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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
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Lees in de provincie

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

De ouderdom komt met 
diamanten...
Mijdrecht - Dat is weer eens een 
andere benadering van de ouder-
dom die naar wordt gezegd altijd 
‘met gebreken’ komt. Maar dat hoeft 
niet altijd, al ontkomt men soms niet 
aan enkel ongemak. Maar als je dat 
onder de knie kunt houden doemt 
er aan de andere kant wat moois 
op: een huwelijksjuweeltje. Goud is 
al heel wat vandaag de dag, maar 
diamant – 60 jaar getrouwd - is bij-
zonder te noemen. De Ronde Venen 
heeft op deze huwelijksjubilea ken-
nelijk patent, want afgelopen week 
waren er (weer!) twee gelukkige 
echtparen die dit vierden. Een er-
van konden we toen meteen in de 
krant plaatsen, de tweede staat in 
deze uitgave. Dit keer zetten we Wil-
lem Verwoerd en zijn Jacoba (Coba) 
Verwoerd-van Weelderen uit de Bal-
juwsstraat in de schijnwerper. Wil-
lem werd geboren op 7 juli 1920 in 
Waverveen; Coba mocht het licht 
aanschouwen in Velsen-Zuid op 11 
januari 1928. Na hun ‘verkering’ zet-
ten zij op 26 november 1953 op het 
gemeentehuis in Velsen hun hand-
tekening onder de huwelijksakte. 
Het kerkelijk huwelijk vond even-
eens in Velsen plaats. Uit het hu-
welijk werden een zoon en drie 
dochters geboren. Beide echtelie-
den smaken het genoegen opa en 
oma te zijn van negen kleinkinde-
ren en zelfs overgrootvader en over-
grootmoeder van twee achterklein-
kinderen.

Hersenkraker…
Natuurlijk kwam de vraag aan de or-
de hoe Willem en Coba elkaar des-
tijds hebben ontmoet. Immers, Co-
ba komt uit Velsen en Willem woon-
de in Waverveen. Dat was even een 
hersenkraker… De gezelligheid op 
dat moment van de vele aanwezige 
familieleden bracht kennelijk zoveel 
plezierige indrukken met zich mee, 
dat een antwoord van het bruids-
paar niet vlotjes uit de herinnering 
kwam bovendrijven.
Daarom bleef het tot grote hilariteit 
van de aanwezigen even stil. Coba: 
“Ik zou het niet meer zou gauw we-
ten, want het is nogal een tijdje ge-
leden hè,” met een vrolijke glinste-
ring in haar ogen kijkend naar Wil-
lem. Die kwam er ook niet op. Uit-
eindelijk bleek dat Coba destijds 
een vriendin had met een vriend. 
Laatstgenoemde nam Willem een 
keer mee en toen kregen ze ken-
nis aan elkaar. “Dat liep uiteindelijk 
uit op verkering en een trouwpar-
tij. Meteen daarna ging Coba met 
Willem mee naar Waverveen. Daar 
had hij een boerderij op de Bothol-
sedwarsweg. Willem was agrariër 
en Coba werd boerin. Beiden heb-
ben het al die jaren fantastisch ge-
daan en heel veel werk verzet voor 
hun gezin. Ook weer een bewijs dat 
je van veel werken niet dood gaat. 
Toen Willem zeventig werd in 1990 
is de boerderij verkocht en zijn ze 
in de Baljuwsstraat in Mijdrecht ko-

men wonen. Dat is dus al weer 23 
jaar”, pakt een van de drie doch-
ters de draad op. Tijd voor hobby’s 
en liefhebberijen was er niet. Het 
was werken geblazen en dat was 
meteen de hobby. Coba heeft des-
tijds nog wel wat anders gedaan. Zij 
was in den beginne kraamverzorg-
ster en haalde vervolgens ook haar 
EHBO-diploma. Daarin heeft zij op 
de basisscholen in de omgeving en 
op enkele kantoren nog les gege-
ven. Beiden zeggen dat zestig jaren 
huwelijk snel voorbij zijn gegaan als 
je terugkijkt, maar zijn wel dankbaar 
dat het hun gegeven is dit te mo-
gen beleven. Trots werd gewezen op 
de felicitaties van Koning Willem-
Alexander en die van de Commis-
saris van de Koning. Daarnaast had 
de gemeente een bloemstukje laten 
bezorgen. Burgemeester Divendal 
had aangekondigd het jubilerende 
bruidspaar op die dag persoonlijk te 
komen feliciteren. Dit moment heeft 
de redactie van deze krant niet kun-
nen bijwonen. Het jubileum werd in 
huize Verwoerd met familie en kin-
deren in een ontspannende en ge-
zellige sfeer gevierd.
Coba en Willem, het ‘diamanten mo-
ment’ in uw huwelijk is een unieke 
mijlpaal in het leven en meer dan 
een felicitatie waard. Het is u ge-
gund daar lange tijd van te mogen 
nagenieten. Namens de Nieuwe 
Meerbode daarom nog vele goede 
jaren toegewenst!

Grote stroomstoring treft 
Wilnis en Mijdrecht
Wilnis - Het was weer eens zover. 
Donderdagmorgen 28 november 
om 9 uur gingen alle lichten weer 
eens uit in delen van Wilnis. Stroom-
storing! De wijk Veenzijde, een deel 
van het oude dorp en de Uitweg 
zaten uren zonder stroom. Bewo-
ners gingen maar op de bank zit-
ten met de krant, ze hadden geen 
mogelijkheid koffi e of thee te zet-
ten, verwarming en warmwater wa-
ren exit, computerschermen bij be-
drijven gingen ‘op zwart’, elektroni-
sche apparatuur liet het afweten, 
(vaste) telefoons werkten niet meer 
en winkels sloten hun deuren. Waar 
het doorgaans altijd druk is bij on-
der andere het buurtwinkelcentrum 
op de Molmlaan, was het ongezond 
stil. 

Geen auto op de parkeerplaatsen, 
op een enkeling na die het nog 
niet door had was er geen winke-
lend publiek te zien. Tja, Wilnis an-
no 2013 waar het regelmatig voor-
komt dat er geen stroom is. Kan je 
nagaan hoe afhankelijk je als mens 
bent geworden van overal aanwezi-
ge energie. Een fl inke storing in het 
stroomnetwerk, zo liet Stedin des-
gevraagd weten. Zal wel even du-
ren. Dat viel achteraf gezien mee. 
Half twaalf was er weer stroom en 
kon iedereen weer aan de slag. Nu 
was het donderdag en de hoeveel-
heid klanten die inkopen doet voor 
het weekend en misschien al Sinter-
klaas was nog beperkt. Zal je maar 
gebeuren als het vlak voor het sin-
terklaasfeest of rond de kerst in-

eens donker wordt. Heb je als win-
kelier, maar ook als consument, 
toch een probleem. Stedin doet 
er alles aan om slechte verbindin-
gen en aansluitingen te vervangen. 
Maar het gaat om tientallen kilome-
ters grondkabel en heel veel aan-
sluitingen. Alle kans dat er bij die 
oude bekabeling dus wel eens wat 
mis gaat. Ook in Mijdrecht hadden 
klanten van Ziggo last van deze sto-
ring. Geen internet, geel tv, geen ra-
dio, geen telefoon. Daar begon de 
last later, maar duurde wel tot ver in 
de middag. Eens kijken hoelang het 
duurt voordat de volgende storing 
zich aandient. Totdat alles vervan-
gen is en de storingen (voorgoed?) 
verleden tijd zijn. Laten we hopen 
op een snelle realisering daarvan.

Mijdrecht - Maandagochtend jl, is 
een vrouw gewond geraakt nadat zij 
- overstekend over een zebrapad op 
de Dr. J. van der Haarlaan - werd ge-
schept door een auto. De vrouw die 
daar met haar hond liep, werd door 
de auto geschept en enkele meters 
verderop op het wegdek gekwakt. 
Zij raakte hierbij gewond aan haar 
been. Ook de hond raakte gewond. 
De hond is overgebracht naar de 
dierenarts en de vrouw is per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd. 
 Foto: Angelique van Elteren

Vrouw geschept op zebrapad
Rectifi catie
In de vorige Nieuwe Meerbode is een storende fout geslopen in het in-
terview met fractievoorzitter Anco Goldhoorn met de titel: “ Ronde Ve-
nen Belang: “Sport moet voor iedereen bereikbaar blijven”.
Door een menselijke fout bij het opmaken van de krant zijn cijfers on-
juist weergegeven. Hoewel Anco Goldhoorn niet blij was met de fout, 
is volgens hem de strekking van het interview wel overeind gebleven. 
“Sport moet bereikbaar blijven voor iedereen en dat wordt heel moeilijk 
als sportclubs 1/3 van de onderhoudskosten van de velden en 2/3 van 
de kapitaalslasten moeten betalen. We moeten echt zoeken naar een 
andere verdeelsleutel, om te voorkomen dat sportclubs door contribu-
tieverhogingen tot 50 euro per jaar veel leden verliezen.

Positieve geluiden over 
nieuwbouw Amstelplein
Uithoorn - Tijdens het informerend 
debat tijdens de gemeenteraad van 
Uithoorn afgelopen donderdag over 
de nieuwbouwplannen van het Am-
stelplein – het aan elkaar bouwen 
van beide dorpshelften – konden 
de raadsleden mede hun vragen 
stellen aan insprekers en het colle-
ge over dit onderwerp. Dit gebeur-
de ten overstaan van een bomvol-
le publieke tribune met aandach-
tig luisterende belangstellenden. 
Er hadden zich enkele insprekers 
aangemeld die vanuit hun visie een 
toelichting op de plannen gaven. 
Daaronder Roel Willems (Syntrus 
Achmea Vastgoed, eigenaar van het 
Amstelplein) en  Maaike Kersten 
(Dorpscomité De Hoef en wijkcomi-
té Amstelhoek en Remco van Blaad-
eren (melkveehouder in Amstelveen 
en bestuurslid AGV van LTP Noord). 
Tevens was er door het college van 
B&W De Ronde Venen een brief ge-
stuurd naar de raadsleden met tal 
van bedenkingen tegen bepaalde 
delen van de plannen. Fractievoor-
zitter Klaas Bijlsma van Gemeente-
belangen kwalifi ceerde dit als stem-
mingmakerij en vroeg zich af waar 
de buurgemeente zich mee bemoei-
de.

Zorg om landbouwverkeer
Verder had het LTO Noord, afd. 
Noord-West Utrecht, een brief naar 
het college van Uithoorn gestuurd 
waarin zij haar zorgen uitte over de 
manier hoe het landbouwverkeer 
te zijner tijd de rivier Amstel vice 
versa moet oversteken als dat niet 
meer via de Prinses Irenebrug kan. 
Een optie zou zijn via de busbaan en 
de busbrug, maar deze laatste moet 
daarvoor in de breedte aangepast 
worden. Bovendien is er geen op- 
of afrit dan alleen ter hoogte van 

het busstation in Uithoorn. Via het 
aquaduct rijden is volgens de huidi-
ge provinciale regelgeving niet mo-
gelijk. Een alternatief is dat het land-
bouwverkeer dan ruim 20 minuten 
zou moeten omrijden (12 km enke-
le rit) via Vrouwenakker.  Wethouder 
Jeroen Verheijen liet en passant we-
ten dat het probleem is neergelegd 
bij de besturen van beide provincies 
die daarover op 12 december uit-
sluitsel geven. Toevallig op dezelfde 
datum wanneer de gemeenteraad 
defi nitief beslist over de plannen.

‘Place to be’
Buitengewoon positief over de plan-
nen was Jelle Schmidt, die namens 
veel ondernemers, verenigd in de 
SUB, zijn zegje deed. De samen-
bouw van beide dorpshelften en 
uitbreiding van het winkelbestand 
kan volgens hem niet snel genoeg 
gaan en veel ondernemers willen 
graag meedoen om winkelruimte te 
vullen of op een ander manier hun 
steentje bij te dragen. Hij pleitte er 
voor dat de consument binnen de 
grenzen van Uithoorn de dagelijk-
se boodschappen moet doen en wil 
winkelen. 

Opvallend mild was het betoog van 
Maaike Kersten die de afgelopen 
weken de plannen nog fel bekri-
tiseerde tijdens bijeenkomsten en 
met ingezonden brieven. Uit haar 
betoog bleek dat men in Amstel-
hoek en De Hoef op zich niet te-
gen de plannen van een compact 
Uithoorns centrum is, mits het cen-
trum goed bereikbaar blijft voor al-
le verkeer, veilige fi ets- en looprou-
tes kent, er geen ‘slalom’ komt in de 
parkeergarage en het landbouw-
verkeer ook normaal de Amstel kan 
passeren.



Gemeentehuis De Ronde Venen
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Gemeentelijke bekenDmakinGen
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

amstelhoek
Amstelkade 114 Plaatsen van een tuinafscheiding Bouwen W-2013-0621 24-11-2013

Mijdrecht
Hofland 160 vervangen van bestaand parkeer- Bouwen W-2013-0624 29-11-2013
 terrein voor onderheid betondek 
Tienboerenweg 13A Verbreden van een brug Bouwen W-2013-0622 25-11-2013

Wilnis
Wilnisse Zuwe 50 Bijplaatsen van graansilo’s Milieu W-2013-0618 21-11-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 naDeRe ReGels samen VooR DuuRzaam-pRijs
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 26 november 2013 hebben besloten 
tot vaststelling van de Nadere regels Samen voor Duurzaam-prijs. Met dit besluit worden regels gesteld waar-
binnen de gemeente de Samen voor Duurzaam-prijs organiseert. Doel van de wedstrijd is dat inwoners elkaar 
inspireren in duurzaamheid en uitgedaagd worden om in de vorm van een collectief initiatief hun ideeën uit 
te werken in concrete plannen. In 2013 en 2014 wordt een bedrag van in totaal e 10.000,- aan prijzengeld/
subsidie beschikbaar gesteld.
De  nadere regels zijn een uitwerking van artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde 
Venen 2013 en stellen nadere eisen aan de uitreiking van het prijzengeld. De regels treden op 5 december 
2013 in werking.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

 VeRleenDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Cornelis  Plaatsen van twee dakkapellen Bouwen W-2013-0603 25-11-2013
Beerninckstraat 10 op voor- en achtergevel 
Granaat 4 en 6 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2013-0540 25-11-2013
 voorgeveldakvlak van 2 woningen 

Vinkeveen
Groenlandse kade 9-13 Oprichten van een tijdelijke  Bouwen W-2013-0508 26-11-2013
 romneyloods RO (afwijken
  bestemming) 
Herenweg 56 Herstellen van oud voegwerk in de Monument W-2013-0523 25-11-2013
 voorgevel en aanbouw achterzijde 

Wilnis
Herenweg 153 Bouwen van een schuur Bouwen W-2013-0266 22-11-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 Wet milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- Multifill B.V. voor het adres: Communicatieweg 24, 3641 se mijdrecht, het wijzigen van circa 1000 m2 

opslagruimte in productieruimte voor het opslaan, mengen en afvullen van vloeistoffen en poeders (met 
name plantenvoeding)

- De heer M.P.M. Straathof voor het adres: tienboerenweg 22, 3641 Ra  mijdrecht, het wijzigen van het 
veebestand en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de paardenhouderij/pensionstalling

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk 
om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, t. 0346-260600.

openinGstijDen 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

Kerstklanken in de morgen
Mijdrecht - Op dinsdagmorgen 24 
december wordt in de gerestau-
reerde Janskerk in Mijdrecht ook dit 
jaar een bijzonder kerstconcert ge-
geven. De bekende organist Martin 
Mans en de jonge trompettiste Jan-
tine Kalkman geven dan een con-
cert, dat geheel in het teken van de 
kerst zal staan. Het programma be-
staat uit een aantal orgelimprovisa-
ties van bekende en moderne kerst-
liederen, verschillende kerstmelo-
dieën voor orgel en trompet en veel 
samenzang. Het concert begint om 
11.00 uur maar de kerk is open van-
af 10.00 uur. Aan iedereen die dat 

wil wordt vanaf 10.00 uur, in ge-
bouw Irene naast de kerk, een kopje 
koffie met kerstbrood (!) aangebo-
den. U kunt dan ook kennismaken 
met Martin en Jantine en vast met 
hen over het concert van gedachten 
wisselen.

Het concert is gratis toegankelijk. 
Dus een prima gelegenheid om op-
nieuw van het mooie orgel in de to-
taal gerestaureerde kerk te genie-
ten maar ook om samen de aloude 
en nieuwere kerstliederen te zingen.
U bent van harte welkom op maan-
dagmorgen vanaf 10.00 uur.

Kerstversieringen maken in 
NME centrum De Woudreus
Wilnis – Volgende week woensdag 
11 december kunnen kinderen van 
6 t/m 12 jaar in de kerstsfeer ko-
men in NME-centrum De Woud-
reus. De kinderen maken een deur-
krans en een raamhanger met ma-
terialen uit de natuur. Ze nemen ook 
een zelfgemaakte kaars en kaarsen-
houder mee naar huis. De middag 
begint om 14.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Deelnamekosten be-
dragen vijf euro. Er is plaats voor 25 
kinderen. Wil je meedoen, meld je 

dan snel aan. Dit kan telefonisch: 
(0297)273692 of per mail: nmeder-
ondevenen@odru.nl. Vermeld hier-
bij je naam, leeftijd en telefoonnum-
mer. Heb je zelf geschikte mate-
rialen uit de natuur of de tuin (zo-
als groene takken, bessen, dennen-
appels e.d.), neem ze dan mee. De 
Woudreus is gevestigd aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis, achter 
de Willisstee. De Woudreus is op 11 
december alleen open voor deelne-
mers aan de kerstmiddag.

W.I.K.: Komt een pot op het toneel...
Mijdrecht – Toneelvereniging WIK 
(Willen Is Kunnen) heeft de premie-
re opgevoerd van de komedie De 
Zevende Hemel, geschreven door 
Aris Bremer. 
De goedgevulde zaal gonsde van 
het geroezemoes. Bij de 3e bel van 
de souffleur verstomde het geluid. 
De actrices (zeven vrouwen en één 

muisstille man) hebben hun publiek 
weten te boeien met hun acteer-
talent. De ervaren speelsters heb-
ben hun beste spel laten zien, waar-
bij Sophie (Dorien Ros) opviel met 
haar Hercules. Op overtuigende wij-
ze wist ze het publiek mee te nemen 
in haar waan Kuul in een mandje te 
hebben. Anna (Ginneke van Die-

men) speelde de bitse lesbienne 
die geen man in haar buurt kon ver-
dragen. Mara-Joan (Wilma Kraan) 
als discipel van haar Guru verkeer-
de steeds in Mara totdat ze het licht 
zag en zich prompt ontdeed van 
haar merkwaardige kleding. Frou-
ke (Yvonne Valentijn) worstelde met 
een eetprobleem en werd hier door 

Lot op niet mis te verstane wijze 
mee geconfronteerd. Lot (José Ver-
kerk) slaagde erin notabene als ge-
detineerde op verlof, haar vleselijke 
behoeften op verleidelijke manier te 
etaleren. Haar schreeuw om warm-
te was voelbaar. 
WIK heeft de toekomst in huis ge-
haald: Tamara (Kelly Castien) debu-
tante bij WIK Toneel heeft het pu-
bliek overtuigd over toneeltalent te 
beschikken. Een jonge vrouw die 
beschikt over passie, een helde-
re luide stem en een rol kan neer-
zetten die aanspreekt. De bal ligt 
bij WIK het talent aan zich te willen 
blijven binden. 

Bijna in een adem hoort Trui (Shirley 
Heijne) in het rijtje van aanstormend 
talent. Het is haar 2e rol bij WIK To-
neel. Met haar fris ongedwongen 
spel dwong ze de juiste aandacht 
van de anderen af. Kelly en Shirley 
zijn de nieuwe loten aan de WIK-
toneelboom. Tot slot het gebruik 
van een voice-over (Frank Verkerk). 
De auteur van de Zevende Hemel 
zal zich gelukkig prijzen met deze 
krachtige stem. 
Souffleur van dienst was Theo Groe-
neveld. Het geluid, de verloting en 
financiën, externe contacten en nog 
veel meer zijn in vertrouwde handen 
van Aad Kruys.

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

GEEF VANDAAG NOG OP GIRO 999
of doneer online op www.vluchteling.nl

IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN
SOEDAN, SRI LANKA EN COLOMBIA ZIJN 
MILJOENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

Directe hulp bij acute nood



‘Alles onder één dak, 
dat geeft energie’

“Twee weken geleden is de bibliotheek van Bilthoven 
verhuisd. In het gloednieuwe pand, met de naam 
Het Lichtruim, komen veel functies samen. Naast de 
bibliotheek huist er een basisschool, een kinder- en 
naschoolse opvang, een centrum voor jeugd en gezin, 
een kunstencentrum, een muziekschool, een sporthal 
en een locatie van Reinaerde, waar met verstandelijk 
beperkten wordt gewerkt. Natuurlijk zijn we blij met een 
nieuwe plek voor de bibliotheek. Het gebouw is prachtig, 
het is er licht, er is voldoende ruimte voor evenementen 
en we zitten dichter bij onze doelgroep. Maar de grote 
winst zit ‘m in de kruisbestuiving. Zoveel partijen onder 
één dak versterken elkaar gigantisch. De aanloop van 
nieuwe mensen is enorm en de reacties zijn erg positief. 
Het barst hier dan ook van de energie!”

Lieneke Koot, Manager Bibliotheken bij Idea

Een cultuurhuis is een 
plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, kennis kunnen 
opdoen en waar tal van lokale 
activiteiten plaatsvinden. Een 
multifunctioneel gebouw waarin 
verschillende instellingen onder 
één dak zijn samengebracht. 
Samen ontwikkelen ze nieuwe 
ideeën, waarbij ze op een 
creatieve en verrassende manier 

gebruik maken van elkaars 
sterke punten. Kijk maar naar 
het voorbeeld in Bilthoven. Het 
resultaat voor u als inwoner: 
allerlei culturele, educatieve 
en medische voorzieningen 
blijven voor u beschikbaar en 
toegankelijk in een vaak modern 
en sfeervol gebouw. Een 
cultuurhuis draagt bovendien 
bij aan de leefbaarheid in kleine 

kernen en stadswijken. 
De provincie Utrecht vindt 
dit erg belangrijk en draagt 
dan ook fi nancieel bij 
aan de ontwikkeling van 
dergelijke verzamelplekken. 
Met als voorwaarde een 
multifunctionele opzet. Dat 
betekent dat een cultuurhuis 
minimaal 3 voorzieningen, 
waaronder een bibliotheek 

en een publieke ruimte, 
moet bundelen en dat 
ook het management 
en de programmering 
gemeenschappelijk moeten zijn.
Het cultuurhuis is in opmars. 
Niet alleen in Nederland, ook in 
bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, 
Scandinavië en Groot-Brittannië 
verrijzen steeds meer van deze 
bruisende ontmoetingsplaatsen.

Ontmoet elkaar in een cultuurhuis
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“De ChristenUnie is kritisch over de rol van de provincie 
rondom de cultuurhuizen. Wie is er eigenlijk aan zet? 
Voor mij is dat een belangrijke vraag. De provincie 
moet zich focussen op de bovenlokale functies van 
cultuurhuizen. Een lokaal cultuurhuis heeft echter zelden 
betekenis buiten de eigen gemeente. In dat geval is de 
gemeente zelf aan zet en niet de provincie. Zelfs niet 
met een zak geld.
Daar komt nog iets bij. Uit onderzoek blijkt dat het 
succes van een cultuurhuis juist staat of valt bij actieve 
betrokkenheid van de gemeente. Daar zit ook de 

angel. Het is aan gemeenten om hun cultuurhuizen te 
koesteren. Alleen zo blijven de 4,5 miljoen provinciale 
euro’s die in cultuurhuizen werden geïnvesteerd, van 
waarde.” 

Arne Schaddelee, statenlid voor de ChristenUnie

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Onlangs was ik bij de opening van cultuurhuis Het 
Lichtruim in Bilthoven. Een prachtig pand met een 
prettige atmosfeer: licht en ruim, precies zoals de naam 
belooft. Onder de 9 deelnemende organisaties zijn een 
basisschool, een Centrum voor Jeugd en Gezin en een 
geweldige bibliotheek. Er komen in Utrecht in totaal 
22 cultuurhuizen, waaraan de provincie 2003 – 2009, 
4,5 miljoen euro heeft meegefi nancierd. Meerdere 
organisaties onder een dak, leidt tot krachtenbundeling en 
(kosten)effi ciëntie. Dit is het zestiende cultuurhuis dat zijn 
deuren opent. Komend jaar volgen er nog zes. Geweldig 

dat zoveel gemeenten geïnspireerd zijn geraakt en dat 
er zoveel lokale samenwerking is ontstaan. Maar ik ben 
vooral blij dat er in onze provincie goede voorzieningen 
blijven bestaan die voor iedereen toegankelijk zijn.”

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Wie aan zet?’

‘Blij dat goede 
voorzieningen blijven 
bestaan’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 

Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



 

Regio – Komende zaterdag 7 de-
cember wordt de Ganzenexcur-
sie van de IVN Vogelwerkgroep ge-
houden in polder Groot Mijdrecht. U 
bent van harte uitgenodigd. Er wordt 
verzameld op de parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats Wilnis, 
langs de Ir. Enschedeweg. Vertrek 
8.30 uur, terug om uiterlijk 12.00 
uur. Warme kleding aan, koffie en 
een verrekijker mee. Informatie bij 
Tijs van de Berg (tel. 0619516230) 
en Gerrit Hiemstra (tel. 0297 285 
285). U hoeft zich niet aan te mel-
den en er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Op de website van IVN,  
www.ivn.nl/de-ronde-venen-uit-
hoorn/ leest u meer over de Vogel-
werkgroep.
Mocht bij slecht weer, regen of mist, 
de excursie afgelast worden dan 
staat dit ’s ochtends op de homepa-
gina van deze site.
Elk najaar komen ze weer terug uit 
het Hoge Noorden: van boven de 
Poolcirkel, waar ze hebben gebroed, 
worden de polders van De Ronde 
Venen bezocht door duizenden gan-
zen die hier overwinteren. Het zijn 
meestal kolganzen, opvallend door 
een witte vlek rond de snavelbasis 
( kol), roze snavel en zwarte stre-
pen op borst en buik. Soms zitten er, 
duidelijk zichtbaar door hun zwart-
witte tekening, brandganzen tussen. 
Kolganzen broeden in de zeer korte 
zomer in Noord-Rusland en Noord-
Siberië. Twee keer per jaar vliegen 
ze heen en weer, per reis tussen de 
3500 en de 5000 km. Als ze daar 
aankomen sneeuwt het nog en als 
ze, al of niet met jongen, vertrekken 
begint de eerste sneeuw te vallen. 

Als hun broedsel mislukt hebben ze 
geen tijd voor een nieuwe poging. 
In oktober komen de eerste gezin-
netjes hier aan, in november loopt 
het aantal snel op tot wel 10.000 vo-
gels in januari. Elders in Nederland, 
vooral Friesland en Zeeland, zitten 
enkele 100.000en kolganzen. Over-
dag zoeken ze voedsel op grasland 
of een pas gemaaide maïsakker, ’s 
nachts slapen ze op het open water, 
zodat bijvoorbeeld vossen ze niet 
kunnen verrassen in de slaap. Bots-
hol, de Waverhoek en de Nieuw-
koopse Plassen zijn in onze omge-
ving zulke slaapplaatsen. Als ze de-
ze plassen ’s morgens verlaten doen 
ze dat met veel gegak. Het is steeds 
weer spannend voor de plaatse-
lijke ganzenwatchers in welk wei-
land de ganzen neerstrijken om te 
eten: langs de Botsholse Dwarsweg, 
langs de Poelweg, op de Bovenlan-
den, in de Gagel?

Mijmeringen
December-
conversatie
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

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

buik, wit streepje op kop en een blauw bandje met naamkokertje.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Zwart-witte poes. Ze heet Bonny en is al 

wat ouder.

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

witte sokjes.
- Uithoorn; Valeriuslaan: Grijs cyperse kater. Hij heeft nu een 

bandje om van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Zwart-witte middelmaat poesje. Ze heeft 

bandje om van dierenbescherming.
- Uithoorn, J. v.d. Vondellaan: Zwart-witte kat. Hij heeft bandje om 

van dierenbescherming.
- De Kwakel, Iepenlaan: Oudere lapjespoes.

Het is zondagochtend, 1 december. Het 
voelt alsof het al weken lang december 
is. Alles en iedereen is druk. De prikkels 
stormen elke dag op je af in de vorm van 
het Sinterklaasjournaal, sinterklaasliedjes 
in de winkels, reclame voor sint en kerstcadeautjes en zo kan ik nog 
wel meer opnoemen. Een heerlijke tijd, maar ook een drukke tijd. Je 
moet je niet helemaal gek laten maken en wat energie overhouden 
om juist te kunnen genieten van deze drukte. Dus ga ik regelmatig 
op tijd naar bed en probeer ik zo heel nu en dan een bijzonder ex-
periment uit.

Uitslapen
Dat bijzondere experiment heet uitslapen. Voor velen heel gewoon 
en verre van experimenteel, maar als je eenmaal in een ritme zit van 
voor 7.00 wakker worden dan is dat het ritme. Voor mijzelf maar net 
zo hard het ritme voor de kinderen. Soms lukt het om aan te geven 
dat voor 8.00 s’ochtends mama niet gestoord mag worden, maar heel 
vaak mislukt dit jammerlijk. Want op een of andere manier zitten wij 
op de zaterdagschoenenroute van Sinterklaas en zijn pieten. Wat be-
tekent dat de kinderen hun schoenen op zaterdagavond mogen zet-
ten en ze op zondagochtend wakker worden en meteen maar aan 
een ding kunnen denken: WAT ZIT ER IN MIJN SCHOEN???
Wat volgt is de volgende conversatie.

Conversatie
- Mama, mama, mama?
- Hmmmmm...
- Mama, mag ik naar beneden, kijken wat er in mijn schoen zit?
- Grrmmm, hoe laat is het?
- Het is bijna half 8 mama, mag het, mag het, mag het?
- Wat hadden we gisteren afgesproken, mop?
- Dat we pas om 8.00 mogen kijken.
- En het is nu...?
- Half acht mama.

Een half uur later, op zeer luide toon
- Mama, het is 8 uur, we gaan naar beneden hoor !
- Hmmmm...
- Mamaaaaa, mama, mama we hebben wat in onze schoen.
- Fijn moppies, zucht.
- Mama, mama, mama, ik heb een chocoladeletter en een boek 

van het Sinterklaasjournaal en chocolademuntjes.
- Hartstikke leuk schat, maar mama probeert nog even te slapen.
- Mama, mama, mama, ik heb ook een chocoladeletter en een sint 

special van de Donald Duck en ook chocolademuntjes.
- Oh wat fijn, mop.
- Mama, ga maar weer slapen hoor, wij gaan spelen.

Moraal
Ja, en dan ben je natuurlijk hartstikke wakker, op zondagochtend, 8 
uur. En ook al vind ik het jammer dat ik wakker ben, toch heb ik een 
grote glimlach op mijn gezicht. Want zeg nou zelf, je kunt gewoon 
niet boos worden op het enthousiasme van de kinderen. Hun blij-
heid is gewoon aanstekelijk en het is natuurlijk geweldig leuk dat 
ze je meteen laten weten wat ze hebben gekregen. Misschien is dat 
wel het geheim van Sinterklaas: jong of oud, voor- of tegenstander, 
je gaat gewoon overstag voor zoveel blijheid, dankbaarheid en vro-
lijkheid!

De Strooppot bakt pannen-
koeken voor CliniClowns
De Hoef - Pannenkoekenrestaurant 
De Strooppot organiseert weer een 
leuke actie: pannenkoeken bakken 
en eten voor CliniClowns. Vanaf vrij-
dag 6 december tot en met vrijdag 
13 december (m.u.v. maandag 9 de-
cember, want dan is het restaurant 
gesloten) kunnen liefhebbers van 
een pannenkoek in ontelbare varia-
ties terecht bij de Strooppot aan de 
Oostzijde 42-43 in De Hoef. De ac-
tie is dat de tweede pannenkoek in 
principe gratis is! Bestelt u met z’n 
vieren vier pannenkoeken dan be-
taalt u voor slechts twee de gang-
bare prijs. Bent u met z’n achten, 
dan betaalt u er vier, enzovoort. De 
andere pannenkoeken zijn dan gra-
tis. Maar de actie voor CliniClowns 
is niet voor niets. “Wij vragen dan 
aan onze gasten wat zij hun ‘gra-
tis’ pannenkoek dan waard vinden 
in euro’s. Dat specifieke bedrag do-
neren wij dan aan de CliniClowns,” 
legt Strooppot eigenaar Marcel 
Kentrop uit. Hij is met zijn restau-
rant lid van de Vereniging van er-
kende pannenkoekenbakkers en via 
deze vereniging kwam hij in contact 
met de CliniClowns. Marcel maak-
te kennis met wat zij doen om ern-
stig zieke en gehandicapte kinde-
ren toch een beetje blij te maken 
en dat raakte hem. Ook de vereni-
ging zelf heeft het werk van de Cli-
niClowns omarmd. Marcel: “Kinde-
ren zijn immers ook onze doelgroep 
en aldus ontstond het idee om ons 
voor kinderen die ziek zijn in te zet-
ten via CliniClowns. Op die manier 

willen wij in december tussen de 
feestelijke data van Sinterklaas en 
kerst in iets organiseren voor dit 
goede doel. De maand december is 
ook voor veel mensen vaak een tijd 
van bezinning en aandacht voor el-
kaar. Daar past dan iets over heb-
ben voor een ander, in dit geval de 
CliniClowns, goed bij. Ons team is 
zelf ook heel enthousiast en wil zich 
daarvoor inzetten. We hopen met 
deze actie in elk geval een leuk be-
drag te kunnen doneren.”
Het komende jaar wil Marcel vaker 
leuke acties op touw zetten voor dit 
doel. “In april bestaan we 15 jaar 
en daar willen we ook onze gasten 
feestelijk van laten profiteren. Maar 
daaraan voorafgaand gaan we ook 
nog wat voor CliniClowns doen. Dan 
is het plan om een ‘Toet-pannen-
koek’ te gaan serveren met het no-
dige aan lekkers er omheen. Toet is 
de knuffel van de CliniClowns. Maar 
dat is pas in maart en dan pakken 
we weer heel leuk uit voor de kin-
deren,” laat Marcel weten. “Eerder 
en dat is al heel gauw in januari vol-
gend jaar, organiseren we weer de 
bekende Winterse Weggeefweken 
met pannenkoeken. Reden genoeg 
om vaak bij ons langs te komen.” Via 
Facebook kan men ook met de ac-
ties van De Strooppot kennismaken 
en natuurlijk door de sinds kort ge-
heel vernieuwde website te bezoe-
ken: www.strooppot.nl. Daar staat 
ook een filmpje van de CliniClowns 
op en een verhaaltje waarom De 
Strooppot zich daarvoor inzet.

Met De Zonnebloem naar 
een mooie kerstshow 
Uithoorn/Amstelhoek - Op vrij-
dag 29 november hebben 14 gasten, 
begeleid door 7 vrijwilligers van De 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek, een bezoek gebracht aan 
een kerstshow bij een groot tuin-
centrum in Ter Aar. Om ± 10.00 uur 
werd het vertreksein gegeven en 
vertrok het gezelschap met een rol-
stoelbus en in personenauto’s van-
uit Uithoorn. Bij aankomst werden 
de gasten onthaald op een kopje 
koffie met wat lekkers. Nadat ieder-
een had genoten van de koffie kon 
men gaan genieten van de mooie 
kerstshow van de zeer grote ves-
tiging van het tuincentrum. Het in 
miniatuur gebouwde dorpsgezicht, 
compleet met ijsbaan, had natuurlijk 
weer ieders aandacht. Maar er was 
meer, de prachtige kerstartikelen en 
de mooiste sierverlichting die op al-
lerlei manieren waren aangebracht, 
vonden de gasten ook prachtig. De 
meeste gasten, gezeten in hun rol-
stoel, genoten volop en werden door 
hun begeleidsters via sluiproutes op 

de mooiste plaatsen gebracht. Na-
tuurlijk werd er ook van de gele-
genheid gebruikgemaakt om nieu-
we kerstspullen en speciale kerst-
planten te kopen. Je kon aan de ge-
zichten van de gasten, maar ook van 
hun begeleiders, zien dat iedereen 
het geweldig naar de zin had. Tegen 
half een werd het tijd voor de lunch. 
In een gereserveerde ruimte werd 
lunch door de catering van het tuin-
centrum op een voortreffelijke wij-
ze verzorgd.
Een heel lekker soepje en daarna 
nog patat en een overheerlijke kro-
ket. Rond half drie waren de gas-
ten met hun begeleiders weer terug 
in Uithoorn. Dat de gasten genoten 
hadden bleek wel bij het afscheid. 
De vrijwilligers en chauffeurs wer-
den uitvoerig bedankt. Natuurlijk 
niet zo verwonderlijk.
De gasten zijn vaak niet in staat op 
eigen gelegenheid dit soort bezoe-
ken af te leggen. De Zonnebloem 
kan in dit soort gevallen een van 
haar taken goed invullen.

Ganzenexcursie Kolganzen

Taxatiemiddag
oude boeken, 

handschriften enz.
Uithoorn - Donderdag 12 de-
cember van 13.00 tot 16.00 
uur opent hotel restaurant Het 
Rechthuis aan Schans 32 in Uit-
hoorn haar deuren voor taxateur 
en veilinghouder Arie Molen-
dijk uit Rotterdam. Hij zal deze 
dag oude en zeldzame boeken, 
handschriften en of oude bijbels 
voor het publiek op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral ge-
specialiseerd in oude geschie-
denis, topografie, (staten)bijbels 
en theologie. Ook oude foto’s, 
ansichtkaarten en albums zijn 
welkom. Taxatie gebeurt zo mo-
gelijk aan de hand van bewijs-
materiaal uit recent verschenen 
veilingcatalogi. Een nauwkeu-
rige vaststelling van de waarde 
van boeken is afhankelijk van de 
druk en van de staat waarin het 
boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxa-

tiedagen uiterst zeldzame wer-
ken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken 
op.  Arie Molendijk geeft graag 
een deskundig advies meet be-
trekking tot restauratie van kost-
bare boeken, bijbels of boeken 
met een emotionele waarde. 
Het maken van een taxatierap-
port voor de verzekering is mo-
gelijk voor zeldzame boeken en 
bijbels en advies voor verkoop 
en inbreng voor een veiling. Voor 
taxatie of verkoop van een bibli-
otheek of een partij moeilijk te 
vervoeren boeken kan eventueel 
een afspraak worden gemaakt. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de omgeving en de koffie 
staat klaar.  Taxatieprijs bedraagt 
5 euro per persoon, ongeacht 
het aantal te beoordelen boeken.
U vindt het Rechthuis aan de 
Schans 32 in Uithoorn.

Familie-expositie ‘ExSTRAVERt’
De Ronde Venen - Zaterdag 14 en 
zondag 15 december is Art-Galerie 
‘Boven Verwachting’ uit Wilnis ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur voor 
een bijzonder Kunstweekend.

De kunstzinnige familie Straver be-
staande uit Marcel, zus Carolien, 
schoonzus Gemma en neef Tim to-
nen een overzicht van hun werk; 
voornamelijk bestaande uit abstra-
herende schilderijen, maar ook ex-
perimenteel foto- en videowerk 
worden getoond. Marcel behoor-

de bij de genomineerden tijdens de 
Groene Hart Kunstprijs 2013 terwijl 
het publiek hem ook online hoog 
waardeerde. Ook Carolien en Gem-
ma hebben al meerdere werken 
verkocht of in opdracht vervaar-
digd. Tim studeert nog aan de Ho-
geschool voor de Kunsten. Moeder/
schoonmoeder/oma Dora zal de ex-
positie zaterdag openen. De expo-
santen geven u zelf tekst en uitleg 
in de Art-Galerie die gevestigd is op 
de bovenverdieping van Herenweg 
298a. De toegang is gratis.

Cantare zingt Adventsviering
Mijdrecht - Komende zaterdag-
avond 7 december zingt Koor Can-
tare onder leiding van Theo van Dijk 
uit Mijdrecht in de Adventsviering 
van Katholiek Alternatief De Ron-
de Venen in de Veenhartkerk te 
Mijdrecht. Deze viering begint om 
19.00 uur en voorganger is oud-ka-
tholiek pastoor Henk Schoon. De 
Missa St. Hugonis van v.d. Peet staat 
op het programma, en mooie ad-

ventsliederen om mee te zingen, zo-
als ‘Al wie dolend‘ en ‘Kom tot ons, 
de wereld wacht‘. Verder klinken 
onder andere de koralen ‘Wie soll 
ich dich empfangen’ en ‘Wie schön 
leuchtet der Morgenstern’ van J.S. 
Bach. 
Het adres: Grutto 2a, Mijdrecht. Na 
afloop is er koffie en thee. U bent 
van harte welkom in deze sfeervolle 
adventsviering!
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Woningbouw Westerheul IV kan 
van start gaan
Vinkeveen - Tien jaar nadat de 
toenmalige gemeenteraad in sep-
tember 2003 het college van B&W 
een voorbereidingskrediet gaf voor 
het opstellen van een Nota van Uit-
gangspunten voor woningbouw op 
de locatie wat toen Westerheul IV 
werd genoemd, kan er nu eindelijk 
een begin worden gemaakt met de 
bouw van de eerste woningen aan 
de Voorbancken. In de eerste fa-
se gaat dat om 16 zogeheten ‘af-
bouwwoningen’, gerealiseerd door 
de Stichting Afbouwwoningen en 
gebouwd door Bouw- en Ontwikke-
lingsmaatschappij Vink + Veenman 
uit Nieuwkoop. Eengezinswonin-
gen in de vorm van koopwoningen, 
waarbij de eigenaren samen met de 
architect de woning naar hun eigen 
wensen kunnen indelen. Maar ook 
zelf dienen af te bouwen met (han-
dige) familieleden, vrienden en ken-
nissen. Dat scheelt aanzienlijk in de 
kosten.
Donderdag 28 november werd ten 
overstaan van een handjevol be-
langstellenden op symbolische wij-
ze de eerste paal geslagen voor dit 
project. Dat gebeurde met een ou-

derwetse houten stelling waar met 
mankracht het heiblok omhoog 
werd gehesen om daarmee een 
houten paal in de zompige grond 
te slaan. Even daarvoor had wet-
houder David Moolenburgh in zijn 
welkomstwoord aangegeven trots 
te zijn op het project en dat dit nu 
eindelijk zijn beslag krijgt. Hij zei blij 
te zijn dat in De Ronde Venen een 
mooie nieuwe woonwijk verrijst die 
past bij het landelijke karakter van 
Vinkeveen. Marcel van Asselen van 
de stichting Afbouwwoningen Wes-
terheul IV onderschreef deze woor-
den. “Met Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO), waaron-
der dit project valt, krijgen jonge 
mensen de gelegenheid om een ei-
gen woning te realiseren,” zo hield 
hij het gezelschap voor.

Onjuist persbericht
Waar in de verspreide persinforma-
tie door de gemeente gedeputeer-
de Ralph de Vries van de provincie 
Utrecht werd genoemd die even-
eens ‘een woordje sprak’, bleek hij 
totaal niet aanwezig bij de happe-
ning. Ook niet bij het gezamenlijk 

omhoogtrekken van het heiblok. Dat 
werd uitgevoerd door wethouder 
Moolenburgh, Marcel van Asselen 
met zijn twee kinderen en de heer 
Ferry Kelpin (van het gelijknamige 
aannemersbedrijf in Vinkeveen) met 
diens zoon. Toen de handeling ach-
ter de rug was schoof gedeputeer-
de De Vries alsnog snel even aan bij 
een fotomoment. Hij was door om-
standigheden verlaat…

De woningen zijn de eerste aanzet 
tot de bouw van een rustige groene 
wijk met een dorps karakter. Op bij-
na 8 hectare grond zullen in de loop 
van de tijd in totaal 270 woningen 
in verschillende uitvoeringen wor-
den gebouwd. Variërend van aan-
trekkelijke starters- en huurwonin-
gen tot lage appartementengebou-
wen en vrijstaande herenhuizen. In 
deze nieuwe woonwijk zet de ge-
meente extra in op duurzaamheid. 
Alle woningen in de wijk beschik-
ken straks over warmte en koeling 
die (deels) op duurzame wijze is op-
gewekt. Dit gebeurt door een warm-
te/koude opslag systeem (WKO) in 
combinatie met warmtekrachtkop-

peling en een collectieve warmte-
pomp. Als alternatief voor een aard-
gasnetwerk verwarmt het de wonin-
gen in de winter en koelt die in de 
zomer. De realisatie en technische 
instandhouding wordt uitgevoerd 
door Kropman Installatietechniek 
BV in opdracht van de gemeen-
te (eigenaar). Er is dus geen apar-
te gasvoorziening. Er wordt elek-
trisch gekookt. De woningen wor-
den energiezuinig gebouwd en er is 
minder energie nodig voor verwar-
ming en koeling.

Storingsgevoelig
Of je als bewoners van straks een 
grote woonwijk blij moet zijn met 
de afhankelijkheid van een derge-
lijk collectief warmte/koude opslag 
systeem is de vraag. Er zullen onge-
twijfeld systemen in het land zijn die 
prima functioneren, maar na enkele 
jaren zal het pompsysteem vervan-
gen moeten worden en dat is een 
dure grap. De kosten ervan worden 
in veel gevallen hoofdelijk omge-
slagen. Het systeem blijkt vaak ook 
storingsgevoelig. Een artikel in De 
Telegraaf van afgelopen woensdag 
27 november bewijst dit. In Putters-
hoek zit een complete woonwijk al 
maanden(!) in de kou. In 2009 werd 
het WKO systeem opgeleverd en in 
2010 waren de eerste klachten er al 
dat het niet functioneerde. Uit on-
derzoek blijkt dat een groot deel van 
de inmiddels 1.350 WKO’s in het 
land niet goed functioneert. Met de 
technologie blijkt in de praktijk ge-
regeld iets mis te gaan.
Zoals de laatste jaren aan het licht 
is gekomen in onder meer Zutphen 
(de wijk Teuge, al jaren een ellende, 
hele dure reparaties en hoge ener-
gierekeningen), Rijssen, Alphen aan 
den Rijn, Katwijk, Den Haag, Am-
sterdam-Oost en recentelijk in Put-
tershoek. Even googelen op het on-
derwerp en u leest het zelf. Het is 
voor de toekomstige bewoners van 
Westerheul IV te hopen dat tegen 
de tijd dat gebruik gemaakt gaat 
worden van dit systeem de techniek 
zover is voortgeschreden dat storin-
gen tot een minimum worden be-
perkt.

Basisschool de Schakel 
biedt passend onderwijs
Vinkeveen - Sinds dit jaar heeft het 
ministerie van OCW de site “pas-
send onderwijs” gelanceerd. Een 
onderdeel daarvan is de nieuwsbrief 
met een stukje ‘ouders en school 
aan het woord’. Deze maand zijn 
Margreet de Vries, IB’ er van basis-
school de Schakel in Vinkeveen en 
Willy van Putten, de moeder van de 
12 jarige Fleur van Putten aan het 
woord. Het interview met Margreet 
de Vries en Willy van Putten is te vin-
den op de website www.passendon-
derwijs.nl .
Binnen het onderwijs is veel te doen 
over ‘passend onderwijs’. Nog niet 
alle scholen zijn hier klaar voor. Ba-
sisschool de Schakel in Vinkeveen 
wel, zij passen dit al jaren toe. Op 
de Schakel kijken de leraren en be-
geleiders naar het kind zelf. Hoe het 
kind is, wat een kind al goed kan 
en waar en hoe zij het kind kun-
nen helpen bij de dingen die moei-

lijker gaan. Ook besteedt de Scha-
kel veel aandacht aan het ontzorgen 
van de leraren, vertelt Intern bege-
leider Margreet de Vries in het stuk 
op de website van ‘passend onder-
wijs’. Leerlingen die extra zorg no-
dig hebben worden regelmatig uit 
de klas gehaald om onder bege-
leiding van de IB-er te werken. Dit 
wordt bewust onder schooltijd ge-
daan, omdat de Schakel vindt dat 
de kinderen in hun vrije tijd gewoon 
moeten kunnen spelen. Soms wordt 
er gebruikgemaakt van een externe 
remedial teacher. Er vindt regelma-
tig overleg plaats met alle partijen 
die betrokken zijn bij de leerling. Dit 
overleg wordt bewust na schooltijd 
gedaan, zodat de leraar, de remedi-
al teacher, ouders en intern bege-
leider er allemaal bij aanwezig kun-
nen zijn. Voor meer informatie over 
dit artikel verwijzen we u naar www.
passendonderwijs.nl.

VeenLanden College stevent af op
een groot succes

Mijdrecht - Was de opbrengst voor 
Serious Request in 2011 een bepaald 
niet onverdienstelijke 35.000,00 eu-
ro, dit jaar lijken de leerlingen van 
het VeenLanden College niet te stui-
ten en dit bedrag nog ruimschoots 
te overtreffen. Op beide locaties zul-
len teams van 10 personen 24 uur 
lang sporten. Het gaat om leerlingen 
van de bovenbouw en het perso-
neel. Het startschot daarvoor wordt 
gegeven op donderdag 19 decem-
ber om kwart over 8. Elke team is 
nu druk bezig het 1000,00 euro in-
leggeld te verzamelen, bij familie, 
vrienden, bedrijven en andere spon-
sors. Soms doen ze er klussen voor, 
zoals Team Beauty & the Brains dat 
dit weekend maar liefst twee tuinen 
onder handen nam en daarmee de 
laatste euro’s binnengesleept heeft. 
Team Rambo heeft zelfs al meer dan 
1200 euro voor Serious Request. 

Hun motto is ‘Wherever there’s shit, 
Team Rambo deals with it’. En dat 
stralen ze ook uit. Team 91C heeft 
hun team zo genoemd omdat het 
mooi rijmt op diarree. Zij hebben 
al 1050,00. Ze doen mee omdat het 
goed is voor hun chakra’s en karma. 
En zo zijn er nog meer dan 40 teams, 
allemaal op zoek naar sponsors, al-
lemaal trappelend om te mogen be-
ginnen aan de sportmarathon.

Petflessen
De leerlingen van de onderbouw 
zijn begonnen met hun petflessen-
actie, dus De Ronde Venen kan de 
leerlingen aan hun deur verwach-
ten. De onderbouw heeft maan-
dagavond 19 december tot 23.00 
uur een schoolfeest, waarbij de 
grote winnaar bekend wordt ge-
maakt van de onderbouwactie, die 
mee mag naar Leeuwarden de vol-

gende dag. Zijn er nog bedrijven 
of particulieren die een team wil-
len sponsoren of op een andere wij-
ze een bijdrage wil leveren aan de 
actie van het VeenLanden College, 
dan kunnen zij op de website van 
de school sr13.veenlandencollege.nl 
een sponsorbedrag overmaken. Te-
vens op de website: een actiewin-
kel waar geboden kan worden op 
goederen en diensten. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan een golfles, een 
kunstwerk, een wakeboard clinic en 
zelfs een kinderwagen. In de vroe-
ge morgen van vrijdag 20 december, 
om 4.30 uur gaat een groep docen-
ten met de fiets op weg naar Leeu-
warden, waar ze zo’n 7 uur later bij 
het Glazen Huis hopen te zijn, om 
daar samen met de leerlingen (die 
wel per auto worden vervoerd) het 
bedrag aan te kunnen bieden. Ook 
deze groep kan gesponsord wor-
den; het zou leuk zijn als ze met hun 
inspanningen nog een mooi bedrag 
binnenhalen voor Serious Request. 
Tot slot is het VeenLanden College 
nog op zoek naar bij uitstek sportie-
ve vrijwilligers die willen helpen bij 
de sportmarathon van 24 uur. Ook 
is nog andere hulp denkbaar: bij-
voorbeeld catering en verzorging. 
Zij kunnen zich allen aanmelden via 
sr13@hetvlc.nl. Elk jaar sterven er 
ruim 800.000 kinderen aan de ge-
volgen van diarree. Serious Request 
2013 vraagt dit jaar aandacht voor 
dit grote probleem. Het VeenLanden 
College zet zich in voor deze actie 
en is er met uw hulp helemaal klaar 
voor. Help het VeenLanden College 
Serious Request te steunen!

Mijdrecht - Zomaar onverwacht 
kwamen op donderdag 28 novem-
ber vier Pieten de R.-K. Driehuis-
school aan Bozenhoven binnen-
wandelen. In groep 1 en 2 deden de 
Pieten met de hele klas een polonai-

se. De groepen 3, 4 en 5 hebben een 
stevige work out gehad.
De groepen 6, 7 en 8 mochten sa-
men met de pietermannen laten ho-
ren hoe goed ze hebben leren zin-
gen.

Zaterdag kerstmarkt in 
Zorgcentrum Zuiderhof
Vinkeveen - Jaarlijks vindt in Zorg-
centrum Zuiderhof in Vinkeveen de 
kerstmarkt plaats. De kerstmarkt 
vindt dit jaar plaats aanstaande za-
terdag 7 december. Het wordt een 
waar feest in kerstsfeer waar jong 
en oud van harte welkom zijn. Er is 
veel te zien én genoeg te doen: het 
bekende enveloppenspel en het rad 
van avontuur waar leuke prijzen te 
winnen zijn. Er staan diverse kra-
men met o.a. kerststukjes, kerst-

kaarten, sieraden, kleding en quil-
ten. Ook het Rode Kruis en Fashion 
Mode kleding zijn aanwezig. Voor 
de inwendige mens is er vanaf 12.30 
uur erwtensoep en brood met spek. 
En als u dat niet lekker vindt zijn er 
ook Berliner bollen bij de koffie. 
Dus heeft u aanstaande zaterdag 7 
december zin in een gezellige crea-
tieve dag, kom dan tussen 10.30 en 
16.00 uur naar Zorgcentrum Zuider-
hof aan de Futenlaan 50. 

Pietenrace op de 
Driehuisschool
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Kinderen van Willespoort 
zwaaien hun juf Miek uit
Wilnis - Na een heel lange carriè-
re is juf Miek van Muiswinkel van 
basisschool Willespoort aan Vos-
sestaart vrijdag 29 november met 
pensioen gegaan. Op haar laatste 
werkdag vormden alle leerlingen 
een speciale erehaag voor haar. Tij-
dens een rondgang langs alle groe-
pen kreeg juf Miek van de kinde-
ren door middel van liedjes, dans-
jes, gedichtjes en muziek een geva-
rieerd afscheid gepresenteerd. Met 
een high-tea nam zij vervolgens ook 
uitgebreid afscheid van de kleuters 
van haar eigen groep en hun ou-
ders. Miek begon in 1969 als leer-
kracht op een kleuterschool in Wil-
nis. Na de geboorte van haar kinde-
ren stopte zij een aantal jaren met 

haar werk. In de jaren tachtig was zij 
op OBS Willespoort enige tijd werk-
zaam als NT2- leerkracht voor an-
derstalige kinderen. Daarna kreeg 
zij daar een kleutergroep onder haar 
hoede. Het onderwijs aan deze leef-
tijdsgroep heeft haar altijd bijzonder 
aangesproken. Met veel enthou-
siasme begeleidde zij zo lange tijd 
veel kleuters bij hun start in het ba-
sisonderwijs. Haar kunstzinnigheid 
en creativiteit waren voor het team 
dikwijls een belangrijke inspiratie-
bron bij allerlei projecten en activi-
teiten. Gelukkig heeft Miek aange-
geven ook in de toekomst op dit ge-
bied haar steentje op OBS Willes-
poort van tijd tot tijd te willen blij-
ven bijdragen.

Opening nieuwe locatie 
van Het VerkeersCollege
Mijdrecht - Het VerkeersCollege is 
in 2008 begonnen met rijlessen ver-
zorgen. 

In 2009 werd een locatie in 
Mijdrecht geopend. Nu 4,5 jaar la-
ter is Het VerkeersCollege de groot-
ste rijschool in Mijdrecht met 15 
lesauto’s, aanhangwagens, brom-
fietsen, motoren, een vrachtauto en 
een rijsimulator. Vanwege dit gro-
te succes is de locatie aan de Groot 
Mijdrechtstraat 39 te klein gewor-
den. Daarom zullen vanaf 1 decem-
ber de activiteiten van Het Verkeers-
College in Mijdrecht, gaan plaats-
vinden vanuit het nieuwe hoofdkan-
toor op de Diamant 6 in Mijdrecht. 
Dit is tegenover het VeenLanden 
College, in de ‘oude’ Dansschool 
van Jan Verburg. Het pand is de af-
gelopen weken van binnen hele-
maal verbouwd en aangepast aan 

de nieuwe bestemming. Van Dans-
school naar Verkeersschool. Door 
de verbouwing zijn er in het pand: 
twee theorielokalen, een grote kan-
tine, een simulatorcentrum, een the-
oriecentrum en verschillende kan-
toorruimtes beschikbaar.

Open dag
Bent u benieuwd naar hoe het er nu 
uitziet, of wilt u informatie over de 
verschillende opleidingen van Het 
VerkeersCollege? Kom dan naar 
de opening. Ook is het dan moge-
lijk een gratis rijtest met de auto, 
vrachtauto of rijsimulator te doen. 
Vrijdag 6 december van 16.00 tot 
20.00 uur staan de instructeurs van 
Het VerkeersColllege en natuurlijk 
ook een hapje en een drankje voor u 
klaar. Er zijn deze dag speciale ope-
nings/kortingsacties voor de ver-
schillende opleidingen.

Afvallen bij Slimness
Mijdrecht - Afvallen doe je bij 
Slimness in Mijdrecht. Daar zijn Ol-
ga, hiernaast op de foto, en Esther 
weer het levende bewijs van. Ol-
ga verloor 13,1 en Esther 11,4 ki-
lo tijdens de cursus van 10 we-
ken afvallen in groepsverband. Al-
le andere resultaten van de groep 
met de ‘voor en na’-foto staan op 
de website. Op woensdag 8 janu-
ari beginnen er weer nieuwe cur-
sussen. Geef je op via de website  
www.slimness.nl of kom naar de 
open dag op dinsdag 14 december! 
Hier kan je kennismaken met Slim-
ness, gratis wegen en je startdatum 
afspreken.

Toneelvereniging
Altovi krijgt hulp van 
Amerpoort en Zideris

De Ronde Venen – Toneelvereni-
ging Altovi heeft de hulp ingeroe-
pen van Amerpoort en Zideris voor 
het bouwen van het décor voor het 
toneelstuk ‘Pietenpakhuis Penarie’, 
waarvoor De Boei moest worden 
omgetoverd tot Pietenpakhuis. 
Altovi speelde het stuk voor de drie 
Vinkeveense basisscholen. Het was 
een groot succes en de kinderen 
genoten van het spannende spel, 

want Zaza Zadelpijn probeerde het 
pakhuis in te pikken, maar dat is 
haar gelukkig niet gelukt.

De cliënten van de dagbesteding 
van Amerpoort in Vinkeveen en Zi-
deris in Mijdrecht hebben hard 
meegewerkt aan het inpakken van 
de cadeaus voor het pakhuis. Zo-
veel cadeaus bij elkaar heeft nie-
mand ooit gezien!

Atelier54 exposeert in 
Café Stee-Inn
Wilnis - In de maanden december, 
januari en februari exposeert Ate-
lier54 in Café Stee-Inn in Dorps-
centrum Willisstee te Wilnis. En daar 
zijn Annie en Henk Overbeeke, die 
samen Atelier54 vormen, blij mee. 
Atelier54 laat nu schilderijen zien. 
De foto’s die Henk maakt, bewaren 
ze tot een volgende keer. Het zijn 
schilderijen geschilderd met acryl- 
of aquarelverf. Aquarelverf is mis-
schien minder hard van kleur dan 
acrylverf, maar minstens zo spre-

kend. De schilderijen hebben als 
onderwerp: landschappen uit de 
regio, mythologische figuren, mu-
ziek… 
Weet je wat? Kom vanaf vandaag 
kijken in Café Stee-Inn aan de Pieter 
Joostenlaan 24 in Wilnis op: maan-
dag van 9.00 tot 19.00 uur, dinsdag: 
van 19.00 tot 00.00 uur, woensdag 
van 19.00 tot 22.00 uur, donderdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 
tot 00.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 
00.00 uur.

Groep 8 van Julianaschool haalt 514,21 euro op!

Leerlingen in actie voor de Filipijnen
Wilnis - Kort na de ramp op de Fili-
pijnen zijn de kinderen van groep 8 
van de Koningin Julianaschool aan 
de Stationsweg een actie gestart 
voor de slachtoffers.
Sommige kinderen hadden het idee 
om lege flessen op te halen en het 
statiegeld te sparen. Anderen wil-
den cupcakes bakken en die gaan 
verkopen. Weer een ander ging 
klusjes doen waarmee geld ver-
diend werd. Een jongen had de auto 
van zijn vader gewassen en doneer-
de het geld voor het goede doel! Al-
le ideeën waren geweldig! De kin-
deren hebben hun talenten gebruikt 
om veel geld op te halen. Ze heb-
ben uiteindelijk het prachtige be-
drag van 514,21 opgehaald. Dit geld 
zullen ze overmaken aan de organi-
satie ZOA die er hopelijk heel veel 
mensen op de Filipijnen mee kan 
helpen!

We hopen en bidden dat deze bij-
drage van de leerlingen iets goeds 
teweeg brengt op een plaats waar 
heel veel hulp nodig is!

Jozefschool is nu 100 
procent ANWB Streetwise
Vinkeveen - Donderdagochtend 
kregen alle leerlingen van de Jozef-
school aan het Tuinderslaantje tege-
lijkertijd een geweldige praktische 
verkeersles.
De ochtend was georganiseerd 
door de verkeerscommissie van de 
school, bestaande uit leerkrachten 
en ouders, in samenwerking met de 
ANWB. Elke groep kreeg les op het 
eigen niveau. Zo leerden de kleuter-
klassen bijvoorbeeld alles over veilig 
oversteken, de groepen 5 en 6 alles 
over de remweg van voertuigen en 
de hoogste groepen alles over veilig 
fietsen. Dit laatste is extra belang-
rijk, omdat deze kinderen binnen-
kort veelal op de fiets naar de mid-
delbare scholen zullen gaan.
Er werden vaardigheden geoefend 
zoals goed over je schouder kij-
ken, rijden met twee handen aan 
het stuur of met een zware rugzak 

en bijvoorbeeld over schuine stoe-
pen rijden. 
De verkeersles sloot prima aan op 
de ‘bikecheck’ van vorige week, 
waarbij de fietsen en kinderen wer-
den gecontroleerd op zichtbaar-
heid en technische punten als: doet 
de lamp het, staat het zadel niet te 
hoog of te laag, zit het stuur goed 
vast en nog veel meer.
Ook werd de i-check gedaan; de 
kinderen konden hierdoor mer-
ken of ze goed konden zien. Want 
je ogen zijn natuurlijk belangrijk in 
het verkeer. De kinderen vonden het 
super leuk om de ANWB Streetwi-
se te doen.
Als klapstuk mochten de kinderen 
een rondje rijden in een elektrisch 
autootje, met een elektrische step, 
of een noodstop maken in een les-
auto. Wat een leerzame en specta-
culaire ochtend!

Leuke koopjes’kerstmarkt’ 
bij Mandy Leek
Mijdrecht - Als Sint Nicolaas op 6 
december weer vertrekt uit Neder-
land, schakelt de middenstand snel 
over naar het kerstgebeuren. Inte-
rieurs & Meubelstoffeerderij Man-
dy Leek aan de Nijverheidsweg 16 
is er een van en haakt hier als geen 
ander op in met een leuke maar 
vooral interessante kerstmarkt. Die 
wordt binnen in het pand gehouden 
op donderdag 12, vrijdag 13 en za-
terdag 14 december van 10.00 tot 
18.00 uur. Interessant in de zin dat 
men feestelijke prijsjes betaalt voor 
restanten kerstartikelen die Man-
dy Leek nog heeft overgehouden uit 
haar winkel aan het Haitsmaplein. 
Waaronder: kaarsenhouders, kerst-
kransen, waxinelichtjeshouders, 
geurkaarsjes, kerststalletjes, beeld-
jes, kerstvaasjes, grote kerstmanfi-
guren, kunstkerstbomen, miniatuur 
jazz straatorkesten zoals die in New 
Orleans in het echt te zien zijn, en-
zovoort, enzovoort. Maar ook nog 
allerlei leuke woondecoraties als 
lampen en lampenkappen, kussen-
hoesjes en dergelijke. Alles gaat in 
de uitverkoop. Een en ander wordt 
uitgestald op gezellig aangeklede 
tafels. Een eenvoudige ‘kerstmarkt’ 
zonder opsmuk maar met een aar-
dig en divers aanbod. Het zijn alle-
maal aanbiedingen. Reden genoeg 
om er eens vrijblijvend te kijken of 
er wat voor u bij is.

Koopjes
“Sinds dat wij een half jaar geleden 
verhuisd zijn naar deze locatie gaan 
wij ons helemaal richten op het stof-
feren van meubels en de aankleding 
van het interieur in de woning. Ver-
koop van losse artikelen als kerst-

spullen en andere woondecoraties 
behoren niet meer tot de bedrijfsac-
tiviteiten. Die verkopen we nu uit te-
gen heel leuke prijsjes. Koopjes dus. 
Liefhebbers kunnen op de vermel-
de dagen heel goedkoop hun slag 
slaan in diverse kerstartikelen. En 
op=op,” laat Mandy weten. Zij heeft 
de nieuwe ruimte hard nodig voor 
het stofferen van meubels, kussens 
voor caravans en boot en artikelen 
voor woninginterieur.
Op verzoek kan Mandy voor lief-
hebbers ook nog artikelen van het 
merk Claire & Eef bestellen. Zoals 
kussenhoesjes en bedspreien die 
erg gewild waren bij haar klanten. 
“Er was altijd veel vraag naar artike-
len van dit merk en ik kan die nog 
steeds bestellen voor degenen die 
dat willen. Die moeten mij dan maar 
even bellen of langskomen,” aldus 
Mandy.
U vindt de showroom met de kerst-
artikelen - annex stoffeerderij - van 
Mandy Leek aan de Nijverheids-
weg 16 in het oude industriege-
bied van Mijdrecht. Vanaf de roton-
de Mijdrecht even voorbij Walraven 
bij tuinmeubelzaak F&C rechtsaf 
de Nijverheidweg op. Tweehonderd 
meter verder tegenover Smit & Dor-
las koffiebranders rijdt u het dood-
lopende straatje in. U vindt Mandy 
Leek aan uw rechterhand.

U bent niet alleen welkom op de 
‘kerstmarktdagen’, maar ook tij-
dens de reguliere openingstijden 
op di t/m vrij van 10.00-18.00 uur. 
Za. van 10.00-17.00 op afspraak. Of 
kijk op de website: www.mandyleek.
nl. Een afspraak maken kan ook:  
06-11138949.
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Kerstconcert ‘Sing Noël’
De Ronde Venen - Zaterdag 14 
december organiseert koor Eigen 
Wijs in samenwerking met Cultura 
De Ronde Venen een kerstconcert 
in de R.K. Heilig Hartkerk in Vinke-
veen.
Dit jaar treedt het koor samen met 
met Braq uit Vinkeveen en de Ab-
couder Harmonie op. 

Het wordt een afwisselend pro-
gramma, waarbij de groepen af-
zonderlijk hun liederen laten ho-
ren, maar ook gezamenlijk optre-
den. Het publiek zal nog verder op-
gaan in de kerstsfeer wanneer het 
uitgenodigd wordt om met enke-
le traditionele kerstliederen mee te 
zingen. Aanvang 20.30 uur, de kerk 

is open om 20.00 uur. Kaarten à 7,50 
euro (inclusief koffie of thee) zijn 
verkrijgbaar bij Drogisterij de Bree 
(Vinkeveen), Boekhandel Mond-
ria (Mijdrecht), Drogisterij Nagte-
gaal (Wilnis), de Readshop (Abcou-
de), De Vijf Bogen (Baambrugge), 
via Cultura of voor aanvang van het 
concert aan de deur.

Pietenochtend op de Prinses 
Wilnis - Het is op de Prinses 
Beatrixschool in Wilnis altijd feest 
als de Pieten op de Pietenochtend 
zijn geweest. Ieder jaar organise-
ren het team en de ouderraad met 
de hulp van een heleboel ouders 
een gezellige Pietenochtend voor 
de onderbouw. Dit jaar kwamen vo-
rige week vrijdag 29 november een 
heleboel kleine Pietjes naar school 
waar allerlei leuke spelletjes klaar-
stonden zoals stoelendans, peper-
notenrace, pakjes inpakken en nog 
veel meer. Terwijl iedereen druk be-
zig was kwamen er 2 echte Pieten 
binnen die gezellig meededen.
Toen de Pieten weer naar huis gin-
gen vertelden ze dat ze op 5 de-
cember terugkomen en dan de sint 
meenemen.

Proostdijschool bezoekt 
‘doe meer met afval’-bus

Mijdrecht - Afgelopen week heb-
ben de groepen 8 en 4-5 van de 
Proostdijschool door middel van het 
volgen van voorbereidende lessen 
kennisgemaakt met de verschillen-
de mogelijkheden om afval te recy-
clen. Om de kinderen nog bewus-
ter te maken van het zuinig omgaan 
met de natuur en onze leefomge-

ving werd een bezoekje gebracht 
aan de afval-bus. Dit initiatief van de 
Utrechtse gemeenten wil kinderen 
bewuster maken van hun gedrag 
ten aanzien van afval. In en rond de 
bus waren verschillende activiteiten 
en spelletjes opgesteld die door de 
kinderen konden worden gedaan. 
Met veel enthousiasme gingen de 

leerlingen hiermee aan de slag. Aan 
het eind van het bezoek was er ge-
legenheid om met elkaar bij de bus 
op de foto te gaan, waarbij één leer-
ling in de ‘groenbak’ mocht plaats-
nemen. Een informatieve middag 
waarbij op een leuke manier werd 
uitgelegd welke materialen hoe ge-
recycled kunnen worden.

Boots apotheek Vinkeveen start met 
servicepunt in Wilnis
Vinkeveen/Wilnis - Boots apo-
theek Vinkeveen gaat vanaf aan-
staande maandag 9 december ook 
geneesmiddelen afleveren in Wil-
nis. Klanten kunnen hun medica-
tie ophalen in het Boots Servicepunt 
in drogisterij De Nagtegaal, Dorps-
straat 30 in Wilnis. Indien nodig kan 
de medicatie ook bezorgd worden. 
In december is het Boots Service-
punt elke werkdag geopend van 
15.30 – 17.30 uur. Vanaf januari 2014 
zal het servicepunt ook ‘s ochtends 
van 10.30 – 12.30 uur geopend zijn.
Apotheker Dirk-Jan Wiegman: “We 

merken al een tijdje dat er in de om-
geving van Wilnis onrust bestaat 
over de beschikbaarheid van farma-
ceutische zorg. Binnenkort gaat de 
huidige en enige apotheek in Wilnis 
sluiten. Persoonlijke farmaceutische 
zorg op korte afstand zoals de men-
sen in de apotheek gewend zijn, is 
er dan niet meer.” Boots apotheek 
Vinkeveen snapt de onrust hier-
over en wil deze graag wegnemen. 
Wiegman: “Om deze reden openen 
we per 9 december 2013 een Boots 
Servicepunt in drogisterij De Nagte-
gaal. Bij dat Servicepunt kunnen de 

mensen net zoals ze nu bij de apo-
theek gewend zijn hun herhaal- en 
spoedmedicatie afhalen.” 

Servicepunt
Mensen die gebruik willen ma-
ken van het Boots Servicepunt in 
Wilnis, kunnen zich inschrijven bij 
Boots apotheek Vinkeveen. Bij in-
schrijving kan men aangeven dat 
men gebruik wil maken van Boots 
Servicepunt Wilnis. Het inschrijf-
formulier kan worden opgevraagd 
in Boots apotheek Vinkeveen, het 
Boots Servicepunt in Wilnis of wor-
den gedownload via de website van 
de apotheek. Inschrijving zorgt er 
automatisch voor dat men ook ge-
bruik kan maken van alle servi-
ces die Boots apotheek Vinkeveen 
biedt. Wiegman: “Denk hierbij aan 
een persoonlijk medicijnconsult, 
een herhaalservice waarbij de apo-
theek ook de recepten aanvraagt 
bij de huisarts, medicatiecontro-
le op geneesmiddelen die mensen 
zonder recept kopen of bezorging 
per brievenbus.” Het Boots Service-
punt zal in december geopend zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 
15.30 – 17.30 uur en vanaf janua-
ri 2014 ook van 10.30 – 12.30 uur. 
Afhankelijk van de vraag zullen de 
openingstijden verruimd worden.

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal ge-
vestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door mid-
del van een kort profi el redac-
tioneel worden belicht.

De Trends Only Outlet in winkel-
centrum De Lindeboom behoort 
tot het Juwelencentrum Mijdrecht, 
gevestigd in de Dorpsstraat. Die 
vestiging is er een waar liefheb-
bers van de klassiek gouden sie-
raden, juwelen en trouwringen te-
recht kunnen. Of ‘oud goud’ tegen 
een mooie prijs kunnen verkopen 
en/of prachtige unieke sieraden op 
een speciale website te koop kun-
nen aanbieden. Want Juwelencen-
trum Mijdrecht fungeert tevens als 
een juwelenmakelaar. Trends On-
ly is er voor hen die trendy siera-
den van andere materialen dan 
goud en edelstenen op prijs stellen. 
Heel mooie fashion sieraden tegen 
aantrekkelijke prijzen. Trends On-
ly heeft momenteel heel veel in de 
aanbieding tijdens de ‘sale’ weken. 
Er vindt een uitverkoop van siera-
den plaats, zoals van het merk Pan-
dora, om plaats te maken voor een 
ander aanbod en merken sieraden. 
Voornamelijk van zilver in moderne 
versies, dus trendy, maar ook unie-
ke stukken uit het verleden. “Ech-
te, dus niet nagemaakte, want ons 
hart ligt bij al het moois wat ook 
in het verleden is gemaakt. Jaren-

lang hebben wij als Juwelencen-
trum veel zilveren voorwerpen en 
sieraden ingekocht, waaronder die 
uit ‘grootmoeders tijd’. Dat heeft 
een poosje gelegen. Totdat wij ont-
dekten dat er heel mooie sieraden 
bij zijn die nu ineens enorm ge-
wild zijn,” laat winkeleigenaar Ed 
Koek weten. “Het zilver wordt in ei-
gen beheer behandeld zodat het er 
weer als nieuw uitzien. De sieraden 
worden echter niet tegen nieuw-
waarde verkocht maar juist tegen 
heel aantrekkelijke prijzen. Dat be-
tekent dat liefhebbers hier voor 
een relatief laag bedrag een paar 
heel mooie sieraden kunnen ko-
pen. Omdat ze uit onze eigen voor-
raad komen zijn ze nergens anders 
te koop. Wij hebben er zoveel van 
dat we besloten hebben het karak-
ter van de winkel ook een beetje 
aan te passen. Trends Only wordt 
nu ook meer ’Trends van Toen’. Ik 
denk dat wij daarmee veel men-
sen een plezier zullen doen.” Koek 
benadrukt dat ook trendy sieraden 
in het assortiment zullen blijven, 
waaronder ook horloges.

Zilver is ‘in’
Voorbeeld van het moderne aan-
bod aan betaalbare sieraden is de 
lijn van New Bling, met ringen, oor-
ringen, hangers en armbanden in 
de series tijdloos, klassiek en chi-
que, maar toch trendy. Schitteren-

de sieraden in diverse materialen, 
staal en zilver met halfedelstenen. 
Weer anders zijn kleurrijke arm-
banden met zoetwater parels. Er 
zijn prachtige limited edition arm-
banden, stalen armbanden met ke-
ramiek, allerlei must haves, schit-
terende toppers, elegante zilveren 
armbanden met een rosé onder-
grond, combineerbare armbanden 
met agaat en rosekwarts of onyx 
en wit agaat, mooie zilveren ringen, 
hangers met hartjes enzovoort. Dat 
alles is tegen heel betaalbare out-
let prijzen bij Trends Only verkrijg-
baar.
“Wij willen bij Trends Only een heel 
andere kant van het juwelenvak la-
ten zien. In de loop van de jaren 
zijn er heel veel mooie dingen in 
zilver gemaakt. Die willen we weer 
onder de aandacht brengen en zo-
iets pakt ook goed uit voor onze 
klanten. Het blijkt dat zij deze unie-
ke sieraden op prijs stellen en kun-
nen daarvoor uitsluitend bij ons te-
recht.” Aldus Ed Koek die het win-
kelgebeuren in Trends Only (en 
‘van Toen’) overlaat aan Marleen 
van de Kraats die zelf ook goud- 
en zilversmit is en van de hoed en 
rand weet.

Meer weten?
Kijk op de website:
www.trendsonly.nl
of 0297 - 256560

Trends Only Outlet
Sieraden van vroeger en nu

IN UITVOERING

Braderie in Het Hoge Heem 
heel gezellig verlopen
Uithoorn - De braderie afgelopen 
zaterdag in Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem was een succes. Al be-
gon het om 10.30 uur wat aarze-
lend, al gauw was het gezellig druk 
met bewoners en mensen van bui-
tenaf. De veelzijdigheid aan kraam-
pjes maakte het zeer de moeite 
waard rustig rond te lopen. Door het 
meevallende weer was het ook bui-
ten goed vertoeven. Het terras was 
overdekt met grote zeilen waardoor 
een enkel spatje regen de kans niet 
kreeg om de klanten af te schrikken.
Veel belangstelling was er voor het 
Rad van Avontuur. Er waren dan 
ook veel mooie prijzen bij elkaar 
gezocht: dinerbonnen, vrijkaartjes 
voor het kerstcircus, het rijksmuse-
um en de balletvoorstelling Sleep-
ing Beauty. Ook kon men een heer-
lijke rollade, fruitmand enz. winnen. 
De hoofdprijs van de dag, een Acer 
tablet, werd uiteindelijk gewonnen 
door een dolgelukkige jongedame 
die er waarschijnlijk al menig vin-
gerafdruk op heeft achtergelaten.

Bedankt
Het Hoge Heem wil graag via de 
Nieuwe Meerbode een aantal men-
sen bedanken. Allereerst de circa 
70 vrijwilligers die geholpen hebben 

om de braderie te organiseren met 
het inkopen van prijzen, het opbou-
wen van kramen en natuurlijk weer 
voor het bemensen van de kramen, 
het restaurant, het ophangen van 
affiches, het maken van bloemstuk-
jes en ga zo maar door. Dank hier-
voor!! Zonder sponsoren zouden er 
ook niet zulke mooie prijzen ge-
weest zijn voor het rad van avon-
tuur. Het Hoge Heem bedankt CSU 
Uithoorn, Sjiek aan de Amstel, Flet-

cher Hotels, De Fransche Slag, Het 
Rechthuis, De Goudreinet, Keursla-
gerij Bader, Schouwburg Amstel-
veen en Neo Vita.
Ook dank aan Kwekerijen de Hol-
lander, De Florist, Van Rijn Roses 
en Klein Mexico voor hun bijdrage 
aan de overweldigende bloemen- 
en plantenpracht en aan de bewo-
ners van Het Hoge Heem, omdat het 
huis omgetoverd mocht worden tot 
braderie!
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Crosser Tino Winter Betuwe 
kampioen in de Inters klasse
Regio - Motorcrosser Tino Winter 
heeft het afgelopen seizoen mee-
gedaan aan het Betuwe Kampioen-
schap. Dat zijn 8 wedstrijden waar-
van er 4 op de crossbaan in Gelder-
malsen werden verreden en 4 wed-
strijden op de baan in Neerijnen wa-
ren. Tino heeft er daarvan 6 gewon-
nen. Hij werd 1 keer 2de en 1 keer 
3de. Daarmee werd Tino de Betuwe 
Kampioen inter klasse 2013. Daar 
was vorige week zaterdagavond 
de feestavond van. Tino kreeg een 
mooie beker en een actiefoto van 
zichzelf. Tino heeft dit jaar ook di-
verse wedstrijden om het Neder-
lands kampioenschap gereden en 
haalde daar diverse punten. 

In Zevenhoven had Tino ook mee-
gedaan en won daar de Inters klas-
se. Bij de quads deed hij dit jaar mee 
voor het eerst mee en werd daar 
2de. In september heeft hij ook nog 
in Noordwijkerhout meegedaan met 
een Kermiscross en behaalde bij de 
inters een mooie eerste plaats. Het 
seizoen 2013 is nu voorbij en Tino 
kan zich voorbereiden op 2014. 
Eind januari is er weer een indoor 
wedstrijd in Goes en daar zal hij zich 
weer gaan voorbereiden op de bui-
tencompetitie die eind februari weer 
begint. Via deze krant wil Tino al zijn 
sponsors bedanken en hij hoopt dat 
ze hem volgend jaar weer zullen 
gaan steunen . Argon in slotfase naar 

een verdiende winst
Mijdrecht - Pas in de slotfase kreeg 
Argon, op bezoek bij de Utrechtse 
studentenvereniging Odysseus’91, 
de gastheren op de knieën. Na een 
doelpuntloze eerste helft kwam Ar-
gon na ruim tien minuten in de 
tweede helft op voorsprong. Deze 
voorsprong kon knap worden vast-
gehouden. Vijf minuten voor tijd 
werd het 0-2 en in allerlaatste se-
conden werd het 0-3. Twee doel-
punten van Argon werden door de 
duidelijk aanwezige scheidsrech-
ter Westland om onduidelijke wijze 
afgekeurd. Argon kende de eerste 
tien minuten een goede start, Lesley 
Groenen op rechts doorgebroken 
zag zijn inzet weggewerkt, de hoek-
schop die het gevolg was werd door 
Stefan Tichelaar opnieuw inge-
bracht maar door doelman Hopman 
opnieuw over de achterlijn gewerkt. 
Opnieuw werd de hoekschop in de 
doelmond geplaatst, maar nu kop-
te Vincent van Hellemond op de lat. 
Even later werd een vrije trap van 
Odysseus’91 verlengd maar de bal 
stuiterde naast de paal. Vervolgens 
zagen we veel pogingen van Argon, 
een vrije trap van Groenen werd 
door Eric Mulder over de lat gekopt 
en een schot van Tichelaar werd 
door doelman Hopman gepareerd. 
Even daarvoor werd een doelpunt 
van Wilco Krimp om onduidelijke re-
den afgekeurd. Een actie van Kevin 
Blom over links verdween over de 
lat en Tichelaar schoot op aangeven 
van Jesse van Nieuwkerk naast. De 
gastheren konden daar maar weinig 
tegenover stellen, alleen vlak voor 
rust kwam Van wijk via de kluts ge-
lukkig in balbezit maar Argondoel-

man Romero Antonioli ging naar de 
goede hoek. De tweede helft wer-
den Lorenzo Zorn en Epi Kraemer 
ingezet. Argon kwam al snel tot sco-
ren, een hoekschop werd door van 
Hellemondt ingekopt maar ook nu 
vond de scheidsrechter een reden 
om dit doelpunt ongeldig te verkla-
ren. Maar even later was het wel 
raak toen een pass van Stefan Ti-
chelaar in de voeten kwam van Jes-
se van Nieuwkerk die vervolgens 
met een prachtige lob doelman 
Hopman verschalkte 0-1. Odys-
seus’91 werd daarna wel een paar 
maal gevaarlijk maar inzetten van 
Vrielink en Van Wijk werden door 
Romero Antonioli onschadelijk ge-
maakt. Even daarna zagen we actie 
vanuit het achterland van Nick van 
Asselen, waarin hij vlak voor de kee-
per uitkwam maar hij werd onregle-
mentair van bal gezet.
Protesten van Argonzijde leverden 
niets op. Met Marlin Bot in het veld 
ging Argon de slotfase in en vijf mi-
nuten voor het eindsignaal kwam 
dan toch de verlossende treffer. 
Eerst strandde Jesse van Nieuwkerk 
nog de doelman van gastheren maar 
even later werd een hoekschop van 
Nick van Asselen die bij de tweede 
paal terechtkwam door een verde-
diger van Odysseus’91 verkeerd be-
oordeeld waardoor de bal over de 
doellijn caramboleerde 0-2. In de al-
lerlaatste seconde bracht Epi Krae-
mer de stand op 0-3, even daarvoor 
verspeelde hij opaangeven van Nick 
van Asselen de bal nog heel knul-
lig.Een dik verdiende overwinning 
waarin pas laat de puntjes op i wer-
den gezet. Foto: sportinbeeld.com 

Korfballers Atlantis verpletteren 
Hebbes in de tweede helft
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 30 
november speelde Atlantis 1 haar 
tweede thuiswedstrijd van de zaal-
competitie. Er moest worden gestre-
den tegen de studentenkorfbalver-
eniging uit Utrecht, namelijk Heb-
bes 1. De eerste helft ging gelijk op, 
maar in de tweede helft liet Atlan-
tis haar klasse zien en verpletter-
de Hebbes met een eindstand van 
21-8. Een wedstrijd waarbij Atlantis 
duidelijk de favorietenrol had begon 
verrassend. 

Zwakke periode
Al vroeg in de wedstrijd maakte 
Hebbes haar eerste treffer en kwam 
op een voorsprong. Tot een stand 
van 3-3 ging het gelijk op. Hier-
na herpakte de ploeg uit MIjdrecht 
even haar niveau en kon een gaatje 
slaan naar een 6-3 voorsprong. Ver-
volgens volgde er een zwakke pe-
riode waar Atlantis erg moeilijk tot 
scoren kwam, waardoor Hebbes 

knap terugkwam in de wedstrijd en 
de stand bijna gelijktrok. Met een 
7-6 voorsprong voor Atlantis gingen 
de ploegen rusten. Een tegenvallend 
resultaat voor de thuisploeg.

Geslaagde tweede helft
Blijkbaar had coach Frits Bruijntjes 
de ploeg in de rust goed aangespro-
ken, want in tweede helft ging het er 
flink anders aan toe. Atlantis maakte 
in de tweede helft maar liefst veer-
tien doelpunten en kreeg er slechts 
twee tegen. Hierdoor kwam er toch 
nog een mooie eindstand op het 
scorebord te staan, 21-8, een mooi 
resultaat. 
Atlantis kan terugkijken op een ge-
slaagde tweede helft. Speciale dank 
gaat naar de teams van de week, At-
lantis F1 en F2 die erg goed hebben 
aangemoedigd! Ook een bedankje 
voor invalster Sophia van der Horst, 
die een sterkte wedstrijd speelde, is 
op zijn plaats.

CSW E6 nog steeds 
koploper in competitie
Wilnis - Zaterdag 30 november 
stond de thuiswedstrijd tegen de 
sympathieke maar geduchte tegen-
stander Hertha E5 op de agenda. 
Hertha E5 staat op dat moment in 
het midden van de lijst, echter CSW 
E6 heeft gemerkt dat iedere ploeg 
extra zijn best doet om van de Nr1 
te winnen. Na de aftrap is het al snel 
duidelijk dat Hertha E5 zich de kaas 
niet van het brood wil laten eten. 
Gelukkig komt CSW E6 al snel in het 
vertrouwde spelletje mede door de 
enthousiaste verbale aanwijzingen 
van coach Moes. CSW E6 gaat druk 
zetten naar voren door goed rond te 
tikken en in de zesde minuut scoort 
spits Hugo met een mooi schot de 
bevrijdende openingstreffer. En-
kele minuten later scoort Hugo de 
tweede goal. CSW zet een aan-
val op over de rechterflank Mike E 
geeft een prachtige voorzet naar 
de vrijgelopen Manuel die het der-
de doelpunt voor CSW E6 maakt. 
Dat CSW scherp moet blijven blijkt 
wel als Hertha zich makkelijk kan 
vrijlopen en via een pass naar een 
vrije man bij de tweede paal kan 
scoren het is 3-1 als ze de rust in-
gaan. Na de rust gaan we weer los, 
een paar aanvallen van Hertha wor-
den direct door het sterke midden-
veld gekeerd met prachtige ver-
dedigende acties van Aram, Mike 
van S en Fabian. Het wordt span-

nend, Hertha krijgt een corner, de 
krullende bal wordt echter prach-
tig door keeper Frank gevangen en 
geklemd.CSW E6 zet direct de aan-
val weer in met goed strak over-
spelen scoort Mark de vierde goal. 
Hertha komt sterk terug, de aan-
vallen van HERTHA worden geluk-
kig gestopt door Thijmen de uitste-
kend spelende verdediger van CSW. 
Door rustig te blijven en goed posi-
tiespel door Ramon en Mike E weet 
CSW de tegenstander op eigen helft 
vast te zetten, dit resulteert al snel 
in kansen voor CSW Hugo scoort 
zijn derde goal, een Hattrick, het 
is 5-1. Na de aftrap gaan de kan-
sen over en weer een enkele kans 
van Hertha wordt gelukkig afgevan-
gen door keeper Frank. In de 47 ste 
minuut krijgt CSW een corner Fabi-
an schiet de bal stevig in het doel 
van Hertha het is 6-1.Na wat gemis-
te kansen gaat CSW er volop tegen-
aan met een counter via een mooie 
actie langs de linkerkant krijgt CSW 
weer een corner.
Deze wordt door Mark genomen, in 
het tumult voor het doel haalt Mike 
E uit en scoort via een tegenstander 
7-1, wat tevens de eindstand wordt. 
De overwinning is binnen mede 
door de enthousiaste aanwijzingen 
van coach Moes, de wissels van as-
sistent coach Arjan. 
Foto: sportinbeeld.com

Eerste winst voor
Veenland volleybaldames
De Ronde Venen - Na een nipt 
verloren wedstrijd tegen Atalan-
te, hebben de Veenland dames 
hun eerste zege van dit seizoen 
binnen. De uitwedstrijd in Haar-
lem tegen Spaarnestad 13 werd 
gewonnen met 2-3. Spaarne-
stad staat 1 plaats boven Veen-
land Autobedrijf Peek in de rang-
lijst. De Wilnisse coach Nico de 
Jong kon in deze wedstrijd weer 
zijn  vaste spelverdeelsters Ans 
Vianen opstellen, die hersteld is 
van haar enkelblessure. In de 1e 
set liep de stand aanvankelijk ge-
lijk op, maar na een time-out van 
Spaarnestad bij 12-13  liep Veen-
land toch verder uit. De set werd 
met 15-25 ruim gewonnen. De 2e 
set kwam Willeke Elenbaas in de 
ploeg voor Mariëlle Bartman. De 
pass lag minder goed dan in de-
ze set en er werd rommelig ge-
speeld. Time-outs bij 15-11 en 
20-15 op aanvraag van Veen-
land, konden niet voorkomen dat 
Spaarnestad de set naar zich toe-
trok met 25–16. Simone de Jong 
kreeg even rust en Mariëlle Bart-
man  kwam terug in het veld. 
Veenland nam van meet af aan 
een voorsprong, maar makkelijk 
ging het niet. Er waren lange ral-
ly’s en soms miraculeuze reddin-
gen. De vechtlust werd beloond 
met een winst van 14–25. In de 4e 
set kwam Simone de Jong weer 
in het veld en Simone van Bolhuis 

nam plaats op de bank. Net als in 
de 2e set, was het spel romme-
lig en de pass kwam weer min-
der goed bij de spelverdeelsters. 
Toch deed Veenland tot 16 - 16 
niet onder voor het Haarlemse 
team. Nadat Spaarnestad met 2 
punten uitliep en Veenland beide 
time-outs had gebruikt, wisselde 
coach De Jong spelverdeelster 
Nel Compier voor aanvalster Si-
mone van Bolhuis. De extra aan-
valskracht kwam door de minde-
re opvang niet uit de verf en de 
4e set ging weer naar Spaarne-
stad met 25 - 21. Een vijfde be-
slissende set was nodig. Met He-
len van Rossum even op de reser-
vebank, was het Spaarnestad dat 
als eerst de 8 punten haalde en er 
werd gewisseld van veld. Veen-
land toonde zich veerkrachtig en 
de achterstand werd omgezet in 
een voorsprong. De time-out van 
Spaarnestad bij 8–10 bracht het 
Wilnisse team niet meer uit haar 
spel. Spelverdeelster Ans Via-
nen maakte de set uit met 11-
15. Hierdoor had Veenland Au-
tobedrijf Peek, na een wedstrijd 
van 1 uur en 40 minuten, de eer-
ste winst binnen met de eind-
stand 2–3.

Vrijdag 6 december om 20.30 uur, 
spelen de dames thuis in de Wil-
lisstee tegen Spaarnestad 14, de 
nummer 3 uit de competitie.

Prijsuitreiking door Kees van Ankeren

Stoelhonkbaltoernooi met 
een bijzondere afsluiting
De Ronde Venen - Om een uur of 
10 was het op vrijdag 29 novem-
ber al een hele drukte in de Argon-
kantine. Zes stoelhonkbalteams za-
ten al klaar om aan het toernooi te 
beginnen, toen onverwacht Sinter-
klaas zijn intrede deed. Hij riep de 
aanwezigen op om sportief te spe-
len, geen omkooppogingen te doen 
en probeerde vervolgens zelf zijn 
geluk met het gooien van de bal-
len. Dat viel hem niet mee, en dat 
laat ook weer zien, dat stoelhonk-
bal een sport is, waarvoor regelma-
tig oefenen belangrijk is. De teams 
kwamen uit Haarlem, Uithoorn en 
Wilnis, en er was een gelegenheids-
team met de naam Hema. Deze da-
mes waren zeer succesvol en haal-
den zelfs de spannende finale te-
gen de Bikkels uit Wilnis. Dit team 
wilde erg graag winnen, want dat 

zou een derde toernooizege zijn en 
daarmee mochten zij de beker hou-
den. Tot het laatst toe was de fina-
le spannend, maar uiteindelijk won-
nen toch de Bikkels. Kees van An-
keren, die toch wel enige gelijkenis 
vertoonde met Sinterklaas, en naar 
wie zowel het toernooi als de beker 
vernoemd is, reikte de prijzen uit. De 
teamleden kregen ook allen een fo-
to van hun team. Al met al keken 
de deelnemers terug op een gezel-
lige en sportieve dag, mogelijk ge-
maakt door de inzet van vrijwilligers 
van Spel en Sport DRV, van Argon 
en door de sponsoring van Reurings 
B.V. Voor degenen die na afloop met 
de lift naar beneden wilden, had de 
dag een bijzonder eind: de lift deed 
het niet. Uiteindelijk kon ieder toch 
met hulp van de brandweer de trap 
afkomen, en huiswaarts keren.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 6 
december is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 43. 
U dient om 19.45 uur aanwezig te 
zijn, uiterlijk om 20.00 uur wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies fespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld, en de 
winnaar of winnares is bekend.

Tombola
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola
Uitslag laatstgespeelde prijsklaver-
jasavond is als volgt:

1 Martien de Kuijer  8065 punten 
2 Frans Bierstekers  7486 punten
3 Cees Lof  7177 punten
4 Wim Hoffstaetter  7030 punten
5 A. van Scheppingen  7001 punten
Zoals u ziet is er deze avond zeer 
hoog gescoord door de heren, de 
eerste dame komt pas op nr. 5 maar 
toch ook nog boven de 7000 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Herman v.d. Waa met 5218 punten. 
De volgende data voor het prijskla-
verjassen zijn: 6 en 20 december; 3, 
17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 
14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 
23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli. 
Voor meer info: tel. 0297-263562.

Nieuwe Aikido school Wilnis
Wilnis - Per 12 januari 2014 zal Ri-
chard ten Katen uit Wilnis namens 
Aikido Centrum Woerden (ACW) 
de deuren openen van Aikido Cen-
trum Wilnis. Dat is feitelijk hun eer-
ste satelliet dojo. Een leuke primeur. 
Richard zal gebruikmaken van het 
traject ‘Aankomend Dojo Houder’, 
dat aangeboden wordt als vervolg 
op het interne traject van de Assi-
stent Leraren. Leraren die graag de 
sprong willen maken naar een vol-
gende groeistap wordt zo de gele-
genheid geboden om zich verder als 
professional door te kunnen blijven 
ontwikkelen.
Het duurt een paar jaar voordat 

een dojo financieel zelfstandig kan 
draaien. Zij bieden daarom vanuit 
hun vereniging aan de aankomend 
dojohouder hiermee de mogelijk-
heid te onderzoeken of ze een eigen 
groep leerlingen om zich heen kun-
nen verzamelen en of ze financieel 
hun eigen broek op kunnen hou-
den. Richard zal volledig zelfstandig 
les gaan geven in Wilnis en zal zich 
in de eerste instantie richten op de 
beginnende kyu-graden. 
De aftrap van de nieuwe locatie is 
op zondag 12 januari 2014 in Judo-
school Blaauw op de Molenland 15 
te Wilnis. De lessen zijn voor 15 jaar 
en ouder van 20.00 tot 21.30 uur.
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Meiden van CSW D5 
winnen van Batavia D5
Wilnis - Ook dit jaar speelt het 
hoogste team van de meiden D af-
deling van CSW weer in de jongens-
competitie. Sinds jaar en dag spe-
len de selectiemeiden in deze com-
petitie mee en dit doen ze totaal niet 
onverdienstelijk. Vorige week stond 
de bekerwedstrijd tegen Breuke-
len D3 op het programma. Deze te-
genstander speelt een klasse hoger, 
maar daar was tijdens de wedstrijd 
weinig van te merken. Wat een goed 
samenspel en hoog voetbaltempo 
hebben de meiden laten zien. Tot op 
het laatste moment was het super 
spannend.
Helaas was de wedstrijd 5 min te 
lang, waardoor de meiden eigenlijk 
niet kregen waar ze recht op had-
den. Wel was duidelijk dat er in deze 
meidengroep nog veel meer poten-
tie zit en dat belooft wat voor de toe-
komst van CSW. Afgelopen zaterdag 
stond er de competitiewedstrijd te-
gen Batavia D5 op het programma. 
De meiden mochten om 10.15 uur 
aantreden tegen de heren uit Lely-
stad. Na een uitgebreide bespreking 
en warming-up waren de meiden 
van CSW er klaar voor. Vol vertrou-
wen zouden de 3 punten in Wilnis 
blijven. Na de aftrap was al duidelijk 
te zien dat de meiden er zin in had-
den en zij kregen direct al een aan-
tal flinke kansen. Helaas hadden ze 
niet zoveel geluk, want de bal wilde 
er maar niet in. Schoten belandden 
op de lat of gingen helaas net naast. 
De tegenstander stond dus vanaf 
het begin al onder druk, wat bete-
kende dat zij met het hele team op 
eigen helft stonden te verdedigen. 
Dit betekende voor CSW dat het 
moeilijk voetballen werd. De ruim-
tes moesten worden benut aan de 
zijkanten, maar dit gebeurde eigen-
lijk nog een beetje te weinig. Hier-

door werd het erg rommelig en wer-
den de kansen wat minder. 

Gevaarlijk
Na wat aanwijzingen aan de zij-
kant van Iris en Ilona lukte het uit-
eindelijk dan toch om de bevrijden-
de 1-0 te maken. Michelle schoot de 
bal prima in de goal wat een zeke-
re opluchting gaf bij de meiden en 
de toeschouwers. De CSW tribu-
ne begon te leven en liet dan ook 
steeds vaker van zich horen. De jon-
gens van Batavia lieten de hoofden 
nog niet hangen, want na de aftrap 
kwamen zij ook gevaarlijk dicht-
bij de goal van CSW. Gelukkig hield 
Robin de bal prima tegen, waardoor 
de voorsprong nog behouden bleef 
tot de rust. In de rust waren de mei-
den nog steeds vol vertrouwen om 
de 3 punten binnen te slepen. Wel 
was het daarbij belangrijk dat de 
veldverdeling daarbij beter moest bij 
balbezit en dat het tempo omhoog 
moest. Na nog wat tactische aan-
wijzingen kon de 2e helft starten. Al 
snel bleek dat de meiden goed ge-
luisterd hadden naar de goede raad, 
want de 2-0 viel al snel. Het veld-
overwicht bleef in het voordeel van 
CSW waardoor er na de 2-0 al snel 
de rest van de doelpunten zich op-
volgde. Dana 2x, Michelle, Gitta, Es-
mee L en Beaudin tekenden voor 
de doelpunten, wat als eindstand 
de 7-0 opleverde. Mooie individue-
le acties en goed samenspel bete-
kende dat de 3 punten binnen wa-
ren. Ondanks dat het moeilijk voet-
ballen was tegen een erg verdedi-
gend ingestelde tegenstander, kon-
den de meiden, de toeschouwers 
en de staf met een goed gevoel de 
wedstrijd beëindigen. Op naar de 
volgende wedstrijd! 
Foto:sportinbeeld.com

Weer winst voor CSW E7
Wilnis - Afgelopen zaterdag een 
belangrijke wedstrijd voor CSW E7 
tegen Badhoevedorp E4. CSW staat 
bovenaan in de competitie Bad-
hoevedorp op de 3e plaats.
Bij winst voor CSW E7 wordt de kop-
positie versterkt. CSW begon sterk 
aan de wedstrijd met goed overspe-
len en veel inzet. De jongens waren 
gemotiveerd door het spel van Ajax 
tegen Barcelona. Ze vochten voor 
iedere meter op het veld, en elke bal 
was voor de ijzersterke verdediging 
met Hidde Rudolphus, Stan Meijer 
TT en Daniel Silver. Binnen 4 minu-
ten werd de bal vanachter naar vo-
ren gespeeld. Na een goede actie 
van Mike van Leeuwen kwam hij 
vrij voor het doel, en schoot snoei-
hard raak, 1-0. Een paar minuten la-
ter een identieke aanval als de eer-
ste. De bal werd door Jasper Spel 
naar voren gespeeld en weer een 
doelpunt van Mike van Leeuwen 
2-0. Badhoevedorp werd sterker en 
na 2 corners viel de bal via de rug 
van een tegenstander in het doel 
2-1. Na een schitterende aanval via 
Sven de Jong, Daniel Silver en Die-
derik de Leeuw schoot Diederik de 
bal achter de doelman 3-1. Met in-

valler Rinaldo Bos die de gevaarlijk-
ste man van Badhoevedorp uitscha-
kelde bereikte we met deze stand 
de rust. 

Rust. 
De 2e helft begon CSW hetzelfde als 
de eerste helft. Na een paar goede 
combinaties en veel gemiste kansen 
was het weer Diederik de Leeuw die 
4-1 maakte. Badhoevedorp werd 
weer sterker en CSW kwam onder 
druk te staan. Door het goede kee-
perswerk van Lars Smit bleef nog 
lang 4-1.
Badhoevedorp kreeg kans na kans 
en uiteindelijk viel toch het tegen-
doelpunt 4-2. CSW kwam weer on-
der de druk van Badhoevedorp uit 
en via een goede aanval kwam de 
bal bij Rick Doeland, die scoor-
de 5-2. Dit was de eindstand. Het 
publiek heeft genoten van de in-
zet, vechtlust en mooi uitgespeel-
de kansen van de jongens. De jon-
gens van CSW E7 bereiden zich nu 
al weer voor op weer een spannen-
de wedstrijd tegen DIOS E15. DI-
OS E15 staat met 1 wedstrijd minder 
gespeeld 5 punten achter op CSW 
E7. Foto: sportinbeeld.com

Hertha C1 verslaat 
koploper in de competitie
Vinkeveen - Er stond voor de C1 
van Hertha een belangrijke wed-
strijd op de agenda. De com-
petitiewedstrijd tegen Eemnes 
C1. Een ploeg die tot nu toe nog 
geen wedstrijd in de competi-
tie had verloren en dus bovenaan 
de ranglijst stond. Hertha C1, in-
middels gestegen tot de 3e plaats 
op de ranglijst, zou deze dag de 
krachtmeting aangaan met deze 
ploeg. De tactiek van de trainers 
Dobias en Henk was helder. On-
middellijk druk zetten op de ver-
dediging van Eemnes en fysiek 
de sportieve strijd aangaan met 
dit team, waarvan het bekend was 
dat het allemaal grote gasten wa-
ren. Stipt op tijd begon de wed-
strijd. Hertha zette inderdaad on-
middellijk druk. In die eerste vijf 
minuten was de bal uitsluitend 
in het achterveld van de verdedi-
ging van Eemnes te vinden. Dit al-
les door het aanvallende spel van 
Hertha. In die eerste tien minuten 
kreeg de ploeg een aantal enorme 
kansen. De voorhoede van Hertha 
lukte het niet om in die beginfa-
se de wedstrijd eigenlijk al te be-
slissen. De druk van Hertha op de 
verdediging van Eemnes bleek 
tactisch heel goed te werken. Zo 
kregen de aanvallers Rene, Ferdi 
en Damian in de eerste fase van 
de wedstrijd allemaal een kans tot 
scoren. De slechte uittrappen van 
de keeper van Eemnes werden 
een aantal keren onderschept 
door de voorste linie van Hertha, 
maar een doelpunt bleef uit. Eem-
nes wist duidelijk niet goed om 
te gaan met druk die Hertha op 
de verdediging zette. Met al de-
ze kansen moest Hertha wel een 
keer kunnen scoren. In de 20e mi-
nuut verslikte de verdediging van 
Eemnes zich in de bal. Spits Re-
ne wist de bal te blokken kwam 
voor de keeper, kapte hem uit en 
wist de score prachtig tot 0-1 te 
brengen. De keeper van Eem-
nes bleef ongelukkig in zijn uit-
trappen. Hierdoor onstonden er 
steeds weer gevaarlijke situaties 
voor het doel van Eemnes. De li-
nies van Hertha sloten goed aan 
op elkaar. Het middenveld werd 
goed benut en de bal werd goed 
rondgespeeld. Zo rond de 28e mi-
nuut onderschepte back Willem 
de bal en passte de bal hoog door 
het midden van het veld. Spits Re-
ne nam de bal prima aan en kon 
na een rush met een schuiver in 
de linkerhoek van het doel de 0-2 
aantekenen. Eemnes was duide-
lijk aangeslagen maar ging nog 
voor de rust in een tegenoffensief. 
Het lukte de spits van Eemnes, 
na een pass door het midden, de 
bal aan te nemen en een tegen-

treffer te scoren. Dit leek de rust-
stand te worden, maar de keeper 
van Eemnes schoot een uittrap 
richting Damian. Hij onderschep-
te de bal en kwam vanaf de rech-
terflank tot een voorzet. Inmiddels 
was Ferdi op positie gekomen en 
wist door middel van een sliding 
de bal keurig tussen de touwen 
van Eemnes te plaatsen. 1-3 was 
de stand met de rust en een pri-
ma uitgangspositie voor de twee-
de helft. In de rust benadrukte 
trainer Dobias dat de ploeg tot nu 
toe als team prima had gewerkt. 
De voorhoede, het middenveld en 
de verdediging sloten goed op el-
kaar aan en er werd geknokt. Zo 
werd ook de tweede helft inge-
gaan. Maar ook Eemnes had zich 
in de rust herpakt voor de twee-
de helft. De ploeg had nog niet 
eerder verloren, dus er stond wel 
iets op het spel. In die eerste fa-
se van de tweede helft ging Eem-
nes in het offensief. Maar Hert-
ha liet zich hierdoor niet impone-
ren en kon zich vrij snel herpak-
ken en Eemnes weer onder druk 
zetten. De tactiek was inmiddels 
duidelijk. Eemnes was de ploeg 
die vanuit het midden snel op-
bouwend gevaarlijk kon worden. 
Maar onder druk had hun verde-
diging de grootst mogelijke moei-
te om te kunnen uitverdedigen 
en opbouwen. Daar lagen dus de 
kansen voor Hertha. En die kan-
sen kwamen er maar konden niet 
worden verzilverd. Zo rond de 20e 
minuut kreeg Eemnes een vrije 
trap. De bal kwam in het zestien 
meter gebied. De bal ging via ver-
schillende voeten en zette keeper 
Bas op het verkeerde been waar-
door Eemnes kon scoren tot 2-3. 
De spanning in deze sportie-
ve wedstrijd was bijna voelbaar 
voor de supporters. Vrij snel na 
deze tegentreffer wist Rene na 
een slechte trap van de verdedi-
ging van Eemnes de bal te onder-
scheppen en direct in te schie-
ten. Via de handen van de keeper 
van Eemnes belandde bal hoog in 
de rechter driehoek van doel van 
Eemnes. Stand inmiddels dus 2-4 
en het leek beslist.
Eemnes probeerde uit allemacht 
om er nog het beste van te ma-
ken. In de laatste minuten van de 
tweede helft leek er een buiten-
spelsituatie op de helft van Hert-
ha. Dit was alleen niet zo en Eem-
nes wist uit deze situatie nog te-
rug te komen tot 3-4. Dit was te-
vens de eindstand. De ploeg had 
weer een echte teamprestatie 
neergezet en de hele wedstrijd 
het betere van het spel laten zien. 
De 3e plek op de ranglijst werd 
verstevigd.

Winst voor CSW MB1
Wilnis - Afgelopen zaterdag ein-
delijk weer eens een thuiswedstrijd 
voor de meiden van CSW MB1 te-
gen SCW MB1. Chantal, Yajin, 
Daphne en Michelle zaten gebles-
seerd aan de zijlijn. De wedstrijd be-
gon rustig waarbij voor beide teams 
kleine kansen kwamen. CSW werd 
sterker en nadat de SCW-keepster 
de bal losliet na een schot schoot 
Wendy alsnog de bal in het doel (1-
0). Ryanne, Denise, Britt en Wendy 
kregen nog goede kansen in de 1e 
helft, maar de bal werd net gestopt 
of ging langs de verkeerde kant van 
de doelpaal. De 2e helft werd nog 
beter dan de 1e. Er werd nog beter 
gecombineerd, de verdediging met 

Isa, Ilse en Lisa stond goed en er 
werd meer druk gezet op de keep-
ster van SCW. Het was alleen wach-
ten op meer doelpunten. Vera, de 
laatste man, kreeg de bal buiten 
het strafschopgebied en gaf de bal 
hoog voor. Ze had goed gekeken, 
want de keepster stond te ver voor 
haar doel, liet de bal los en Wendy 
tikte de bal in het doel (2-0).SCW 
had er geen geloof meer in, maar 
ook Fernande, Jany en Denise lukte 
het maar niet om de keepster voor 
de 3e keer te passeren. Totdat Ryan-
ne in de laatste minuut in het straf-
schopgebied de bal kreeg en scoor-
de (3-0). Dit was dan ook de uitein-
delijke uitslag.

Zwarte Pieten zetten de 
CSW-kantine op zijn kop
Wilnis –Dat sint van een feest-
je houdt, dat weet iedereen. Maar 
op woensdagmiddag 27 novem-
ber, maakten de Pieten het wel heel 
erg bont tijdens het sinterklaasfeest 
bij voetbalvereniging CSW. Pieten 
haalden gevaarlijke stunts uit bo-
venop het dak en vanuit de kanti-
ne was de harde muziek van Disco 
Piet in heel Wilnis te horen. 73 kin-
deren en 8 Pieten waren volop aan 
het dansen op de muziek van Hop 
Hop Gangnam style of liepen mee in 
een lange polonaise door de kanti-
ne. Na lekker warm gedanst te zijn 
gingen alle jonge voetbaltalentjes 
van CSW naar buiten voor een spor-
tieve middag op het voetbalveld. Zo 
werd er o.a. gevoetbald met de Pie-
ten, kon je meedoen aan een puzze-
lestafette, moest je van vreemde fo-
to’s raden wat niet juist was en werd 
er zelfs Twister gespeeld. En iedere 
keer weer waren die gekke Pieten in 

de buurt die het spel net even iets 
anders lieten lopen dan normaal. 
De Sint, die bleef rustig in de war-
me kantine. De kinderen mochten 
omstebeurt met hun team bij Sinter-
klaas langs komen, die van bijna al-
le voetballertjes wel iets wist te ver-
tellen. Na het sportieve gedeelte op 
het voetbalveld werd het weer tijd 
om de warme kantine op te zoeken. 
Eenmaal binnen ging het feest di-
rect weer door en werd er nog flink 
gezongen en gesprongen. Daarna 
namen Sint en zijn Pieten afscheid 
en werd de middag afgesloten met 
een traditioneel patatje en minis-
nack. En Sint zou Sint niet zijn, als 
hij ook niet aan een cadeautje had 
gedacht! 
Deze sportieve en geslaagde mid-
dag werd mede mogelijk gemaakt 
door hun trouwe sponsoren He-
ma en MGK Bouw. Namens de Sint 
commissie, hartelijk dank hiervoor!

Atalante volleybalheren 4 
grossieren in vijfsetters
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
mochten de Vinkeveense mannen 
gesponsord door Electroworld Bun-
schoten Abcoude een vierde 3-2 
uitslag op rij noteren. Na 2 keer 
met 3-2 te hebben verloren en één 
keer te hebben gewonnen met 3-2 
was vrijdag in de eigen Boei koplo-
per Smash de tegenstander. Vol ver-
trouwen door de stijgende lijn die 
duidelijk waarneembaar was werd 
begonnen aan de eerste set. Al snel 
werd duidelijk voor de mannen van 
Atalante waarom Smash ’86 boven-
aan stond. Met zeer degelijk spel 
met erg weinig fouten werd Atalan-
te van t veld getikt. Deze eerste set 
ging kansloos verloren met 13-25. 
Na een donderspeech van de aan-
voerder werd aan de tweede set 
begonnen. Atalante speelde veel 
scherper deze tweede set, en voor 

elk punt werd hard gestreden. In 
een uitermate spannende set ging 
de winst ditmaal naar Atalante met 
30-28. Deze goede lijn werd vastge-
houden in de derde set. Mede dank-
zij een flink aantal snoeiharde sma-
shes op de rechtdoor werd deze set 
door Atalante gewonnen met 25-22. 
De vierde set was een kopie van de 
tweede, alleen ditmaal was de winst 
op t nippertje voor de tegenstander 
met 26-28. 
Dit betekende wederom een vijfde 
set van de mannen heren 4. Met het 
voornemen om niet weer tegen een 
3-2 verlies aan te lopen werd ex-
tra gemotiveerd begonnen aan de-
ze laatste set. Vanaf de start lukte 
alles, en iedereen stond op scherp. 
Een 15-11 winst en dus een 3-2 
overwinning tegen de koploper was 
de beloning.

Pijlstaart beste bij volleybal-scholentoernooi
Vinkeveen - Vorige week woensdag 
vond in De Boei deel 2 van het 11e 
Aparts-Scholentoernooi plaats. Het 
toernooi bestaat uit twee dagen en 
wordt georganiseerd door V.V. Ata-
lante. De eerste dag was het de 
beurt aan de kinderen van de groep 
7 en 8. Nu streden de groepen 4, 5 
en 6 die om de bokalen. Er hadden 
zich bijna 100 kinderen opgegeven 
voor dit tweede toernooi.  Om 13.00 
begonnen op veld 1 de groepen 4. 
Hier streden 4 teams van de Pijl-
staart en 1 team van de St Jozef. Er 
werd een competitie gespeeld met 
5 teams. De kinderen moesten ser-
veren, vangen en gooien. Het be-
gin was misschien nog wat moeilijk. 
Omdat er dit jaar maar 1 keer les 
gegeven is per klas, moest er in het 
begin nog wat bij gestuurd worden. 
Doordraaien en serveren waren de 
onderdelen die het meeste aan-
dacht nodig hadden. Maar naarma-
te de wedstrijden vorderden kregen 
ze het spelletje spelenderwijs onder 
de knie en werden er mooie rally’s 
gespeeld! Mooie punten gescoord 
waar de kinderen zelf ook trots op 
waren met applaus van de kant! De 
Pijlstaart school was in deze groe-
pen de sterkste, waarbij De Bes-
te de 1e plaats behaalde, de Vlam-
menwerpers werden tweede en de 
Toppers derde. 

Vier teams
Dan op veld 2 speelden de groepen 
5. Hier hadden vier teams zich inge-
schreven, 3 van de Pijlstaart en een 
van de Schakel. Er werd hier een 
dubbele competitie gespeeld, welke 
werd afgesloten met een kleine en 
grote finale. De groepen 5 en 6 spe-
len het minivolleybal niveau 3. Dit 
betekent dat alle eerste ballen hetzij 
bovenhands, hetzij onderhands ge-
passt moeten worden, die afgevan-
gen moet worden door een mede-
speler. Verder moesten ook zij door-
draaien na elke bal. De scheids was 
er wel wat soepeler in, maar fana-

tiek waren de teams zeker. Ook hier 
ging het naarmate de wedstrijden 
vorderde steeds beter. Er werd ook 
steeds slimmer gegooid.Na de pou-
lewedstrijden streden de teams nog 
een keer tegen elkaar voor de ver-
deling van de prijzen. De kleine fi-
nale ging tussen de Pijlpower en 
Last Minute, welke de pijlen wis-
ten te winnen en derde werden.  De 
grote finale ging tussen twee teams 
van de Pijlstaart. In de grote finale 
was het een spannende strijd tus-
sen de Supermans en de Pijlstaart-
kippen. Het was uiteindelijk de Su-
permans die super de prijzenkast 
mochten vullen met een eerste prijs.

Dan de groepen 6. Hier waren de 
meeste teams van deze dag (10). 
De teams waren verdeeld over 3 

poules . Zij spelen hetzelfde ni-
veau als groep 5. Hoewel sommi-
gen de pass nog best moeilijk vin-
den, zie je over het algemeen dat er 
net iets meer spel uitkomt. Dit door-
dat ze een jaartje ouder zijn en ook 
vorig jaar dit niveau al hadden ge-
speeld. Er werd fanatiek gestreden 
en de zweetdruppels waren veel-
vuldig aanwezig. Na de poulewed-
strijden volgden op basis van de ge-
middelden plaatsingswedstrijden, 
waarbij de strijd tussen de St Jozef-
schoolteams  om de 7e en 8e prijs 
zo spannend was, dat ze gelijk ein-
digden op het fluitsignaal! Na een 
extra serve ronde waren het de Jo-
volleys die de 7e plek bemachtig-
den. De strijd om het brons ging 
hier tussen een team van de Pijl-
staart, De Matties en een team van 

de Schakel, S’Toppers. Hier trokken 
de Matties aan het langste eind. De 
finale ging tussen twee teams van 
de Pijlstaart. Het was een spannen-
de strijd tussen de Vliegende Vol-
ley’s en de Toppertjes.
Het waren uiteindelijk de Toppertjes 
die top de prijzenkast mochten vul-
len met een eerste prijs.

Einduitslag groep 6: 
 1.  De Toppertjes (Pijlstaart) 
 2.  De Vliegende Volley’s (Pijlstaart)  
 3.  De Matties (Pijlstaart)
 4.  S’toppers (Schakel)
 5.  De bestens (St Jozef) 
 6.  Sterkste Schakel (Schakel)
Met deze toernooidag komt een 
eind aan een mooie volleybalmaand 
van Atalante op de Vinkeveense ba-
sisscholen. 
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Biljarten in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Deze week werd 
er hard gestreden om de kortste par-
tij bij Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen. Partijen van 20 beurten of min-
der vielen als rijpe appelen. Wie de-
den er zo hard hun best?
Richard Schreurs (Bar Adelhof 1) 
deed 20 beurten over zijn partij, Paul 
Schuurman en Bert Dijkshoorn (bei-
den DIO) deden er 19 beurten over, 
John Vrielink (de Merel/Heerenlux 1) 
was in 17 beurten klaar, John Beets 
(de Schans & Lutis Ventilatie) is al 
weken in vorm en deed er net als 
Herman Turkenburg (DIO) 14 beur-
ten over maar de snelsten waren de-
ze week Sander Pater (Cens 1) en 
Hen Kandelaar (de Springbok 1) met 
13 beurten. Een mooie score!
Hen Kandelaar pakte en passant 
ook nog eens, met 10 caramboles 
(37,04%), de hoogste serie. 

Uitslagen 1e divisie
DIO, met drie spelers onder de 20 
beurten, deed hele goede zaken. 
Vrijheid/Biljartmakers was niet op-
gewassen tegen dit geweld en moest 
zonder punten weer naar huis, 9-0. 
De Schans & Lutis Ventilatie herstel-
de zich van het verlies van vorige 
week door met 5-4 van Paddenstoel 
1 te winnen. De Springbok 1 haalde 
met 7-2 een ruime overwinning op 

De Merel/Heerenlux 3.
De Merel/Heerenlux 2 haalde, helaas 
voor hen, ook geen overwinning bin-
nen. Thuis werd er met 2-7 van de 
Kuiper/van Wijk verloren. De Merel/
Heerenlux 1 won wel. Alleen Cock 
Verver haalde 2 punten voor de Pad-
destoel 2 binnen, 7-2.

Uitslagen 2e divisie
In de 2e divisie verloor Paddestoel 3 
maar net met 4-5 van ASM Mijdrecht 
2. Cens 1 redde het niet tegen Bar 
Adelhof 2. Sander Pater behaalde de 
twee punten voor de thuisploeg, 2-7. 
ASM Mijdrecht 1 deed zijn best te-
gen Cens 2 en won met 6-3. De 
Merel/Heerenlux 4 kon slecht 2 
punten thuishouden in de wed-
strijd de Springbok 2, uitslag 2-7. 
ASM Mijdrecht 3 kwam helaas een 
paar caramboles te kort en ver-
loor hierdoor net met 4-5 van Stie-
va/Aalsmeer. De bekerwedstrijd van 
deze week, Bar Adelhof 1 tegen de 
Kromme Mijdrecht, werd 9-0. Alleen 
Adri van Yperen kon hier partij ge-
ven maar kwam helaas 1 carambole 
te kort om zijn partij gelijk te spelen.
Op 6, 7 en 8 december wordt de fi-
nale 3-banden A poule bij de Spring-
bok in De Hoef gespeeld. Aanvang 
vrijdagavond 19.30 uur, zaterdag en 
zondag 11.00 uur.

Hertha meiden MC1 winnen weer
Vinkeveen - De meiden van de 
MC1 van Hertha hebben hun twee-
de wedstrijd op rij gewonnen. Vori-
ge week moesten ze thuis tegen de 

Utrechtse meiden van Sporting 70. 
Na een spannende wedstrijdverloop 
waarin de meiden steeds tegen een 
achterstand aankeken, werd uitein-

delijk na een zware maar sportieve 
wedstrijd met 3-2 gewonnen. 
Afgelopen zaterdag ging de reis 
naar Harmelen. De wedstrijd tegen 

Kerstbingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 13 de-
cember organiseert Suppor-
tersvereniging de Lijnkijkers de 
maandelijkse bingo in de kanti-
ne van Argon. De bingo  van de-
ze maand heeft als thema ‘Kerst-
feest’. Deze speciale kerstbingo 

heeft iedere ronde (7) een kerst-
pakket ter waarde van 60,- eu-
ro als hoofdprijs, alle andere prij-
zen zijn waardebonnen. De zaal is 
open om 19.00 uur, de aanvang is 
20.00 uur.  Natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie/thee weer gratis.

Zwarte Pieten bij 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van zwarte Pieten. Vrij-
dagavond 29 november en zater-
dagochtend 30 november werden 
de jonge judoka’s van Judoschool 
Blaauw tijdens de les verrast door 
een bezoek van 5 zwarte Pieten. 
De kinderen in de leeftijd van 4 t.m 
9 jaar hebben aan de zwarte Pieten 
hun judokunsten laten zien. Ook de 
ouders moesten van de Pieten de 

mat op om samen met de kinderen 
sinterklaasliedjes te zingen en op de 
zaterdagmorgen hebben de zwarte 
Pieten met de allerkleinsten denk-
beeldige pepernoten gemaakt.
Nadat de groepsfoto was genomen 
kregen alle kinderen van de zwar-
te Pieten pepernoten. Na een af-
scheidslied gingen de zwarte Pieten 
weer weg en kwam er een eind aan 
de onverwachte maar heel gezellig 
bezoek van de zwarte Pieten.

Mijdrecht - Het was even wen-
nen voor de hockeyjongens D2 van 

HVM die begin dit seizoen voor het 
eerst met een 11-tal gingen spelen, 

maar na een paar wedstrijden had-
den ze de smaak te pakken! De af-

HVM jongens D2 herfstkampioen

Lesje effectief hockey 
voor HVM
Mijdrecht - Zondag 1 december 
stond de laatste wedstrijd voor de 
winterstop op het programma voor 
de heren van Hockeyvereniging 
Mijdrecht. 
Er werd uitgespeeld tegen het team 
van Catwijck. De eerste tien minu-
ten van de wedstrijd onderstreep-
ten dit vermoeden: Catwijck zet-
te Mijdrecht direct onder druk en 
al na een minuut kreeg HVM een 
strafcorner tegen. Deze werd ech-
ter goed verdedigd. De Mijdrechtse 
heren werden voortdurend terugge-
drukt op eigen helft en kwamen zelf 
nauwelijks aan hockeyen toe. Cat-
wijck zag bij een van de talrijke aan-
vallen kans te scoren en zo stond 
Mijdrecht met 1-0 achter. Het Cat-
wijckse beleg duurde alles bij elkaar 
zo’n twintig minuten, daarna groei-
de HVM langzaam maar zeker in de 
wedstrijd. Catwijck moest steeds va-
ker het gebied rond de eigen cirkel 
verdedigen, HVM kreeg nu duidelijk 
de overhand. Een doelpunt hing in 
de lucht en dat kwam er ook: Tom 

Gunther scoorde de gelijkmaker, 
ware het niet dat een van de arbi-
ters voor een overtreding van Cat-
wijck floot, waardoor de treffer werd 
omgezet in een strafcorner voor 
Mijdrecht. Deze werd niet benut. 
Toch zagen de mannen van HVM 
kans om kort voor rust de gelijkma-
ker binnen te tikken. Het was Midas 
van der Zande die de 1-1 maakte en 
met die stand werd de rust bereikt.
Na de rust probeerde Catwijck weer 
even aan te zetten, hetgeen direct 
een strafcorner opleverde, maar hier 
werd niet uit gescoord. Hierna nam 
HVM het heft weer in handen en 
dicteerde het spel. De goede afslui-
ting van de eerste helft werd door-
gezet en de ene Mijdrechtse aanval 
na de andere golfde op de Catwij-
ckse cirkel af. Mijdrecht zag echter 
ondanks het overwicht geen kans te 
scoren. Het bleef dus oppassen met 
die gelijke stand. Catwijck had een 
vlijmscherpe counter in huis, het-
geen na een kwartier met een Cat-
wijckse treffer werd onderstreept. 

Geslaagde Sinterklaas-
viering bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Zaterdagochtend half 
10 uur stroomt de gezellig versier-
de kantine van Hertha vol met zo’n 
honderd kinderen. Dit zijn de klein-
ste leden van Hertha en ook hun 
broertjes en zusjes mogen mee. 
Het belooft weer een spannende en 
mooie ochtend te worden, met vast 
ook nog cadeautjes. Maar voordat 
de sint arriveert, is eerst het podium 
voor clown Belle. Zij tovert 3 kinde-
ren om tot sint en pieten en zij heeft 
zelfs een boot van ballonnen bij 
zich. De kinderen zingen liedjes en 

dansen op de muziek. Na de pauze 
is het dan zo ver, daar is de sint al. 
Zijn planning liep perfect en Bram, 
Dean, Stijn en nog veel meer kinde-
ren mochten bij Sinterklaas op het 
podium komen. Ook waren er prij-
zen voor de kinderen die de mooi-
ste kleurplaat hadden gemaakt. De 
pieten waren gelukkig de cadeaus 
niet vergeten en Sjimmy zong nog 
een liedje voordat de cadeaus uit-
gedeeld konden worden Dank je 
wel, Sinterklaas en pieten. Tot vol-
gende jaar!

gelopen wedstrijden ging het zelfs 
zo goed dat ze de lijst aanvoerden, 
samen met een team van Hurley. In 
een rechtstreeks duel werd afgelo-
pen zaterdag gestreden om de eer-
ste plek. Vooraf was de spanning 
om te snijden, Hurley had immers 
nog geen een doelpunt tegen en 
veel meer doelpunten voor. In een 
zinderende wedstrijd werd het pu-
bliek, dat in groten getale aanwezig 
was, beloond met een mooie maar 
spannende wedstrijd. Mijdrecht had 
in de eerste helft het meeste balbe-
zit en was een stuk feller dan Hur-
ley. Echter, de keeper van Hurley 
voorkwam een doelpunt met he-
le mooie reddingen, later bleek dat 
deze jongen het voor het eerst deed! 
Met 0-0 gingen de teams de rust in. 
Kort in de tweede helft wist Jasper 
(Jappie) te scoren op een rebound. 
Mels deed het voorbereidende 
werk. Vanaf dat moment werd Hur-
ley wakker en ontstond een hele 
spannende tweede helft met kan-
sen voor beide partijen. Het lukte 
HVM om de 1-0 vast te houden tot 
het einde van de wedstrijd en werd 
zo verdiend herfstkampioen!

de meiden van SCH’44 begon een 
half uurtje later, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Na een uitgebrei-
de warming-up begon de wedstrijd 
op het hoofdveld van deze gezelli-
ge vereniging. Het ging behoorlijk 
gelijk op. Toch kregen ze veel kan-
sen en vele schoten op het doel van 
SCH’44 werden afgevuurd, maar de 
keepster was erg goed. Toch was 
het SCH’44 dat de openingstreffer 
voor haar rekening nam. De Hert-
hameiden gingen de rust in met 
een 1-0 achterstand. Na een goed 
gesprek met de coaches werd de 
tweede helft met de nodige aanpas-
singen aangevangen. Het ging een 
stuk beter. Het was Lakeysha van 
Spankeren die een, in de warming-
up, geoefende corner van de ach-
terlijn erg fraai in het doel schoot. 
Het vertrouwen was terug en de 
meiden gingen goed door. Nu was 
het Lisa Smelik die met een super 
stuiterbal de keepster letterlijk om-
vergooide. Een mooie uitslag van 
1-2 en de meiden hadden een trak-
tatie verdiend. Met een voldaan ge-
voel gingen ze weer naar die andere 
gezellige club in Vinkeveen, waar ze 
dus steeds beter gaan voetballen. 
Foto: sportinbeeld.com

HVM stond tegen de verhouding in 
1-2 achter. Tot overmaat van ramp 
kreeg een speler van HVM ook nog 
geel, waardoor er een man minder 
in het veld stond. HVM liet zich hier 
echter niet door van de wijs bren-
gen en met z’n tienen werd door 
Daniel de Graaf de 2-2 gescoord. 
Eens te meer liet HVM zien van-

daag een degelijke partij te spelen.  
Dat de Catwijckse counter zeer ge-
vaarlijk was had HVM al ondervon-
den, maar helaas voor de mannen 
uit Mijdrecht sloegen de Catwijc-
kers met dit wapen tegen het ein-
de van de wedstrijd maar liefst drie-
maal toe. De wedstrijd eindigde dus 
met een 2-5 nederlaag voor HVM.

1 DAG wERKEn 
1 DAG BIJKOMEn 

EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE 
normaal tE lEvEn. Ze was 14 toen bij haar een nierziekte werd ontdekt.  
Inmiddels is Charlotte Trieschnigg 35 en na twee niertransplantaties moet ze  
nu opnieuw dialyseren. Dit is voor haar de enige manier om in leven te blijven.  
Charlotte slaapt vier nachten per week in het ziekenhuis om te dialyseren. Dat 
is heel zwaar maar toch heeft Charlotte het ervoor over om zo toch een beetje 
normaal te kunnen leven. De Nierstichting zet alles op alles om nierpatiënten  
een betere kwaliteit van leven te geven. Daarnaast werken we er keihard aan  
om nierziekten te voorkomen. Dat kunnen we echter niet alleen. 

Wat hEEft u ovEr voor EEn niErpatiënt? StEun onS!

KijK Wat u Kunt doEn op niErStichting.nl
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