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Veroorzaker 
ongeval meldt 
zich pas dag later
Vinkeveen – Vrijdagavond 28 
november rond 22.00 uur ver-
oorzaakte een automobilist een 
aanrijding bij de kruising N201 
en de A2. Hij reed in op de au-
to voor hem. De automobilist is 
na het ongeluk doorgereden. 
De automobilist van de aan-
gereden auto waarschuwde de 
politie en ambulance. De politie 
heeft in de omgeving nog ge-
zocht naar het andere voertuig, 
maar deze werd niet gevonden. 
De drie inzittenden van de aan-
gereden auto (een vrouw en 
twee kinderen bleken na on-
derzoek door het ambulance-
personeel, niet gewond). 
Dezelfde avond zag een op-
lettende bewoner uit Vreeland 
een auto met veel blikscha-
de staan op een parkeerplaats. 
Hij alarmeerde de politie, die de 
auto in beslag nam voor onder-
zoek. Zaterdagochtend heeft 
de man zich uiteindelijk toch 
gemeld op het politiebureau.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

sweaters/jeans/truien/vesten

donderdag 4 t/m zaterdag 6 december

g-star/geisHa/jacK&jones/onLY/PaLL maLL/viLa/KuLtivate/Ltb 
vero moda/PurewHite/cars/PetroL/name it/Pieces/wrangLer

10,-5,- 15,-
9,95/12,95/14,95/19,95* 14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

nieuwe
aanvoer

aLLe
winter
jassen

*voorbeeLd Prijzen. nog meer aanbod in de winKeL!

big L jeans discount | join fasHion | www.bigL.nL
zijdstraat 61, aaLsmeer | maandag t/m zaterdag | teL: 0297 321177

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Toch nog hoop voor Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis?
Regio - Geruime tijd doet het ver-
haal al de ronde dat het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis in Woerden op 
termijn zijn ziekenhuisfunctie zal 
verliezen en dat er slechts een po-
likliniek overblijft. Voornaamste oor-
zaak is een op handen zijnde fusie 
met het St. Antonius Ziekenhuis die 
onafwendbaar lijkt. 

Toch heeft zich een positieve ont-
wikkeling voorgedaan die ertoe zou 
kunnen leiden dat het ziekenhuis 
in Woerden wel eens wat meer ge-
neeskundige zorg zou kunnen blij-
ven bieden dan alleen maar polikli-
nische. De Cliëntenraad (CR) van 
het ziekenhuis heeft onlangs name-

lijk bij de Ondernemingskamer van 
het Gerechtshof Amsterdam een 
zaak aangespannen tegen het eigen 
instellingsbestuur van het zieken-
huis en won die! De CR was de me-
ning toegedaan dat het bestuur van 
het ziekenhuis de haar adviesfunc-
tie over een ‘andere invulling’ van de 
zorg in het Hofpoort Ziekenhuis niet 
serieus nam en naast zich had neer-
gelegd. Het instellingsbestuur pre-
senteerde daar en tegen wel haar 
eigen voorkeursscenario voor de fu-
sieplannen. Daarin was geen plaats 
meer voor zorg zoals die door het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woer-
den wordt gegeven. In de uitspraak 
van de Ondernemingskamer werd 

de Cliëntenraad afgelopen vrijdag 
28 november in het gelijk gesteld. 
Heel duidelijk werd daarbij aange-
geven, dat het van groot belang is 
om cliëntenraden bij dit soort ingrij-
pende processen te betrekken en 
ook hun scenario een gelijke kans 
te bieden voor onderzoek in hoever-
re een fusie met de daaraan verbon-
den zorg op een andere manier kan 
worden ingevuld. De uitspraak is 
een belangrijk gegeven voor ande-
re cliëntenraden. Anders gezegd, de 
Ondernemingskamer heeft de posi-
tie van de cliëntenraden met die uit-
spraak versterkt. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – De Ronde-
veense gemeenteraad heeft don-
derdagavond tijdens een lange dis-
cussie in meerderheid besloten dat 
zij het voorstel van hun college, om 
deel te nemen in de gemeenschap-
pelijke Regeling met de ICT van de 
DUO Plus gemeente (Uithoorn, Ou-
der Amstel en Diemen), niet steu-
nen. Hoewel de burgemeester een 
vurig pleidooi hield om toch voor-
al ja te zeggen, omdat de gemeente 
De Ronde Venen het niet alleen kan, 
besloot de meerderheid van de raad 
om toch nee te zeggen. Niet defi ni-

tief nee, ze vonden dat het college 
hun huiswerk over moest doen. De 
raad had duidelijk angst dat ze een 
te groot deel van hun zeggenschap 
over diverse zaken zou kwijtraken. 
De drie andere deelnemende ge-
meenten besloten in meerderheid 
wel tot deze samenwerking. Alleen 
de fractie van D66 was honderd 
procent voor deze samenwerking. 
D66: “Al zegt het CDA dat het geen 
angst is maar zorg, volgens ons 
heeft de meerderheid van de raad 
en vooral de coalitiepartijen ‘keuze-
stress’. Ze durven niet te kiezen. De-

ze fracties kunnen niet samenwer-
ken: ze willen namelijk alleen ne-
men en niet geven. De fractie van 
het CDA vond de wijze van samen-
werken zoals het nu werd voorge-
steld maar niets.” Gemeenten kun-
nen niet meer alles alleen. De regio 
wordt steeds belangrijker. Gemeen-
ten moeten steeds ingewikkelde-
re taken uitvoeren en regionale sa-
menwerking ligt dan voor de hand. 
De voorbereiding daarvan gaat ge-
paard met zuchten en steunen, met 
duwen, drukken en trekken. 
Vervolg elders in deze krant.

’Nog’ geen DUO Plus voor 
gemeente De Ronde Venen

Amstelhoek - In september is door 
de provincie vervolg gegeven aan 
de voorbereidende werkzaamheden 
voor de realisatie van de nieuwe 
verkeersrotonde tussen Fort Am-
stelhoek en het Esso tankstation. 
Tevens voor de aansluiting van de 
nieuwe verbindingsweg tussen wat 
nu de Mijdrechtse Zuwe is (voor-
malige N201) en de Ringdijk 2e Be-
dijking. 
De contouren van het tracé zijn in-
middels duidelijk zichtbaar. Er zijn 
bomen en struiken gerooid, een fors 

pakket ‘zettingszand’ (voorbelas-
ting) is gestort en er zijn zware (wit-
te) zandzakken geplaatst op de plek 
waar de rotonde moet komen. Een 
en ander om de ondergrond goed te 
laten inklinken alvorens er een weg 
met een rotonde kan worden aan-
gelegd die niet meer of nauwelijks 
verzakt. Het project vormt in feite de 
defi nitieve afronding van het Mas-
terplan N201 met een betere aan-
sluiting op de route tussen De Hoef/
Nieuwveen en de N201 vice versa. 
Amstelhoek profi teert daar ook van 

doordat te zijner tijd uitsluitend be-
stemmingsverkeer naar die plaats 
en het centrum van Uithoorn via 
de Prinses Irenebrug gaat. Dat be-
tekent al met al een rustiger ver-
keersbeeld. Maar zover is het nog 
niet want de inklinking van de ‘veni-
ge’ ondergrond duurt wel meer dan 
een jaar. Daarna kunnen het weg-
tracé en de rotonde pas worden 
aangelegd. Dus voorjaar 2016 als 
het meezit. 

Vervolg elders in deze krant.

Aansluiting met Ringdijk 
2e Bedijking krijgt al vorm

De Ronde Venen – Sinds eind 
september is de website www.de-
buurtverbinding.nl voor inwoners 
uit De Ronde Venen (en Uithoorn) 
beschikbaar. 

De website wil helpen om buren 
(weer) met elkaar in contact te bren-
gen. Via www.debuurtverbinding.
nl is contact mogelijk met buurtbe-
woners en kan men hulp aan elkaar 
geven of vragen. Momenteel is er 
onder andere aanbod te vinden op 
het gebied van een omslagdoek ha-
ken, gratis consult voedingsadvies, 
haar knippen, boodschapjes doen, 
computerhulp en ondersteuning, 
gezelschap, maaltijden en er is een 
hogedrukspuit te leen. Ook mensen 
die hulp kunnen gebruiken kunnen 

dit middels de website kenbaar ma-
ken. Momenteel zoeken er mensen 
hulp op het gebied van onder an-
dere: video 8 fi lms digitaliseren, Ne-
derlands praten, het omspitten van 
de moestuin i.v.m. gebroken ribben 
door val, klusjes in en om het huis 
en groene vingers in ruil voor een 
lekker hapje. En iemand zoekt een 
leuk stel ondernemende en enthou-
siaste mensen. Mensen kunnen vrij-
blijvend een kijkje nemen op www.
debuurtverbinding.nl. Om een vraag 
of aanbod te plaatsen kan op een 
eenvoudige manier een account 
worden aangemaakt. Voor vragen 
over of hulp bij het gebruik van De 
Buurtverbinding kan contact opge-
nomen worden met de Servicepun-
ten (0297) 587 600.

Burenhulp: helpen en 
ontmoeten!

Groep 8 Proostdijschool 
in actie voor War Child
Mijdrecht - Donderdag 27 novem-
ber was op de Proostdijschool de 1e 
ronde van de workshops voor War 
Child. De achtstegroepers zijn druk 
bezig om geld in te zamelen voor 
War Child, dit naar aanleiding van 
de spreekbeurt van Bibienne. Ze ge-
ven creatieve, sportieve en muzika-
le workshops en hopen zo veel geld 
op te halen voor War Child. Donder-
dag stonden er ongeveer 60 kinde-
ren te trappelen om hun workshop 
te volgen. De workshops die ze kon-
den volgen waren: dans, origami, 
make-up, voetbal en volleybal. Na 
wat gegeten en gedronken te heb-
ben, gingen de kinderen enthousi-

ast aan de slag. Bij origami werden 
leuke kikkers gevouwen, bij make-
up werden de kinderen prachtig op-
gemaakt, buiten werd er gevoetbald 
en gevolleybald en in de speelzaal 
leerden de kinderen dansen op het 
nummer Fireball. Om half 5 werden 
de kinderen weer opgehaald en zat 
de eerste ronde van de workshops 
er op. Zowel de grote als de kleine 
kinderen hadden ervan genoten. 
Afgelopen maandag 1 december 
hebben de achtstegroepers nog-
maals een ronde workshops hou-
den. Er is inmiddels al veel geld op-
gehaald en het precieze bedrag zal 
nog bekendgemaakt worden.

Geen krant?
0297-581698



Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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‘Nog’ geen DUO Plus voor 
gemeente De Ronde Venen
Vervolg van de voorpagina.

Buiten spel
“Na vele maanden van voorberei-
ding is nu het moment aangebroken 
waarop moet worden besloten om 
in een Gemeenschappelijk Rege-
ling te gaan samenwerken met Die-
men, Uithoorn en Ouder-Amstel en 
hoe dat vorm gaat krijgen. Eén voor-
stel, één manier van samenwerken. 
Maar... de grote vraag is natuurlijk 
wat er van die samenwerkingscon-
structie terecht gaat komen! Zijn de 
vooruitzichten positief of is er aan-
leiding om somber te zijn? Wordt 
de lokale democratie er door bevor-
derd of juist bedreigd? Anders ge-
zegd: Wordt het voor onze gemeen-
teraad een kwestie van wel beta-
len maar niet bepalen? Blijft de ge-
meenteraad nog wel voldoende in-
vloed hebben en blijft de democrati-
sche controle wel goed werken. Ver-
der bestaat er een risico dat er een 
betrekkelijk ondoorzichtige struc-
tuur ontstaat en een daarmee sa-
menhangende, beperkte slagvaar-
digheid. Wij vinden namelijk dat de 
raad straks de Gemeenschappelijke 
Regeling onvoldoende kan contro-
leren, onvoldoende kan aansturen, 
onvoldoende onze lokale democra-

tische besluiten kan laten uitvoe-
ren en onvoldoende evaluaties kan 
uitvoeren over het effect en de ef-
fectiviteit van ons beleid. Samenge-
vat vinden wij het aangaan van de-
ze Gemeenschappelijk regeling niet 
wenselijk en zullen ook tegen dit 
voorstel stemmen. Onze gemeente 
is nu groot genoeg om de toekomst 
aan te gaan. Wij willen een landelij-
ke gemeente blijven met landelijke 
partners “, aldus het CDA.

Nieuw plan
Lijst 8 stond ook niet echt te trappe-
len om hier ja te zeggen: “Oei, oei, 
oei, dit is het belangrijkste stuk van 
het jaar. Dit is een rijdende trein die 
keihard rijdt en waar wij op moeten 
springen. Je weet echter als passa-
giers totaal niet waar je heen gaat. 
De conducteur , onze burgemeester, 
doet zijn best om ons, de passagiers, 
gerust te stellen, maar dat lukt niet 
erg. Er staat wel dat we alleen gaan 
samenwerken op het gebied van de 
ICT, maar er zit veel meer aan vast. 
Als we nu ja zeggen besluiten we in 
feite om een DUO-plus gemeente te 
worden en wij vragen ons af, willen 
we dat? Wij stellen voor, neem dit 
voorstel terug en kom met een goed 
doordacht plan bij ons terug.”

Herindeling
De fractie van de CU/SGP zag het 
nog donkerder in: “Wij zeggen niet 
doen. Dit loopt op een herinde-
ling uit. We zijn het eens met Lijst 
8, er zit veel meer aan vast dan al-
leen ICT. We leggen ons voor meer 
vast. Dit voorstel is: ‘zo snel moge-
lijk een DUO plus gemeente wor-
den en dat willen wij niet. Dit is een 
brug te ver. Alles wordt straks voor 
ons geregeld. Als raad hebben we 
straks niets meer in te brengen. Wij 
zullen dit voorstel niet steunen”, al-
dus de CU/SGP. Een heel ander ge-
luid kwam er van de fractie van de 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: 
“We hebben het hier vanavond uit-
eindelijk over onze toekomst als ge-
meente. Wij vinden dat samenwer-
ken onontkoombaar is. Maar zoals 
de andere fracties het doen over-
komen lijkt het wel of we besluiten 
voor een herindeling. Het is alleen 
een Gemeenschappelijke Rege-
ling voor de ICT. Laten we het voor-
stel gewoon wat aanpassen om de 
angst bij de andere fracties weg te 
nemen. We gaan mee met dit voor-
stel, mits heel duidelijk is dat het al-
leen om de ICT gaat. Zodra er een 
ander onderwerp voor samenwer-
king ter sprake komt, komt het col-

VVD bewaakt zorguitgaven
Door maatwerk weer 
betaalbaar!
De Ronde Venen - Tijdens de be-
handeling van de verordeningen op 
vlak van de Wmo en Jeugdwet heeft 
de VVD een tweetal amendementen 
ingediend terzake de maximering 
van de hoogte van het PGB.

Bij de gemeenteraad ligt namelijk 
de bevoegdheid voor het stellen van 
de algemene beleidskaders en het 
bijbehorende budgetrecht waarbin-
nen het college dient te functione-
ren. Worden deze regels niet ge-
steld, dan kan er een open eind re-

geling ontstaan die een greep uit 
de algemene middelen, het spaar-
varken van de inwoners, mogelijk 
maakt. De VVD is hier principieel 
op tegen, en kon rekenen op steun 
van CDA en RVB. In onze gemeente 
bedraagt een PGB ten hoogste 75% 
van de kostprijs van zorg in natura, 
met de bevoegdheid voor het colle-
ge om in individuele gevallen af te 
wijken. Kortom: duidelijke financi-
ele regels met oog voor individueel 
maatwerk. In essentie het doel van 
de sociale transities.

Opening Lifestyle Centre De Ronde Venen groot succes

Het zit wel snor bij Multifill Mijdrecht - In 2013 werd Multifill 
ondernemer van het jaar, en ook nu 
laten zij weer zien dat het niet al-
leen om ondernemen gaat maar ook 
om mensen.
Toen er een personeelslid opper-
de zijn snor te laten staan, bedacht 
de directie zich geen moment, jij 
zorgt voor deelnemers en wij spon-
seren dit goede doel. Het was no-
vember en voor vele movember, laat 
een maand je snor staan en sta op 
tegen kanker, onderzoek naar op-
lossingen tegen prostaat en zaad-
balkanker. De mannen van Multifill 
lieten hun snor staan en dit lever-
de een cheque op van 250,00 gedo-
neerd door de directie van Multifill . 
Ook de dames van Multifill leverde 
hun bijdragen, zij plakte een snor op 
en hielpen mee. Uiteindelijk leverde 
het bijgaande foto op met cheque 
voor movember. Mooi zo een bedrijf 
in De Ronde Venen.

Mijdrecht - Op donderdag 27 no-
vember opende Lifestyle Centre De 
Ronde Venen formeel haar deuren. 
Dit is een samenwerkingsverband 
van meerdere welzijnscoaches in De 
Ronde Venen e.o. Doel is het geven 
van een compleet aanbod op het ge-
bied van Voeding, Gezonde & Actie-
ve levensstijl en Beweging om de ge-
zondheid van de inwoners van de 
Ronde Venen te bevorderen. We zijn 
er heel trots op dat Wethouder Erika 
Spil de formele opening heeft gedaan. 
Zij meldde dat initiatieven als dat van 
ons hard nodig is en dat de Gemeente 
het beleidsplan niet alleen kan uitvoe-
ren om de gezondheid van de bewo-
ners in de Ronde Venen te bevorde-
ren. Iets veranderen aan je vitaliteit of 
gewoon weten of je goed bezig bent 
met je voeding. Voel je van harte wel-
kom. De coaches staan voor je klaar. 
Neem dan gerust contact op met 
Marja van den Berg 06-12323154 of 
Marjavandenberg57@gmail.com 

Burgemeester Divendal Jan Rouwenhorst CDA Wim Stam CU/SGP,

Meindert Brunia D66

lege weer terug naar deze raad en 
kunnen wij besluiten of we het wel 
of niet doen”, zo probeerde de frac-
tie.

Terug naar tekentafel
Maar het lukte niet erg. RVB dacht 
er net zo over als Lijst 8 en het CDA. 
Ook zij vinden dat de raad hiermee 
buitenspel wordt gezet en wilde 
het terugnemen en met een nieuw 
voorstel terugkomen. Hetzelfde ge-
luid was te horen van de VVD: “Te 
ondoordacht, wat kost het allemaal. 
Alle beslissingen komen bij het col-
lege te liggen. De raad staat totaal 
buitenspel. We zijn zeker niet tegen 
samenwerken maar wel als het op 
deze manier gaat. Wij zeggen te-
rug naar de tekentafel.” De frac-
tie van D66 vond het vreselijk wat 
er dreigde te gebeuren: “We zetten 
op deze manier het college in zijn 

hemd. De andere drie gemeenten 
waar we mee zouden samenwer-
ken hebben dit voorstel zo aange-
nomen. Hoe denken de coalitiepar-
tijen (CDA, RVB, CU/SGP en PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal, red.) dit 
nu te gaan oplossen?” Deze frac-
tie had diverse ideeën om het voor-
stel aan te passen, zodat de angst 
bij de andere fracties zou verdwij-
nen, maar nee, er was duidelijk een 
afspraak: we stemmen tegen.

Kan zo niet
De burgemeester zag ook de bui al 
hangen. Hij had in de diverse an-
dere vergaderingen te vuur en te 
zwaard dit voorstel verdedigd, maar 
je kon aan de lichaamstaal zien dat 
hij wist, wat hij ook zei, het stond al 
vast dat de raad het terug naar de 
tekentafel wilde hebben. Hij kon het 
echter niet laten om de raad nog 

Joris Kneppers Lijst 8 Ernst Schreurs PvdA Rene Bultenaar RVB, Frans Lugtmeijer

HSV ’69 handbal F1 
begint voortvarend!
De Hoef - Afgelopen zondag speel-
de een selectie van de hagelnieuwe 
F1 handbalmeisjes van HSV ‘69, hun 
eerste toernooi. 

De reis ging naar Volendam waar 
een gezellig Sinterklaas mini toer-
nooi werd georganiseerd, een wil-
lekeurige selectie van 8 van de 13 
meisjes deed mee aan het toernooi. 
Voor de meisjes wat het hun eerste 
toernooi, spannend, maar ook een 
moment om eens te kijken of we wat 
geleerd hebben. De eerste wedstrijd 
om half elf tegen NEA was de test. 
Met prima spel werd door HSV ‘69 
met 7-4 gewonnen. Tijdens de pau-
zes tussen de wedstrijden waren er 
spelletjes in de kantine. In het teken 
van Sinterklaas natuurlijk. De vol-
gende wedstrijd tegen VOS, won-
nen we met 4-1. Bij de laatste wed-

strijd tegen KDO 3 kwamen er zelfs 
pieten in het veld meespelen. Het 
werd een dolle boel....en HSV ’69 F1 
ging voor de winst: 6-4 dit keer. Pet-
je af voor de organisatie het was erg 
gezellig en het heeft ons een goede 
spirit gegeven om op veder te bou-
wen, de meiden waren top en de 
blijheid spatte er vanaf en daar gaat 
het voor een groot deel om. Met een 
tevreden coach en als winnaar van 
het toernooi gaan we aan het sei-
zoen beginnen. Mede danken we de 
actie van de BONI die het mogelijk 
maakt om voor deze jongste teams 
aangepaste doelen aan te schaffen. 
Lijkt je handbal ook wel iets. Voor de 
aanvulling van de bestaande teams 
van 6 tot 12 jaar kunnen we nog en-
kele leden gebruiken. Mail voor in-
formatie naar info@hsv69.nl of bel 
Natasja van der Ven: 0297 522117

even te vertellen hoe hij het zag: 
“Laat een ding duidelijk zijn”, zo be-
gon hij, “u zult als raad toch eens 
onder ogen moeten zien dat we 
zo niet in ons eentje kunnen door-
gaan. Als we alleen verder gaan zijn 
we in 2018 ruim twee miljoen eu-
ro meer kwijt, dan dat we gaan sa-
menwerken. Uw raad gaat te vaak 
en te veel op de beleidsstoel van 
het college zitten en daarom heeft 
u als raad het druk. U wilt te veel 
op onze stoel zitten. Dit is een ge-
meenschappelijke regeling van het 
college en niet van de raad. We ne-
men geen taken af van u als raad. 
Wij doen wat we doen moeten. Wij 
voeren beleid en uw taak als raad is 
toezicht houden en wij moeten ver-
antwoording afleggen bij u, de raad. 
Deze gemeenschappelijke regeling 
is juist heel democratisch en ver-
sterkt de positie van de raad. Dit is 
geen begin van een herindeling, we 
willen alleen maar samenwerken 
op bedrijfsvoering”, aldus de burge-
meester. Er werd uren over gedis-
cussieerd, maar aan het eind van 
de avond werd het voorstel van het 
college teruggegeven. De meerder-
heid van de raad had dit al beslist. 
In januari gaat het feest dus weer 
beginnen, tenminste, als het nog 
nodig is. De andere drie gemeente-
raden zijn akkoord gegaan en gaan 
aan de slag. Om in de bewoordin-
gen van Lijst 8 te spreken: de trein 
gaat nog harder rijden en wat ge-
beurt er als gemeente De Ronde 
Venen deze trein gaat missen? De 
tijd gaat het leren.

Manege Mariahoeve organiseert 
eerste KNHS wedstrijd
Mijdrecht - Vandaag was de eerste 
KNHS wedstrijd bij Manege Maria-
hoeve. Aan een KNHS (Koninklijke 
Nederlandse Hippische sportbond) 
wedstrijd doen ruiters mee 
die in het bezit zijn van een eigen 
paard en lid zijn van de KNHS. Aan 
deze wedstrijd konden ruiters mee-
doen in de klasse B t/m M2. Rui-
ters uit de weide omgeving hadden 
zich aangemeld voor deze wedstrijd. 

Omdat het de eerste keer was dat 
we een KNHS wedstrijd organiseer-
den, was het best wel spannend of 
alles goed zou verlopen. Met de in-
zet van vele enthousiaste vrijwilli-
gers is het een heel geslaagde dag 
geworden. Dit bleek ook uit de po-
sitieve reacties van de deelnemers. 
Kortom een dag die voor herhaling 
vatbaar is, en dus zeker vervolg zal 
krijgen. Foto: sportinbeeld.com





Mijdrecht - Op 7 juli 2013 veran-
derde het leven van Jorick Bros-
ky en zijn familie en vrienden voor-
goed. Hij bracht de middag door bij 
Klinkhamer, het ontmoetingspunt 
voor alle Rondeveense jongeren 
tijdens de zomer. In de namiddag 
dook hij in het water van de Vinke-
veense plassen waar een zandbank-
je er vermoedelijk voor zorgde dat 
hij een dwarslaesie opliep. Hierdoor 
raakte hij bijna volledig verlamd.
Met steun van zijn familie, vrien-
den en een medisch team is Jorick 
dankzij zijn enorme vechtlust nu zo-
ver dat hij zijn nek weer zelf rechtop 
kan houden en zijn armen weer kan 
bewegen. Maar hij wil meer!

Jorick heeft als doel een zo zelf-
standig mogelijk leven te leiden. 
Zijn droom is zoveel mogelijk voor 
zichzelf te kunnen zorgen, het lief-
ste zou hij een baan hebben zodat 
hij ook financieel onafhankelijk kan 
zijn, want met een uitkering, denkt 
Jorick, is daar weinig kans op. Zijn 
jongensdroom: werken bij de Land-
macht is dan wel niet meer haal-
baar, maar wellicht zijn er andere 
mogelijkheden. Zijn revalidatie komt 
op de eerste plaats maar daarnaast 
wil hij graag aan de slag met zaken 
die zijn kansen om een baan te vin-
den, kunnen vergroten.
Zijn familie probeert met inzamelin-
gen en acties zoveel mogelijk geld 
te sparen om Jorick te ondersteu-
nen bij zijn doel. Er zijn bijvoorbeeld 
medische behandelingen in het 
buitenland mogelijk, waarvan be-
kend is dat ze verbetering geven. De 
zorgverzekering vergoedt dergelijke 
kostbare behandelingen niet.

Oude voetbalclub
De oude voetbalclub van Jorick sv 
Argon organiseerde in samenwer-
king met CSW in juni van dit jaar 
een succesvol Jorick Brosky toer-
nooi waaraan 14 teams meede-
den. De oude middelbare school 
van Jorick, het VeenLanden College, 
gaat zich tijdens de komende kerst-
periode sterk maken voor Jorick 

en hem helpen zijn doel een beet-
je dichterbij te halen. Leerlingen en 
personeel van het VeenLanden Col-
lege bereiden daarom acties voor, 
klassikaal of individueel. In ieder ge-
val worden er lege flessen en oude 
mobieltjes ingezameld. Die kunnen 
ingeleverd worden bij de conciërges 
van de school.
Onze ondernemende leerlingen 
kunnen ook zelf acties bedenken en 
uitvoeren.
De school heeft een bankrekening 
geopend voor Jorick waarop do-
naties kunnen worden gestort. Het 
banknummer is: NL08 RABO 0392 
3511 37 ten name van het VeenLan-
den College Mijdrecht onder ver-
melding van Jorick Brosky. Bij de 
oudergespreksavonden op 8, 10 en 
11 december zullen er tevens col-
lectebussen staan, waarin ouders 
een donatie kunnen doen voor Jo-
rick. Jorick wordt binnenkort ook 
nog op school verwacht, daarover 
later meer.

Laten we er met elkaar een mooie 
kerst van maken voor Jorick en zijn 
familie, zou dat niet geweldig zijn?

 
04   Nieuwe Meerbode  •  3 december 2014
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DUO wordt nog geen DUO
Regio - In een gezamenlijk persbe-
richt laten de colleges van Diemen, 
Ouder Amstel, Uithoorn en De Ron-
de Venen het volgende weten: Gis-
teravond vond in de gemeentera-
den van Diemen, Uithoorn, Ouder-
Amstel en De Ronde Venen besluit-
vorming plaats over het aangaan 
van de gemeenschappelijke rege-
ling DUO+ en het krediet voor ge-
zamenlijke ICT-investeringen. De 
gemeenteraden van Diemen, Uit-
hoorn en Ouder-Amstel stemden 
vrijwel unaniem voor de plannen. 
De gemeenteraad van De Ronde 
Venen heeft niet gestemd over het 
voorstel, tijdens de discussie bleek 
geen meerderheid voor de plannen 
te zijn. Dit heeft gevolgen voor de 
uitvoering van de plannen. De col-

leges kiezen er voor om met elkaar 
in gesprek te blijven. Daarbij lijkt 
een scenario voor de hand te lig-
gen waarin de gemeenten Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn een ge-
meenschappelijke regeling aan-
gaan. Daarnaast verkennen de col-
leges of, wanneer en hoe De Ronde 
Venen later mogelijk bij de samen-
werking kan aansluiten. Het college 
van De Ronde Venen zal dit scenario 
niet eerder dan in de loop van 2015 
met zijn gemeenteraad bespreken, 
naast mogelijke andere scenario’s. 
Gelet op de ontstane situatie wordt 
door de colleges van Diemen, Uit-
hoorn en Ouder-Amstel de gewij-
zigde gemeenschappelijke regeling 
nog dit jaar opnieuw aan hun ge-
meenteraden voorgelegd.

Madelon Everts-Stoop Stephen Everts

PourVous Stoop begint met 
www.stoopvipservice.nl
Uithoorn - Zaterdag 29 november 
exact om 19.00 uur ging parfumerie 
Stoop uit Uithoorn online met de si-
te www.stoopvipservice.nl . “Ja”, zegt 
Madelon Everts-Stoop, “we kre-
gen veel reacties van klanten uit De 
Ronde Venen. Zij misten hun par-
fumerie waar ze hun parfums en 
crèmes altijd vandaan haalden. En 
vanwege de verbouwing van win-
kelcentrum Zijdelwaard blijkt ook 
onze winkel voor klanten in Uit-
hoorn lastiger te bereiken.” Stephen 
Everts: “Het plaatste ons voor de 
vraag hoe wij als vertrouwd adres 
anno 2014 tegen de toekomst van 
Stoop Parfumerie en winkel aan-
kijken”. Madelon: “...en met name 
in kunnen spelen op de eigentijdse 
wensen van de klanten. Zo kwamen 
we erop dat klanten thuis online bij 
Stoop moeten kunnen bestellen en 
dat wij dit zelf bij hen thuis bezor-
gen. En dat we tegelijkertijd ook de 
winkel in Zijdelwaard als vanouds 
gewoon voortzetten”. Stephen:…”en 
met de vertrouwde Stoop service 
zoals onze klanten dat gewend zijn”. 
In nog geen maand tijd is de con-
structie van de site gerealiseerd. Op 
zaterdag 29 november om 19.00 uur 
was het zover en ging de site on-
line. Door de voortvarende aanpak 
van de twee jonge ondernemers zijn 
er nog wat kleine verbeter puntjes, 
waar nog aan gewerkt wordt. Maar 
het staat er! En er wordt al flink via 
Facebook op gereageerd. Het afle-

vergebied waarbinnen de mede-
werkers van Stoop de bestellingen 
bezorgen, omvat de gemeenten De 
Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer, 
de plaatsen Nes a/d Amstel en 
Nieuwveen. Daarnaast ook de wij-
ken Westwijk en Waardhuizen in 
Amstelveen. Stoop-VIP-Service.nl 
staat voor een bijzonder dienstver-
lening aan de klant. Een greep uit de 
vele voordelen: 
- Er is keus uit een ruim assorti-

ment parfumerie-artikelen en 
mode accessoires.

- Ook aan de schoonheid van bin-
nenuit is gedacht met vitamines 
en voedingssupplementen van 
het merk Solgar.

- Perfect verpakte cadeaus wor-
den bezorgd in een luxe Pour-
Vous tas.

- Bezorging vindt plaats op het 
moment dat het de klant het 
beste uitkomt. Of wordt op een 
ander gewenste locatie afgele-
verd.

- Altijd minimaal 10% korting.
- Veel bijzondere en spectaculaire 

prijs-acties.
- De faciliteit om kerst-cadeau’s of 

-pakketten voor personeel of re-
laties te bestellen. Met veel mo-
gelijkheden voor een “persoonlij-
ke touch” verpakking.

Het motto van Stephen en Madelon: 
“Voel u welkom, online of in de win-
kel, de deur staat voor u open en wij 
paraat”.

www.lijfengezondheid.nl
Supplementen zin of onzin?

Winterfair en 25 jarig 
jubileum bij Duoplant
Regio - De winterfair was zeer ge-
slaagd. De opbrengst voor Ambu-
lance wens, kwam met sponsoring
van het publiek, bedrijven en een 
zang koor die hun opbrengsten en 
gage ook schonken uit op 2.000,-. 
Een zeer mooi bedrag voor dit goe-
de doel. Ook de standhouders wa-
ren tevreden met verkopen en nieu-
we contacten. De sfeer was warm 
en gezellig, dit kwam o.a. ook door 
de uitstalling van vele verschillende 
producten en onder het genot van 
live muziek, en een hapje en drank-
je kon men lekker kunnen genie-
ten van nieuwe creaties kerstarran-
gementen of boeketten, maar ook 
aanvullende producten.

De ijsbaan werd door jong en oud 
goed gebruikt en gaf een echt win-
ters karakter.
De 2 winnaars voor de Magic Diner 
show op 20 december in The Beach 
in Aalsmeer zijn: Hr. en Mevr. Tabak 
- Manillehof 3 te Aalsmeer. Hr. en 
Mevr. Sanders - Roerdomplaan 103 
te Aalsmeer. 
De 4 winnaars voor deelname aan 
onze kerstwork avond op 18 decem-
ber zijn: de heer of Mevr. E. Bakker 
Hellendaalstraat 23, Aalsmeer. Mevr. 
Nicolette Rosielle Langs de Baan 38 
Uithoorn. De Heer Matthew Derk-
sen Jan de Noordlaan 8 Amstel-
veen, Mevr. H. v.d. Nesse, Bellesloot 
19, de Rijp

Kerstactie VeenLanden College
Een mooie kerst voor 
Jorick en zijn familie

Toch nog hoop voor Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis?
Vervolg van de voorpagina.

Instellingen in de zorg die een fu-
sie willen aangaan of een reorgani-
satie willen doorvoeren, mogen hun 
cliëntenraden dus niet langer buiten 
spel zetten of negeren. Aldus werd 
door de CR via een bericht naar bui-
ten gebracht. Overigens kreeg de 
CR ongelijk in de zaak die zij tegen 
de fusie zelf had aangespannen.

Zorgdelen behouden?
“De Cliëntenraad van het Zuwe Hof-
poort ziekenhuis ontwikkelt mo-
menteel een alternatief scenario 
voor de toekomst van het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis,” laat de vicevoor-
zitter van de CR, mevrouw Liesbeth 
Vink desgevraagd weten. “Dit alter-
natief scenario zal onderdeel uitma-
ken van het advies dat de CR in de-
cember aan de Raad van Bestuur 
moet uitbrengen en dat het plan 
voor een fusie van het Hofpoort Zie-
kenhuis met het St. Antonius zie-
kenhuis tot onderwerp heeft.” In dit 
concrete advies gaat het vooral om 
een alternatief voor de door de Raad 

van Bestuur voorgestelde bestuurs-
structuur en de verdeling van capa-
citeiten en functies over de drie lo-
caties, te weten Woerden, Leidsche 
Rijn en Nieuwegein. Door de bestu-
ren van beide ziekenhuizen is ge-
kozen voor een scenario waarbij 
de kliniek in Woerden op afzienba-
re termijn verdwijnt en er alleen een 
polikliniek overblijft. De CR vindt dit 
een groot verlies voor de zorgbe-
hoevende populatie van Woerden 
en omgeving en wil kijken of er niet 
een mogelijkheid is toch bepaalde 
delen van de zorg in het ziekenhuis 
te kunnen behouden.
In dat licht gezien heeft de CR op 
haar beurt een alternatief scena-
rio ontwikkeld dat door de voor-
malig Algemeen Directeur/voorzit-
ter Raad van Bestuur dr. Hans Ha-
gen wordt ondersteund. Dit scena-
rio ‘H’ (de H van Hofpoort) moet ge-
zien worden als de tegenhanger van 
het bestuursscenario. Het wordt een 
scenario dat vergelijkbaar is met dat 
wat ter advisering voor ligt. Het is 
dus afwachten wat dit gaat opleve-
ren. Wij houden u op de hoogte.

Gemeenteraad akkoord met 
woningbouw bij De Boei
De Ronde Venen – Vorige week 
donderdag 27 november heeft de 
Rondeveense gemeenteraad in 
meerderheid besloten dat er tien 
woningen gebouwd kunnen gaan 
worden op de plaats van het voor-
malige Veenbad. De meerderheid 
van de raad kon zich wel vinden in 
dit plan, hoewel diverse fracties zich 
wel zorgen maakten over de toe-
komst van dorpshuis De Boei. Voor 
Ernst Schreurs van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal ging het zelfs 

zover dat hij De Boei in de toekomst 
zag verhuizen: “Als het dorpshuis in 
de toekomst wil verbouwen of uit-
breiden kan dat niet meer en zul-
len zij moeten verplaatsen. Nu we 
ja zeggen tegen deze woningbouw, 
sluit je uitbreiding van het dorphuis 
uit.” De wethouder David Moolen-
burgh zag dat niet zo: “Op dit mo-
ment voldoet De Boei aan alle wet-
telijke eisen en als ze later iets wil-
len, dan is het dan om te kijken of 
dat mogelijk is”, aldus de wethouder. 

Pietenband komt vrijdag 
naar DUO plant
Mijdrecht - Vrijdag 5 december om 
half drie komt de Pietenband naar 
de Dorpsstraat in Mijdrecht.

Vanaf vandaag kan je bij Optie 1, 
Fuego, Duoplant, Wonders, Good 
for you, Hobby Day, Vakantiexperts 

of Karamba je schoen komen zet-
ten met daarin iets lekkers voor het 
paard van Sinterklaas en komen de 
pieten vrijdag, 5 december om half 
drie er een leuke verrassing in doen.
Kom naar de Dorpstraat in mijdrecht, 
waar altijd wat te doen is.

Kettingbotsing door te veel alcohol
Mijdrecht – Vorige week donder-
dagavond 27 november botsten 
drie personenauto’s op elkaar op de 
Mijdrechtse Dwarsweg in Mijdrecht. 
De eerste auto stond stil bij de ro-
tonde om de N212 op te draaien.

De tweede auto zag dat en rem-
de. De derde auto zag de twee stil-
staande auto’s echter niet en klap-
te op zijn voorganger. De remmende 

auto schoot hierdoor de berm in en 
kwam net voor de sloot tot stilstand. 
De gewaarschuwde politie liet al-
le drie de bestuurders een blaastest 
doen. Hieruit bleek dat de derde be-
stuurder te veel had gedronken. De 
man is aangehouden.
Ambulancepersoneel heeft alle in-
zittenden van de auto’s nog onder-
zocht, maar er hoefde niemand naar 
het ziekenhuis.

Kerstmarkt in zorgcentrum 
Careyn Maria-Oord
Vinkeveen - Op donderdag 11 de-
cember wordt restaurant Brink-
zicht van Careyn Maria-Oord tus-
sen 10.00 en 16.00 uur omgetoverd 
tot een ware kerstmarkt. U kunt dan 
denken aan: diverse kraampjes met 
kerstdecoraties, kerststukjes van de 
scouting Vinkeveen, (kerst)kaarten 
en sieraden. En aan wat lekkers ont-
breekt het zeker niet! Zo kunt u ge-

nieten van een warme kop erwten-
soep (vanuit De Lionsclub), choco-
lademelk of vers gebakken wafels. 
Een deel van de opbrengst komt ook 
ten goede aan de bewoners van Ca-
reyn Maria-Oord. Dus krijgt u ook al 
zo’n zin in kerst?
Kom dan naar de kerstmarkt in Ca-
reyn Maria-Oord! Herenweg 69 te 
Vinkeveen

Carpoolplaats zeventien 
december gereed
Wilnis/Mijdrecht - De provincie 
Utrecht laat weten dat de carpool-
plaats bij de rotonde hoek N212/ 
Mijdrechtse Dwarsweg bij de hui-
dige gunstige weersomstandighe-
den op 17 december klaar is en in 
gebruik kan worden genomen. De 
provincie streeft met het aanleg-
gen van diverse carpoolplaatsen het 
carpoolen te vergemakkelijken. Sa-
men met de in aanleg zijnde car-
poolplaats in Cothen behoort die bij 
de rotonde tot de nieuwste die aan-
gelegd wordt. Op beide locaties ko-
men 15 parkeerplaatsen. De moge-
lijkheid bestaat om dit aantal op een 
later tijdstip te verdubbelen als dat 
gewenst is vanwege intensief ge-
bruik. De bestaande carpoolplaat-
sen Breukelen en Zijderveld krij-
gen er totaal 73 parkeerplekken bij. 
De carpoolplaats Breukelen wordt 
met 27 parkeerplekken uitgebreid, 
de carpoolplaats Zijderveld met 46 
plaatsen. Uitbreiding is nodig om-

dat deze carpoolplaatsen regelma-
tig overvol staan.
Het opknappen, aanleggen en uit-
breiden van carpoolplaatsen in 
de provincie Utrecht is een van de 
maatregelen uit het programma Be-
ter Benutten. In dit programma wer-
ken de gezamenlijke overheden sa-
men met het bedrijfsleven aan de 
bereikbaarheid van de regio. Meer 
carpoolers betekent een vermin-
dering van het aantal auto’s op de 
weg. Dit draagt bij aan de vermin-
dering van de files en het is beter 
voor het milieu. Voor het einde van 
het jaar moeten alle werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd.
De afgelopen twee jaar zijn de vol-
gende carpoolplaatsen reeds op-
geknapt en/of uitgebreid: Abcou-
de, Baarn, Eembrugge, Harmelen, 
IJsselstein, Maarssen, Maartens-
dijk, Nieuwegein, Vianen (A2), Vin-
keveen, Woerden (noord en zuid) en 
Zeist.





onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
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de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Jeuk
Hagelwitte zandstranden en een 
azuurblauwe zee; de Keniase kust 
net te noorden van Mombasa is 
voor veel vakantiegangers een 
ideale plek om hun safaritrip mee 
af te sluiten. 
Vlakbij, op nog geen 10 km van 
zee, ligt North Coast Medical 
Training College. De school biedt 
medische opleidingen, én voor-
ziet tegelijkertijd in gezondheids- 
en hygiëne-educatie voor de di-
recte omgeving. Zo vormen ‘jig-
gers’ een groot probleem in de 
kustregio. Jiggers zijn zandvlooi-
en waarvan het zwangere vrouw-
tje graag eitjes legt in voeten en 
handen van mensen. Het vrouw-
tje graaft zich diep in de huid in, 
en voedt zich daar door bloed op 
te zuigen. Als de vlo groeit, door-
dat de eitjes in de buik groter 
worden, ontstaan er hevig jeu-
kende en pijnlijke bobbeltjes. De-
ze bobbeltjes kunnen heftig ont-
stoken raken en de ontstekingen 
kunnen zich uitbreiden naar hele 
voet of onderbeen. Ook kan teta-
nus ontstaan bij mensen die hier-
tegen niet gevaccineerd zijn.
Tweedejaars studenten van North 
Coast Medical Training College 
hielpen dit jaar met een jiggers 
voorlichtings- en preventiecam-

pagne. In één week tijd bezoch-
ten de studenten meer dan 2000 
schoolkinderen aan wie ze voor-
lichting gaven over het ontstaan 
en het voorkomen van de huid-
ziekte. Maar liefst 296 kinderen 
die de huidaandoening hadden, 
werden hiervoor behandeld. Zo 
voorziet de school niet alleen in 
goed medisch onderwijs in de re-
gio, maar helpt ze meteen ook de 
gezondheidszorg op een hoger 
peil te brengen. En met campag-
nes als deze kunnen studenten 
het geleerde meteen in de prak-
tijk brengen. 
Gelukkig komen de zandvlooi-
en niet voor op het strand, ze 
houden meer van schaduwrijke 
zandgronden en dierverblijven. 
Maar misschien wel goed om je 
te realiseren als je met je voetjes 
in het zand en een cocktail in je 
hand geniet van het uitzicht op de 
azuurblauwe zee van Kenia.

OntwikkelingsSamenwerking De 
Ronde Venen steunt North Coast 
Medical Training College komend 
jaar met de bouw van een nieuw 
ingericht klaslokaal, zodat nog 
meer jongeren opgeleid kunnen 
worden tot volwaardige gezond-
heidswerkers.

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:
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn, Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 

Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort: Rhode Island Redkriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met 
 een beetje creme. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Zgn. Felix kat. Zwart-wit, witte kraag.
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Kerstviering 
bij Passage
Wilnis - 10 December a.s. is de 
kerstviering van Passage afd. 
Wilnis. De heer A. Hendriksen 
uit Oosterbeek zal gedeeltes uit 
Bach’s Weihnachtsoratorium la-
ten horen en hij geeft hierover 
uitleg. Het Weihnachtsorato-
rium is een van de grote wer-
ken geïnspireerd op de grote 
christelijke feesten. Het luiste-
ren naar dit muziekwerk krijgt 
meer betekenis wanneer men 
meer weet over de opbouw en 
de achtergronden daarvan. De 
viering wordt georganiseerd 
door Passage christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging 
afd. Wilnis. Locatie: De Schakel, 
Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aan-
vang 20.00uur.

Passage vrouwen
De Ronde Venen - Met dit 
thema hoopt Passage De Ron-
de Venen op D.V. 11 december 
de Kerstviering te houden. De-
ze avond zal geheel geleid wor-
den door de bekende schrijfster 
Joke Verweerd.

Plaats: Gebouw de Schakel, 
Dorpsstraat 20 in Wilnis. Aan-
vang: 20.00 uur en de koffie 
staat klaar vanaf 19.30 uur. Er 
is een boekentafel aanwezig, in 
de pauze en na afloop zal Joke 
Verweerd haar boeken signe-
ren. Leden en gasten hartelijk 
uitgenodigd!

Bingo bij toneel-
vereniging O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 9 De-
cember is er weer bingo bij toneel-
vereniging O.K.K. Er zijn weer mooie 
prijzen te winnen met als hoofdprijs 
een gourmetstel met daarbij een 
waardebon van 100 euro aan bood-
schappen. U komt toch ook gezel-
lig een avondje bingo spelen? De 
bingo zal gehouden worden in het 
veenweidebad, Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.

Hoe krijg je de gemeente 
als klant?
De Ronde Venen - Dat was de ti-
tel van een workshop, vorige week 
dinsdag in het gemeentehuis in 
Mijdrecht. Gemeentesecretaris 
Alexander Meijer legde uit aan le-
den van de Rondeveense ZZP-ver-
eniging wat erbij komt kijken om op-
drachten van de gemeente te kun-
nen krijgen. De heer Meijer gaf aan 
wat de gemeente belangrijk vindt in 
de samenwerking met ZZP’ers. Dat 
is onder andere dat zij moeten be-
grijpen hoe de gemeente werkt, wie 
aanspreekpunten en beslissers zijn 
binnen de gemeente, en dat onder-
nemers experts op hun vakgebied 
moeten zijn om voor opdrachten in 
aanmerking te komen. Deskundig-
heid van buitenaf kan nieuwe im-
pulsen geven aan het werk binnen 
de overheid, dat was een belangrij-

ke drijfveer voor deze workshop. Hij 
gaf een uitgebreide uitleg over ta-
ken en werkwijze van de gemeente. 
Veel informatie is bovendien open-
baar, zoals budgetten, de jaarreke-
ning en voortgangsrapportages.
De gemeente heeft een aanspreek-
punt voor bedrijven in de persoon 
van Evelyne Brandenburg, account-
manager Bedrijven.
De ZZP’ers gaven aan wat zij erva-
ren bij hun benadering van de ge-
meente als klant. Veel van deze op-
merkingen kon de gemeentesecre-
taris meenemen naar zijn organisa-
tie: “Zo kijken ondernemers tegen 
ons aan”. Hij kon antwoord geven 
op veel vragen.
De workshop duurde tweeëneen-
half uur. Iedereen sprak van een 
nuttige avond.

Kerst met Concordia en Hiddai
Vinkeveen  - Zaterdag 13 decem-
ber organiseert Brassband Concor-
dia en het Chr. Gemengd koor Hi-
ddai uit Wilnis een muzikale avond.
Een avond in de Adventstijd voor 
Kerst waarin samenzang, muzikale 
intermezzo’s, korte meditatie door 
ds. Veerman en koorzang elkaar 

af zullen wisselen. Deze muzika-
le avond begint om 19:30 en duurt 
tot 20:45. 
Locatie: Hervormde kerk, Herenweg 
203, Vinkeveen. Toegang is gratis, er 
is een collecte voor de onkosten. Na 
afloop is er koffie en warme choco-
lademelk.

Mondharmonica cursussen
Wilnis - Altijd al mondharmonica 
willen spelen? Dat kan bij de Stich-
ting ‘ de Paraplu’ in Wilnis. Daar is 
de mogelijkheid om iedere maan-
dagmiddag bij mondharmonicaclub 
De Oude Klanken te komen spelen. 
Loop je te twijfelen?  Je bent nooit 
te jong of te oud om te beginnen! 
En je kunt overal oefenen, want een 
mondharmonica past in elke zak of 
(dames) tas en kun je dus altijd bij 
je hebben. Bij de Stichting ‘Paraplu’ 
in Wilnis streven ze naar een zo af-

wisselend mogelijk repertoire en 
liedjes van zowel Nederlandse als 
van internationale afkomst. Je hoeft 
geen kennis van noten te hebben 
om deel te kunnen nemen bij deze 
gezellige groep.
Een enkele keer is er een optreden, 
voornamelijk voor verzorging- en 
verpleeghuizen als ook bij bijzon-
dere gelegenheden. U bent welkom 
iedere maandagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur. De cursus loopt tot 
18 mei 2015. 

Brugklas heeft speeddate 
met ondernemers
Vinkeveen - Op de Goede Doelen-
markt in september hebben de havo 
brugklasleerlingen een goed doel 
uitgezocht waarvoor zij in de ko-
mende tijd aan de slag gaan. Hier-
voor bedenken zij een product en 
richten ze een bedrijfje op. Als on-
dernemers in de dop konden zij 
vandaag tijdens een speeddate hun 
bedrijfsplan voorleggen aan echte 
ondernemers.
De ondernemers waren op uitnodi-
ging van docent Niels Breuker van 
het “Jij de baas” project naar het 
VeenLanden College in Vinkeveen 
gekomen om daar van gedachten te 
wisselen met de havo brugklasleer-
lingen van beide locaties.
De leerlingen vonden het spannend 
maar er ontstonden al gauw geani-
meerde gesprekken aan de tafels 
in de aula. Alle leerlingen gingen 
ook nog even langs de “Kamer van 
Koophandel” om hun bedrijf offici-
eel in te schrijven.
Niels is erin geslaagd een gevari-
eerd gezelschap van ondernemers 
uit te nodigen, die een aantrekke-
lijk product voor jonge mensen op 
de markt zet, inspirerend kan ver-
tellen over hun passie of met een 
goed zakelijk advies kan komen. Zo 
was daar Marcel Lakerveld van Ac-
countant Xtra, Mitchell van der Koe-
len van Wayne Parker Kent (uitge-
ver van online magazines, onder an-

dere Froot, Culy en NSMBL), Niels 
in ’t Veen van Trivium Trade (im-
porteur van natuursteen), Bart Jan 
Smittenaar van I am Luigi (Italiaan-
se maatkleding voor heren), Wou-
ter van Hove van Simpled (debiteu-
renbeheer), Guido Nijzink van Mo-
fo Snowboarding (reisorganisa-
tie), Michael Schmitz van SurfBene-
lux (onder andere organisatie eve-
nementen met betrekking tot pro-
fessioneel golfsurfen), Roy van der 
Roest en Denny van der Vaart van 
de Rabo Bank (advies bedrijven), 
Astrid Overdijk-Kelder van Mc Gre-
gor Fashion Group N.V. (mode), Mu-
riel Blees van Finn Merchandising 
b.v. (promotionele kleding en mer-
chandising), Alex Claus van Shjark-
group (advies en uitvoering van on-
der andere TV en Webcontent pro-
ducties en brand marketing), Niels 
Ruijs van Essential Basics (distri-
buteur van het merk Superfeet en 
agent voor Arc’teryx) en Lou Nie-
stadt, auteur en illustratrice. Con-
rector Arjan Kraak, rector Ruud van 
Tergouw en teamleider Patrick Dool 
van de “VeenLanden College Kamer 
van Koophandel” waren zeer onder 
de indruk van de bedrijfsplannen.
De leerlingen waren niet minder on-
der de indruk; er zal maar een uit-
gever, reisagent, rector of accoun-
tant kritisch naar jouw bedrijfsplan 
kijken.





De Ronde Venen - Vier maandagmid-
dagen hebben 8 meisjes deelgenomen 
aan de naschoolse activiteit ‘speel eens 
wat anders’ op de Driehuisschool. Op 
allerlei verschillende manieren mochten 
zij invulling geven aan de door hun be-
dachte stad ‘San Maria’. Iedereen had er 
een andere naam en oefende een be-
roep uit. Onder de enthousiaste leiding 
van vakdocent Astrid Millenaar werd er 
gewerkt aan rol-inleving en samenwer-
king. Ouders, broertjes, zusjes , opa’s en 
oma’s werden uitgenodigd om tijdens 
de laatste les op bezoek te komen in 
‘San Maria’. Zij kregen de rol van toerist 
en werden rondgeleid door burgemees-
ter Edsilia Koketta. Deze naschoolse ac-
tiviteit van de Stichting ‘Samen Sterk 
voor Kinderen’ kreeg een zeer goede 
beoordeling bij de evaluatie. De meis-
jes vonden het vooral erg leuk dat zij 
zelf konden kiezen wat ze gingen spe-
len, dat het zo afwisselend en leerzaam 
was. Ook werd genoemd dat het helpt 
om minder verlegen te worden en dat je 
zo snel nieuwe vriendinnen maakt.
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Aansluiting met Ringdijk 
2e Bedijking krijgt al vorm
Vervolg van de voorpagina.

Vooruitlopend op het aanbrengen 
van het zandpakket zijn kabels en 
leidingen verlegd en is er een dam-
wand geslagen om ‘uitlopen’ van 
de veengrond tegen te gaan. Ook 
het fi etspad is deels verlegd en dat 
krijgt t.z.t. nog een vervolg, net zoals 
bij het zandpakket waarop nog wel 
een laag zal worden gestort. Ver-
volgens zal de voorbelasting gerui-
me tijd in beslag nemen om de te 
verwachten zettingen te halen. De 
Ringdijk 2e Bedijking heeft een wa-
terkerende functie en om die reden 
worden er geen ‘zetting-versnellen-
de maatregelen’ getroffen. Dit kan 

namelijk consequenties hebben 
voor het functioneren van de dijk. 
Zo heeft de provincie in een bericht 
laten weten. Tijdens de werkzaam-
heden blijven alle woningen, be-
drijven en Fort Amstelhoek bereik-
baar. Autoverkeer ondervindt geen 
overlast van de werkzaamheden. 
Fietsverkeer wordt over een tijdelijk 
fi etspad geleid.

Uithoorn centrum bereikbaar
De verkeersstructuur van Amstel-
hoek zal te zijner tijd fors wijzigen 
ten opzichte van de huidige situa-
tie. De hoofdontsluiting vindt plaats 
via de nieuwe rotonde in de verbin-
dingsweg tussen de Ringdijk 2e Be-

dijking en de Mijdrechtse Zuwe. Nu 
het nieuwe tracé van de provinci-
ale weg N201 al geruime tijd voor 
het doorgaande in gebruik is, wik-
kelt het wegennetwerk in Amstel-
hoek vooral lokaal verkeer af via de 
Mijdrechte Zuwe en vanaf de Ring-
dijk 2e Bedijking.

Veel van het doorgaande verkeer 
rijdt hoegenaamd niet meer via de 
Prinses Irenebrug door het centrum 
van Uithoorn (maar altijd nog teveel, 
volgens de gemeente Uithoorn). Het 
bestemmingsverkeer voor het cen-
trum van Uithoorn (Amstelplein) 
kan vanaf Amstelhoek normaal over 
de Prinses Irenebrug rijden. Zolang 

Kerstshow in 
Museumboerderij
Regio – Vanaf zaterdag 13 janua-
ri tot en met zondag 14 januari kan 
men tijdens de kerstshow in Muse-
umboerderij Jan Makkes in Velser-
broek weer genieten van een we-
reld vol kleur op een unieke locatie. 
Tijdens de kerstshow kan men hier 
dagelijks zonder afspraak tussen 
11.00 en 18.00 uur terecht voor een 
‘reis door het leven’ van de gedre-
ven kunstenaar Jan Makkes. Aan de 
hand van veel niet eerder getoond 
werk krijgt men een goede indruk 
van zijn talent, zijn unieke kleurge-
bruik en de mens Jan Makkes. On-
geveer 100 schilderijen, pastels, te-

keningen en gouaches worden ver-
toond in verschillende zalen in de 
Museumboerderij die speciaal hier-
voor in kerstsfeer is gebracht. De 
toegang is gratis.

Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzondere 
kleurgebruik. Op deze kerstshow is 
ook te zien dat hij in alle schilder- en 
tekentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd: 
landschappen, portretten, kloosters 
en kerken, de haven van IJmuiden 
of Tata Steel, alles inspireerde hem. 
Zijn vele reizen voerden hem over 

Ouders op bezoek in de stad ‘San Maria’

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Pyjamazingen en 
pietengym op Vlinderbos
Wilnis - Afgelopen donderdag 27 
november was het weer zover: het 
pyjamazingen voor de groepen 1 tot 
en met 4. Hoogst geheim, omdat de 
ouders er niet bij mochten zijn. Dit 
jaar werden de liedjes begeleid op 
de piano, gespeel door Beer van Til-
burg uit groep 7. Het was weer een 
spannend en sfeervol avondje. En 
natuurlijk waren alle schoentjes de 
volgende dag gevuld met wat lek-
kers. 

Ook was er deze week pietengym 
op Vlinderbos met twee pieten van 
de pietenschool. De kinderen heb-
ben geoefend op het ‘daknok-lo-
pen’, cadeautjes in de schoorsteen 
gooien en regenpijp-klauteren. Het 
was weer dikke pret! Alle kinderen 
zijn geslaagd voor de pietenschool. 
Vol verwachting kijken wij uit naar 
het bezoek van Sinterklaas en zijn 
pieten op het grote 5 december 
feest op vrijdag!!

Wetenschappelijk 
onderzoek naar 

fysiotherapie bij artrose
Regio - Fysiotherapie praktijk van 
Beek en Valkenberg (de Zuwe 8) in 
Vinkeveen doet mee aan een lande-
lijk onderzoek naar fysiotherapie bij 
artrose. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door de Universiteit van Til-
burg en het NIVEL (Nederlands In-
stituut voor Onderzoek van de Ge-
zondheidszorg) in Utrecht. Mensen 
die bekend zijn met knie en heupar-
trose kunnen zich bij deze praktij-
ken aanmelden voor deelname aan 
het onderzoek.
Artrose kenmerkt zich door een 
achteruitgang van de kwaliteit van 
het kraakbeen, wat voor de patiënt 
gepaard gaat met pijn en stijfheid. 
In de praktijk kan het gebeuren dat 
patiënten door deze klachten fysie-
ke activiteit gaan vermijden. Regel-
matig bewegen houdt de gewrich-
ten soepel en de spieren sterk. De 
fysiotherapeut kan u helpen om 
stap-voor-stap meer te gaan bewe-
gen, rekening houdend met de ar-
trose.
In het onderzoek worden twee vor-
men van fysiotherapie vergeleken; 
reguliere fysiotherapie en fysiothe-

rapie in combinatie met een websi-
te waarop persoonlijke beweegop-
drachten en informatie staat. On-
derzoeker en fysiotherapeute Co-
relien Kloek: “Uit eerder onderzoek 
weten we dat fysiotherapie bij ar-
trose gunstige effecten heeft op de 
klachten in het dagelijks leven. Nu 
willen we kijken wat de effecten zijn 
van de combinatie fysiotherapie met 
een online programma ten aanzien 
van kosten en effectiviteit.” Patiën-
ten die meedoen aan het onderzoek 
krijgen vragenlijsten over hun artro-
se-klachten, de kosten die gemaakt 
worden rondom hun artrose en de 
hoeveelheid lichaamsbeweging. Dit 
laatste wordt ook gemeten met een 
beweegmeter.
Mensen met knie en heupartrose 
(leeftijd 40-80) die graag op een ac-
tieve manier met hun artrose willen 
omgaan, kunnen zich aanmelden bij 
Fysiotherapiepraktijk van Beek en 
Valkenberg, Baambrugse Zuwe 8, 
0297-262628. Indien u geen fysio-
therapie in uw aanvullende verzeke-
ring heeft, komen de fysiotherapie-
kosten voor eigen rekening.

Driehuisschool op bezoek 
bij Sinterklaas
Mijdrecht - Vrijdag 28 november 
hebben de groepen 1,2 en 3 van 
de Driehuisschool een bezoek ge-
bracht aan Sinterklaas in het Catha-
rijne Convent in Utrecht. Daar is de 
tentoonstelling het “Huis van Sin-
terklaas” met mooie illustraties van 
Charlotte Dermatons. 
                             De kinderen moch-
ten een kijkje nemen in de slaap-
kamer van Sinterklaas en moesten 

even helpen zijn bed op te maken. 
Daarna moesten er cadeautjes uit 
de zee gevist worden. Toen dat alle-
maal gelukt was mochten de kinde-
ren een kijkje nemen in de werkka-
mer van Sinterklaas.

Tot hun grote verrassing was sin-
terklaas zelf aanwezig en mochten 
zij een praatje met hem maken. Het 
was een zeer geslaagd bezoek!

Pietenmorgen op 
Beatrixschool
Wilnis - Sinterklaas is al weer even 
in het land dus op de Pr. Beatrix-
school uit Wilnis was het voor de 
groepen 1 t/m 4 tijd voor de jaar-
lijkse pietenochtend. Op woensdag 
26 november zaten er heel veel piet-
jes in de klassen. In groepjes gin-
gen ze allemaal leuke pietenspel-
letjes doen. Er werden pakjes in de 
schoorsteen gegooid, pepernoten-
bakjes geknutseld , pieten gepuz-

zeld, pepernoten gesjoeld en nog 
veel meer. Tijdens de pauze was 
het tijd voor speculaas, taai taai en 
schuimpjes.
Toen na de pauze 2 echte pieten een 
kijkje kwamen nemen werd het een 
dolle boel. Iedereen heeft weer ge-
noten van de gezellige ochtend en 
het leukste is dat de pieten hebben 
beloofd 5 december terug te komen 
met Sinterklaas! 

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

 Goed geschoten...

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

De ideale bocht
Wilnis - “Als je geen ruimte krijgt omdat er een vrachtwagen wat on-
gelukkig geparkeerd staat en de bocht daarnaast wat ongelukkig is 
afgebakend dan ga je toch gewoon door het (tril)gras.
De ideale bocht voor gemeentewerken is dan gelijk afgetekend”

Was getekend: Joop Frankenhuizen

totdat de brug in het voorjaar van 
2015 een grote onderhoudsbeurt 
krijgt en voor alle verkeer wordt af-
gesloten. Voor zover bekend wordt 
voor fi etsers en voetgangers van en 
naar Amstelhoek een uitzondering 
gemaakt. Het centrum van Uithoorn 
blijft voor hen dus gewoon bereik-
baar. Vervolgens heeft de gemeente 
Uithoorn plannen om het stuk N196 
tussen de brug en de Laan van 
Meerwijk af te sluiten voor door-
gaand verkeer en dat deel anders te 
gaan inrichten. Dit vooruitlopend op 
de defi nitieve herinrichtingsplan-
nen voor het centrum. In die geval-
len wordt bestemmingsverkeer voor 
het centrum van Uithoorn geacht te 
rijden via de N201, de Amsterdam-
se weg en de hoofdontsluiting oude 
dorp (Thamerlaan/Prins Bernhard-
laan) vice versa. Omdat de gemeen-
te De Ronde Venen bezwaar maakt 
tegen de plannen kan dit tot vertra-
ging leiden als het tot een gerechte-
lijke procedure komt.

de hele wereld en ook daar teken-
de en schilderde hij met succes. In-
ternationaal brak hij door als schil-
der, maar ook als vredesambassa-
deur. Wereldwijd sprak hij met de 
grootheden van zijn tijd, niet alleen 
over kunst, maar ook over crisisge-
bieden. Zo ontmoette hij wereldlei-
ders als Gorbatsjov en bijzondere 
mensen als Moeder Teresa. Van die 
ontmoetingen zijn foto’s, maar ook 
liet hij in zijn schilderachtige tuin 
een kapel bouwen ter ere van Moe-
der Teresa.
De Museumboerderij van Jan Mak-
kes en zijn echtgenote Elly stamt uit 
de zeventiende eeuw. De prachtig 
onderhouden boerderij en de tuin 
zouden ook zonder de kunst van 
Jan Makkes een bezoek meer dan 
waard zijn. Maar mét de vele kunst-
werken van Jan Makkes, de verza-

melde religieuze beelden en glas in 
lood ramen, en dat alles in kerst-
sfeer, wordt bezoekers een uniek 
kijkje in het leven van Jan Makkes 
geboden. Uiteraard is veel van het 
werk van Jan Makkes te koop, maar 
ook is er een prachtig fotoboek ver-
krijgbaar. 

Museumboerderij Jan Makkes is te 
vinden aan Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Buiten genoemde tij-
den kan men ook na afspraak te-
recht voor een bezichtiging. Bel dan 
voor een afspraak met Elly Mak-
kes: 023-5376227. Wie met de au-
to komt wordt aangeraden te par-
keren op het terrein van voetbalver-
eniging VSV aan de Hofgeesterweg. 
De boerderij ligt op slechts 100 me-
ter afstand. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!
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Mijdrecht - Groep 7 en 8 van de Hoflandschool heeft meegedaan aan de week van de mediawijsheid. Dit project 
ging van start op vrijdag 21 november en is maandag 1 december afgesloten. In deze week hebben de groepen 
meegedaan aan een spel, mediamasters, waardoor ze veel te weten kwamen over media. Dit spel werd met de 
hele groep op het digibord gespeeld. Phae: Op de website van Mediamasters werden per dag 5 vragen gesteld. 
We konden er jokers mee verdienen. We zijn er hard mee bezig geweest. Thuis konden we extra oefenen en nog 
meer jokers halen. Er viel een extra joker te verdienen met een ouderenquete. Deze enquete moest je samen met 
je vader of moeder doen. En als er verschillen in de antwoorden waren, kon je het daarover hebben met elkaar. 
Ik heb hem samen met mijn vader gedaan. Gelukkig hadden papa en ik heel veel hetzelfde. Tamara  vond dat 
je wel veel moest nadenken bij de vragen: We hebben veel geleerd bijvoorbeeld over hoe je met wachtwoorden 
moet omgaan. Ook dat je bronnen moet checken. Niet alles wat je in de media leest is waar.  Ook moet je je goed 
bedenken wat je op internet zet met bijvoorbeeld social media. Het bepaalt namelijk je online imago.

Excursie
Groep 7 is op excursie geweest naar de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer. De vader van Isabella, Kees-Jan, heeft 
dit voor de groep weten te regelen. We werden door de directeur van de Nieuwe Meerbode rondgeleid. Yahyah: 
Het was leuk bij de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer. We hebben daar veel geleerd over de krant. We weten nu 
hoe de krant vroeger gemaakt werd en hoe ze toen in kleur plaatjes afdrukten. De mensen die daar werken lieten 
ons heel veel zien. Ze hadden allemaal mooie computers en hele grote beeldschermen. Op maandag 1 december 
werd het project wel heel bijzonder afgesloten. Burgemeester Divendal kwam op school om de leerlingen een 
media-diploma uit te reiken. Danny: Het was erg leuk dat de burgemeester er was. Hij liet ons vertellen over 
mediamaster en media en stelde ook veel vragen. En dat hij zijn ambtsketting ook om had, was wel heel speciaal. 
Kortom de Hoflandschool heeft genoten van een wel heel speciaal project, wat niet alleen leerzaam maar ook 
heel leuk was!

Hoflandschool mediawijs!

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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Mijdrecht - Atlantis 1 moest dit 
weekend aantreden tegen VZOD in 
Kudelstaart. De tegenstander waar 
al vele jaren tegengespeeld wordt is 
een bekende. In deze wedstrijd was 
het vooral VZOD dat achter iedere 
bal aan ging en ook de vele duels 
won. Atlantis kon niet in het eigen 
spel komen en maakte veel onnodi-
ge fouten. Na het voorstellen van de 
spelers van beide kanten, werd de 
wedstrijd begonnen. Het was VZOD 
die als eerste de score openende. 
Meteen kwam hier nog een ant-
woord van Atlantis. Al vrij vroeg in 
de wedstrijd mocht de tegenstander 
uitlopen naar een voorsprong van 4 
punten. De ploeg knokte zich weer 
terug in de wedstrijd om tot 6-5 bij 
te blijven. Echter was het VZOD dat 
er een schepje bovenop deed. De 
tegenstander kon uitlopen naar een 
voorsprong van 10-5. Vlak voor rust 
was er een antwoord. Er werd ge-
rust met een stand van 10-6 op het 
scorebord. 

In de rust werd er duidelijk bespro-
ken van dat het anders moest in de 
tweede helft. Atlantis scoorde dan 
ook meteen na rust. Maar veel be-
ter werd het niet. De ploeg bleef in 
het gematigde tempo spelen. Ook 
werden de afspraken niet goed na-
gekomen. Veel onnodige fouten 
wat resulteerde in strafworpen voor 
VZOD. Met nog een kwartier op de 
klok was de wedstrijd eigenlijk al 
gespeeld. De stand was op dit mo-
ment 16-9 in het voordeel van de 
tegenstander. In het laatste kwartier 
mochten de junioren invallen om al-
vast te wennen aan volgend jaar. De 
wedstrijd werd afgesloten met een 
stand van 21-11 voor VZOD. 
Atlantis kan terug kijken naar een 
niet zo beste wedstrijd. Er zal van de 
week hard aan de bak gegaan moe-
ten worden om de ploeg weer op de 
rit te krijgen voor aankomende za-
terdag tegen DSO uit Alkmaar. De 
wedstijd zal aanvangen om 15:30 
uur in sporthal de Phoenix.

Atlantis 1 speelt met 
weinig overtuiging

Vinkeveen - Na één nederlaag en 
twee gelijke spelen werd afgelopen 
zaterdag dan uiteindeljjk de felbe-
geerde winst binnengehaald. Te-
gen het onderaan staande Apol-
lo A1 werd na een 7-10 ruststand 
verdiend gewonnen met 15-16. Met 
één wijziging in de basisopstelling, 
Elise van Walraven op de plek van 
de zieke Amy Loman, ging de reis 
naar Heerhugowaard. Atlantis A1/
Roebeson Expertises begon voort-
varend aan de klus, binnen no time 
stond het 0-2 maar Apollo kwam al 
snel terug naar 2-2. Na de 2-3 en 
de 3-3 kwam de thuisploeg slechts 
één keer in deze wedstrijd op voor-

sprong met 4-3. Maar na 4 doel-
punten op rij van Atlantis stond het 
4-7. Deze drie doelpunten bleven 
gecontinueerd tot de rust met een 
stand van 7-10. Ook in de tweede 
helft bleef Atlantis de bovenliggen-
de ploeg en wist het verschil zelfs te 
brengen tot 4 goals. Via 8-12, 11-15 
en 12-16 werd het de laatste 5 mi-
nuten nog spannend, maar de winst 
kwam niet meer in gevaar. Een wel-
verdiende overwinning voor een 
hardwerkende ploeg die nu zicht 
heeft op de top 3. Zaterdag 6 de-
cember om 13.05 speelt de ploeg 
tegen het onderaan staande EKVA 
in sporthal de Phoenix in Mijdrecht.

Atlantis A1 nadert top 3

Vinkeveen - Zaterdag speelde de 
D1 van Hertha onder uitstekende 
omstandigheden hun laatste com-
petitiewedstrijd van de najaarscom-
petitie tegen koploper SCH,44 uit 
Harmelen.  Hertha begon uitstekend 
aan de wedstrijd, zette veel druk en 
speelde prima.  Hertha kreeg kan-
sen om op voorsprong te komen 
maar  ze  werden  niet verzilverd. En 
als je dan niet scoort dan scoort de 
tegenstander wel 0-1. Hertha ging 

gewoon door waar  en na een actie 
van Frans was het Jim die de ver-
diende 1-1 binnen schoot wat ook 
de rust stand werd. . Na rust eigen-
lijk hetzelfde spelbeeld. Hertha viel 
aan en de koploper counterde. Na 
een mooie actie van Niels die Jim 
bediende was het bijna 2-1 maar 
de lat stond in de weg.  SCH scoor-
de nog twee keer en zo eindige de-
ze wedstrijd wederom in een verlies 
voor Hertha d1.

Weer verlies voor Hertha D1

Vinkeveen - Na 27 punten uit 9 
wedstrijden staat Hertha E1 fier 
aan kop in de tweede klasse, met 
de laatste wedstrijd tegen Argon E3 
voor het kampioenschap. Eén ding 
was vanaf begin af aan duidelijk: de 
Herthanen startten de wedstrijd on-
der een hardnekkige vorm van kam-
pioensstress. Het schitterende posi-
tiespel van de week daarvoor te-
gen naaste concurrent Pancrati-
us was in geen velden of wegen te 
bekennen. Gelukkig was het spits 
Niels Schoonderbeek, enigszins 
gekwetst vanwege een kniebles-
sure, na twaalf minuten de Vinke-
veners op voorsprong schoot. Niet 
veel later was het opnieuw Niels 
die scoorde en bracht de score op 
2-0, via de lat en de rug van de kee-
per. De stress was nu weg: verdedi-
gers Mees van Zijtveld, Mats Klink-
hamer en Tijn Eekhoudt begonnen 
de bal steeds gemakkelijker kwijt te 
kunnen en de Herthanen begonnen 

goed te voetballen. Vlak voor rust 
was het Michel Passet die de 3-0 
op het scorebord bracht, simpel uit 
een corner van Daan Plevier. Dank 
aan keeper Andy Theijsmeijer, die 
de gevaarlijke uitvallen van de Ar-
gonauten goed pareerde. Het twee-
de bedrijf was eigenlijk een kopie 
van de eerste: Hertha was de bete-
re, maar Argon voetbalde meer dan 
prima mee. Nu maakte Daan de 4-0, 
na een goede combinatie met San-
der de Vries en Alfie Irving én scoor-
de Michel de bevrijdende 5-0. On-
danks de twee tegentreffers de-
ze helft, kwam Hertha nauwelijks in 
de problemen. Via een schitterend 
afstandsschot van Daan en na een 
frommelassist van Cayden Hoek-
man, met doelpunt Niels werd het 
uiteindelijk 7-2 voor Hertha en kon 
het kampioenschap gevierd worden 
met bekers, shirts, bloemen en na-
tuurlijk kinderchampagne ! 
Foto: sportinbeeld.com

Hertha E1 met tien 
overwinningen kampioen

Vinkeveen - Atalante moest met 
1-3 zijn meerdere erkennen in Kei-
stad heren 3. Het was de eerste 
thuisnederlaag en het derde ver-
lies op rij voor de Vinkeveense he-
ren. Deze laatste kwam echter wat 
harder aan, want het was tegen de 
nummer 3 van onderen.
Atalante zit even in de hoek waar 
de klappen vallen. De blessure van 
Iwan blijkt ernstiger dan gedacht 
(minimaal 6 weken uitgeschakeld) 
en Yorick zat aan het maximale aan-
tal invulbeurten in de maand no-
vember. Dat betekende dat Rick en 
Brent na hun wedstrijd van heren 
2 het eerste moesten complemen-
teren. De twee eerdere nederlagen 
waren min of meer verwacht, want 
KVA en VTC Woerden gaan onge-
twijfeld strijden om het kampioen-
schap in de promotieklasse. Te-
gen het lager geklasseerde Keistad 
moesten de Vinkeveners de draad 
weer op kunnen pakken. En dat luk-
te aanvankelijk goed. Met gecon-
centreerd volleybal liep de thuis-
ploeg punt voor punt uit naar een 
ruime 20-14 voorsprong. Daarna 
stokte het ritme. Keistad verhoog-
de de servicedruk en daar wist Ata-
lante geen raad mee. Mede dank-
zij een sterk blok kwamen de gas-
ten terug tot 22-10. In de spannen-
de eindfase wist Atalante toch nog 
aan de goede kant van de score te 
blijven, 27-25. In de tweede set ging 
het lange tijd gelijk op, al kwam Kei-
stad steeds beter in de wedstrijd. 
Het is een geroutineerd team, met 
veel lengte, dat feilloos de zwakke 
plekken bij de thuisploeg wist bloot 
te leggen. Atalante probeerde van 
alles om de aanval weer te laten 

draaien, maar mede door een mati-
ge pass lukte dat niet, 21-25.
Dat beeld zette zich ook in de derde 
set door. Bij vlagen leefde de thuis-
ploeg met enkele fraaie combinaties 
op, al liet Keistad zich daar niet echt 
door van streek brengen. Door Vin-
keveense missers en foutservices 
kon Keistad punt voor punt uitlopen 
naar een 17-25 setwinst.
In de vierde set kwam Brent voor 
Rick en verhuisde Leroy naar het 
midden in een poging de verdedi-
ging van Keistad te ontregelen. Dat 
leek even te lukken, maar Keistad 
had al gauw de blokkering weer op 
de goede plek staan. Aan de kant 
van de thuisclub bleef het te slor-
dig en werd er te weinig druk gezet 
op de passing van de tegenstander. 
Het siert de thuisploeg dat ze met 
hard werken wel tot twee keer toe 
een achterstand van vier of vijf pun-
ten repareerden. Een foutservice op 
het verkeerde moment en een bal 
net uit (of in?) hield Keistad aan 
de leiding. De Amersfoorters roken 
hun eerste uitoverwinning en sloe-
gen na een 19-21 tussenstand ge-
nadeloos toe, 19-25.
Toch wel teleurstellend de 1-3 ne-
derlaag, de eerste in eigen huis. 
Maar nog geen man overboord. 
Atalante bezet nog steeds de vierde 
plaats. De afstand met de top drie 
wordt wel wat groter en de steeds 
breder wordende middenmoot komt 
akelig dichtbij. Volgende week de 
uitwedstrijd tegen de nummer 5, US 
in Amsterdam.  Met een overwin-
ning haakt Atalante aan bij de top 4, 
een nederlaag betekent waarschijn-
lijk een flinke duikeling op de rang-
lijst.

Derde nederlaag op rij 
voor Atalante heren 1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het M18 Basketball team in 
de Phoenix tegen BC Shooters uit 
Bunschoten. Vanaf het begin was 
dit een boeiende wedstrijd. Dit jon-
ge meisjesteam speelt in de leef-
tijdsklasse M18 en ook de nog maar 
net 16 jarige Jesse van Wijngaarden 
en Lianne kramer spelen door ge-
brek aan meer enthousiaste meiden 
mee in dit team. Het grote onderlin-
ge leeftijdsverschil doet niets af aan 
het goede samenspel bij deze Argon-
meiden. Bij rust stonden de gasten 
uit Bunschoten nog met 10 punten 
voor. Na de rust ging de Argon motor 
draaien en dit zorgde voor irritatie bij 
de Shooters. Scheidsrechter Quinten 
Limburg behield de rust. In de laatste 

kwart mocht Marjolein Lambrechts 
zelfs bij elke fout van Shooters 2 bo-
nusworpen nemen. De achterstand 
werd hierdoor steeds kleiner en vier 
minuten voor het einde kwam Argon 
zelfs met 1 punt voor. Voorzitter en 
coach Hans van Dijk pepte de mei-
den in de laatste Time out nog even 
op zodat de Argon meiden de wed-
strijd met 50-47 winnend afsloten. 
Na deze wedstrijd speelde het an-
dere meisjesteam van Argon Basket-
ball tegen DBV Rowic uit Dordrecht. 
Vanaf de eerste minuut nam het M22 
team de voorsprong en zij gaven dit 
niet meer af. Ook zij sloten dit week-
einde de wedstrijd winnend met 56-
28 af. Argon Basketball is trots op 
haar basketball meiden!

Winst voor Argon 
Basketball meiden

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht - In een eenzijdige wed-
strijd heeft Argon eigenlijk simpel 
gewonnen van het laaggeplaats-
te Elinkwijk. Na een 0-2 ruststand 
scoorde in een slappe tweede helft 
beide partijen nog een doelpunt zo-
dat er uiteindelijk en 1-3 eindstand 
op het bord stond. Het duurde ruim 
een kwartier eer er een geplaatst 
schot richting doel werd gericht, 
dat was een vrije trap van de voet 
van Floris Mulder maar doelman 
De Vaal van Elinkwijk stond op de 
goede plek. Daarvoor waren er wat 
schermutselingen voor beide doe-
len maar daaruit ontstonden geen 
gevaarlijke situaties. Na een klein 
half uur kreeg Argonaanvaller Jes-
se Stange na een actie een duwtje 
in de rug waardoor hij ten val kwam, 
scheidsrechter Oussoren wees re-
soluut naar de stip. Epi Kraemer 
mocht van elf meter aanleggen en 
bracht Argon op 0-1. Daarna deed 
de thuisploeg iets terug, een schot 
van Joey de Ruiter werd door Ar-
gondoelman Romero Antonioli tot 
hoekschop verwerkt. Maar enke-
le minuten later profiteerde Bas Pel 
van een slippertje in de Elinkwijk 
defensie, hij ontfutselde knap de 
bal na een slecht weggekopte voor-
zet en schoot vervolgens onberispe-
lijk binnen 0-2. Elinkwijk probeerde 
wel wat terug te doen maar verder 
dan een schot in het zijnet van Sis-

soko kwam men niet. Vlak voor het 
rustsignaal kreeg Argon nog een 
vrije trap, Soner Gedik bracht de bal 
in de doelmond maar de meegeko-
men Wilco Krimp kopte over. 

Slap
De tweede helft was eigen een slap 
vervolg van het eerste gedeelte, een 
schot van Bas Pel werd door kee-
per Daan de Vaal gepareerd, maar 
even later was het wel raak toen een 
pass van Floris Mulder door Loren-
zo Zorn werd verzilverd 0-3. Daarna 
stokte de productie aan Argonzijde. 
Wel waren er mogelijkheden voor 
Kraemer maar de doelman voor-
kwam een vierde treffer en ook Ili-
as el Mazouji zag de keeper in de 
weg staan. Ook een poging van Ian 
van Otterloo ging net naast de ver-
keerde kant van de paal. Tien minu-
ten voor het eindsignaal profiteer-
de Elinkwijk van een slippertje in 
de Argondefensie, de doorgebroken 
De Ruyter omzeilde de uitgelopen 
Argondoelman Romero Antonioli en 
scoorde de eretreffer. Dit werd uit-
eindelijk de eindstand die eigenlijk 
wel wat hoger had mogen uitvallen. 
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis te-
gen FC Almere en de week daarop 
speelt men de laatste wedstrijd van 
2014 tegen concurrent Woudenberg 
in Woudenberg. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon wint gemakkelijk in 
Utrecht tegen Elinkwijk

De Ronde Venen - Om een uur of 
12 was het op 28 november al een 
hele drukte in de Argonkantine. Zes 
stoelhonkbalteams waren aanwe-
zig om weer te strijden om de Kees 
van Ankerenbokaal, een nieuwe dit 
jaar, omdat De Bikkels uit Wilnis vo-
rig jaar de bokaal mee naar huis 
mochten nemen: ze hadden drie 
keer achter elkaar gewonnen. 
Na een gezellige lunch gaf wethou-
der Aldrik Dijkstra de aftrap voor 
de wedstrijd. Hij wenste ieder een 
sportieve en gezellige middag toe 
en opende het toernooi door zelf 
ook een balletje op te gooien. Dat 
viel hem niet mee, en dat laat ook 
weer zien, dat stoelhonkbal een 
sport is waarvoor regelmatig oefe-
nen belangrijk is.
De teams kwamen uit Haarlem, Uit-
hoorn en Wilnis, en er was een ge-
legenheidsteam met de naam He-
ma. Na de spannende poulewed-
strijden werden de punten geteld 
en vastgesteld, welke teams de fi-
nale gingen spelen: de Blue Dia-
monds uit Uithoorn en de Stee-In-

ners uit Wilnis. Kees van Ankeren, 
naar wie zowel het toernooi als de 
beker vernoemd is, mocht vervol-
gens de bokaal uitreiken aan de 
Stee-Inners. De teamleden kregen 
ook allen een foto van hun team. 
Al met al keken de deelnemers te-
rug op een gezellige en sportie-
ve dag, mogelijk gemaakt door de 
inzet van vrijwilligers van Spel en 
Sport DRV, Johan en Johan van 
Argon en door de sponsoring van 
Reurings B.V.
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur spelen De Bikkels en de 
Stee-Inners hun innings in de Wil-
lisstee in Wilnis. Voor hen is niet al-
leen het wedstrijdelement van be-
lang, het is ook een heel ontspan-
nen invulling van de maandagmid-
dag. Na de wedstrijden drinken 
ze nog gezellig koffie met elkaar. 
Nieuwe deelnemers zijn van har-
te welkom: kom een keer kijken en 
maak zo’n gezellige middag mee! 
De spelregels zijn eenvoudig aan te 
leren. Voor meer informatie kunt u 
bellen met 06-21 918 353.

Wethouder opende 
stoelhonkbaltoernooi
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Bar Adelhof 3 doet zeer 
het goed
De Ronde Venen - Afgelopen 
week is er slechts een wedstijd in de 
2e divisie gespeeld. Dat was een in-
haalwedstrijd van vorige week tus-
sen CenS 1 en Bar Adelhof 3. Evert 
Driehuis en Sander Pater haalden 
4 punten voor CenS 1 binnen maar 
dat deden Cock Verver en Rohan 
Janmaat voor Bar Adelhof 3. Ro-
han Janmaat had er echt zin. Door 
vrijwel elke beurt punten te maken 
schoof hij zijn tegenstander in 23 
beurten aan de kant, wat er zeker 
toe bijgedragen heeft dat eindstand 
4-5 werd.

Dan de eerste divisie
De eerste wedstrijd was die tussen 
Bar Adelhof 1 en de Kuiper/Stee 
Inn. Kees de Zwart (De kuiper Stee) 
Inn speelde vorige week al sterk 
maar zette dat deze week kracht 
bij door, naast sterk te spelen, ook 
de partij tegen Richard Schreurs te 
winnen. De enige twee punten voor 
Bar Adelhof 1 kwamen uit de keu 
van Maarten Dulmus die van Pie-
ter Coenen won. Daarmee was de 
eindoverwinning met 2 tegen 7 voor 
de Kuiper/Stee Inn. Stieva/Aalsmeer 
trad thuis aan tegen Bar Adel-
hof 2. Bar Adelhof, de laatste we-
ken toch in vorm, had weinig moeite 
met Stieva. Alleen Jos van Wijk ver-
loor zijn partij maar de ander 7 pun-
ten waren voor Bar Adelhof 2, waar-
mee zij weer een forse stap rich-
ting de top van het klassement zet-
ten. De Merel/Heerenlux 1 en de 
Springbok 1 stonden dicht bij elkaar 
en blijven dat ook. De Springbok 1 
begon goed door de eerste partij 
te winnen. Daarna zette de Merel/
Heerenlux 1, door 2 partijen te win-

nen, de wedstrijd naar hun hand. 
De laatste partij speelde Michel Bak 
heel sterk en won daarmee de laat-
ste partij van John Vrielink. Over de 
hele wedstrijd had de Springbok 1 
net iets meer caramboles gemaakt 
waarmee de eindstand op 4-5 uit-
kwam. De Merel/Heerenlux 2 speel-
de thuis tegen de Schans/Lutis ven-
tilatietechniek. Ook hier ging het om 
en om maar John Beets maakte in 
zijn partij de hoogste serie van de 
week (34 caramboles, 30,91%) en 
ronde zijn partij ook nog eens in 14 
beurten (kortste partij) af en zorg-
de daarmee voor de 4-5 eindover-
winning. De laatste wedstrijd was 
de wedstrijd tussen de Paddestoel 
2 en de Merel/Heerenlux 3. Alleen 
Ron Hartsink was in staat om voor 
de Paddenstoel 2 de twee wedstrijd-
punten binnen te slepen. Einduit-
slag 2-7.
Komende week zitten alle teams 
weer in een pot want er wordt weer 
voor de beker gespeeld.

De CSW E8M in de 
jongenscompetitie
Wilnis - De meiden van CSW hou-
den zich goed staande in de jongen-
competitie. Het eerste E team van 
de meiden staat netjes midden in 
de stand van de competitie en bij de 
beker is tot nu toe alles gewonnen. 
Met een uitwedstrijd tegen OSM`75 
gaan de meiden er weer lekker te-
genaan. In de eerste helft waren er 
wel kansen ,maar wilde jammer ge-
noeg de bal niet achter de lijn in het 
net eindigen. 5 minuten voor de rust 
was het dan toch raak. Na de rust 
dachten de jongens we gaan er vol 
voor ,maar de meiden deden er een 
tandje bij. Het was snel 2-0. De jon-
gens van OSM`75 laten het er niet 
bij zitten en na een lange sprint 
werd het 2-1. Er volgden snel nog 2 

doelpunten voor de meiden. De jon-
gens laten hun koppies niet han-
gen en dat leverde weer een tegen-
doelpunt op. De meiden waren na-
melijk zo gefocust op het aanval-
len dat ze net iets te laat waren bij 
het verdedigen. Maar het aanvallen 
werkt vandaag zeker in hun voor-
deel ,want na nog eens 2 doelpun-
ten heeft het een zeer mooie wed-
strijd gespeeld met een klasse over-
winning van 6-2!!! Deze meiden zijn 
echt de meiden competitie in de re-
gio ontgroeit en met de overwinning 
van het Nederlandse dames team in 
hun achterhoofd valt er nog veel te 
dromen op naar het WK… Volgen-
de week thuis tegen de jongens van 
Argon E5. 

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Sinterklaasavond en Pietengym bij GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
waren er 2 sinterklaasactiviteiten 
bij GVM’79. In de middag gingen 
de kinderen tot 8 jaar lekker pie-
tengymen in gymzaal de Eendracht. 
Er hadden veel leden aangemeld 
en ook waren er veel vriendjes en 
vriendinnetjes mee, die ook weleens 
van de gezellige GVM-sfeer wilden 
proeven. Iedereen had een nep-ka-
dootje meegenomen waar veel ver-
schillende opdrachten mee gedaan 
moesten worden. Zoals je pakje in 
de schoorsteen proberen te gooi-
en of smal dak lopen (over de turn-
balk lopen met je nep-cadeau bo-
ven je hoofd). Alle kinderen deden 
goed hun best, want de acropieten 
kwamen ook! De kinderen mochten 
in de pauze hun mooiste of moei-

lijkste trukje aan de acropieten la-
ten zien! Er werden dingen gedaan 
als staan op 1 been of het maken 
van een handstand! Natuurlijk had-
den de pieten ook kadootjes mee-
genomen, deze stonden in de ka-
dootjeskamer opgesteld. Alle kin-
deren mochten van de tafel een ka-
dootje uitkiezen en meenemen naar 
huis. Na de pauze gingen de acro-
pieten ook mee gymmen! Het was 
een drukte van belang. Aan het ein-
de van de middag werd er nog leuke 
groepsfoto gemaakt met alle deel-
nemers en de acropieten! Om 17:00 
was het de beurt aan de kinderen 
vanaf 8 jaar om aan hun sinterklaas-
activiteit deel te nemen. Onder lei-
ding van Natasja, Lisanne, Denise 
en Wendy werd er een ouderwets 

gezellig sinterklaasspel gespeeld. 
De 36 kinderen hadden allemaal 3 
kadootjes meegenomen en de kin-
deren werden verdeeld over 3 groe-
pen waarbij natuurlijk iedereen bij 
een vriendin zat. Er werden 3 ron-
des gespeeld en de cadeaus gingen 
alle kanten op! Spannend werd het 
in ronde 2 waar je als je 1 gooide 
een kado mocht uitpakken.
Er werd hard meegejoeld door de 
kinderen. Al snel waren er favorie-
te cadeaus die iedereen probeer-
de binnen te halen. Met peperno-
ten, Sinterklaas muziek, chocola-
tjes en andere sint lekkernijen was 
er een heel gezellig sfeertje. Uitein-
delijk gingen alle kinderen met een 
lach op hun gezicht en 3 cadeau-
tjes naar huis!

Zwarte Pieten bij 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van zwarte Pieten. Vrij-
dagavond 28 november en zater-
dagochtend 29 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. Tijdens 
dit verrassingsbezoek hebben de 

kinderen met de Pieten op de mat 
samen sinterklaasliedjes gezongen, 
spelletjes gedaan en lieten de kin-
deren aan de zwarte Pieten zien hoe 
goed ze kunnen judoen.
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.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 5 decem-
ber 2014 is er in Cafè de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjas-
sen om fraaie prijzen.Het klaverjas-
sen start om 20.00 uur, zowel dames 
als heren welkom,aanwezig zijn om 
19.45uur voor de inschrijving Er zul-
len vier ronden van zestien giffies 
gespeeld worden en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen .Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen.
De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjas avond was;
1 Ed Valk  116 punten
2 Ida Rass  6798 punten
3 Wim Hofsteatter  6730 punten
4 Herman v.d.Waa  6493 punten
5 Leen v.Bemmelen  6476 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Greet Koot met 5004 punten
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competi-
tie 2014/2015,in 2014 dus 5 en 19 
december. Voor 2015, 2,16 en 30 
januari,13en 27 februari, 13 en 27 
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 
5 en 19 juni en 3 juli dit alles onder 
voorbehoud.

De Vinken C1 wint 
spannende streekderby
Vinkeveen - In de tweede wedstrijd 
van het zaalseizoen trad De Vin-
ken C1 afgelopen zaterdag aan te-
gen Atlantis C1 uit Mijdrecht. . Na 
een aarzelend begin van beide ploe-
gen nam De Vinken het heft in han-
den. Bij een 1-1 stand (doelpunt 
Finn Kroon), liep De Vinken na twee 
fraaie onderscheppingen uit naar 
3-1 (2x Femke Vousten). Vervolgens 
was het Finn Kroon die via een slim 
balletje voor 4-1 tekende. Twee mi-
nuten later deed hij dat nog eens 
dunnetjes over: 5-1.
Een onoplettendheid in de verdedi-
ging zorgde ervoor dat Atlantis di-
rect wat terug kon doen: 5-2. Femke 
Vousten bracht even later de marge 
weer op vier door van afstand 6-2 
te scoren. Maar er was nog maar 
een kwartier gespeeld, dus het kon 
nog alle kanten op. Dat bleek, want 
Atlantis dat bleef werken voor elk 
punt, sloop dichterbij en bij rust was 
het 6-4.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. 
Twee ploegen die aan elkaar ge-
waagd waren. Atlantis begon iets 
meer over de dames te spelen en 
De Vinken had daar in eerste in-
stantie wat problemen mee en kon 
dan ook niet voorkomen dat Altan-
tis de stand gelijk trok: 6-6. Geluk-
kig bleef de eerste aanval van De 
Vinken goed op dreef. Zoë van Das-
ler scoorde 7-6 uit een doorloopbal 
en tekende na een mooie onder-

schepping even later voor 8-6. Maar 
ook nu had het tweede aanvalsvak 
van De VInken problemen met sco-
ren. Er waren kansen zat (afstands-
choten, doorloopballen en zelfs een 
strafworp), maar gescoord werd er 
niet. Dat gaf de bezoekers de kans 
om de stand weer gelijk te trekken. 

Spanning
Met nog tien minuten te spelen was 
de spanning te snijden. Maar geluk-
kig voor de ploeg uit Vinkeveen wa-
ren uitblinkers Finn Kroon en Zoë 
van Dasler ongrijpbaar voor hun te-
genstanders en tekenden voor 9-8 
en 10-8. Zou het nu dan beslist zijn? 
Het antwoord kwam in de eerste de 
beste tegenaanval. Een ‘slippertje’ 
zorgde ervoor dat Atlantis gelijk op 
10-9 kwam. Een minuut later kreeg 
De Vinken een strafworp mee. Zou 
dat de genadeklap zijn? Maar he-
laas, ook deze ideale kans werd ge-
mist. Gelukkig revancheerde Tom 
Vis zich en scoorde even later uit 
een fraaie doorloopbal 11-9. Maar 
weer was het Atlantis dat profiteer-
de van een onoplettendheid aan 
Vinkenkant: 11-10. Een zeer span-
nende slotfase tekende zich aan. De 
sterkste aanvalsvakken van beide 
ploegen kregen nog wat kansen en 
het talrijke publiek kneep haar bil-
len fijn. Het slotaccoord was voor 
Finn Kroon die met zijn 5e doelpunt 
voor de eindstand, 12-10 tekende.

Volleybaldames Veenland 
winnen van Spaarnestad
De Ronde Venen - Na het verlies 
met 3- 1 tegen SAS  in Uithoorn, 
wonnen de Veenland dames de-
ze week thuis  wel de wedstrijd te-
gen het als 3e geplaatste Spaar-
nestad. De eerste set werd  welis-
waar in een nek aan nek race ver-
loren van het Haarlemse team, maar 
er werd goed gespeeld. Even leek 
het er  op dat Veenland de set ging 
zou gaan winnen, maar in de slot-
fase maakten de Wilnisse dames 
te veel foutjes.  Spaarnestad won 
nipt  met 24 – 26. In de 2e set nam 
spelverdeelster Ans Vianen  de-
ze positie over van Willeke Elen-
baas die op haar beurt doorschoof 
naar de aanvalplaats van Mariël-
le Bartman. Veenland wist in deze 
set steeds een aantal punten voor te 
blijven. De passes  en set-ups lagen 
goed en de aanvalster  wisten pri-
ma te scoren. Ook de servicebeur-
ten  van Simone van Bolhuis leverde 
zoals zo vaak weer de nodige pun-

ten op.  Ditmaal won Veenland  de  
set en wel met  25 – 20. Met de 1-1 
setstand begon men aan de 3e set. 
Doordat beide partijen goed ver-
dedigden, waren er vaak lange ral-
ly’s te zien.   Ook in deze set wist 
Veenland een  aantal van die ral-
ly’s te winnen, en dat maakte net 
het verschil.  Na een  tactische wis-
sel bij  21-18 van Mariëlle Bartman 
op de plek van spelverdeelster Nel-
lie Compier,  besliste Veenland de 
3e set  in haar voordeel met 25 –19.
In de vierde set kwam Veenland 
direct voor en bij 9 – 2 probeerde 
Spaarnestad middels een time-out, 
het tij te keren. Maar Veenland gaf 
de voorsprong niet uit handen en 
won  ook de laatste set, nu  met 25 
-16. Eindstand 3 – 1 voor Veenland.
De ranglijst geeft momenteel een 
vertekend beeld doordat er teams 
zijn die 10 wedstrijden hebben ge-
speeld en teams die er nog maar 6 
op de teller hebben staan.

Santa Run dit jaar ook in 
doprscentrum Mijdrecht
Mijdrecht - In 2012 en 2013 werd 
de Santa Run in Aalsmeer georgani-
seerd door de Rotaryclub Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn. Dit jaar slaan 
2 Rotaryclubs (AMU en Mijdrecht) 
de handen ineen en wordt de Santa 
Run gehouden in Mijdrecht op vrij-
dagavond 19 december 2014.
Vanaf het Raadhuisplein zal om 
19.00 uur het startschot klinken 
voor een wandeltocht van 3.5 km 
door het centrum van Mijdrecht. Het 
gaat vooral om de feeststemming bij 
de warming-up en de gezelligheid 
tijdens de wandeling met o.a. een 
hapje, drankje en een dweilorkest. 

Na afloop is er nog een après-ski-
feest op het raadhuisplein. De deel-
nemers lopen voor 3 goede doelen, 
de Moeder Verwendag in Aalsmeer 
en Mijdrecht en de Stichting Haar-
wensen. Aan de Santa Run zijn prij-
zen verbonden voor de jongste en 
de oudste deelnemer, de deelnemer 
met het hoogste sponsorbedrag en 
het bedrijf, vereniging of school met 
de meeste inschrijvingen. 

Alle informatie en de mogelijkheid 
om in te schrijven vindt men op de 
website van de Santa Run: http://
aalsmeermijdrecht.rotarysantarun.nl
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Atalante sluit School 
Volleybal project af
Vinkeveen - Ter vergelijking met 
vorige week (130 kinderen) een heel 
stuk rustiger; dit keer waren er zo’n 
50 kinderen in de zaal aanwezig. De 
groepen 5 en 6 spelen niveau 3 van 
het minivolleybalspelltje. Het is een 
tussenvorm, waarbij de kinderen 
de bal moeten passen en vangen 
en daarna ook nog een plek door-
draaien. Dit vergt vaak wat meer 
ondersteuning, daarvoor  waren er 
weer meerdere leden van Atalan-
te per veld aanwezig om de kinde-
ren te begeleiden. Groep 4 speelt ni-
veau 2, waarbij je moet vangen en 
gooienen als het lukt ook nog door-
draaien.  Bij groep 4 helaas slechts 1 
aanmelding; 1 enthousiast team van 
de St Jozef. Zij hebben tegen groep 
5 gespeeld, maar mochten wel van-
gen en gooien, waarbij de groepen 
5 wel moest passen. En dat ging de 
kinderen van de St Jozef goed af. 
Met heel veel enthousiasme wis-
ten ze zelfs 2x te winnen van teams 
uit groep 5! Ze zijn eerste gewor-
den bij groep 4.  De Ronde Venen 
- Op woensdagmiddag 26 novem-
ber was het de beurt aan de groe-
pen 4, 5 en 6. Op deze dag konden 
ook zij op het schoolvolleybaltoer-
nooi hun kunsten tonen wat ze met 
de volleyballessen van trainer Frits 
hebben geleerd op school. Was  het 

vorig jaar was nog vangen - gooi-
en voor de groepen 5, nu dus ook 
passen en doordraaien. Er namen 
hier 5 teams deel.  Het begin liep 
wat moeizaam, echt even wennen 
aan die pass en doordraaien. Maar 
naarmate de wedstrijden vorder-
den kregen ze het spelletje hele-
maal te pakken. Nadat alle teams 
4 wedstrijden had gespeeld, waren 
het de Vuurknallers van de Pijlstaart 
die met hun mooie spel overtuigend 
eerste geworden. Dan de groepen 6, 
zij speelden vorig jaar ook al dit ni-
veau en waren daardoor al iets meer 
bekend met dit volleybalspel. Op dit 
veld waren soms hele lange span-
nende rally’s te zien! 3 teams van de 
Pijlstaart en een team van de Scha-
kel streden om de eerste plek.  Ook 
hier was het de Pijlstaart school die 
met het team ‘De Volleyknallers’ de 
eerste plaats bemachtigde. Hiermee 
sluit Volleybal Vereniging Atalante 
een mooi scholenproject af, waar-
bij zij aan ruim 400 kinderen volley-
balles hebben gegeven en zo’n 180 
kinderen deel genomen hebben op 
de toernooimiddagen op 19 en 26 
november.  Vooral veel dank aan 
de medewerking van de drie Vinke-
veense basisscholen en de vele vrij-
willigers die ons geholpen hebben 
dit project tot een succes te maken!

Sinterklaas bij Argon
Mijdrecht - Het waaide een klein 
beetje en het was koud. Perfect 
weer voor een potje voetbal. De 
stoere kinderen renden het veld in, 
op een van de laatste zondagen van 
het jaar. Het ging er fanatiek aan 
toe. Wie gaat de wedstrijd winnen. 
Nadat iedereen een beetje warm 
gelopen was, kwamen er vanuit on-
verwachte hoek allemaal Pieten het 
veld opgerend. Wat krijgen we nou? 
Ja hoor, de Pieten kwamen de kin-
deren verrassen. Sommige Pieten 
trapten even een balletje mee, an-
deren deelden pepernoten uit. Na 
de wedstrijd stonden alle kinderen 
en hun ouders vol verwachting in 
de kantine. Zal de Sinterklaas van-
daag ook weer komen en mag ik 
dan iets tegen hem zeggen. Ja hoor 
natuurlijk komt Sinterklaas. Hij had 
zijn grote boek weer mee en daar 
stonden aardig wat namen in! Het 
was Sinterklaas opgevallen dat er 
erg veel jongens bij Argon spelen, 
die de voornaam Milan hebben. Hij 
vroeg ze allemaal naar voren te ko-
men. Het stond meteen flink vol bij 
Sinterklaas. Na een liedje gezongen 
te hebben en een hand gevuld met 
pepernoten, was het de beurt voor 
alle kinderen met de voornaam Jay-

den. Ook daar waren verschillende 
jongens met dezelfde voornaam. Zij 
mochten Sinterklaas ook weer ver-
blijden met een mooi liedje. 
Verschillende kinderen mochten 
daarna even naar voren komen bij 
Sinterklaas. De een was gebles-
seerd geraakt aan zijn hand (Flo-
ris), een ander jongetje dacht de he-
le tijd aan voetbal en niet meer aan 
zijn schoolwerk (Jelle). Nadat Jel-
le plechtig aan Sinterklaas beloofd 
had, dat hij voortaan goed zou op-
letten op school mocht hij met een 
hand vol pepernoten weer tussen 
zijn vriendjes gaan zitten. Zo ging 
het een half uur door. Onder de kin-
deren was daar ook Mark. Hij is 
keeper en zijn idool is dan ook Ma-
nuel Neuer. Sinterklaas spreekt de 
hoop uit dat hij het nog ver zal gaan 
schoppen.
Als afsluiting worden er nog een 
aantal liedjes gezongen. De kinde-
ren en hun ouders zingen uit volle 
borst mee. De kinderen willen Sin-
terklaas nog niet helemaal laten 
gaan. Foto’s en knuffels volgen. He-
laas het zit er toch weer op en Sin-
terklaas moet weer naar een vol-
gend bezoek. Kinderen en ouders 
stappen de kou weer in.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Bridge Verening Uithoorn
Uithoorn - Zitting 3 van de derde 
parencompetitie bij de BVU op 1 de-
cember werd in de A-lijn gewonnen 
door Greet en Henk met de top van 
de avond: 67,08%. Ans Breggeman 
en Lia Guijt werden mooi tweede 
met 62,92%. De derde plaats werd 
gedeeld door Leo met Henk en Hans 
met Nico: 54,17%. Greet en Henk 
gaan nu aan kop met 59,98%, ge-
volgd door Ans en Lia met 58,98%. 
Marineke en Martin staan op drie 
met 54,81%. Er staan nog twee pa-
ren boven de 54%.
De B-lijn werd gewonnen door Ton-
ny en Harry met 62,92%. An en Bert 
werden tweede met 61,67%, op de 
voet gevolgd door Riki en Hans met 
61,25%.  Riki en Hans gaan nu fier 
vooraan met 64,38%. Andrew en 
Ton staan twee met 60,69%. Marjan 
en Ben waren weer verhinderd en 
kregen daarom reglementair 50%. 
Daarmee staan ze nog wel op de 
derde plaats met 60,28%.

Wist u overigens er bij de BVU gra-
tis lessen worden gegeven om o.a. 
beginners of thuisbridgers klaar te 
stomen voor het bridgen in clubver-
band?
In gemiddeld 10 lessen worden  
deelnemers in groepen van 4 be-
kend gemaakt met het bridgespel 
en zijn daarna in staat om met ge-
lijkwaardige tegenstanders aan de 
wekelijkse bridgeavond deel te ne-
men.
De lessen vinden plaats  in huise-
lijke sfeer (in overleg op dinsdag- 
of woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.
Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mail bvu@telfort.nl, of bel voor 
nadere informatie/mogelijkheden 
met Hans Wagenvoort, 06-53 368 
948.

Klaverjassen bij de Vinken
Vinkeveen -  Het jaarlijkse kerst-
klaverjassen bij korfbalvereniging 
De Vinken is op zaterdag 13 decem-
ber a.s.. De avond begint zoals ge-
bruikelijk om 20.00 uur.
Natuurlijk is iedere kaartliefhebber 
weer van harte welkom. Deelname 
kost drie euro per persoon.

De uitslag van de vorige Vinken-
kaartavond was:
1e Frans Biersteker  5844 pnt
2e John Cuiper  5569 pnt
3e Theo Kranendonck  5291 pnt

en de poedelprijs ging met 3407 
punten naar Gerard v.d. Laan.

Sla nu je slag!
Uithoorn - Vanaf zaterdag 3 janu-
ari begint het nieuwe seizoen voor 
Honk- en Softbalvereniging Tha-
men. Een ideaal moment dus om te 
kijken of één van onze sporten ook 
wat voor jou is. Honkbal is één van 
de meest gespeelde sporten ter we-
reld, in Amerika en Japan is het de 
meest populaire sport van april tot 
en met oktober. De honkballers in 
de Amerikaanse profcompetitie be-
horen tot de best betaalde sporters 
ter wereld en verdienen soms meer 
dan voetballers. Niet iedereen weet 
het, maar voor een klein land tim-
mert Nederland met Honkbal en 
Softbal internationaal behoorlijk aan 
de weg. Het Nederlandse honkbal-

team veroverde in 2011 de wereld-
titel en behaalde in 2013 de vier-
de plaats bij de prestigieuze World 
Baseball Classic. Ook bij Softbal 
hoort Nederland tot de internatio-
nale top. Bij de laatste drie edities 
van het Europees Kampioenschap 
gingen de Nederlandse softbalsters 
er met de titel vandoor. De dames 
eindigden tijdens het WK in Haar-
lem dit jaar als 5de, wat een prima 
resultaat is achter grootmachten als 
Amerika, Japan, Canada en Austra-
lië. Nog leuker dan ernaar kijken is 
het zelf doen. Honkbal en Softbal 
hebben veel te bieden. Het zijn aan-
trekkelijke sporten, waarbij allerlei 
vaardigheden samenkomen: slaan, 

vangen, gooien, sprinten, concen-
tratie vasthouden, vooruit denken, 
er zit van alles in. En je kunt het op 
elk niveau doen. Lekker met elkaar 
een wedstrijdje honkbal of softbal 
spelen, of hard werken op het hoog-
ste niveau om misschien wel prof te 
worden.
 
Iedereen
Iedereen heeft op school wel eens 
een vorm van Honkbal of Softbal 
gespeeld. Voor kinderen tot en met 
10 jaar is er een aangepaste ver-
sie genaamd BeeBall, waarbij in 
een iets kleiner speelveld kinderen 
al met slechts 4 tot 5 spelers wed-
strijdjes kunnen spelen Het is een 
goede manier voor kinderen om 
hun motoriek en teamgeest te ont-

wikkelen. Zowel voor jeugd als voor 
volwassenen is de zaaltraining een 
ideaal moment om kennis te komen 
maken met onze sporten. Wij heb-
ben mogelijkheden vanaf 5 jaar tot 
en met de senioren leeftijd in di-
verse teams (honkbal, herensoftbal, 
damessoftbal of beeball). Bij Honk- 
en Softbalvereniging Thamen kan 
een ieder vrijblijvend aan drie trai-
ningen deelnemen. Wilt u vrijblij-
vend deelnemen aan de trainin-
gen? Stuurt u dan een e-mail naar:  
info@thamen.info

Vermeld uw naam, leeftijd en het te-
lefoonnummer waarop u bereikbaar 
bent en wij nemen zo spoedig mo-
gelijk contact met u op inzake de 
trainingstijden.

CSw C1 wint streekderby 
tegen Legmeervogels C1!
Wilnis / Uithoorn - Afgelopen za-
terdag, 29 november, stond de clash 
tussen CSW C1 en Legmeervogels 
C1 op het programma. Het uit du-
el, voor CSW, stond om 11:00 uur 
op het programma. Zoals een derby 
hoort dit op het hoofdveld gespeeld 
te worden en dat had Legmeervo-
gels goed begrepen. Het elftal van 
CSW heeft nog niet echt zijn draai 
gevonden in de eerste klasse van 
de KNVB competitie. Daar en tegen 
heeft Legmeervogels, na een goe-
de start, de laatste drie wedstrijden 
niet meer weten te winnen. Toch 
ging het duel tussen de nummer 
vier, Legmeervogels, en de nummer 
tien, CSW, mooi op tijd van start on-
der leiding van de scheidsrechter. 
De trainers Lennart en Bas hadden 
voor deze wedstrijd nog één spe-
ler in de ziekenboeg en ondanks de 
laatste slechte resultaten was er wel 
een stijgende lijn in de wedstrijden. 
Qua spel maar helaas niet qua re-
sultaat. Het gesponsorde CSW, Res-
pect Cleaning Service bv, ging gelijk 
goed van start. Het was fris maar er 
scheen een lekker zonnetje, waar-
door het een leuke pot voetbal werd. 
Na een gelijk opgaande eerste vijf-
tien minuten greep CSW langzaam 
het heft in handen. Er werden en-
kele spelden prikken uitgedeeld aan 
de keeper van Legmeervogels, waar 
de keeper van CSW weinig te doen 
had. Er volgde wat mogelijkheden 
voor CSW alleen wisten de aanval-
lers van CSW niet het doel te vinden. 
Legmeervogels werd op een gege-
ven moment steeds goed onder-

druk gezet, waardoor de opbouw 
steeds verstoord werd. Uit één van 
deze situaties werd er net voor rust 
door CSW gescoord. Een mooie so-
lo werd schitterend door CSW afge-
rond en de verdiende 0-1 stond op 
het scorebord.

Deze stand werd tot de rust ge-
haald en met enkele wissels werd 
er gestart aan de tweede helft. Er 
werd verwacht dat Legmeervogels 
gelijk de aanval zou gaan opzoe-
ken, maar het tegendeel was waar. 
CSW controleerde de tweede helft, 
maar verzuimde om de score ver-
der uit te breiden. Legmeervogels 
was twee keer gevaarlijk met een 
afstand schot alleen stond de CSW 
keeper geen tegen doelpunt te-
gen. Het werd nog spannend in de 
laatste minuten maar echte kan-
sen kreeg Legmeervogels niet meer. 
Onder luid gejuich werd het laatste 
fluit signaal van de goed leidende 
scheidsrechter ontvangen door de 
spelers en technische staf, maar ook 
het veel mee gereisde trouwen sup-
porters. Na de eerste gedeelte van 
de competitie te hebben gespeeld 
staat CSW op de tiende plaats! De 
vele blessures hebben er toe geleid 
dat er nooit in de vaste samenstel-
ling kon worden gespeeld. Dit was 
de laatste vier wedstrijden wel het 
geval en dat geeft voor de tweede 
gedeelte van de competitie veel ver-
trouwen. Deze wordt zaterdag 6 de-
cember gestart met een uitwedstrijd 
tegen sc ’t Gooi C1, waar thuis van 
werd gewonnen.

Uithoorn - Afgelopen zondag 30 
november was de derde ronde van 
de Westfriese jeugd judo competi-
tie. . Het team bestaat uit 9 judoka’s 
ingedeeld op gewicht van -27 tot 
-60 kilogram. De Uithoornse spor-
ters moesten op deze derde dag te-
gen 4 andere judoscholen strijden. 
De eerste partij was pittig maar het 
harde werken van afgelopen weken 
wierp zijn vruchten af! Deze par-
tij werd dan ook met 6-3 verdiend 
gewonnen! De tweede partij was er 
veel strijd maar we kwamen in bij-
na elke partij net te kort. Helaas was 
er wat onduidelijkheid over het laat-
ste punt. 

Voor Judo Ruy jammer want hij 
werd toegewezen aan de ande-
re partij waardoor de Uithoornaars 
met 5-4 nipt verloren. De derde par-
tij was ongelofelijk spannend! De 
scholen liggen heel dicht bij elkaar 
maar helaas kwamen de Uithoorn-
se judokas net hier tekort! Ze verlo-
ren deze partij met 6-3.  De laatste 
partij moest er nog wat recht gezet 
worden! Het  team wilde nog steeds 
graag en ondanks dat het af en toe 
gemeen spannend was wonnen we 
deze partij met een groot verschil! 
7-2 was terecht! Met nog 2 ronde’s 
te gaan stonden ze stevig op de der-
de plaats.

Goede prestatie Team 
Judo Ryu Kensui

Uithoorn - Of het nu het niveau is 
van de klaverjassers dat er zo veel 
aanwezig waren afgelopen vrijdag 
of de gezelligheid of de hapjes, het 
was te druk om dit de inventarise-
ren. Maar ook deze klaverjasavond 
was weer een knalavond. 
Zoals bekend mag zijn is het geen 
competitie klaverjassen maar elke 
avond is er een winnaar maar ook 
verliezers.  Wie vielen er allemaal in 
de prijzen? Gerrit Vink bijvoorbeeld: 
hij ontving voor zijn inzet een hele 
hand met pepernoten dat mag dan 
wel als je 6124 punten haalt. Maar 
ook Leo Nieuwendijk is in de prij-

zen gevallen met 6610 punten goed 
voor een chocoladeletter. Egbert 
Verkerk kreeg met zijn 6227 pun-
ten slechts een plakje worst. Maar 
de echte winnaars deze avond wa-
ren Cor de Beer 7699 punten goed 
voor goud en ‘t zilver is gegaan naar 
Tinus Smit met 7637 punten. 
Het brons was er voor Ria Smit met 
7078 punten. Het bekende poedeltje 
was er deze keer voor mevr. Roling 
met 5050 punten. Er is weer klaver-
jassen bij Legmeervogels op zondag 
28 december om 14.00 uur. We spe-
len dan het overbekende Oliebol-
lenklaverjastoernooi.

Over volle klaverjasbak 
bij Legmeervogels
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CSW klopt Veensche Boys
Wilnis - Er wordt weleens gezegd 
dat je wedstrijden niet op een mooi-
ere manier kunt winnen dan scoren 
in de blessuretijd. Dat is wat CSW 
zaterdag overkwam tegen een sterk 
Veensche Boys. De ploeg van coach 
Dennis Sluijk pakte de driepunter 
door in de allerlaatste minuut van 
de blessuretijd de 2-1 te scoren.
Het was zaterdag een zeer leven-
dig duel in Wilnis. Het was duide-
lijk dat beide ploegen voor de volle 
winst wilde gaan deze middag. Het 
veld was lang, dus veel ruimte om 
te voetballen, en scherpe duels wer-
den uitgevochten. Daarom was het 
vaak niet eenvoudig om echt grote 
kansen te creëren want beide ploe-
gen beschikten over een prima ver-
dediging. Het gevaar van Veensche 
Boys kwam voornamelijk uit de do-
de spelmomenten wat veel dreiging 
opleverde omdat de bal vaak hard 
en strak voor het doel werd ge-
bracht. Doelman Jordy Wens moest 
nog eenmaal prima handelend op-
treden door een schot uit korte hoek 
te boksen. Ook CSW kreeg wat mo-
gelijkheden om de score te openen. 
Mike Cornelissen kwam goed door 
aan de rechterkant en trok voor 
vanaf de achterlijn maar helaas nie-
mand om af te ronden. Even later 
een schitterende pass van Marciano 
Kastoredjo op Mike Cornelissen die 
de bal in een keer panklaar lag voor 
Dave Cornelissen maar diens inzet 
kon nog maar net worden geblokt 
en bij een voorzet van Dave Corne-
lissen op Vincent van Hellemondt 
ging de bal voor CSW aan de ver-
keerde kant van de paal.

Aan de bak
Het eerste kwartier na rust was dui-
delijk voor CSW. Weer was het Mike 
Cornelissen die goed doorging en 
de bal op van Hellemondt gaf. Met 
links schoot van Hellemondt via het 

been van de tegenstander op de 
buitenkant van de paal. Ook bij een 
paar prima voorzetten met onder 
andere een prima kopbal van San-
der Kunkeler kon de score nog niet 
worden geopend. Na een uur spelen 
was het Veensche Boys dat beter 
ging voetballen en nu moest CSW 
achterin weer vol aan de bak. Maar 
het was toch Veensche Boys dat in 
70ste minuut aan de leiding kwam. 
Wederom een goed genomen hoek-
schop kon bij de eerste paal vrij wor-
den binnengekopt. CSW ging vol op 
jacht naar de gelijkmaker maar de 
goed keepende doelman van Veen-
sche Boys voorkwam vooralsnog de 
gelijkmaker bij schoten van Kunke-
ler en Nick van Asselen. CSW kroop 
door het oog van de naald toen een 
voorzet vanaf rechts zomaar vrij kon 
worden binnengeschoten maar de 
bal verdween huizenhoog over an-
ders had het  voor CSW waar-
schijnlijk al klaar geweest. Hoe an-
ders kan het lopen want tien minu-
ten voor tijd was het van Hellemondt 
die de bal met het hoofd verlengde 
op de ingevallen Bram Bode. Bo-
de omspeelde de uitgelopen doel-
man en kwam bijna uit op de ach-
terlijn maar schoot vervolgens met 
links langs een liniaal de bal in het 
doel. Beide ploegen gingen vol voor 
de winst waarbij een schot van Mike 
Cornelissen maar net naast ging en 
aan de andere kant moest CSW vol 
aan de bak om Veensche Boys van 
het score af te houden. De blessu-
retijd liep en de uittrap kwam van 
Jordy Wens op van Hellemondt die 
wederom met het hoofd verlengde 
op Sander Kunkeler. Kunkeler ver-
schalkte zijn tegenstander met een 
prachtige beweging en haalde vanaf 
rand zestien verwoestend uit in de 
benenhoek en zodoende CSW een 
2-1 zege bezorgde. 
Foto: sportinbeeld.com

Trainers Horangi behalen 
EHBSO-certificaat
Mijdrecht - De trainers Charly en 
Remko hebben de cursus Eerste 
Hulp Bij Sport Ongevallen (EHB-
SO) succesvol afgerond. Deze cur-
sus bestond uit 3 e-learning modu-
les die allemaal met een score van 
minimaal 90% moesten worden be-
haald. Deze modules bevatten naast 
de theorie ook virtuele scenario’s 
waarbij je als hulpverlener moest 
handelen. Daarna volgde een prak-
tijkdag. Het eerste deel van de dag 
werd er specifiek aandacht besteed 
aan sportongevallen. Daarbij kwam 

ook naar voren welke verantwoor-
delijkheid een trainer heeft en wan-
neer er wel/niet doorgesport kan 
worden. Tijdens het tweede deel van 
de praktijkdag werd het reanimeren, 
gebruik van de AED en verbandjes 
aanleggen behandeld. Charly en 
Remko hebben de cursus na deze 
intensieve en leerzame dag succes-
vol afgesloten en hopen de opgeda-
ne kennis zo min mogelijk te hoeven 
toe te passen in de praktijk. Voor 
meer informatie over Horangi kijk je 
op www.horangi.nl.

Streekderby Hertha ME1 - 
CSW ME1
De Ronde Venen - Zaterdag jl. de 
mooiste wedstrijd van De Ronde Ve-
nen, Hertha ME1 – CSW ME1. Hert-
ha begon als koploper aan deze 
wedstrijd maar CSW volgt de Hert-
hanen op maar 3 punten. Vorige 
week de eerste verliespunten voor 
de CSW meiden thuis tegen RK-
DES. Nu dan de wedstrijd van de 
nummers 1 en 2 in de competitie. 
De meiden begonnen om 12:00uur 
aan deze topper op het kunstgras, 
de eerste paar minuten was het af-
tasten aan beide kanten.
De wedstrijd ging in het begin gelijk 
op, na 10 minuten was het achter-
hoede speelster Bodine Verheul die 
de bal wist te veroveren,  hem schit-
terend naar voren bracht  en  Eline 
van Dijk CSW naar een 0-1 voor-
sprong knalde. Na de voorsprong 
van CSW kwamen de Hertha mei-
den meer in de wedstrijd, combi-
neerde prima en kregen kansen, de 
meiden van CSW vochten als leeu-
wen en ook de uitstekende keepster 
Seda  Steenbergen van CSW was 

een sta in de weg voor de Hertha 
meiden. . Maar na een mooie actie 
van Ismene was daar de verdiende 
gelijkmaker. Er was veel strijd aan 
beide kanten en het was  een ge-
not naar te kijken. De ruststand was 
1-1.

Overwicht
Na rust een duidelijk overwicht 
van Hertha, CSW werkte als team 
keihard maar kwamen toch iets 
te kort, Hertha combineerde be-
ter en was de tweede helft ster-
ker. Na een mooie actie van Fem-
ke was het Daisy die de 2-1 scoor-
de, even later was het Femke die de 
3-1  maakte,  en na een mooie actie 
van de zeer actieve Yasemin weder-
om Femke de 4-1 maakte. Vlak voor 
tijd kreeg Hertha nog een vrije trap,  
Mandy Clement  joeg de bal  in de 
kruising 5-1. Zaterdag speelt Hert-
ha de kampioenswedstrijd voor te-
gen RKDES Kudelstaart en spelen 
de meiden van CSW  de volgende 
kraker thuis tegen Amstelveen.

Hoog bezoek bij CSW
Wilnis - afgelopen woensdagmid-
dag 26 november, zaten de 80 jong-
ste voetballertjes van CSW vol on-
geduld in de gezellige voetbal kanti-
ne te wachten op de komst van Sin-
terklaas en zijn Pieten. Want ja, komt 
hij ook dit jaar weer naar Wilnis? 
Na lekker dansen en gek doen tij-
dens een echte Pieten disco, was 
het dan eindelijk zo ver. Maar liefst 
acht Pieten renden de versierde 
CSW kantine binnen en in korte tijd 
lag de vloer bezaaid met heel veel 
lekkere pepernoten.
Terwijl de Sint het nog even rustig 
aan deed, sloofden de Pieten zich 
lekker uit en liepen zij mee in een 
lange polonaise op de eigentijd-
se Pieten disco muziek. Na de dis-
co gingen alle kinderen naar buiten 
en werd de middag gevuld met ver-
schillende spelletjes op het voetbal-
veld. Van woord zoeken, tot stoelen-

dans en penalty schieten met een 
Piet op het doel. Maar wat natuurlijk 
het allerleukst was, was een partijtje 
voetbal spelen met alle Pieten! Die 
zoals achteraf bleek, beter waren in 
gekke en gevaarlijke kunstjes doen 
op het kantine dak, dan voetbal-
len! Sint bleef in de tussentijd lek-
ker binnen in de warme en gezellige 
kantine en maakte met alle spelers 
per team afzonderlijk een praatje!

De jonge voetbal jongens en meis-
jes hebben een leuke en sportie-
ve middag gehad, die uiteraard niet 
zonder het traditionele patatje en 
minisnack afgesloten kon worden. 
En Sint zou Sint niet zijn, als hij ook 
niet aan een cadeau gedacht zou 
hebben. Helemaal in het thema van 
de club, kregen alle kinderen een 
voetbalpakket. Met.. hoe kan het 
ook anders, een mooie voetbal!

Levi, dolblije pupil van de 
week bij CSW 1
Wilnis - Zaterdag 29 november was 
een bijzondere dag voor Levi. Op 
deze koude maar zonnige zaterdag 
mocht Levi pupil van de week zijn 
bij het eerste van CSW voor de wed-
strijd tegen Veensche Boys. Super-
leuk voor hem omdat hij deze wed-
strijd de hele middag van dicht-
bij mocht volgen. Maar eerst om 9 
uur zelf voetballen met zijn vriend-
jes van CSW F6 tegen De Vecht F5. 
De mannetjes voetbalden de longen 
uit hun lijf om uiteindelijk met 2-8 
te winnen en Levi scoorde 3 doel-
punten. Als dat geen goede voorbo-
de zou zijn… Om 2 uur stond Levi 
klaar en mocht hij met leider Cock 
van CSW 1 mee de kleedkamer in. 
Best wel spannend maar de spelers, 
leiders en trainer Dennis waren heel 
aardig en Levi was snel op zijn ge-
mak. Een “rondootje” en een “pan-
na” tijdens de warming-up met de 
wisselspelers en toen het grote mo-

ment: Levi mocht met alle spelers 
en scheidsrechter het veld op om de 
aftrap te nemen. Slalommend tus-
sen de spelers van Veensche Boys 
door op weg naar hun doel  om ver-
volgens binnenkant paal te sco-
ren. Dat was een goed begin van 
de wedstrijd! De wedstrijd bleef 
lang 0-0 met veel spanning  en Le-
vi zat wat onrustig tussen de wissel-
spelers in de dug-out. Na rust werd 
er een mooie gelijkmaker gescoord 
door CSW: 1-1. Dat leek het te blij-
ven totdat vlak voor tijd Levi zag dat 
CSW toch nog de gelukkigste was 
en met 2-1 won. Feest in de kleed-
kamer van CSW met harde muziek 
en een patatje-met en een Ajax-bal 
met handtekeningen van alle CSW 
spelers voor Levi. Met een gro-
te lach op zijn gezicht ging de dol-
blije Levi naar huis. Een fantastische 
voetbaldag was ten einde. 
Foto: sportinbeeld.com

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Winterstop voor Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 25 novem-
ber vond de finale van de competi-
tie plaats met meer dan verrassende 
uitslagen. Voor de verandering be-
gin ik met de B-lijn: met twaalf pa-
ren werd eerste het team Ted Brand/
Alice Oostendorp met 65.83%! Ted 
vaker shoppen: scherpt de hersens 
zoals je zelf al zei. Tweede het paar 
Ria Verkerk/Ineke van Diemen met 
65.42%, Elly van Brakel en Trees El-
lerbroek werden derde met 56.25%. 
Als vierde eindigden Eugenie Ras-
quin en Riet Willemse met 54.17%. 
Dan de eindstand van deze compe-
titie: Volgens verwachting werden 
Bep Verleun en Hans Warmenhoven 
eerste en Elly van Brakel/Trees Eller-
broek tweede.
Maar dan: Ted Brand en Alice Oost-
endorp plaatsten zich als derde, An-
net Roosendaal en Rini Tromp, hun 
licht werd overweldigend, eindigden 
als vierde. Dames ik weet niets meer 
te zeggen, ben met stomheid gesla-
gen wat niet vaak voorkomt. Profici-
at u allen en welkom in A-lijn. In de 
A-lijn met 10 paren werd het combi-
paar Ina Melkman en Janny Streng 
eerste met

59.90%, tweede het paar Bep Ver-
leun/Hans Warmenhoven, als inval-
lers in een hogere lijn, met 57.81%. 
Froukje Kraaij en Anneke van der 
Zeeuw plaatsten zich als derde met 
56.77%, Guus Pielage en Renske 
Visser werden vierde met 52.60%. 
De eindstand van de A: Thecla 
en Rees eerste, met mijn hartelij-
ke dank mijn geld is binnen. Twee-
de Ina en Jetty, derde het paar Ger-
da Bosboom/Nel Hamelijnck, Nel 
Bakker en An van der Poel sluiten 
als vierde deze competitie. Naast 
nieuwkomers zijn er ook vertrek-
kers: Guus en Renske, Marja van 
Holst Pellekaan/Sandra Raadschel-
ders, Inge Dyrbye/Thea Stahl en 
Ans Pickkers/ Loes Wijland zien wij 
graag in de B terug. Vanwege een 
door mij persoonlijk (in 2009!) in-
gestelde traditie wordt geen ver-
slag gedaan van de laddercompeti-
tie: ik ga op reces. Ach wat zult u 
mij missen toch? Ik wens u allen al-
vast fijne feestdagen en tot 27 janu-
ari 2015, begin van de nieuwe com-
petitie. Ook spelen bij Hartenvrouw? 
Inlichtingen bij Mieneke Jongsma, 
telefoonnummer 0297-565756.

Hat-trick voor Veenland
De Ronde Venen - Voor de der-
de keer op rij is het 1e jeugdteam 
van Veenland Tafeltennis uit Wil-
nis kampioen geworden (dit keer in 
de 4e klasse) van de NTTB compe-
titie, waardoor ze promoveren naar 
de 3e klasse. Na 9 van de 10 speel-
weken waren ze eigenlijk al kampi-
oen, stonden ze al 12 punten voor 
op de nummer 2 uit de poule Woer-

den. Daarom zijn ze vrijdag tijdens 
de training al gehuldigd en hebben 
ze een mooie herinneringsmedaille 
gekregen. Afgelopen zaterdag was 
de laatste wedstrijd (tegen Woer-
den). Helaas deed de beste spe-
ler dit keer niet mee, waardoor we 
met een voorsprong van 0-3 begon-
nen. Met de rust stond het al 0-7. Elk 
punt dat nu nog gescoord zou wor-

laire wijzigingen. Het 1e (bestaan-
de uit Fabian, Ron & Ton) hebben 
zich kunnen handhaven door 4e te 
worden in de 3e klasse. Het 2e (be-
staande uit Alexander, Bob, Har-
ry & Martijn d. G) hebben zich kun-
nen handhaven door 2e te worden 
in de 5e klasse. Het 3e (bestaande 
uit Denise, Derk, Ernst, Gerrit en re-
serve Kees) zijn 5e geworden in de 
6e klasse, met de speciale vermel-
ding erbij dat Denise 10 van de 29 
punten heeft gescoord.

den zou een verbetering zijn t.o.v. de 
thuiswedstrijd. Uiteindelijk wonnen 
we met 1-9! Alleen Victor moest dit 
maal zijn meerdere kennen. Denise 
en Martijn v. D. gingen ongeslagen 
naar huis. Het 2e jeugdteam moet 
dit seizoen genoegen nemen met 
de 4e plaats, maar Benjamin, Twan 
& Valentino hebben een duidelijke 
verbetering in hun spel laten zien. 
Twan was als kopman verantwoor-
delijk voor 13 van de 29 punten. Bij 
de senioren zijn er geen spectacu-
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