhaal. 
Hij deed dit in een mooie me-
tafoor, waarin hij de aanwezi-

gen meenam in een denkbeel-
dige VOC-reis in de zeventiende 
eeuw. Gelardeerd met enkele on-
dersteunende filmbeelden werd 
al snel duidelijk dat het leven van 
de Mijdrechtenaren, Wilnissers 
of Uithoornaars op de koopvaar-
dijschepen nar de Oost geen on-
verdeeld genoegen is geweest. 
Scheurbuik, kielhalen en zee-
mansgraven waren nu eenmaal 
aan de orde van de scheepsdag.
Na zijn presentatie ontknoopten 
de schrijver en de wethouder sa-
men het eerste exemplaar van 
het door de Stichting Proosdij-
er Publicaties uitgegeven boekje. 
Waarop wethouder Becker nog 
eens het belang onderstreepte 
van historisch onderzoek in on-
ze eigen regio. De uitgave ‘VOC-
dienaren uit de Proosdijlanden’ 
is ook te koop in de Readshop 
in Vinkeveen en bij Mondria in 
Mijdrecht.

Ontknoping VOC-boekje

Mijdrecht - Op 21 november is 
door wethouders Marja Becker 
en Rein Kroon van de gemeen-
te De Ronde Venen en locatie-
manager José Witte en Willemijn 
Wittkämper-Hellman van Zon-
nehuisgroep Amstelland ter ge-
legenheid van het bereiken van 
het hoogste punt van woonzorg-
project  Zonnehuis en zorgap-
partementen De Proosdij de vlag 
bij het zorggebouw in top gehe-
sen. Op de locatie van het voor-
malige verzorgingshuis Nieuw 
Avondlicht  aan de Dorpsstraat 
in Mijdrecht komen een nieuw 
zorggebouw met zorgfaciliteiten  
voor vijfenveertig intramurale cli-

enten en negentwintig zorgap-
partementen in de vrije huursec-
tor. Het ontwerp van de nieuw-
bouw is van IAA Architecten.  De 
gebouwen zijn aangekocht door 
Bouwinvest Healthcare Fund. Het 
zorggebouw zal door Zonnehuis-
groep Amstelland worden ge-
huurd.

De bouw is begin 2018 gestart en 
verloopt voorspoedig. De casco’s 
van de gebouwen waren exact 
op de dag af volgens de LEAN-
planning gereed. Naar verwach-
ting worden het Zonnehuis en De 
Proosdij in het 2e kwartaal van 
2019 opgeleverd. ( foto GV)

Vlag in top bij 
woonzorgproject Zonnehuis

Laag inkomen houdt niet 
op bij pensionering
Wettelijk is het niet mogelijk om 
gepensioneerden onder de IIT te 
laten vallen. De fractie van Ronde 
Venen Belang is van mening dat 
een laag inkomen niet ophoudt 
bij de pensioendatum. Daarom 
dient zij een motie in. Raadslid 
Anco Goldhoorn: “Eigenlijk is het 
vreemd dat de wetgever er blijk-
baar vanuit gaat dat gepensio-
neerden geen inkomensonder-
steuning meer nodig zouden 
hebben. Dat is wat ons betreft 
onterecht. Juist onder de huidige 
gepensioneerden zijn heel veel 
mensen die moeten rondkomen 
van alleen AOW, al of niet aange-
vuld met een klein pensioen. Ik 
geef het je te doen! We willen al-
lemaal dat iedere inwoner mee-
doet en meetelt, maar dan moet 
dat ook mogelijk zijn. Als je elk 
dubbeltje 3 keer moet omdraai-
en, zijn je mogelijkheden zeer be-
perkt. Als een gering extra te be-
steden bedrag daar een oplos-
sing voor kan zijn, moeten we 
daar toch wat aan doen.

Motie
De fractie van Ronde Venen Be-
lang dient daarom een motie in. 

Zij wil graag dat het college on-
derzoekt hoeveel gepensioneer-
den onder de regeling Inkomens-
toeslag zouden vallen indien zij 
nog niet gepensioneerd zouden 
zijn geweest. Daarop volgend wil 
zij dat het college voor 1 juli 2019 
met een voorstel komt op welke 
wijze een manier van inkomens-

ondersteuning voor gepensio-
neerden vorm gaat krijgen. 

Anco Goldhoorn: “Ik heb er alle 
vertrouwen in dat het college een 
goede manier weet te vinden. Ik 
denk daarom op brede steun van 
alle andere fracties voor onze mo-
tie te kunnen rekenen!
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Geslaagd jubileumconcert 120 jarige 
Brassband Concordia
Regio - Ruim 200 bezoekers 
hebben afgelopen zaterdag 24 

november kunnen genieten 
van het jubileumconcert van de 

IVN-Lezing over otters 
en andere marters
Regio - 4 december 2018, 20.00 
uur, NME-centrum de Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
In 2013 is de otter na een afwe-
zigheid van 35 jaar teruggekeerd 
in de Nieuwkoopse Plassen. Hans 
Blom, vrijwilliger bij Natuurmo-
numenten Nieuwkoopse Plassen, 
is nauw betrokken bij het onder-
zoek naar de otters in dit leefge-
bied. Aan de hand van unieke ca-
merabeelden neemt hij u mee in 
het leven van de otter en ande-
re marters die in het plassenge-
bied leven. De otter is een van 
de grootste landroofdieren van 
Nederland. Hij is schuw en leeft 
in de nacht. De otter heeft een 
groot leefgebied en is ook al eens 
dichtbij Wilnis waargenomen. Dit 
is aanleiding geweest voor een 
sporenonderzoek. In de lezing 
hoort u wat dit heeft opgeleverd 
en of de otter zich mogelijk ook 
in de Kromme Mijdrecht of de Bo-

venlanden laat zien. De lezing be-
gint om 20.00 uur in het NME-
centrum De Woudreus, De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. Er wordt 
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd 
van 2.50 euro. Voor meer informa-
tie: Catherine van de Graaf, 0297-
286895.
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn

Vogelexcursie Huizerpier 
en Wolfskamer
Regio - Op zaterdag 1 december 
organiseert IVN De Ronde Venen 
& Uithoorn een vogelexcursie 
naar de Huizerpier en de Wolfs-
kamer. Ze bezoeken de westelijke 
pier van het voormalige vissers-
dorp Huizen. Deze pier mondt 
uit in het Gooimeer en is onder-
deel van de Randmeren. Aan de 
westzijde bevinden zich enke-
le eilandjes als een soort vooroe-
ver. Deze, met lage vegetatie be-
groeide eilandjes, bieden voed-
sel en beschutting voor de ve-
le overwinterende vogelsoorten 
die ‘s winters op de Randmeren te 
vinden zijn, zoals dodaarzen, pijl-
staarten, ijsvogels en regelmatig 
ook kleine zwanen. Aan het ein-
de van de pier is er een verge-
zicht over het Gooimeer. Ze ver-
volgen onze excursie naar de na-
bijgelegen Wolfskamer. Dit stuk 
bos grenst, via een breed stuk 
rietland aan het Gooimeer. Hier 
vinden we ook typische bossoor-
ten, zoals goudhaantjes staart-

mezen en goudvinken. Kortom 
voor ieder wat wils deze excur-
sie! Trek passende kleding aan, 
neem lunch voor onderweg en 
een verrekijker mee. Verzamelen: 
parkeerplaats bij de Nieuwe Be-
graafplaats aan de Ir. Enschede-
weg in Wilnis. Vertrek: om 8.30 
uur per auto, meerijden is moge-
lijk. Terug: rond 15.00 uur. Kosten: 
gratis. (vergoeding autokosten in 
overleg met de bestuurder) Aan-
melden: niet nodig.

120-jarige brassband Concordia 
uit Vinkeveen. De grote sporthal 
in De Boei was het decor van een 
muzikale wereldreis die werd 
verzorgd door popkoor Presti-
ge uit Amsterdam, Dansstudio 
Sietske uit Mijdrecht en de jubi-
lerende brassband. Deze fantas-
tische avond werd mede moge-
lijk gemaakt door onze hoofd-
sponsors: Gemeente de Ronde 
Venen, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Rabo Dichtbij Fonds en 
het Ronde Venenfonds. Verschil-
lende keren werd samen opge-
treden, zoals in ‘Nessum Dorma’ 
van de Italiaanse componist Puc-
cini. We luisterden hierbij naar 
een mooie euphoniumsolo en 
keken intussen naar een prachti-
ge balletuitvoering van de jeugd 

van dansstudio Sietske. Popkoor 
Prestige gaf een mooie vertol-
king van ‘Hallelujah’ van de Ca-
nadese zanger Leonard Cohen 
onder begeleiding van Concor-
dia.

Veelzijdigheid
Je zag de veelzijdigheid van di-
rigent Thomas Eveleens toen hij 
het dirigeerstokje verruilde voor 
de vibrafoon in ‘A tribute te Li-
onel’ van de Belgische compo-
nist André Waignein. Verder be-
zochten we onder meer Mexico 
met een mooie flugelsolo in de 
titelsong van de film ‘The Child-
ren of Sanchez’. Een medley van 
Queen nummers bracht ons 
naar Engeland. We kwamen te-
rug in Nederland met ‘Zoutelan-
de’, ‘Streets’ en de mars ‘Arnhem’. 
In de pauze werd het publiek ge-
trakteerd op culinaire hapjes ge-
sponsord door de plaatselijke 
horeca: Rendez -Vous, Lunch-
room Tof, Jettiez, ’t Kruytvat, De 
veensteker en De Boei. Het pu-
bliek genoot zichtbaar van het 
afwisselende programma met 
een mix van klassiek en modern. 
Het jubileumfeestje werd afge-
sloten door de toegift Copaca-
bana, waaraan alle leerlingen 
van dansstudio Sietske mee-
werkten. Dat het een geslaagde 
avond was, bleek ook na afloop.

Aan de bar van De Boei werd 
nog lang nagepraat. We kunnen 
terugkijken op een mooie jubi-
leumavond van de 120 jarige 
brassband, en we willen het pu-
bliek bedanken dat zij in groten 
getale gekomen zijn om dit feest 
met ons mee te vieren. 

Bridgeuitslagen Bridge-
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 19 novem-
ber is de derde ronde van de win-
tercompetitie gespeeld. In de A-
lijn was het weer spannend en 
gunden de teams elkaar maar 
weinig ruimte. Team Marja Hart-
man wist een mooie eerste plaats 
te pakken met 57,19% met als 
goede tweede het team van Dick 
Elenbaas 55,21% en als derde 
team Carla Steenhuis Geertsema 
52,08%. Dit laatste team scoor-
de een mooi 6schoppen contract 
dat uiteindelijk ook nog door drie 
andere teams werd geboden en 
gemaakt.
In de B-lijn zijn de teams ook 
goed aan elkaar gewaagd. Team 
Ineke van Diemen scoorden deze 
ronde het hoogst 56,67%. Team 
Gerda Ruijgrok verzette zich ste-
vig en haalden met een minimaal 
verschil de tweede plaats 56,25%. 
Team Richard Morssink pakte de 
derde plaats met 54,17%. Team 
Sacha Verweij scoorde een mooi 
3SA contract +3.
In de C-lijn speelde Team Jan 
Breedijk de sterren van de he-
mel met 61,81% en team Mieke 
Vedder nam bezit van de tweede 
plaats met 54,31% en team Bar-
ry Reeven haalde de derde plaats 
met 53,19%.

Donderdag
Donderdag 22 november werd 
de vijfde ronde van de winter-
competitie gespeeld. In de A-
lijn speelde sloeg team Jan Bun-
nik zijn slag door de eerste plaats 
te pakken met 64,58% daarmee 
werd team Otto Hoogendijk op 
afstand gezet met 58,85% en 
team Gerard van der Meer nam 
de derde plaats in met 53,65%. 
In de B-lijn ging het er hard aan 
toe. Team Gerda van Duren liet 
ieder ander team ver achter zich 
met 76,46%. Team Tineke Ven-
huizen kon met 59,38% de twee-
de plaats innemen gevolgd door 
team Greet Lodder op de derde 
plaats met 56,08%. In de C-lijn 
werd team Ineke Tijmensen eer-
ste met 64,51%. Team Tiny Tijs-
sen moest dit keer tevreden zijn 
met de tweede plaats 59,95%. 
Team Simon Rijser werd derde 
met 52,99%. 
De stand na vijf ronden is: A-lijn: 
1. Team Jan Bunnik, 2. Team Ot-
to Hoogendijk, en 3. Team Bart 
Groenevelt; B-lijn: 1. Team Huub 
van der Reep, 2. Team Anita Ber-
revoets, en 3. Team Wim Versteeg; 
C-lijn 1. Team Tiny Tijssen, 2. Team 
Jannie Koppen, en 3. Team Ineke 
Tijmensen.

HVM JC1 speelt overtuigend!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde de JC1 van HVM tegen 
Alkmaar JC2. Het team van de fa-
natieke trainer/coach Max van 
der Meulen kreeg als tips mee 
om goed samen te spelen en een 
goede mandekking te geven.
De wedstrijd begon flitsend want 
binnen één minuut wist de te-
genstander te scoren en stonden 
de jongens met 0-1 achter. Maar... 
even slikken en weer doorgaan 
en enkele minuten later werd de 
gelijkmaker gescoord door Ti-
mon.
Het eerste kwartier bleef de stand 
gelijk op gaan, maar toen Willem 
de Man een prachtig derde doel-
punt maakte was de toon gezet. 
Jort scoorde nummer 4 en zet-
te de tegenstander op 4-2 ach-
terstand. Ze kwamen nog terug 
met een derde en achteraf laatste 
doelpunt. In rust was het 5-3 voor 
HVM en werden de jongens ge-
trakteerd op chocomel met slag-

room, altijd fijn zo’n lieve moeder 
langs de lijn die dit regelt! 
Verdere pogingen van Alkmaar 
werden tegengehouden door 
keeper Tyler en zijn achterhoe-
de Gijs, Willem Barneveld en Rea-
ve. Met deze jongens achterin 
kwam Alkmaar er nauwelijks aan 
toe om door te breken. De lan-
ge benen van Maurits zorgde dat 
de bal naar voren kwam en via 
de zijkanten waar Mokus, Kai, Pe-
pijn het duel aangingen kwam de 
bal steeds meer richting het goe-
de doel. Er waren mooie doelkan-
sen van Lester, Lucky Boyd en Sid, 
maar uiteindelijk wist laatste man 
Sam het 9e doelpunt te scoren. In 
de laatste halve munuut scoorde 
Timon nog het tiende doelpunt 
en toen ging de fluit. Het was een 
sportieve wedstrijd, waar HVM 
JC1 duidelijk de sterkste was. 
Aanstaande zaterdag spelen ze 
de laatste wedstrijd tegen VVV en 
daarna gaat het team de zaal in.

Atlantis F2 begint super 
aan het korfbalseizoen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
24 november speelde Atlantis F2 
hun eerste officiële competitie-
wedstrijd. Het team bestaande 
uit Jordy, Willem, Marino, Tobias, 
Jeftha, Leandra en Isa is vlak voor 
de zaalcompetitie ontstaan uit 
nieuwe leden en kinderen vanuit 
de kangoeroes. Samen met hun 
trainers/coaches Suzan, Lieke en 
Petra hadden ze er erg veel zin in. 
De F2 (en hun ouders) hadden so-
wieso een superleuke start. Vrij-
dagavond was Sinterklaas al bij 
Atlantis op bezoek geweest voor 
de jongste jeugd. En de F2 was ’s 
avonds bij de wedstrijd van Atlan-
tis 1 ook nog eens samen met de 
Kangoeroes ‘Team van de Week’.

Hard trainen
De afgelopen drie weken was er 
hard getraind en zodra de wed-
strijd begon was dat gelijk te 
zien. Leandra gooide naar Wil-
lem, Willem gooide naar Isa die 
hard naar de paal rende en daar 
stond Marino ook al te wachten. 
De bal kwam in de handen van 
Willem en die mikte heel goed 
en schoot de bal door de korf 1-0. 
Heel knap was dat als de bal was 
onderschept er partij werd ge-
roepen en iedereen heel snel ren-
den naar de korf waarin Atlantis 
moest scoren. 

Snelle aanval
Weer was er een snelle aanval, 
doelpunt 2-0. En weer een snel-
le aanval 3-0. Na 10 minuten had-
den we even pauze en kwamen 
Tobias en Jeftha in het veld. Jeftha 
onderschepte de bal en gooi-
de die snel naar voren; naar To-
bias. En Tobias scoorde 4-0. DKV 

scoorde ook een mooi doelpunt 
4-1. En zo bleef het de hele wed-
strijd door gaan. Ballen werden 
onderschept, hand op de bal en 
dan was de bal voor Atlantis. Le-
andra deed dat heel goed en kon 
toen gelijk scoren. Jeftha rende 
heel hard naar voren en Isa gooi-
de de bal naar hem. Ook dat werd 
een doelpunt. De scheidsrech-
ter had het eigenlijk het drukste 
van allemaal. Eindstand was 22-4. 
De coaches waren supertrots op 
hun team omdat ze zo goed sa-
men speelde en de bal al zo goed 
naar elkaar kunnen gooien waar-
door ze samen zoveel doelpun-
ten konden maken. Op de tribu-
ne zaten trotse ouders die hun 
kinderen hun eerste wedstrijd za-
gen spelen.

Later
Een paar uur later was de F2 weer 
in de sporthal want ze waren 
‘Team van de Week’ bij Atlantis 1. 
Shirts weer aan, die er binnenkort 
nog mooier uitzien, omdat Auto-
rijschool Jolanda (moeder Mari-
no) de shirtsponsor wordt. De At-
lantis selectie had een leuke ver-
rassing voor alle kinderen; poke-
mon kaarten van alle spelers van 
de Atlantis selectie. Het werd een 
prachtig spektakel waarin Atlan-
tis 1 uiteindelijk, na een spannen-
de wedstrijd, won van IJsselvo-
gels met 19-17.
Wilt u ook een keer een leuke 
wedstrijd van Atlantis F2 zien? Ze 
spelen weer een thuiswedstrijd in 
sporthal de Phoenix op zaterdag 
8 december om 10 uur. Gelijktij-
dig trainen de Kangoeroes van 
10.00–11.00 uur in een ander deel 
van de zaal. (foto Evelien Droogh) Henk en Rob pakken 

eerste plaats 

Mijdrecht - Maandag 26 Novem-
ber 2018 werd met 31 paren de 
2e ronde van de 3e parencom-
petitie van Bridgevereniging Uit-
hoorn (B.V.U) gespeeld in de bar-
zaal van sporthal De Scheg.
In deze 2e ronde ging in de A-
lijn de 1e plaats met de hoogste 
score van de avond naar Henk 
v/d Schinkel & Rob Fasten met 
61,25% op de 2e plaats eindigde 
Huub v. Geffen & Lambert Koe-
ter met 56,25% de 3e plaats werd 
gedeeld door Greetje v/d Boven-
kamp & Ria Wezenberg en Greet 

& Henk Stolwijk met 53,33% in de 
B-lijn ging de 1e plaats naar Ans 
Breggeman & Henk v. Dijke met 
58,33% op de 2e plaats eindigde 
Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort 
met 57,50% en op de 3e plaats 
eindigde Doina van Ettikhoven & 
Ans Voogel met 55,63% in de C-
lijn ging de 1e plaats verrassend 
naar Anja Baars & Marja Calis met 
59,93% op de 2e plaats eindigde 
Marja Baris & Tini Lotgerink met 
54,65% en op de 3e plaats eindig-
de Jeanette Das & Joop de Haas 
met 52,08%.

Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-

vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl





want het proces van verduurza-
ming zet door of je daarin mee wil 
gaan of niet. Wat kan je zelf doen? 
Je woning isoleren is altijd goed, 
zonnepanelen aan schaffen idem, 
koken kan je elektrisch, maar hoe 
ga je je huis verwarmen? Met een 
dure warmtepomp? Het zijn ook 
allemaal kosten die op je af ko-
men als bewoner.
Wij willen de inwoners over dit al-
les wel regelmatig gaan informe-
ren door informatieavonden te 
organiseren. De laatste keer over 
zonnepalen waren er veel betrok-
ken en enthousiaste bewoners, 
zoveel dat ze niet eens in de ruim-
te van het gemeentehuis pasten. 
Dat zegt wel iets. Op dinsdag 18 
december komt er een inloop-
avond over het proces duurzaam-

heid en welke stappen men nu al 
zelf kan nemen. Dan gaan we ook 
in gesprek met de inwoners over 
dat onderwerp en welke ideeën 
er bij hen leven.
Daarnaast is er nog een stuk inno-
vatie nodig.
Ook dat moet uitgewerkt wor-
den, maar daar is nog tijd voor, 
het hoeft morgen niet af te zijn. 
Wij als gemeente moeten in elk 
geval zorgen dat mensen weten 
wat ze moeten doen en niet in 
paniek raken wat ze straks zonder 
gas moeten doen.
Dat is de uitdaging die wij aan-
gaan met een goed participa-
tietraject. Wij willen de mensen 
meenemen in het proces. Dat 
moet ook wel want dat gaat ge-
woon door.”
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
UITHOORN VOOR ELKAAR 
ORGANISEERT KOFFIE-
OCHTENDEN IN BUURT-
HUIS PONDEROSA 
6 December is er weer een kof-
fieochtend in Buurthuis Pon-
derosa voor alle bewoners, 
jong en oud. Gezellig even sa-
men bijkletsen of spelletjes 
doen onder het genot van een 
kopje koffie of thee, kom dan 
naar de koffieochtend in de 
Ponderosa. Voor de kleintjes is 
er genoeg speelruimte en ge-
legenheid om te knutselen. 
U bent van harte welkom van 
10.00 tot 12.00 uur. Buurthuis 
Ponderosa, Plesmanlaan 27, 
1421 XM Uithoorn.

MODESHOW
Vrijdagmiddag 30 november 
van 14.00 tot 15.30 uur ver-
zorgt H & A Mode weer een 
modeshow en kledingverkoop 
in wijkcentrum Bilderdijkhof. 
Tijdens deze modeshow wordt 
een High Tea geserveerd. 
Kaartjes à €4,- voor deze High 
Tea zijn verkrijgbaar bij wijk-
centrum Bilderdijkhof. 
Natuurlijk is het ook moge-
lijk om de modeshow te be-
zoeken zonder gebruik te ma-
ken van de High Tea, toegang 
is dan gratis.
Na afloop is het mogelijk om 
kleding te passen en te kopen.

ANWB AUTOMAATJE GAAT 
STARTEN IN UITHOORN!
Ook in de gemeente Uithoorn 

zijn er helaas veel mensen min-
der mobiel en voor vervoer 
afhankelijk van anderen. Dit 
maakt dat zij minder vaak de 
deur uit kunnen dan zij wil-
len. Een bezoekje aan een kla-
verjasmiddag of een partner 
bezoeken in het verzorgings-
tehuis kan al een hele opgave 
zijn en is daarom helaas niet 
voor iedereen vanzelfspre-
kend.
ANWB AutoMaatje Uithoorn 
biedt hiervoor een oplossing 
en wil inwoners van Uithoorn 
helpen mobiel en actief te blij-
ven. AutoMaatje is een ver-
voersservice waarbij vrijwillige 
chauffeurs met hun eigen au-
to minder mobiele plaatsge-
noten vervoeren tegen een ge-
ringe onkostenvergoeding (30 
cent per km). Elke rit is meer 
dan vervoer alleen. De vrijwil-
lige chauffeur kan eventueel 
mee naar een doktersbezoek 
of boodschappen doen. En el-
ke rit betekent een nieuw soci-
aal contact.
ANWB AutoMaatje is al actief 
in 70 gemeenten en Uithoorn 
voor Elkaar/Participe Amstel-
land zal in samenwerking met 
de gemeente Uithoorn op 17 
januari 2019 ANWB AutoMaat-
je Uithoorn starten in Gezond-
heidscentrum De Waterlinie. 
Voor meer informatie of vra-
gen is ANWB AutoMaatje Uit-
hoorn bereikbaar via auto-
maatje@uithoornvoorelkaar.
nu of 0297-303 103.

Wethouder Hans Bouma vol aan de bak (2)
Samen met inwoners werken aan de 
toekomst
Uithoorn - Na het coalitieak-
koord dat in mei dit jaar tussen de 
politieke partijen in de gemeen-
teraad werd gesloten, kwam er 
een college met één nieuwe wet-
houder: Jan Hazen (VVD) als op-
volger van Marvin Polak. Die 
kreeg in deze krant ruim de gele-
genheid om zijn ambities te ver-
woorden. Dan kunnen de ande-
re twee wethouders, Hans Bou-
ma (GB) en Ria Zijlstra (DUS!), niet 
achterblijven zo meende de re-

dactie en stelde hen voor dat ook 
zij die mogelijkheid konden be-
nutten. Beiden gingen er mee ak-
koord. Als eerste wethouder Hans 
Bouma die in twee afleveringen 
iets over die belangrijke posten 
uit zijn portefeuille kan vertellen 
waar inwoners wellicht de mees-
te belangstelling voor zouden 
hebben. Dat zijn Wonen, het dos-
sier Schiphol, Participatie en een 
Duurzame leefomgeving. 
De eerste twee onderwerpen zijn 
in de vorige editie van deze krant 
(NMB 21-11) door de wethouder 
toegelicht. In deze krant leest u 
zijn ambities over de twee ande-
re. De wethouder geeft aan dat 
hij de komende bestuursperiode 
vol aan de bak wil om samen met 
inwoners te willen werken aan de 
toekomst waarbij het voor ieder-
een in de gemeente prettig wo-
nen, leven, werken en recreëren 
is. En als er belangrijke besluiten 
moeten worden genomen over 
openbare ruimte, woningbouw, 
openbaar vervoer e.d. dan wil 
hij de belangstellende inwoners 
daar graag bij betrekken middels 
een participatietraject. Daarbij zij 
toegegeven dat dit de afgelopen 
jaren niet altijd vlotjes verliep. 
Maar de gemeente zegt ervan te 
hebben geleerd. En hoe gaan we 
in de (nabije) toekomst met el-

kaar naar een duurzame samen-
leving? Wethouder Bouma ver-
telt erover.

Ja, participatie. Een heikel punt 
bij veel inwoners want die heb-
ben de laatste jaren slechte er-
varingen gehad met hun in-
breng tijdens participatietrajec-
ten. Denk even aan de Amstel-
tram (toen nog Uithoornlijn) en 
bijvoorbeeld de Heijermanslaan 
om er twee te noemen. Is er een 

beleid uitgezet om dat te verbe-
teren?
“We praten in wat je noemt over 
verschillende vormen van partici-
patie. Participatie is heel snel op-
geschreven, maar niet snel ge-
leerd. Dat geldt ook voor ons 
hier op het gemeentehuis. Je 
kunt niet bij elk project hetzelfde 
doen. Ook wij moeten hier bin-
nen leren omgaan met participe-
ren. Dat gaat met vallen en op-
staan. We hebben veel geleerd 
van de projecten die we achter de 
rug hebben alhoewel we morgen 
ongetwijfeld weer wat fout zul-
len doen. De intentie in dit huis is 
echter hoe wij bewoners, bedrij-
ven etc. maximaal bij dingen kun-
nen betrekken. Maar er zijn be-
perkingen, hetzij omdat het niet 
kan, hetzij omdat de regelgeving 
het niet toestaat. Het is dus niet 
een garantie dat iedereen zijn 
zin krijgt! Maar als je gaat parti-
ciperen moet je duidelijk aange-
ven wat de kaders zijn, wat wel en 
niet kan.
Je vraagt of we het participatie-
proces kunnen verbeteren. Ja, 
wij willen dat en meer met bewo-
ners gaan doen. Binnen het ge-
meentehuis bekijken we wat we 
erbij kunnen leren en gaan te-
vens een nieuwe participatieno-
ta opstellen. Maar dat is allemaal 

papier, het moet vertaald wor-
den naar de praktijk zoals co-cre-
atie. Als recent voorbeeld kan je 
noemen het Tiny Forest gebeu-
ren, een combinatie tussen bos 
en educatie. Dat begon met een 
bewonersinitiatief, er komen par-
tijen bij die dat leuk vinden, zo-
als het SLS-fonds en de gemeen-
te heeft zich daarbij aangesloten. 
Het eerste wordt nu gerealiseerd. 
Een mooi voorbeeld van een tota-
le participatie.
Het tweede project waar parti-
cipatie aan gekoppeld is, is het 
centrumplan De Kwakel. Het SLS-
fonds heeft daarvoor geld be-
schikbaar gesteld maar stelde 
dat dit via een participatietraject 
moest worden aangewend. Er le-
ven allerlei ideeën in de Kwakel 
om wat meer van het centrum te 
maken. Dat is het gedeelte tus-
sen het dorpshuis en de winkels. 
We zijn daarvoor ook mensen aan 
het zoeken die hun inbreng daar-
aan kunnen verlenen. Anders ge-
zegd, hoe gaan we met elkaar iets 
bedenken wat toevoegt aan het 
centrum van De Kwakel om het 
op te leuken. Ik zie dat als maxi-
male co-creatie met elkaar en we 
ervaren dat tevens als een leer-
proces. Het leeft ook bij de inwo-
ners. Collega Jan Hazen heeft bij-
voorbeeld kortgeleden een in-

formatieavond georganiseerd in 
het dorpshuis over een bestem-
mingsplan. Dat was volle bak. 
Mensen konden meedenken en 
meepraten, men was enthousi-
ast. Een kleinere vorm van par-
ticipatie is of we wat meer met 
openbaar groen kunnen doen sa-
men met de inwoners, bedrijven 
of een school. Overigens kleven 
er aan zo’n participatietraject ook 
risico’s, want je weet van te voren 
niet of het allemaal wel lukt. Het 
vraagt overigens van iedereen 
om op een andere manier naar 
dingen te kijken. Als we elkaar 
dat nu gunnen, kunnen we met 
elkaar hele grote stappen maken. 
Het uitdagende van een partici-
patieproces is proberen te begrij-
pen wat alle betrokken partijen 
nu willen. Dat is allemaal verschil-
lend. Daarna is het zoeken naar 
overeenkomsten om iets te be-
reiken, maar niet alles kan. Daar 
kan wel eens een andere uitslag 
uit komen dan wij als gemeente 
in begin dachten. Hoe dan ook, 
bij elk project moeten we er met 
elkaar was positiefs uithalen. Ten-
slotte leven en wonen we er ook 
zelf.”

Wethouder Hans Bouma

Het participatietraject rond de komst van de Amsteltram verliep niet op-
timaal

Centrumplan De Kwakel met SLS-fonds: een maximale co-creatie

Impressie van het eerste gasloze woningproject in Legmeer-West

Verduurzaming met zonnepanelen op het dak neemt grote vlucht

Leefbaarheid behoort ook tot 
uw portefeuille. De directie leef-
omgeving heeft uw bijzondere 
aandacht om daar meer van te 
maken. Maar u gaat ook meer 
de nadruk leggen op duurzaam-
heid omdat de bewoners daar 
stelselmatig mee te maken krij-
gen. Moeten we daarbij denken 
aan bijvoorbeeld de invloed van 
klimaatverandering en het stre-
ven naar een klimaatneutrale 
gemeente?

“Wat betreft het eerste: jazeker. 
We willen best wat meer kleur en 
groen, maar gepast en daar waar 
het nuttig is. Zelfs de ‘bij-vriende-
lijke’ gemeente behoort daartoe 
en het liefst ook een gemeente 
vrij van zwerfvuil. Maar ook daar 
moeten we met z’n allen aan wer-
ken. De gemeente kan dat niet 
alleen. We zijn met een plan be-
zig dat in het voorjaar van 2019 
wordt gepresenteerd hoe je op 
een bepaalde manier bijvoor-
beeld kleur kan toevoegen aan 

de leefomgeving. Ik wil dat doen 
met partijen die er verstand van 
hebben, maar ook met bewo-
ners. Kijk, daar heb je de partici-
patie weer.
Nemen we het onderwerp duur-
zaamheid onder de loep, dan 
hebben wij daarvoor een duur-
zaamheidsagenda vastgesteld 
met drie hoofdonderwerpen, dat 
is de energietransitie (bijv. gaslo-
ze woningen), klimaatadaptatie 
en circulaire economie.
De laatste vind ik de moeilijk-
ste want laten we eerst met el-
kaar gaan uitzoeken wat we daar-
mee bedoelen en hoe we er mee 
omgaan. Klimaatadaptatie heeft 
rechtstreeks met leefomgeving 
te maken.
Het klimaat verandert en dat mer-
ken we mu al: hoe gaan we met 
langere perioden van droogte 
om, hoe voeren we door extreme 
regenval overvloedig water af en 
hoe staat het met onze dijken.
Waternet heeft wat dat betreft 
ook nieuwe wensen op dat ge-
bied, maar ook nutsbedrijven 
gaan er met hun leidingnet an-
ders tegenaan kijken. Dat zijn al 
hele grote uitdagingen.”

Klimaatadaptatie
“Wij gaan ook de bewoners hier-
over breed informeren maar 
moeten eerst een serieus idee 
hebben wat zinvol en niet zinvol 
is welke bijdrage men zelf kan le-
veren. Bijvoorbeeld door de tuin 
zodanig in te richten dat (regen)
water beter weg kan in de grond, 
om maar wat te noemen. Da’s een 
makkelijke.
Bij de Legmeer-West kijken we 
hoe we de inrichting klimaat-
adaptiever kunnen maken met 
de kennis van nu, maar die is over 
vier jaar weer anders.
Energietransitie is ook een onder-
werp wat opgeld doet, zoals bij-
voorbeeld gasloze woningen. Be-
sloten door de centrale overheid. 
Nieuwbouw mag nu al niet meer 

met gasaansluitingen. In Uit-
hoorn worden alle nieuwbouw-
projecten al gasloos uitgevoerd. 
De bewoners zullen zich afvragen 
wat betekent dat nu voor mij, niet 
alleen voor nieuwbouw, maar 
ook als je een bestaande woning 
hebt. Per woonwijk gaan we kij-
ken hoe we dat moeten aanpak-
ken en wat goede oplossingen 
zijn. Die zijn nog niet voorhan-
den. Wij zijn ons al geruime tijd 
aan het oriënteren op dat gebied 
via de klimaattafels en het ener-
gieloket, maar er ligt nog niet één 
oplossing van ‘dit is em’. Wij willen 
als gemeente met een voorstel of 
plan komen wat per wijk verschil-
lend en wat het beste te doen 
is. Bewoners worden er onrustig 
door en ik kan mij dat voorstellen 

Werelddansen in het 
buurtnest
Uithoorn - Op woensdagmiddag 
van 13.30-15.00 uur kunt u dan-
sen leren uit een groot deel van 
de wereld: werelddansen. In sep-
tember zijn ze in Wijkcentrum het 
Buurtnest  in Uithoorn gestart 
met een nieuwe, kleine groep en-
thousiaste dansers en ze willen 
deze groep in januari graag gaan 
uitbreiden.
Dus iedereen die van dansen 
houdt, met of zonder ervaring, is 
van harte welkom om de open les 
op 9 januari mee te komen ma-
ken. 
Een goed moment om te star-

ten: misschien om de extra pond-
jes van de feestdagen eraf te dan-
sen of op een gezellige manier te 
gaan bewegen en nieuwe con-
tacten te leggen of wellicht wilt 
u het dansen weer gaan oppak-
ken? Bij voldoende nieuwe dan-
sers start er een aparte begin-
nersgroep  waarbij de basispas-
sen vanaf het allereerste begin 
uitgelegd worden. Het is nl. soms 
best lastig om als nieuwe danser 
in een bestaande groep mee te 
dansen. Gezelligheid staat voor-
op, dansen is goed voor lichaam 
en geest dus kom het gerust een 

keer proberen. Ook het socia-
le aspect wordt niet vergeten: er 
is een korte pauze voor een kop-

je thee, koffie en/ of een praatje. 
Wilt u meer informatie: anjabos@
quicknet.nl
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Geslaagde verkoop voor 
Stichting Mariposa Peru
De Kwakel - Afgelopen vrijdag-
avond stond de Stichting Mari-
posa Peru op de Wintermarkt bij 
de zorgboerderij Inner-art in De 
Kwakel. Het geld wat zij met de 
verkoop van Peruaanse spulletjes 
hebben ontvangen, zal worden 
besteed aan één van hun pro-
jecten die kansarme kinderen en 
hun families in Peru  ondersteu-
nen.
Ondanks het best wel fris was, 
werd de markt goed bezocht. De 
stichting stond dit jaar voor het 
eerst op deze markt en  heeft veel 
van spulletjes mogen verkopen.
Maar wat doet de Stichting Ma-
riposa-Peru? De stichting is in fe-
bruari 2006 door Femke van Eg-
mond-Arends uit Ter Aar opge-
richt. Zij had in de jaren hiervoor 
vrijwilligerswerk gedaan in een 
weeshuis en zag met eigen ogen 
hoe arm sommige kinderen het 
hadden. De aanblik van de slop-
penwijken en de weinige hulp die 
deze kinderen (en hun ouders) 
van de overheid krijgen, raakten 
haar diep. Terug in Nederland be-
sloot Femke om samen met 4 an-
deren Stichting Mariposa-Peru op 
te richten, zodat zij de kinderen 
blijvend kon ondersteunen. Tij-
dens haar vrijwilligerswerk kwam 
zij in contact met de kloosteror-
de  “Las Hijas de Nuestra Seño-
ra de La Piedad. Samen met hen 
ging zij destijds de sloppenwijken 
in en sindsdien is er een samen-
werkingsverband. Femke geeft 
geregeld contact met de zusters 
en ontvangt informatie over en 
foto’s van de diverse projecten.   
Mede door de steun van de stich-
ting konden de zusters de afgelo-
pen jaren heel wat kinderen on-
dersteunen. Femke is de afgelo-

pen jaren geregeld zelf naar Pe-
ru geweest om de projecten van 
dichtbij te bekijken en volgend 
jaar april staat er weer een reis ge-
pland.  Door deze korte lijntjes is 
er veel transparantie naar de do-
nateurs; het is duidelijk waaraan 
een gift besteed wordt. 

Arme kinderen
Zoals gezegd ondersteunt de 
Stichting arme kinderen. Dit doet 
zij met projecten die zich rich-
ten op gezondheidszorg, onder-
wijs en huisvesting. Jaarlijks fi-
nanciert de Stichting 3 grote pro-
jecten en daarnaast ook nog klei-
nere (individuele)  projecten.  Een 
van de grote projecten is de gaar-
keuken in Lima.  Hier krijgen ar-
me kinderen elke schooldag een 
gevarieerd en gezond ontbijt.  De 
kosten hiervoor zijn (maar) €2 
per week. En met een volle maag 
naar school zorgt voor veel bete-
re prestaties en daardoor betere 
kansen later op de arbeidsmarkt. 
De Stichting is afhankelijk van 
donaties van derden en draait 
in zijn geheel door de inzet van 
enthousiaste vrijwilligers.  Daar-
naast verkopen de vrijwilligers 
van de Stichting typisch Peru-
aanse (kerst) spulletjes.  Dit wordt 
vooral verkocht op winter- en 
Kerstmarkten. Op 7 en 8 decem-
ber staan wij bij de Kerstmarkt Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia  en 8 
en 9 december op de Gezelligste 
Kerstmarkt in Haarlem.
Mocht u meer willen weten, kijkt 
u eens op onze website. www.
stichtingmariposaperu.nl
Of bezoekt eens onze kraam op 
een van de markten. De agenda 
hiervan staat ook op onze web-
site.

Anti plastic cafe van DUS
Uithoorn - Op woensdagavond 
21 november verzamelde zich 
een groep door DUS uitgenodig-
de Uithoornaars voor  een the-
ma avond over plastic met als 
titel:”Tegenlicht meetup door 
DUS!: Denk mee in ons anti-plas-
tic café!’ De meeting werd gehou-
den in Bierbrouwerij De Schans, 
Schans 17 in Uithoorn. Dat plas-
tic-afval een probleem is voor on-
ze natuur weten we inmiddels al-
lemaal.
In Nederland belandt elk jaar zo’n 
50 miljoen kilo afval op straat, het 
strand of in de natuur. Wereld-
wijd is het echt een enorm pro-
bleem dat werd op deze avond 
nog weer eens benadrukt door te 
discussiëren rond een aantal fei-
ten zoals bv:
•	 We	 maken	 elk	 jaar	

250.000.000.000 kilo plastic. 
Ongeveer de helft gebruiken 
we één keer en wordt meteen 
weggegooid.

•	 In	de	Grote	Oceaan	drijft	een	
plastic massa die ongeveer 34 
keer zo groot is als Nederland. 

•	 Elk	jaar	worden	er	wereldwijd	
500 miljard plastic tasjes ge-
bruikt, meer dan 1 miljoen tas-
jes per minuut.

•	 Het	 zelfs	 tot	 450	 jaar	 kan	du-
ren voordat een plastiek flesje 
wordt afgebroken in de zee

•	 Volgens	de	VN	gaan	er	elk	jaar	
100.000 zeezoogdieren en 1 
miljoen zeevogels dood door 
afval op zee

•	 Etc

Ingenieus systeem
Om de enorme plastic berg op 
te ruimen heeft een Nederlan-
der Boyan Slat een ingenieus sy-
steem bedacht waarbij het mo-
gelijk lijkt te worden om de oce-
anen weer plastic vrij te krijgen. 
Boyan en zijn team zijn momen-
teel bezig hun Cleanup Systeem 
naar de plastic soep in de Grote 
Oceaan te slepen waar het een 
jaar lang plastic gaat verzame-
len. Het systeem bestaan uit gro-
te drijvende buizen waar een 
scherm van geweven textiel aan-
hangt dat drie meter diep onder 
het wateroppervlak hangt. Hier 
wordt het plastic in opgevangen 
waarna het door schepen opge-

haald wordt en aan land wordt 
gerecycled. Boyan verwacht dat 
hij binnen 5 jaar de helft van het 
afval dat zich in deze drijvende 
vuilnisbelt bevindt heeft opge-
ruimd, een enorme prestatie.
Van	dit	initiatief	is	een	documen-
taire gemaakt die op deze avond 
werd vertoond. Een ieder was on-
der de indruk hoe persoonlijke 
gedrevenheid tot zoiets groots 
als dit project heeft kunnen lei-
den.

Warm onthaald
Een muzikaal intermezzo van sin-
ger song writer NinaLynn die een 
zelfgeschreven lied zong geënt 
op dit thema werd warm ont-
haald. Opruimen is nodig maar 
nog belangrijker is het om de 
hoeveelheid plastic die wij dage-
lijks gebruiken te reduceren. En 
hier werd de rest van de avond 
over gediscussieerd. Hoe kunnen 
wij zelf bijdragen aan het ver-
minderen van plastic gebruik op 
plaatselijk niveau. Een groot aan-
tal praktische maatregelen pas-
seerden hierbij de revue. In su-
permarkten worden hier en daar 
al alternatieven voor plastic aan-
geboden hetgeen navolging ver-
dient en sterk uitgebreid dient te 
worden. Plastic bekertjes en roer-
staa�es worden in veel bedrijven 
gebruikt. Alleen al afschaffen en 
gebruik maken van kopjes/mok-
ken zal op jaarbasis al een enor-
me impact hebben. Gebruik een 
tandenborstel van bamboe in 
plaats van een van plastic en zo 
werden nog een groot aantal mo-
gelijkheden geopperd die alle-
maal op zich implementatie ver-
dienen. Besloten werd dan ook 
door een groep DUS leden om de 
komende maanden aan bewust-
wording en aandragen van klein-
schalige oplossingen te werken 
waarbij ook MKB betrokken zal 
worden. Communicatie hierover 
zal te vinden zijn op de website 
van DUS en sociale media.
Het was een nuttige avond be-
sloten met concrete actiepunten. 
Onder het genot van een lekker 
biertje geschonken in een duur-
zaam glas werd de avond door de 
voorzitter van DUS Onno Brauti-
gam afgesloten.

‘PvdA Uithoorn’ competitie-winnaar.
KroegKwis-competitie 2018
Uithoorn - De laatste speelavond 
van de PvdA KroegKwis-compe-
titie werd spannender dan ver-
wacht. ‘Herstel Team 2’, ‘Kwis(t) 
even niet’ en ‘We rotzooien maar 
wat an’ bleven de hele avond 
dicht bij elkaar en gaven el-
kaar weinig toe. Afgelopen week 
speelden acht teams de zesde en 
laatste avond van de PvdA Kroeg-
Kwis-competitie 2018 in de Her-
bergh 1883. Het team ‘PvdA Uit-
hoorn’ stond na vijf speelavonden 
stevig aan kop en de eindwinst 
kon hen niet meer ontgaan. De 
andere teams deden hun sportie-
ve plicht en streden fel om de an-
dere plaatsen. Na de eerste twee 
ronden gingen ‘We rotzooien 
maar wat an’ en ‘Herstel Team 2’ 
fier aan kop. Na de volgende twee 
rondes voerde ‘Kwis(t) even niet’ 
de ranglijst aan, op de voet ge-
volgd door ‘Ik trap op mijn fietsje’ 
en ‘We rotzooien maar wat an’. De 
vijfde vragenronde leverde voor 
sommige teams nogal wat pro-
blemen op. Daardoor en door de 
vragen in de zesde ronde kwam 
‘We rotzooien maar wat an’ weer 
alleen in leidende positie. ‘Her-
stel Team 2’ en ‘Kwis(t) even niet’ 
bleven echter goed volgen. ‘PvdA 
Uithoorn’ en ‘Herbergh 1883’ wa-
ren inmiddels op flinke achter-
stand gezet. Uiteindelijk bleek 
na de zevende en achtste ronde 

dat ‘Herstel Team 2’ over de lang-
ste adem beschikte: zij wonnen 
duidelijk met 68 punten. ‘Kwis(t) 
even niet’ eindigde op de twee-
de plaats met 66 punten. ‘PvdA 
Uithoorn’ had over de zes speel-
avonden in totaal het beste resul-
taat behaald. Zij werden de over-
all-winnaar met 41 competitie-
punten, ‘Herstel Team 2’ eindig-
de op de tweede plaats met 35,5 
competitiepunten.	 Volgend	 jaar	
wordt de PvdA KroegKwis-com-
petitie 2019 gespeeld, de zesde 
competitie op rij.
De uitslag van de zesde speel-
avond: 1. ‘Herstel Team 2’: 68 pun-
ten; 2. ‘Kwis(t) even niet’: 66 pun-
ten; 3. ‘We rotzooien maar wat 
an’: 64 punten; 4. ‘Ik trap op mijn 
fietsje’: 62 punten; 5. ‘De Cliffhan-
gers’: 60 punten; gedeeld 6, 7 en 
8: ‘Klaver 5’, ‘Herbergh 1883’ en 
‘PvdA Uithoorn’: 59 punten.
De uitslag na zes speelavonden: 
1. en competitiewinnaar: ‘PvdA 
Uithoorn’: 41 punten; 2. ‘Herstel 
Team 2’: 35,5 punten; 3. ‘Kwis(t) 
even niet’: 33 punten; 4. ‘We rot-
zooien maar wat an’: 28,5 pun-
ten; 5. ‘Klaver 5’: 24 punten; 6 en 
7: ‘Hé, een kasteel’ en ‘Ik trap op 
mijn fietsje’: 19,5 punten; 8 en 9: 
‘Herbergh 1883’ en ‘De Clifhan-
gers’: 17 punten; het team van 
‘Ons Uithoorn’ trok zich na de der-
de speelavond terug.

Nieuw in Uithoorn: 
Jamsessie ‘Let’s Jam’
Uithoorn - Zondagmiddag 9 de-
cember start er in Uithoorn een 
nieuw fenomeen; Let’s Jam Jam-
sessie.
Jamsessies zijn populair en sterk 
in opkomst; samen muziek ma-
ken en vrienden ontmoeten met 
dezelfde passie; live muziek! Jam-
sessies zijn niet niet alleen leuk 
voor de muzikanten maar zeker 
ook voor de bezoekers. Een fijne 
middag met live muziek onder 
het genot van een drankje en een 
hapje, gratis entree.
Wat houdt een Jamsessie pre-
cies in? Een jamsessie is een min 
of meer spontane, onvoorberei-
de vorm van muzikaal samen-
spel, meestal in het jazzgenre of 
aanverwante popgenres als hard-
rock, blues en rock. Er is een ses-
sieband; de basisband waar de 
gastmuzikanten aan kunnen 
schuiven of zelfs de leden van de 
basisband kunnen vervangen. De 
sessieband voor 9 december is 
‘Party Shift’. Er is een sessieleider 
om dit allemaal in goede banen 
te leiden. 

Ontmoetingsplek
Jamsessies zijn dé ont-

moetinsplek voor beginnende en 
gevorderde muzikanten. Er wordt 
hen de kans geboden zichzel uit 
te dagen. Improvisatie is waar het 
tijdens de jamsessies om draait.
Rico en Conny van ‘Addicted to 
Sound’, ook uit Uithoorn, verzor-
gen het geluid. Er zijn voldoende 
mogelijkheden voor de verschil-
lende muzikanten om gemakke-
lijk ‘in te prikken’.
De jamsessies vinden plaats in 
Partycentrum Colijn in Uithoorn. 
Axel en Heleen ontvangen u 
graag in hun gezellige zaal en 
bar. Op deze middag komen alle 
elementen samen om u een fijne 
zondagmiddag te bezorgen!
Let’s Jam start om 15.00 tot 19.00 
uur, gratis entree, knabbels en 
een soepje. Meer informatie: 
www.dansenpartycentrumco-
lijn.nl 

Uithoorn - Als afsluiter van de 
campagne om het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur meer onder de 
aandacht te brengen heeft de ge-
meente een netwerkbijeenkomst 
gehouden in de kantine van 
sportvereniging Legmeervogels. 
Voor	de	netwerkbijeenkomst	wa-
ren onder meer scholen, jeugd-
hulpverleners, sportverenigin-
gen, culturele instellingen, klant-
managers van de gemeente en 
welzijnsorganisaties	 zoals	 Vita,	
Mee en Participe uitgenodigd.
Het Jeugdfonds Sport en Cul-
tuur maakt het mogelijk dat kin-
deren uit gezinnen met weinig 
geld toch lid kunnen worden van 
een vereniging of iets aan cultuur 
kunnen doen.
,,We werken nu anderhalf jaar sa-
men met het Jeugdfonds en wil-
len graag nog meer kinderen be-
reiken die ondersteuning nodig 
hebben,” vertelt wethouder Ria 
Zijlstra (Sociaal Domein).
Dat doet de gemeente samen 
met de inzet van intermediairs 
(professionele tussenpersonen), 
zoals de sportcoach en de jonge-
renwerker	 van	 Videt,	 huisartsen,	
jeugdhulpverleners, de voedsel-
bank, maar ook klantmanagers 
en schuldhulpverleners van de 
gemeente, die kinderen en ou-
ders zien of spreken.  Zijlstra: ,,We 
willen de handen ineenslaan en 
samenwerken met intermedi-
airs. Dit is namelijk een belang-
rijke manier om kinderen dit het 
nodig hebben in beeld te krijgen.”

Intermediars
Om het Jeugdfonds ook bij inter-
mediairs extra onder de aandacht 

te brengen heeft de gemeente de 
netwerkbijeenkomst georgani-
seerd. Intermediairs die betrok-
ken zijn bij de opvoeding en het 
opgroeien van kinderen kunnen 
een aanvraag voor kinderen in-
dienen bij het Jeugdfonds.
Het is wel van belang dat zij be-
kend zijn met de thuissituatie van 
het kind.
Samen met de ouder of verzor-
gen kunnen zij de wensen van 
het kind bespreken.
Na goedkeuring van de aanvraag 
door het Jeugdfonds, wordt de 
contributie of het lesgeld direct 
aan de club of culturele instelling 
overgemaakt.
Ouders hoeven dus geen geld 
voor te schieten.
Tijdens de netwerkbijeenkomst 
vertelde Sjaak van Beek, voorzit-
ter van Legmeervogels, hoe be-
langrijk het Jeugdfonds is voor 
een sportvereniging: 
,,Zo wordt het echt voor alle kin-
deren mogelijk om mee te kun-
nen doen en vrienden te maken.” 

Ook	Elke	op	 ’t	Root	van	Vluchte-
lingenwerk vertelde over de sa-
menwerking met het Jeugdfonds 
vanuit haar rol als intermediair. 
,,Voor	 kinderen	 van	 statushou-
ders is zwemmen belangrijk, niet 
alleen om zich te kunnen redden 
in het water maar ook voor trau-
maverwerking.

In ons begeleidingsgroepen zit-
ten bijvoorbeeld kinderen die een 
zware overtocht met een boot 
hebben meegemaakt, zwemmen 
kan helpen om het trauma te ver-
weken,” vertelt Op ’t Root.

Jeugdfonds-collectieve zorgverzekering
Netwerkbijeenkost 
geslaagd

Warme belangstelling voor 
schrijfster Anita Pronk
Uithoorn - Anita Pronk, schrijf-
ster van het boek “De horror van 
een grenzeloze liefde” heeft af-
gelopen zaterdag bij Bruna haar 
boek onder de aandacht ge-
bracht en gesigneerd. Deze psy-
chologische thriller vertelt het 
verhaal over een vrouw die ver-
liefd wordt op een narcist en bij-
na alles kwijtraakt. Het is geba-
seerd op een waargebeurd ver-
haal en geeft inzicht over hoe je, 
ongemerkt en onvrijwillig, gema-
nipuleerd kunt worden binnen 
een relatie.
Een onderwerp waar genoeg 
over te vertellen was door Anita 
en waar de bezoekers veel over 
te vragen hadden. Het werd een 
gezellige druk bezochte middag 
waarbij er heel wat exemplaren 
van het boek over de toonbank 

gingen. Anita was blij verrast met 
alle warme belangstelling van de 
winkelbezoekers. Iedere belang-
stellende kreeg ruim voldoen-
de tijd en aandacht om informa-
tie over het boek uit te wisse-
len. De medewerkers van Bruna 
vonden het fijn om de schrijfster 
te ontvangen in de winkel. ‘Ze 
heeft een prachtig boek geschre-
ven over een moeilijk onderwerp. 
Schokkend ook, vooral omdat het 
grootste deel van het verhaal op 
waarheid berust’ aldus één van 
de	medewerksters.	Voor	wie	 het	
gemist heeft en toch graag een 
gesigneerd exemplaar zou wil-
len bemachtigen is er nog steeds 
de mogelijkheid het boek bij Bru-
na te kopen, deze wordt dan als-
nog op enig moment door Anita 
gesigneerd.





16 28 november 2018

Veenland volleybal dames
Zorgen voor spannende 
wedstrijd
De Ronde Venen - Het dames-
team van Veenland volleybal Wil-
nis nam het in een thuiswedstrijd 
op tegen VHZ 2 uit Nieuw Ven-
nip. Op de ranglijst had VHZ een 
punt meer dan Veenland na 5 ge-
speelde wedstrijden. Veenland is 
de nummer 5 op de ranglijst. De 
beide teams ontmoetten elkaar 
al vaker en kennen daardoor el-
kaars kwaliteiten en minpunten. 
Daar kun je dan ook gebruik van 
maken gaf trainer- coach Kees 
Ruiter vooraf mee aan zijn team. 
{Veenland dames 1 wordt ge-
traind door Kees Ruiter en ge-
coacht door Nico de Jong. Deze 
was echter verhinderd waardoor 
de trainer deze wedstrijd ook het 
coachen voor zijn rekening nam.)

Ererste set
De eerste set kwam Veenland 
slecht uit de startblokken en 
stond het team snel met 0 - 5 ach-
ter. Een ingreep van de coach 
hielp. Na de moeizame start her-
stelde Veenland zich, maar niet 
genoeg om de set te winnen. 
VHZ won met 22-25. De tweede 
set begon het Wilnisse team goed 
maar halverwege zakte het toch 
weer even terug. Door de goe-
de servicebeurten in de eindfase 
wist Veenland de 2e set te winnen 
met 25- 18. Dat de teams aan el-
kaar gewaagd zijn bleek ook in de 
3e set. Ook hier liet Veenland het 
na een goede start weer even af-

weten in het midden van de wed-
strijd. Ter nauwer nood werd er 
uiteindelijk gewonnen met 25-
23.

Slecht 
De 4e set was ronduit slecht te 
noemen. Zelfs ingrijpen door 
time-outs en wissels hielpen 
Veenland niet vooruit. Het werd 
9 – 25 voor VHZ en er moest een 
beslissende 5e set gespeeld wor-
den. Ook hier leek de koek wel op 
aan Wilnisse zijde. Met 3 – 8 ach-
ter werd er van veld gewisseld. 
Bijna niemand geloofde nog in 
een overwinning en vanuit het 
publiek beloofde Veenland voor-
zitter Floor Groenendijk het team 
bitterballen als ze nog zouden 
winnen. Of dit de doorslag heeft 
gegeven zullen we nooit weten. 
De dames hadden kennelijk toch 
nog een potje verborgen energie 
en begonnen in rap tempo in te 
lopen. Het werd 13-14, 14-14 en 
zo door... Voor de teams en het 
publiek werd het een bloedstol-
lende finale. De Veenland dames 
wonnen uiteindelijk doordat bij 
de stand 21- 19 de benodigde 2 
punten verschil behaald werden. 
Eind stand na ruim 2 uur spelen 3 
– 2 voor het Wilnisse team (en een 
lichtere portemonnee voor de 
voorzitter. ) A.s. vrijdag spelen de 
Veenland dames in de Willisstee 
om 20:15u. tegen Spaarnestad, 
de nummer 9 op de ranglijst.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag 23 november 2018 
om fraaie prijzen in Café de Me-
rel Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, 
Tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden 
van zestien giffies gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competi-
tie 2018/2019 in 2018: 23 novem-

ber, 7 en 21 december. Voor 2019: 
4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 
1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 
10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 5 juli. 
Alle datums onder voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. J. Bunschoten  7123 punten
2. Frans Bierstekers  7102 pnt 
3. Dirk v. Nieuwkerk  7053 pnt
4. Gerrit Elswijk  7009 pnt
5. Gerry Ruimschoot  6994 pnt

En de poedelprijs was deze avond 
voor An Pothuizen met 4531 pun-
ten.

Wijzigingen in selectie 
De Vinken
Vinkeveen - De zaalkorfbalcom-
petitie begint voor de Vinkeveen-
se korfballers a.s. zaterdag met 
een uitwedstrijd tegen het Hoo-
gravense HKC (Utrecht). Trainer-
coach Dirk van der Vliet ziet zijn 
achttal op twee plaatsen gewij-
zigd t.o.v. de najaarsveldcompe-
titie. Jelle Mul komt op de plaats 
van Kelvin Hoogeboom en Roos-
marijn Mooij neemt de plek in van 
Emese Kroon. Ook zal in de eerste 
wedstrijden Dorien Verbruggen 
nog niet hersteld zijn van haar 
blessure; zij wordt zolang ver-
vangen door Eva Hemelaar. In de 
zaal speelt De Vinken in de der-
de klasse. De afgelopen weken 
heeft De Vinken zich voorbereid 
op de zaal door wedstrijden te 
spelen tegen twee tegenstanders 
uit de tweede klasse. De Vinken is 
zelf op het veld ook tweedeklas-
ser, maar moest dit najaar in de 
eerste helft van de veldcompeti-
tie genoegen nemen met de ro-
de lantaarn. Vorige week werd in 
een doelpuntrijk duel de regiote-

genstander VZOD uit Kudelstaart 
met 29-19 verslagen. Afgelopen 
zaterdag hadden de Vinkeveners 
aanzienlijk meer moeite met het 
Haagse GKV. In een bijzonder on-
rustige wedstrijd werd amper ge-
scoord. Beide teams vervielen in 
weliswaar snel, maar onsamen-
hangend en vooral ook risicovol 
combinatiespel, hetgeen de no-
dige spelhervattingen, vrije bal-
len en ook strafworpen oplever-
de. In de laatste seconde mocht 
GKV vanaf de stip 15-16 maken.
Zaterdag 24 november speelt De 
Vinken om 18.15 uur inde sport-
hal van oograven te Utrecht. De 
Utrechtse derdeklasser staat in 
de veldcompetitie in de midden-
moot. De Vinken zal niet tevreden 
zijn zonder de punten mee naar 
Vinkeveen terug te hebben kun-
nen nemen. Op 1 en 15 december 
spelen de Vinkeveners thuis om 
15.30 tegen respectievelijk ACKC 
(Almkerk) en Fortissimo (IJssel-
stein), beide koplopers in de veld-
competitie.

Ronde 8 Biljartcompetitie
De Ronde Venen - In de eerste 
divisie zijn een paar ervaren top-
spelers die al vaker tegen elkaar 
hebben gespeeld. Zo ook Bert 
Loogman van De Biljartmakers en 
John Vrielink van De Merel/Hee-
renlux 1. Deze mannen kunnen 
lange series maken en als dat lukt 
zijn ze soms ook snel uit. Bert zat 
in die flow, had slechts 13 beur-
ten nodig en John kreeg een ge-
voelige tik te verwerken doordat 
hij slechts 3 punten haalde. Bart 
Dirks won eveneens namens De 
Biljartmakers, Bert Fokker en Wal-
ter van Kouwen namens De Me-
rel/Heerenlux. Het resultaat was 
een 37 tegen 34 overwinning. Lu-
tis Ventilatietechniek presteert 
het hele seizoen al goed en ze-
ker Ger Ruimschoot. In de regu-
liere competitie al zijn 7 wedstrij-
den gewonnen, in de bekercom-
petitie 1 winstpartij en 2 gelijke 
spelen. Dus wel al zijn carambo-
les gemaakt. Anne Beeker en Bert 
Loogman staan in de regulie-
re competitie ook nog op 100% 
score. Lutis Ventilatietechniek 
won dit keer uit bij DIO met 42 te-
gen 34. In de Springbok speelde 
het eerste team tegen De Merel/
Heerenlux 3. Beide teams won-
nen twee partijen en de verlie-
zers stootten elk 7 of 8 punten bij 
elkaar. Hierdoor kwam een 39-39 
gelijkspel op het wedstrijdformu-
lier te staan. Tot slot won Stieva/
De Kuiper 1 met 47-36 van pro-
movendus The Peanut Bar 2. Mi-
chael de Kuiper, Martien Heyman 
en Nico Koster wonnen. De par-
tij tussen Kees de Zwart en Ro-
han Janmaat was uitermate span-
nend en eindigde in een gelijk-
spel. 

Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1–
De Merel/Heerenlux 3 39-39
Stieva/De Kuiper 1–
The Peanut Bar 2  47-36
DIO–
Lutis Ventilatietechniek 34-42
De Biljartmakers–
De Merel/Heerenlux 1 37-34

Twee spelers op 100%
In de tweede divisie is ASM nog 
steeds de koploper. Zij waren 

echter vrij deze speelronde. Van 
de directe achtervolgers moest 
De Kromme Mijdrecht 2 tegen 
Stieva/De Kuiper 2 aantreden. 
Stieva/De Kuiper wist drie van de 
vier wedstrijden te winnen en be-
haalde een mooi eindresultaat 
van 42-33. Alle partijen eindig-
den tussen de 19 en 29 beurten, 
wat een hoger dan gemiddeld 
moyenne inhoudt. Bar Adelhof 2 
deed goede zaken door met 42-
35 van De Kromme Mijdrecht 1 te 
winnen. Ook zij wonnen drie van 
de vier wedstrijden. Door een se-
rie van 16 van Erik Spiering keek 
Willem van de Graaf na 16 beur-
ten tegen een hopeloze achter-
stand aan. Hij wist aan het eind 
echter nog goed terug te komen. 
De gelijkmakende beurt misluk-
te, waardoor Willem op 1 caram-
bole bleef steken. CenS is in de 
rangschikking iets achterop ge-
raakt door een 41-37 verlies in 
en tegen The Peanut Bar 1. Ar-
jan Bosman en Jos Bader won-
nen voor The Peanut Bar, Evert en 
Desmond Driehuis namens CenS. 
De 9 en 8 punten van Bernard 
Schuurman en Hans van Rossum 
waren net iets meer dan de 6 en 7 
punten van Joop Luthart en John 
Oldersma. Van alle spelers zijn er 
thans nog twee die de maxima-
le score hebben behaald in de re-
guliere competitie. Dat zijn Hen-
drik Versluis van ASM en Hans 
Mooijen (foto) van Stieva/De Kui-
per 2. Hans heeft zich daarnaast 
ook glansrijk weten te plaatsen 
voor de finale van de Persoonlijke 
Kampioenschappen driebanden 
C-poule, wat op 1 en 2 december 
in De Springbok in De Hoef ge-
speeld zal worden.

Uitslagen 2e divisie
Stieva/De Kuiper 2
– De Kromme Mijdrecht 2 42-33
De Merel/Heerenlux 2–
De Springbok 2 31-41
Bar Adelhof 2–
De Kromme Mijdrecht 1 42-35
The Peanut Bar 1–CenS 41-37

De kortste partij was deze speel-
ronde voor Bert Loogman in 
13 beurten. John Beets had de 
hoogste serie (33 van 110 = 30%).

Judoka’s op Open Water-
lands en Fuyiama toernooi
Wilnis – Bij het sterk bezette open 
Waterlandse in Purmerend en bij 
het eerste Fuyiama toernooi van 
dit seizoen is er goed gepresteerd 
door de judoka’s van Judoschool 
Blaauw.

Abcoude
Voor Judoschool Blaauw hadden 
38 deelnemers zich ingeschreven 
voor deze wedstrijddag. Leerlin-
gen uit de Ronde Venen maar ook 
uit Uithoorn hebben goed hun 
best gedaan en voor velen was 
het hun eerste wedstrijd buiten 
de eigen dojo. Aan het eind van 
de dag na vele spannende wed-
strijden waren er 8 eerste prijzen 

en 7 tweede prijzen behaald. Een 
eerste plaat werd behaald door: 
Amy, Bas, Bjorn, Boaz, Jens, Joey, 
Martijn, Sem, met het behalen van 
hun eerste prijs. Tweede plaatsen 
waren er voor: Amber, Bas, Floris, 
Isa, Julia, Ruben, Thijmen

Open Waterlandse
Voor Jens Lek werd het een mooie 
wedstrijddag in Purmerend. Hij 
wist zijn eerste wedstrijd op be-
slissing te winnen en in zijn 2e 
wedstrijd wist hij te winnen met 
een mooie Harai Goshi. In de wed-
strijd voor de gouden plak verloor 
hij helaas en werd hij knap twee-
de in zijn poule.

Bridge-uitslagen Bridge-
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 12 novem-
ber werd de tweede ronde van de 
viertallenwedstrijd gespeeld. Eer-
ste is geworden team Ruigrok, op 
de voet gevolgd door team van 
Zuijlen en als derde team Schip-
horst. In de nevencompetitie 
gooide team Elly Norel de hoog-
ste ogen met 61,25%, met als 
goede tweede team Ria van Ber-
gen met 56,25% en op de der-
de plaats team Gerben Wiersma 
met 56,25%. Donderdag 15 no-
vember is de vierde ronde van 
de wintercompetitie gespeeld. 
In de A-lijn speelde team Pie-
ter Koopmans de sterren van de 
hemel met 63,04%, op ruime af-
stand gevolgd door team Elisa-
beth van den Berg met 54,17% 

en team Gerard van der Meer met 
53,13%. In de B-lijn lagen de drie 
topscorers redelijk dichtbij elkaar. 
De beste plaats was voor team 
Cees Mulder met 60,87% met di-
rect daar achter team Geri Stap-
pers met 59,79% en op de derde 
plaats team Huub van der Reep 
met 54,79%. In de C-lijn was Team 
Tiny Tijssen weer de beste met 
59,38% met op de tweede plaats 
team Hannie Visser met 56,25% 
gevolgd door team Annie Schou-
ten met 55,21%. Nu halverwege 
de wintercompetitie worden de 
posities duidelijker voor het kam-
pioenschap. Een aantal teams 
zullen hun tactiek moeten aan-
passen om de scores in de wed-
strijden op te krikken.

Op de foto de Vinkenselectie: v.l.nr. staand: Dirk van der Vliet (trainer-
coach), Annick Stokhof (aanvoerster), Fenne Claassen, Dorien Verbrug-
gen, Eva Hemalaar en Roosmarijn Mooij.. V.l.n.r. gehurkt: Jerom Stokhof, 
Jelle Mul, Rutger Woud en Gideon Leeflang.

De Legmeer hervat 
parenbridge weer
Regio - Na twee avonden viertal-
lenbridge werd de parencompe-
titie weer opgepakt met de vier-
de avond van de eerste ronde. In 
de A-lijn maakten Hannie & Hein 
van der Aat duidelijk dat er met 
hen niet te spotten valt door met 
een prima score van 62,24% eer-
ste te worden. Joop van Delft & 
Frans Kaandorp waren de enigen 
die in hun buurt konden blijven 
door op 60,94% uit te komen. De 
directe achtervolgers moesten 
het allen met procenten van in de 
vijftig doen. Daarvan werden Jan-
ny Streng & Francis Terra derde 
met 56,25, Wies Gloudemans & 
Gijs de Ruiter vierde met 55,99 en 
Ruud Lesmeister & Ger Quelle vijf-
de met 55,73%. In de B-lijn staken 
de Antons Berkelaar & van Sen-
ten met maar liefst 65,63% bo-
ven allen uit. Froukje Kraaij & Rini 
Tromp voerden het peloton aan 
met 59,03% als tweede en Ton-
ny & Otto Steegstra legden met 
55,90% beslag op de derde plek. 

Opmerkelijk
Daarna finishten zeer opmerke-
lijk drie paren, met name Johan 

Le Febre & Wim Slijkoord, Tini Ge-
ling & Jo Wevers en Tini Lotgerink 
& Jeanet Vermeij, met de zelfde 
uitslag van 52,78% gezamenlijk 
als vierde.
De C-lijn is de speeltuin van Tom 
de Jonge & Herman Vermunicht 
en ook nu lieten ze allen achter 
zich door met 63,58% eerste te 
worden. De tweede plaats werd 
echter met 62,79% toch wel zeer 
verrassend ingenomen door De-
bora van Zantwijk & Wim Har-
ding, klasse! Anneke & Bram van 
der Zeeuw hadden ook het “zee-
tje mee” en kwamen keurig als 
derde op 59,38% uit. An Greven & 
Joyce Udema zaten daar vlak ach-
ter met 59,20% als vierde en An-
neke de Weert & Evert Wevers slo-
ten hier de top vijf af met 53,54%. 
Wilt u het bridge ook eens on-
der de knie krijgen, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@ live.
nl, telefoon 06-83371540.
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Bekercompetitie biljarten
De Ronde Venen - Eerste divisie 
teams heersen in de bekercom-
petitie van de De Ronde Venen 
biljartfederatie spelen teams uit 
de eerste divisie tegen teams uit 
de tweede divisie. Meestal pres-
teren de eerste divisie teams. In 
deze vierde bekerronde waren 
er toch drie tweede divisie teams 
die hun wedstrijd winnend wis-
ten af te sluiten.
De rangschikking geeft echter 
overduidelijk aan dat de eerste 
divisie teams (over)heersen, aan-
gezien de teams uit de 1e divi-
sie de eerste negen plekken in-
nemen en alle 2e divisie teams 
op plek 10 t/m 18 terug te vinden 
zijn. Zodra alle negen bekerron-
des gespeeld zijn komt de hoogst 
geklasseerde eerste divisie team 
in de finale te staan tegenover 
de hoogst geklasseerde tweede 
divisie team. Thans zijn dat Lutis 
Ventilatietechniek/Springbok en 
CenS. 

Verrassende overwinningen
Wat waren de verrassingen in de-
ze speelronde? Ontegenzeggelijk 
de overwinning van CenS tegen 
De Merel/Heerenlux 1. Walter van 
Kouwen haalde voor De Merel/
Heerenlux nog de volle 12 punten 
binnen, Kees Griffioen, Bert Fok-
ker en John Vrielink moesten het 
hoofd buigen tegen respectieve-
lijk Desmond Driehuis, Sander Pa-
ter en John Oldersma. Vooral de 
winst in 20 beurten van Oldersma 
tegen Vrielink mag opmerkelijk 
genoemd worden, omdat Vrie-
link dit seizoen al regelmatig met 
een moyenne boven de 10 speelt 
en nu bleef steken op 2,800. Ook 
De Kromme Mijdrecht 1 verraste 
met de winst tegen De Biljartma-
kers. Jan van Kranenburg hield de 
eer hoog namens de Biljartma-
kers. De Kromme Mijdrechtena-
ren Toon de Kwant, Kees West-
kamp en Chris Esser wonnen re-
soluut. Chris Esser had maar 18 
beurten nodig in zijn partij tegen 
Bert Loogman, die een schamele 
5 wedstrijdpunten overhield. De 

derde overwinning van een twee-
de divisionist tegen een eerste 
was die van ASM tegen Spring-
bok 1. Hier wonnen beide teams 
twee partijen en kwam de winst 
voort uit de matchpunten van 
de verliezers. De ASM-ers Hennie 
Versluis en Bertus Oostveen de-
den dat beter dan de Springbok-
kers Hans Bak en Nico de Boer. Al-
le overige wedstrijden werden 
dus gewonnen door de eerste di-
visie teams. Lutis Ventilatietech-
niek/Springbok steekt met kop 
en schouders boven alle andere 
teams uit. Dit keer was De Merel/
Heerenlux 2 het slachtoffer van 
hun dadendrang.
De maximale 48 punten kwam op 
het wedstrijdformulier te staan. 
De 184 matchpunten uit vier 
speelrondes betekent op 6 pun-
ten na de perfecte score, 22 pun-
ten meer dan achtervolger en be-
kerkampioen van vorige seizoen 
Stieva/De Kuiper 1. CenS is het 
hoogste team uit de tweede di-
visie. Zij staan thans 9 punten los 
van zowel ASM als Bar Adelhof 2.

Uitslagen 4e bekerronde
DIO-The Peanut Bar 1 45-36
CenS-
De Merel/Heerenlux 1 43-29
De Kromme Mijdrecht 1-
De Biljartmakers 41-31
De Kromme Mijdrecht 2-
Stieva/De Kuiper 1 39-42
De Merel/Heerenlux 2-
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok 31-48
De Spingbok 2-
Bar Adelhof 1 36-38
Bar Adelhof 2-
De Merel/Heerenlux 3 31-48
The Peanut Bar 2-
Stieva/De Kuiper 2 38-35
ASM-De Springbok 1 39-33

Beste persoonlijke prestaties
De kortste partij kwam op naam 
van Willem Holla van De Spring-
bok 2 in 12 beurten. De hoogste 
serie werd door Peter Stam van 
Lutis Ventilatietechniek op het la-
ken gelegd (19 uit 70 = 27,14%).

Judoschool Blaauw 
Topjudo toernooi Almere
Wilnis – Op zondag 25 novem-
ber hebben zeven  judoka’s  van 
Judoschool Blaauw meegedaan 
aan het sterk bezette Topjudo 
toernooi in Almere.
In de ochtend moest Jens Lek ju-
doën en hij deed het net zoals vo-
rige week weer heel goed. Hij zat 
in een poule van 4 en moest dus 
3 wedstrijden judoën. De eerste 
verloor Jens van de latere kampi-
oen. Zijn 2e en 3e wedstrijd wist 
Jens te winnen door een mooie 
overnamen te plaatsen met Ta-
ni-Otoshi. Door dit resultaat werd 
Jens 2e.
Later op de dag moesten Sem 
Hoogendoorn en Pedro Gebbink 
hun wedstrijden maken en zij 
werden in dezelfde poule inge-
deeld. Sem wist zijn 1e wedstrijd 
te winnen en zijn 2e wedstrijd 
verloor hij helaas. Pedro verloor 
allebei zijn eerste twee wedstrij-
den. De 3e wedstrijd moesten ze 
tegen elkaar draaien en wist Pe-
dro van Sem te winnen. Door dit 
resultaat eindigden Sem en Pe-
dro samen met een andere deel-
nemer gelijk in de poule. Hier-
door moesten er extra wedstrij-
den gemaakt worden. Sem wist 

zijn 2 extra wedstrijden te win-
nen en Pedro verloor helaas zijn 
extra wedstrijden. Hierdoor werd 
Sem net als Jens 2e in zijn poule.
Ondanks dat Amber de Groot, 
Floris de Kruijf, Joey de Hondt 
en Roan van der Burch goed hun 
best hebben gedaan zijn zij he-
laas niet in de prijzen gevallen.
Meer Informatie over judo bij Ju-
doschool Blaauw is te vinden op 
www.judoschoolblaauw.nl.

Tiende Stoelhonkbaltoernooi
De Ronde Venen - Op 23 novem-
ber was alweer het tiende Kees 
van Ankerentoernooi van Spel 
en Sport in de Argon kantine. Het 
weerzien van de zes stoelhonk-
teams bracht meteen een gezel-
lige stemming. Voordat de strijd 

begon was er een lunch en na-
tuurlijk de traditionele groepsfo-
to’s. Daarna was er een warming-
up op muziek wat de stemming 
nog meer verhoogde!
Wethouder van Sportzaken drs. 
Rein Kroon gaf het startsein voor 

Argon in slotfase naar 
winst in Utrecht
Mijdrecht - Op bezoek in Utrecht 
bij DOS Holland Stichtse Boys 
Combinatie ging Argon de rust in 
met een 2-0 achterstand en daar 
kwam het eigenlijk nog goed 
mee weg. Echter in de tweede 
helft viel al snel de aansluitings-
treffer en met nog ruim een kwar-
tier te spelen zelfs de 2-2. Twee 
minuten voor tijd viel de 2-3 en 
in blessuretijd zelfs de 2-4, echter 
die treffer werd op advies van de 
assistent afgekeurd vanwege bui-
tenspel. Door deze overwinning 
is Argon even alleen aanvoerder 
van de ranglijst. 

Weinig in te brengen
Argon had de eerste helft niet 
veel in te brengen tegen de snelle 
en behendige vleugelaanvallers 
en ook fysiek waren de Utrech-
ters de bovenliggende partij. Het 
begon al in de eerste minuut met 
een vrije trap van Rodney Sne-
ijder die maar net weggekopt 
kon worden. Er volgde een rom-
melige fase waarin Argon toch 
meer balbezit had maar scorings-
kansen leverde dat niet echt op. 
Lorenzo Zorn zijn actie eindigde 
over de achterlijn en een uithaal 
van Jasper Werkhoven ketste af 
op de rug van een verdediger. Na 
een kwartier nam DHSC het initia-
tief over en een snelle counter le-
verde gelijk het eerste doelpunt 
op. Evert Brouwers zette vanaf 
links voor en Mitch van der Vlist 
scoorde 1-0. 

Kopkans
Daarna zagen een vrije kopkans 
voor Sercan Kurdal maar hij kop-
te recht in de handen van de Ar-
gondoelman Romero Antonioli. 
In dezelfde minuut een vrije trap 
van Sneijder die via de hand van 
Antonioli en kruising naast ging. 
Bij de volgende aanval kwam Ar-
gon met de schrik vrij toen Van 
der Vlist weer dichtbij een doel-
punt was. Ook Genaro Snijders 
was aardig voor Argon, van dicht-
bij schoot hij voorlangs. Maar 
Mitch van der Vlist sloeg na ruim 
een half uur spelen toch weer 
toe, eerst werd een inzet van de 
thuisploeg gekeerd maar in de 

rebound sloeg de bal toch tegen 
het net 2-0. Na 35 minuten viel 
het eerste schot op het doel van 
DHSC te noteren, keeper Niels 
Willemse maakte er een hoek-
schop van. Daarna zagen we Tim 
Steij een afzwaaier produceren 
en ook kreeg Argon nog een vrije 
trap waar helemaal niets uit voort 
kwam. Bijna scoorde DHSC nog 
op slag van rust maar de kopbal 
van Van der Vlist werd een prooi 
voor Antonioli.

Ommekeer
In het vervolg kwam dan toch de 
ommekeer voor Argon, vijf minu-
ten na de hervatting scoorde Ar-
gon de aansluitingstreffer, Bas 
Boelhouwer verraste met een 
snelle actie over rechts vriend en 
vijand, trok de bal scherp voor, 
Ilias Latif had er op gerekend 
en scoorde de 2-1. Daarna was 
de thuisploeg weer gevaarlijk 
via Snijders met een hard schot 
maar Antonioli bracht redding en 
ook Sam Sabee kreeg een pracht 
kans maar schoot naast. Daarna 
kwam Argon echt met de schrik 
vrij toen Antonioli na een in-
greep de bal kwijt was en de los 
bal in het doelgebied lag maar 
de aanvallers van DHSC profi-
teerde niet van dit buitenkansje. 
Met nog twintig minuten te gaan 
kwam Argon onverwacht op ge-
lijke hoogte, Dylan Bergkamp (in-
gevallen voor Tim Steij) kreeg op 
rand strafschopgebied opeens 
de bal en scoorde met een vol-
ley de 2-2. Daarna gingen beide 
teams op zoek naar de winst, DH-
SC stuurde ook de doelman mee 
naar voren bij hoekschoppen, 
Snijders inzet werd door Antoni-
oli gestopt en de daaropvolgen-
de hoekschoppen waren vang-
ballen voor de Argon sluitpost. 
Met nog twee minuten te gaan 
een uitval van Argon waarbij Ra-
chad Madi vanuit stand de bal in 
de kruising knalde 2-3. In bles-
suretijd scoorde Romario Aroma 
nog wel de 2-4 maar die treffer 
werd op advies van de assistent 
afgekeurd vanwege buitenspel.
Zaterdag komt Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn naar Mijdrecht.

Sinterklaasfeest in het 
Veenweide bad
De Ronde Venen - Het was één 
groot feest afgelopen zaterdag-
middag in het Veenweidebad in 
Mijdrecht! Zwemvereniging de 
Ronde Venen (ZDRV) vierde na-
melijk het sinterklaasfeest. De 
kinderen van de ZDRV hebben 
in het zwembad allerlei spelletjes 
gedaan met echte pietenoefenin-
gen. In de glijbaan werd bijvoor-
beeld geoefend met zo snel mo-
gelijk naar beneden komen. Dit 
is erg handig wanneer een piet 
snel het dak af moet. In het water 
werd een uitdagend parcours af-
gelegd met een zak met cadeau-
tjes. Pieten moeten namelijk ook 
op lastig bereikbare plekken ca-
deautjes kunnen bezorgen. Ook 
liedjes zingen is een belangrijke 
pietentaak. Voordat dit geoefend 
kon worden, moesten eerst de 
zinnen van het lied “Zwarte Piet 
ging uit fietsen” van de bodem 
opgedoken worden. 

Handen vol
Sinterklaas en zijn pieten heb-
ben hun handen vol dit jaar. Er 
worden namelijk heel veel nieu-
we pieten opgeleid. Deze pieten 
doen goed hun best, maar het 
gaat nog niet altijd even goed. 
Op het sinterklaasjournaal was te 
zien dat de pieten bijvoorbeeld 
de cadeautjes hebben uitgepakt 

i.p.v. ingepakt. Ook zijn er choco-
ladeletters uit de doosjes gehaald 
om te controleren of de juiste let-
ters in de doosjes zitten. Als het 
allemaal maar goed komt voor 
5 december... Omdat Sinterklaas 
een training met de nieuwe pie-
ten gepland had staan, had hij 
twee van zijn beste pieten naar 
het Veenweidebad gestuurd. Ze 
hadden een duidelijke opdracht 
mee gekregen: eerst kijken of de 
kinderen goed aan het oefenen 
waren, dan voorlezen uit het gro-
te boek en natuurlijk peperno-
ten uitdelen. De pieten waren erg 
vrolijk en enthousiast toen ze za-
gen hoe goed de kinderen de pie-
tenoefeningen deden. Totdat ze 
er opeens achter kwamen dat ze 
het boek van Sinterklaas ergens 
kwijt waren geraakt... 
De pieten werden zenuwachtig. 
Als Sinterklaas dit zou horen, zou 
hij vast niet blij zijn... Gelukkig 
konden de kinderen helpen zoe-
ken. Piet had het boek het laatst 
in de verenigingsruimte Bubbels 
gezien, dus daar werd een grote 
zoektocht gestart. Gelukkig werd 
het boek gevonden en kon het 
feest verder gaan. Na het voorle-
zen uit het boek was het tijd voor 
de pietenstopdans, limonade en 
natuurlijk waren er ook cadeau-
tjes om uit te pakken.

HV Mijdrecht Heren A 
zijn “Winterkampioen”
Mijdrecht - Geen unicum, maar 
wel weer jaren geleden dat ze 
kampioen zijn geweest. Zij spelen 
van sep-nov een competitie met 
6 teams. Na de winterstop volgt 
een herindeling op basis van de 
resultaten van de teams. In maart 
starten ze in een hogere klasse. 
Voor de wedstrijd van zondag jl. 
waren de heren al niet meer in 
te halen door de tegenstanders, 
maar dat maakte het niet mak-
kelijker want de gehele voorhoe-
de was er niet bij. Met 2 invallers 
(Richard Buss en Frank Hendriks) 
konden ze toch met 13 man spe-
len. Ze speelden in Heemstede 
tegen Alliance. 
De Mijdrechters waren veel beter, 

maar door de vele personeels-
wisselingen moest iedereen toch 
even wennen. De 2e helft was 
een stuk beter en konden wz een 
overwinning van 3-2 bijschrijven 
op onze palmares.
Het team bestaat uit :  Bart Peere-
boom, Christiaan van Neck, Mar-
cel Buyink, Toon van Diemen, 
Marc Borking, Mick Fernhout, Re-
né Savelbergh, Roald Buurmeijer, 
David de Graaf, Albert Huijssoon, 
Niek Pieters, Gilbert Winkel, Adri 
Lambregts, Niels Broszat, Wou-
ter Pinckaers, Jan Vesseur. Dennis 
de Pijper, Hans Mulder en Mar-
tijn Janssen hebben in het eerste 
deel van het seizoen niet kunnen 
spelen.

de wedstrijden door zelf de eer-
ste worpen te doen, en te ervaren 
dat dat zo eenvoudig nog niet is.
In dit toernooi werd er op twee 
velden gespeeld. Het eerste ge-
deelte van de wedstrijd bestond 
uit drie ronden. 

Flink gestreden
Er werd flink gestreden om zo-
veel mogelijk punten te scoren. 
Daarna speelden de nummers 5 
en 6, en 3 en 4 tegen elkaar. Tot 
slot streden de nummers 1 en 2 
om de eerste plaats en de wis-
selbeker, terwijl alle andere deel-
nemers een enthousiast publiek 
vormden. Deze spannende fina-
le tussen de Bikkels en de Scho-
termuggen werd gewonnen door 
de Schotermuggen. De oprichter 
van dit toernooi, Kees van Anke-
ren, reikte de prijzen uit. Het was 
een ware happening waar zelfs 
een polonaise niet ontbrak!
Ook dit tiende toernooi was weer 
zeer geslaagd, een fijne, sportie-
ve middag met veel gezelligheid 
dankzij de vele vrijwilligers, de 
gastvrijheid van Argon en vooral 
ook door de enthousiaste deelne-
mers, die alweer uitzien naar het 
volgende toernooi. 
Wilt u eens kennismaken met 
stoelhonkbal bij Spel en Sport, 
kom dan eens kijken op maandag 
van 14 tot 15 uur in De Schakel in 
Wilnis, of op vrijdag van 14.30 tot 
15.30 uur in Zuiderhof in Vinke-
veen. U bent van harte welkom!

Lorenzo Zorn (wit shirt) soleert richting doel DHSC.
Foto Hans van Gelderen








