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Getuigen of 
bestuurder gezocht
Mijdrecht - De redactie kreeg 
het verzoek tot plaatsing van 
het volgende artikel, waaraan 
wij graag voldoen. “Afgelopen 
maandag, 23 november, op het 
industrieterrein in Mijdrecht bij 
het kruispunt van Van Kouwen 
en de Constructieweg (Kring-
koop) heeft er een bijna-aan-
rijding plaatsgevonden. Bij de-
ze kruising, hebben bromfi et-
sers en fi etsers voorrang. Uit de 
richting van Dirk Stam kwam ik 
om 8.35/8.40 aanrijden op mijn 
matblauwe Vespa met een fi et-
ser voor mij. Uit de richting van 
de Kringkoop kwam de beige/
zilveren station-wagon, waar-
schijnlijk Peugeot aanrijden. 
Toen ik aankwam bij het kruis-
punt liet de man in de Peuge-
ot de fi etser voor, maar toen ik 
eraan kwam, gaf hij gas. Door 
mijn noodzakelijke rem-actie, 
ben ik onderuitgegaan. De me-
neer in de Peugeot reed door. 
Heeft u het ongeluk zien ge-
beuren, of bent u de bestuur-
der van de Peugeot, neem dan 
alstublieft contact op. De gou-
den tip krijgt een beloning. 06-
10032083 of 0297-264694.”
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TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Geen krant?
0297-581698

Partycentrum De Meijert 
door brand verwoest
Mijdrecht - In de nacht van zater-
dag op zondag is partycentrum De 
Meijert aan de Dr. J. van der Haar-
laan in Mijdrecht, door brand totaal 
verwoest. Rond vijf uur ontving de 
brandweer dat De Meijert in brand 
stond. Zij rukte met groot materi-
eel uit maar kon niet voorkomen dat 
het gehele pand in vlammen opging. 

Ook de achtergelegen woning, waar 
twee personen lagen te slapen, kon 
niet worden gered. De bewoners 
konden ongedeerd hun woning ver-
laten. Er ging nog een NL alert uit, 
waarin de omwonenden werd aan-
geraden hun ramen en deuren te 
sluiten en niet in de rook te verblij-
ven in verband met mogelijke as-

best. Gezien de harde wind lag voor-
al de wijk Hofl and Zuid in de geva-
renzone. Na verschillende metingen 
bleek dit toch niet het geval te zijn. 
Naar de oorzaak van de brand, die 
aan de achterzijde begon, wordt een 
onderzoek gedaan. De brandweer 
houdt momenteel nog met alles re-
kening, ook brandstichting.

Aangepast plan Molenhof 
opsteker voor Mijdrecht

Het aangepaste plan van het nieuwe Molenhof met winkels en woningen op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerk-
vaart heeft veel bijval gekregen van bewoners

Mijdrecht - Woensdagavond 25 
november konden belangstellende 
inwoners kennisnemen van de ge-
wijzigde plannen van het nieuw-
bouwproject Molenhof. Het der-
de al weer van de afgelopen jaren. 
Dat gebeurde met een inloopavond 
in het gemeentehuis. Samen met 
Hoogvliet Beheer, projectontwikke-
laar Kavel Vastgoed uit Rijswijk had 
de gemeente een presentatie ver-
zorgd met wandplaten, posters en 
er waren mogelijkheden om vragen 
te stellen. 
Talloze bewoners hebben van de 
gelegenheid gebruikgemaakt zich 

op de hoogte te stellen van de 
nieuwste – en naar stellig wordt be-
nadrukt – ook het defi nitieve plan 
om de locatie in de hoek tussen 
de Dorpsstraat en de Kerkvaart in-
vulling te geven met nieuwbouw 
van woningen, winkels en een su-
permarkt! Het wordt stilaan tijd dat 
Hoogvliet dat gaat realiseren. Het 
project loopt in de aanzet al van-
af 2009, maar er waren al plan-
nen in 2001 om er iets nieuws van 
te maken! De oude opstallen staan 
er nog steeds en hebben alleen in 
de Dorpsstraat een redelijke aan-
blik omdat een deel waar vroeger 

Blokker zat nu wordt gebruikt door 
de stichting leer- en werkplaats De 
Ronde Venen voor jongeren onder 
de naam Pallas. Verder zijn de etala-
ges door diverse ondernemers ‘aan-
gekleed’ om de leegstand uit zicht 
te houden. De achterkant echter 
verpaupert steeds meer. Maar zo-
als het er nu naar uitziet gaat dat 
op korte termijn veranderen. Met 
dat toekomstbeeld voor ogen en het 
aangepaste plan wordt dit in brede 
kring als een positieve ontwikkeling 
ervaren! 

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - Na het ge-
slaagde feest voor de deelnemers 
zette Spel en Sport de jubileumvie-
ring door met een symposium. “On-
ze passie is dat mensen bewegen”, 
aldus voorzitter Piet Mosch, “Be-
wegen is goed voor lijf en geest.” 
Ook in dit symposium zoekt Spel 
en Sport naar manieren om ervoor 
te zorgen dat mensen gaan bewe-
gen en wel door verbinding te zoe-
ken met de eerstelijnszorg. Huis-
artsen, fysiotherapeuten, diëtisten 
en sportaanbieders waren uitge-
nodigd om met Spel en Sport na te 
denken over de weg naar elkaar toe. 
Ms en Mrs Tom leidden het sympo-
sium in met hun eigen vrolijke rou-
te: linksaf, rechtsaf, rrrrotonde, maar 
helaas, bestemming niet bereikt. In 
vier ‘modules’ namen zij ons mee 

langs de actieve oudere, die op al-
lerlei clubs zit, oppas-oma is en vrij-
willigerswerk doet, naar de stilzit-
tende oudere met Alzheimer. Links-
af, rechtsaf, rrrrotonde, bestemming 
niet bereikt.
“Onze doelgroep is 50 plus tot 100 
min en we dagen ieder op z’n ei-
gen niveau uit. In dit symposium 
gaat het om Bewegen op recept. 
Wanneer eerstelijnszorgers weten 
wat we allemaal bieden, kunnen zij 
mensen naar ons doorverwijzen. En 
sportaanbieders komen mensen te-
gen die wel willen blijven bewegen, 
maar niet meer in competities en zo. 
Die kunnen zij ook naar ons verwij-
zen”, zo verwoordde Piet Mosch het 
doel van deze avond. 

(Vervolg elders in deze krant)

Succesvol jubileumsymposium 
Spel en Sport

De Ronde Venen - Donderdag 26 
november bezochten burgemees-
ter Maarten Divendal en wethou-
der Erika Spil de Voedselbank De 
Ronde Venen aan de Eendracht 6 
in Mijdrecht. Voedselbank De Ron-
de Venen is in 2006 opgericht. Bij 
de voedselbank draagt een team 
van 40 vrijwilligers er zorg voor om 
wekelijks zo’n 300 mensen (82 ge-
zinnen) van voedsel te voorzien. De 
burgemeester en wethouder kon-
den in de praktijk meekijken bij 
de handelingen die nodig zijn om 
de uitgifte van 82 pakketten te re-
aliseren aangezien elke donderdag 
de uitgiftedag van de voedselbank 
is. Daarbij valt te denken aan voed-
selverwerving, transport, koelop-
slag, het samenstellen van de pak-
ketten en het uitdelen aan de men-
sen die een beroep moeten doen op 
de voedselbank. Ook werd er uitleg 
gegeven over de steun die de voed-
selbank ontvangt van onze dona-

teurs, scholen, de landelijke vereni-
ging van voedselbanken en de loka-
le supermarkten en bedrijven.
Voedselbanken die zijn aangesloten 
bij de landelijke vereniging zijn ver-
plicht zich te certifi ceren op het ge-
bied van voedselveiligheid, het aan-
toonbaar naleven van de voorschrif-
ten van de NVWA. Voedselbank De 
Ronde Venen heeft deze toets voor 
het certifi caat met het cijfer 8,4 af-
gerond. Burgemeester Divendal 
reikte het Certifi caat Voedselveilig-
heid uit aan Kees Schouten, voorzit-
ter van de voedselbank. Een vereiste 
voor voedselveilig werken is de op-
leiding op dat gebied voor de vrijwil-
ligers. Als klap op de vuurpijl werd 
door de Vereniging van Nederland-
se Voedselbanken het 1000ste cer-
tifi caat ‘Basiskennis Voedselveilig-
heid’ uitgereikt aan Lenie Snijder, 
vrijwilligster bij de voedselbank die 
de training onlangs succesvol heeft 
afgerond.

Burgemeester reikt certifi caat 
voedselveiligheid uit

Vlnr: Jaap Sala Voedselbanken Nederland, Kees Schouten voorzitter Voedsel-
bank De Ronde Venen, Burgemeester Maarten Divendal, Lenie Snijder Voed-
selbank De Ronde Venen, Wethouder Erika Spil
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplAgE: 16.100

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 
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Met uw stem wordt 
Opleiding Gezondheidszorg 
Kenia project van het jaar

Wilde Ganzen ondersteunt on-
ze projecten met regelmaat. 
Voor 2015 is er een extra belo-
ning voor het particulier initiatief 
dat veel mensen kansen biedt 
op een hoopvolle toekomst. Ons 
project in Kenia, het North Coast 
Medical Training College is ge-
nomineerd. Als het college de 
meeste stemmen binnen haalt, 
ontvangt het een geldbedrag van 
10.000,00.
North Coast Medical Training 
Collega is gestart door een Ne-
derlandse arts die na een aan-
tal jaar werken in het medische 
onderwijs in Kenia besefte: dit 
kan beter, dit móet beter. Ze be-
sloot met een paar Keniase col-
lega’s tot een grote stap: zelf een 
school beginnen waarin studen-

ten worden opgeleid tot volwaar-
dige gezondheidswerkers. Ze 
kochten grond in Kilifi, een ge-
bied in Kenia waar gezondheids-
zorg nauwelijks voorhanden is én 
grote behoefte is aan onderwijs 
en werkgelegenheid. Na drie jaar 
van voorbereiding startte in sep-
tember 2012 de eerste opleiding 
klinische geneeskunde met ne-
gentien studenten. Inmiddels zijn 
dat er bijna 250 en naast de op-
leiding gezondheidszorg, biedt 
de school nu ook verpleeg- en 
verloskunde en voedingsleer. De 
eerste 19 studenten studeren in 
maart af. De school zorgt tegelij-
kertijd voor betere gezondheids-
zorg en werkgelegenheid in het 
gebied. Breng uw stem uit op dit 
project. 
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Onze stichting gelooft in duurza-
me projecten. De huidige vluch-
telingencrisis toont maar weer 
eens aan dat duurzame verbete-
ring nodig is om mensen in ei-
gen land kansen te geven. Dit 
is precies wat deze school doet: 
het biedt jongeren de kans op 
een goede opleiding, het zorgt 
voor laagdrempelige gezond-
heidszorg waar dit gebied enor-
me behoefte aan heeft, én het 
zorgt tegelijkertijd voor werk-

gelegenheid. Het project dat on-
ze stichting met behulp van Wil-
de Ganzen, heeft gerealiseerd is 
de bouw en inrichting van een 
klaslokaal. Met de groei van het 
aantal studenten, zit de school te 
springen om extra ruimte om les 
te kunnen geven. Dus stem op 
dit project. 

Contactpersoon:
Marije Harmsen
De Hoef

Ga naar: www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/

opleiding-gezondheidszorgMuziek- en showkorps 
Triviant - Jubileumconcert
De Ronde Venen - Muziek- en 
showkorps Triviant bestaat 25 jaar. 
Dit jubileumjaar wordt afgesloten 
met een feestelijk jubileumconcert 
in kerstsfeer. 

Het concert vindt plaats op zater-
dagavond 12 december in ’t Oude 
Parochiehuis, Bozenhoven 152 in 
Mijdrecht. Het ongeveer twee uur 
durend programma begint om 20.00 

Stichting Amerpoort Kerke-
landen krijgt muurschildering
Vinkeveen - Wij willen Cheyen-
ne Wakeling bedanken voor deze 
prachtige muurschildering op on-
ze woning voor licht verstandelijk 
gehandicapten bij Stichting Amer-
poort Kerkelanden in Vinkeveen. We 
zijn bezig met het realiseren van een 
nieuwe snoezelhoek voor onze cli-
enten. In de hoek van de woonka-
mer, waar de cliënten veel van hun 
tijd vertoeven, komt een verwarmd 
waterbed te staan. Hierboven heeft 
Cheyenne een muurschildering ge-
maakt die rustig, eenvoudig, maar 

toch stimulerend is. Zo kunnen de 
cliënten even heerlijk dagdromen 
terwijl ze omringd zijn door warm-
te. Ze heeft dit geheel op vrijwillige 
basis gedaan, en we zijn er hartstik-
ke blij mee! Neem eens een kijkje 
op haar website www.kattentong.nl 
voor alle muurschilderingen die ze 
heeft gemaakt, of volg haar en haar 
werk op Facebook; www.facebook.
nl/kattentong.
Cheyenne bedankt namens de cli-
enten het en team van Amerpoort 
Kerkelanden!

Kerstmarkt bij Careyn 
Maria Oord
Vinkeveen - Op vrijdag 11 de-
cember is het zover en wordt on-
ze jaarlijkse kerstmarkt georgani-
seerd voor de bewoners, familie en 
bezoekers van Careyn Maria Oord. 
Op deze dag zijn er ruim 20 kramen 
met onder andere poffertjes, warme 
chocolademelk, glühwein en zelf-
gemaakte erwtensoep van de Li-
ons Vinkeveen en Waverveen te-
gen een leuke prijs. Ook worden de-
ze dag zelfgemaakte producten ver-
kocht gemaakt door onze bewoners, 
vrijwilligers en dagbesteding Zideris 

en Amerpoort. Daarnaast zijn er nog 
allerlei andere kerstkramen. Bijzon-
der is dat deze dag het mogelijk is 
om een portretfoto te laten maken 
met je moeder, vader, dochter, klein-
kinderen etc. door fotografe Petra 
Oudshoorn. In de ochtend is er een 
kerstoptreden van het ROM-koor en 
s ’middags door Koor Progression. 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
vindt u het leuk om te komen dan 
bent u deze dag als inwoner van 
De Ronde Venen van harte welkom 
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.

Geslaagd optreden van 
shantykoor in Vinkenoord

Vinkeveen - De recreatiezaal in 
Vinkenoord was deze middag, mo-
gelijk gemaakt door een sponsor, 
volgelopen met bewoners, familie-
leden, verzorg(st)ers en vrijwilligers. 

Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd het samen met 
het Shanty en Zeemanskoor de Turf-
schippers een heel gezellige mid-
dag met prachtige luister en mee-
zing liederen. Met nog één optre-
den voor de boeg bij Huize Groenel-
aan in Amstelveen sluit het koor een 
succesvol 2015 af met maar liefst 24 
optredens. Voor 2016 zijn er al weer 
4 optreden geboekt. Informatie zie  
www.deturfschippers.nl of boekin-
gen@deturfschippers.nl 

Kerstfeest St. Tjitze Hesselius 
voor alleengaande ouderen
De Ronde Venen - Op woens-
dag 23 december a.s. organiseert 
de St. Tjitze Hesselius een bijzonde-
re kerstmiddag in De Boei in Vinke-
veen voor alleengaande  ouderen uit 
De Ronde Venen. Tussen 14.00 en 
17.00 uur zijn er muzikale optredens, 
speciale gasten en natuurlijk lekke-

re hapjes en drankjes. Maatschap-
pelijke Stagiaires van het VLC zul-
len De Boei omtoveren in prachtige 
kerstsfeer, op elke tafel staan heer-
lijke hapjes klaar verzorgt door het 
team van De Boei en enkele ver-
zorgsters kunnen de gasten helpen 
die niet goed ter been zijn. Uiteraard 

uur. Voor aanvang van het concert 
krijgt u een kopje glühwein/warme 
chocomelk aangeboden. De toe-
gang is gratis! Jubileumconcert in 
kerstsfeer. 
Zaterdagavond 12 december. ’t Ou-
de Parochiehuis, Bozenhoven 152 in 
Mijdrecht. Toegang is gratis. 19:00 
Gratis glühwein/chocomelk bij bin-
nenkomst. 19:30 Zaal open. 20:00-
22:15 Jubileumconcert

zijn aan de bijeenkomst geen kosten 
verbonden. Inloop is vanaf 13.30 uur 
we starten om 14.00 uur. Natuur-
lijk is het ook deze keer weer mo-
gelijk om thuis te worden opgehaald 
als u zelf niet naar De Boei kunt ko-
men. Vergeet niet om dat door te ge-
ven bij de aanmelding. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar in-
fo@tjitzehesselius.nl met daarin uw 
naam, adres en of u opgehaald wilt 
worden. Heeft u geen email? Ga dan 
langs bij een van de servicepunten, 
zij kunnen u helpen met aanmelden.
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Met de Zonnebloem naar 
Intratuin
Regio - Op donderdag 26 novem-
ber gingen twaalf gasten van De 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek naar Intratuin in Ter Aar. Er 
hadden zich weer voldoende vrijwil-
ligers opgegeven om de gasten naar 
de uitgaanslocatie te vervoeren. Het 
is altijd een hele organisatie om de 
gasten, waarvan drie met een rol-
stoel en de overige negen met een 
rollator te vervoeren, maar weer veel 
lof voor de begeleiders.
Bij Intratuin werd begonnen met een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. 
Daarna begon de rondgang door 
het prachtige tuincentrum. Het in 
miniatuur gebouwde dorpsgezicht, 
compleet met ijsbaan, had natuurlijk 
weer ieders aandacht. Maar er was 
meer, de prachtige kerstartikelen en 
de mooiste sierverlichting die op al-
lerlei manieren waren aangebracht 
vonden de gasten ook prachtig. Ge-
zeten in de rolstoelen of achter de 
rollators werden de gasten, soms via 
sluiproutes, op de mooiste plaatsen 
in het tuincentrum gebracht. Na-
tuurlijk werd er ook van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om nieuwe 
kerstspullen en speciale kerstplan-

ten te kopen. Van deze gelegen-
heid werd gretig gebruik gemaakt. 
Er waren gasten bij die zeiden: “Laat 
ik mezelf vandaag maar verwennen 
want een ander doet het misschien 
niet”. Je kon aan de gezichten van 
de gasten, maar ook van hun bege-
leiders zien dat iedereen het gewel-
dig naar de zin had. Tegen halfeen 
werd het tijd voor de lunch. In het 
geheel vernieuwde restaurant was 
een gereserveerde ruimte waar de 
lunch door de catering van het tuin-
centrum op een voortreffelijke wijze 
verzorgd. Een heel lekker soepje en 
daarna nog patat en een overheer-
lijke kroket. Rond kwart voor drie 
waren de gasten met hun begelei-
ders weer terug in Uithoorn. Dat de 
gasten genoten hadden bleek wel 
bij het afscheid. De vrijwilligers en 
chauffeurs werden uitvoerig be-
dankt. Duidelijk is weer eens ge-
bleken dat een uitje dat zo onge-
veer vijf uur duurt voor onze gas-
ten ruim voldoende is. Wilt u meer 
weten over de Zonnebloemafdeling 
Uithoorn/Amstelhoek? Kijk eens op 
de site van de afdeling: www.zonne-
bloem.nl/uithoorn-amstelhoek.

Opening nieuwe standplaats 
van Kleur is Kracht
Regio - De praktijk “Kleur is Kracht” 
is van een kleine ruimte aan de Fer-
moor verhuisd naar de Bovenboog 
aan de Johan de Wittlaan in Uit-
hoorn. Het oude schoolgebouw van 
de Regenboog en de Dolfijn is nu 
een praktijk- en atelierruimte rijker 
nu Kleur is kracht zijn intrede daar 
heeft gedaan. Wat eerst een oud 
schoollokaal was, is nu een prach-
tige praktijkruimte geworden voor 
kunstzinnige therapie en beelden-
de coaching. 
Bij binnenkomst zullen de mensen 
meteen ervaren wat kleur en kunst 
met je kunnen doen. Je kijkt je ogen 
uit naar alle prachtige kleuren, ma-
terialen, gemaakte kunstwerken en 

het is goed toeven in de zithoek bij 
het grote raam. Voor genodigden is 
er een officiële opening en op vrij-
dag 4 december is iedereen tussen 
11.00 en 18.00 uur welkom bij het 
open huis van Kleur is Kracht. Ieder-
een is welkom en Astrid van Zelst 
laat u graag kennis maken met haar 
praktijk en de mogelijkheden voor 
kunst, therapie en coaching. Adres: 
Johan de Wittlaan 83, 1421 XB Uit-
hoorn. Praktijk- en atelierruimte 
Kleur is Kracht bevindt zich op de 
1e etage van de Bovenboog. Ingang 
via zij-ingang gymzaal Pr. Christina-
laan 82b.
Voor meer informatie: www.kleuris-
kracht.nl of 06-14904491.

Aangepast plan Molenhof 
opsteker voor Mijdrecht
Vervolg van de voorpagina.

De plannen waren voor de presen-
tatie uitgewerkt in een mooi uit-
gevoerde artistieke impressie van 
het gewijzigde complex, een plat-
tegrond en plaatjes waarop de in-
deling van de toekomstige wonin-
gen te zien waren. Het omvat onder 
meer een winkelruimte van 350 m2 
die geschikt is om eventueel te wor-
den opgedeeld in drie winkels, gren-
zend aan de Dorpsstraat. Erboven 
komen drie woonlagen, twee met 
elk vier woningen en een derde met 
twee penthouses van ongeveer 150 
m2 elk. In voorgaande plannen werd 
uitgegaan van 20 tot 24 woningen. 
Nu is het minder massaal. Aan de 
achterzijde van het gebouw komen 
op maaiveldniveau parkeervoorzie-
ningen met 12 aparte parkeerplaat-
sen voor bewoners en 74 voor de su-
permarkt. De nieuwe Hoogvliet su-
per komt daarachter en meet 1,600 
m2, waarvan 1.300 m2 winkelopper-
vlak. Alles wordt gelijkvloers. De su-
permarkt staat op de locatie tussen 
de Kerkvaart en de afwateringssloot 
aan de Koningin Julianalaan. Op een 
van de hoeken springt het gebouw 
in. Daar staat de woning op het 
grondgebied van het echtpaar Van 
Beek dat te kennen heeft gegeven 
er graag te willen blijven wonen. De 
Kerkvaart zelf wordt wat breder om-
dat de nieuwbouw daartoe wat meer 
ruimte biedt. De gewijzigde plannen 
passen binnen het huidige bestem-
mingsplan.

Passend bij dorpse karakter
Directeur Cor-Jan Schreuder van 
Hoogvliet Beheer was in zijn nopjes 
toen hij de eerste reacties van de 
bezoekers hoorde die over het al-
gemeen positief waren. “We zijn na-
tuurlijk zelf ook blij dat dit plan nu 
eindelijk gerealiseerd gaat worden. 
Het past goed bij het dorpse karak-
ter. Waar we ook rekening mee hou-
den is dat de heer en mevrouw Van 
Beek graag op de huidige plek aan 
de Kerkvaart willen blijven wonen. 
Wij zijn daarover met hen in ge-
sprek en dat verloopt in een con-
structieve sfeer. De woning ver-
keert in een zodanig bouwkundige 
staat dat we daar zowel met het slo-
pen van de oude winkelruimten als 
bij de nieuwbouw voorzichtig mee 
moeten omgaan. Een dezer dagen 
hopen we er met elkaar uit te ko-
men.” Volgens Schreuder is het ont-
werp eenvoudiger geworden waar-
door het beter past binnen het hui-
dige bestemmingsplan met een wij-
zigingsbevoegdheid voor het colle-
ge van B&W omdat er een paar klei-
ne aanpassingen moeten plaats-
vinden. “Verder zouden we graag 
zien dat het plan zo snel mogelijk 
in procedure wordt gebracht, waar-
na we alles in een keer achter el-
kaar gaan uitvoeren.” De topman 
van Hoogvliet Beheer verwacht dat 
er niet al te veel zienswijzen zullen 
worden ingediend omdat het plan 
goeddeels tegemoet komt aan eer-
dere wensen van de omwonenden 
en de raad. “Als het mee zit hopen 

Impressie van de nieuwe Hoogvliet supermarkt aan de Kerkvaart

we komend voorjaar de omgevings-
vergunning te kunnen aanvragen 
waarna de sloop en vervolgens de 
bouw van start kan gaan. Daarvoor 
is een jaar nodig en wie weet staat 
er dan in de zomer van 2017 dan 
een heel mooi nieuw complex met 
erachter een Hoogvliet supermarkt,” 
glimlacht Schreuder. Voor de reali-
satie van dit project is Hoogvliet Be-
heer met een andere projectontwik-
kelaar in zee gegaan, namelijk Kavel 
Vastgoed van Floris van Wissen uit 
Rijswijk. “Zij zijn een echte woning-
ontwikkelaar en wij hebben meer 
verstand van winkels. Onze beide 
activiteiten sluiten goed op elkaar 
aan. Wij kennen elkaar al van eer-
dere projecten waarin we een goe-
de samenwerking hebben gehad. 
Dat was ook de reden om hen hier-
bij te betrekken,” aldus Schreuder 
die daarbij opmerkt dat architec-
tenbureau Groosman uit Rotterdam 
- die verantwoordelijk was voor de 
eerdere ontwerpen - ook nu weer 
heeft gezorgd voor het gewijzigde 
project. Vida Makelaars is voorne-
mens de 10 woningen in de markt 
te gaan zetten.

Plan snel uitvoeren
Hans Rensink, voortrekker van 
Koopcentrum Mijdrecht, steekt zijn 
enthousiasme niet onder stoelen 
of banken bij het zien van het aan-
gepaste plan. “Wat mij betreft mo-
gen ze morgen beginnen met slo-
pen en bouwen. Maar er is natuur-
lijk nog een ambtelijke procedure 
die gevolgd moet worden waarna 
ook het bestemmingsplan zes we-
ken ter inzage ligt. Dan hopen we 
maar dat er van omwonenden geen 
bezwaarschriften komen die ze tot 
aan de Raad van State volhouden, 
want dan zijn we zomaar weer twee 
jaar verder. Dit plan zou voor ieder-
een acceptabel moeten zijn en dus 
snel uitgevoerd kunnen worden. Het 
duurt toch wel weer een half jaar 
voordat er werkelijk wat gebeurt.”
Hoewel de meeste reacties posi-
tief waren zijn er ook bewoners van 
met name Hofland die zich zorgen 
maken over de toenemende ver-
keersdruk voor hun deur. Immers, 
de nieuwe supermarkt zal onge-
twijfeld meer auto- en vrachtver-
keer met zich meebrengen. Er le-
ven wel plannen om in de (na-
bije?) toekomst het verkeer anders 
te gaan afwikkelen. Maar dan zul-
len ook andere delen van het cen-
trum rond het Haitsmaplein en de 
Janskerk heringericht moeten wor-
den. Voorlopig is dat nog even toe-
komstmuziek. “Heen via Hofland en 

Plattegrond van het project als situatietekening

terug via de Kerkvaart en de Konin-
gin Julianalaan is geen optie,” laat 
een verkeerskundige van de ge-
meente weten. 
“De huidige verkeerssituatie is een 
andere beleving want er zijn nu 
geen winkels meer. Toen de Aldi er 
zat met Van Kreuningen woningin-
richting en het voormalige Molen-
hof ook winkels had, reed er over 
Hofland ook wel het nodige ver-
keer naar die locatie. Van die situa-
tie moet je in beginsel uit gaan met 
straks als extra het stukje verkeer 
dat bestemming nieuwe supermarkt 
heeft. Er zijn rekenmodellen die aar-
dig de realiteit in verkeersdruk be-
naderen als je daar de gegevens 
op los laat wat een supermarkt als 
Hoogvliet in die grootte, in dat plan 
en in die omgeving aan klanten en 
dus aan verkeer genereert. Vanzelf-
sprekend gaan we dat wel monito-
ren. Verder moet de supermarkt na-
tuurlijk niet met kanjers van opleg-
gers bevoorraad worden. De bedoe-
ling is dat dit met kleinere vracht-
wagens gebeurt. Dat is ook nog een 
onderwerp wat meegenomen wordt 
in de komende besprekingen.”

Nu doorpakken
Wethouder David Moolenburgh is 
ook positief over de plannen die 
procedureel gezien nog het traject 
in moeten gaan. “In het betreffen-
de bestemmingsplan zit een wij-
zigingsbevoegdheid wat inhoudt 
dat het college zelfstandig kan be-
sluiten om uiteindelijk de vergun-
ning te verlenen. Het hoeft dus niet 
meer door de raad geaccordeerd te 
worden omdat de gewijzigde opzet 
binnen het bestemmingsplan valt. 
De Welstandscommissie heeft er 
al naar gekeken en die is enthou-
siast. Als Hoogvliet een dezer da-
gen de plannen definitief bij ons 
heeft neergelegd kan het de pro-
cedure ingaan. Dan duurt het even 
voordat het door de ambtelijke mo-
len is, maar wij houden het erop 
dat het plan in maart volgend jaar 
ter inzage kan worden gelegd. Be-
woners hebben dan zes weken tijd 
om er een zienswijze op in te die-
nen. Mochten die er zijn worden 
ze in de besluitvorming meegeno-
men,” legt de wethouder uit. “Zodra 
het bezwarentraject is afgehandeld 
kan de omgevingsvergunning wor-
den verleend. Dan kan Hoogvliet de 
plannen gaan realiseren door met 
de bouw te starten. Gelet op de po-
sitieve geluiden die we horen over 
het aangepaste plan is de verwach-
ting dat er weinig of geen bezwa-
ren zullen worden ingediend. Maar 
je weet het natuurlijk nooit. Het zou 
wel fijn zijn als er nu kan worden 
doorgepakt, want dan kunnen we 
mede dankzij de aanhoudende in-
spanningen van Hoogvliet Beheer 
eindelijk het centrum van Mijdrecht 
weer een mooi aanzien geven in 
plaats van die lelijke oude opstallen 
die er nu nog staan. Over het plan, 
maar ook over de verkeersafwikke-
ling op Hofland, zijn wij regelma-
tig in gesprek met een afvaardiging 
van de bewoners om alles in goe-
de banen te leiden. We hebben er 
dus alle vertrouwen in dat het plan 
volgend jaar daadwerkelijk van de 
grond kan komen,” aldus Moolen-
burgh. Kortom, doorpakken dus!

Dat zou inderdaad mooi zijn want 
ook Zonnehuisgroep Amstelland 
wil omstreeks die tijd aan de andere 
kant van de Kerkvaart met de bouw 
beginnen van het nieuwe zorgcen-
trum Zonnehof Mijdrecht. Dan is 
er sprake van maar één bouwput 
en dan is in 2017 het terrein aan 
weerskanten van de Kerkvaart in-
gevuld met nieuwbouw. Als dat zou 
kunnen!

Sfeervolle kerstmarkt bij 
Zuiderhof
Vinkeveen - Op 11 december a.s. 
van 15.00 tot 20.00 uur organiseert 
Zonnehuisgroep Amstelland in Zui-
derhof een sfeervolle overdekte 
kerstmarkt. U bent van harte wel-
kom in ons verzorgingshuis aan de 
Futenlaan 50 te Vinkeveen. Op de 
kerstmarkt is een keur aan leuke 
cadeaus. Zeepjes, engeltjes van vilt, 
scrapkaarten. quilten, ikonen schil-
deren, kerststukjes ….voldoende 
stands om leuke cadeautjes voor de 

kerst in te kopen. Aan de inwendige 
mens wordt ook gedacht. Heerlijk 
winterse erwtensoep, een broodje 
bal of een lekkere kop warme cho-
colademelk met slagroom.
Ook kunt u een gokje wagen bij het 
jaarlijks terugkerende enveloppen-
spel. Pak een envelop uit de kerst-
boom en maak kans op prachtige 
prijzen. Uiteraard is dit niet alles, er 
is nog veel meer! Kom langs en laat 
u verrassen!

Bijeenkomst VIB en de 
gemeente groot succes
De Ronde Venen - Samenwerken, 
iedereen aan het werk en verbete-
ren van de gemeentelijke dienstver-
lening. Een greep uit een groot aan-
tal onderwerpen waar de Onderne-
mersvereniging VIB en de gemeen-
te De Ronde Venen op 16 novem-
ber tijdens een bijeenkomst met el-
kaar over hebben gesproken. Doel 
van de bijeenkomst is leren van el-
kaar door het delen van kennis én 
elkaar versterken door samen te 
werken aan verschillende onder-
werpen. De belangstelling vanuit de 
ondernemersvereniging om deel te 
nemen aan deze bijeenkomst was 
groot. Maar liefst 85 ondernemers 
waren aanwezig. Naar aanleiding 
van de laatste bijeenkomst in 2014 
heeft de gemeente haar dienstver-
lening op een paar onderdelen ver-
beterd zoals de telefonische bereik-
baarheid. Daarnaast heeft ze de 
Servicenormen geïntroduceerd; be-
loften om inwoners goed van dienst 
te kunnen zijn.
En omdat de gemeente graag wil 
weten hoe ze haar ondernemers 
nog beter kan ondersteunen vindt 
er op dit moment een ondernemer-
speiling plaats.
Ook op andere punten werpt de sa-
menwerking vruchten af. Het af-
gelopen jaar is de stroomvoorzie-
ning in de gemeente diverse ma-
len uitgevallen. Door goed overleg 
van VIB, gemeente en de nutsbe-
drijven is niet alleen naar voren ge-

komen waar de problemen zijn ont-
staan maar ook wat zij er aan gaan 
doen: De komende jaren worden 
kabels en leidingen vervangen. Ook 
is er een start gemaakt met nieuwe 
bewegwijzering op het bedrijventer-
rein. De geel/blauwe bordjes met 
de bedrijfsnamen worden vervan-
gen door zwart/witte borden. On-
dernemers en gemeente vinden el-
kaar steeds beter in het thema werk 
waarbij het meedoen van alle in-
woners aan de arbeidsmarkt cen-
traal staat. Lokale bedrijven geven 
aan dat zij graag lokale mensen in 
dienst willen nemen. Om dit te rea-
liseren is nog een betere aansluiting 
van vraag een aanbod nodig. Sinds 
de zomer zijn er bij de gemeente 
twee accountmanagers werkzaam.
Zij richten zich op het bedrijfsleven 
met het doel het vinden van passen-
de vacatures voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook Pauw bedrijven geeft aan hier 
graag over in gesprek te gaan met 
ondernemers. Inmiddels hebben 
een paar bedrijven ervaring opge-
daan en zijn erg positief. Tot slot 
werd het idee van een digitaal plat-
form besproken, waarop al het werk 
centraal en inzichtelijk gemaakt kan 
worden.
De komende maanden wordt dit 
idee verder gezamenlijk uitgewerkt. 
De gemeente De Ronde Venen en 
de VIB kijken terug op een succes-
volle bijeenkomst. 

Regio - IVN De Ronde Venen 
Uithoorn organiseert op zater-
dag 5 december een vogelexcur-
sie in een raar gebied. Tussen het 
geweld van de snelwegen A9 en 
A2 en de skyline van Amsterdam 
Zuidoost is er een oase van vo-
gelrust: de Ouderkerkerplas. Mooi 
wandelen kan daar. Maar we ver-
wachten ook veel smienten, kuif-
eenden, tafeleenden en futen. En 
misschien ook de toppereend, 
zaagbekken en nonnetjes. De 
sperwer kan er ook zijn. We ver-
zamelen om 8.30 op het parkeer-
terrein van de Algemene Begraaf-
plaats, Ringdijk 4 te Wilnis. Van-
daar vertrekken we met zo min 
mogelijk auto’s naar de Ouder-
kerkerplas. Om 12.00 uur zijn we 
terug bij de Algemene Begraaf-
plaats. Inlichtingen: Catherine van 
de Graaf, 0655715014. Aanmel-
den niet nodig. Excursies gaan 
altijd door, behalve bij erg slecht 
weer. Afgelastingen staan ca. 1 
uur voor aanvang op de website.

IVN vogelexcursie 
Ouderkerkerplas 





De Ronde Venen - De Lions clubs 
zijn na het grote succes van vo-
rig jaar landelijk weer de kerstac-
tie ‘Koffie voor de voedselbanken” 
gestart in samenwerking met Dou-
we Egberts. Ook in onze gemeen-
te was massaal gehoor gegeven 
aan de oproep van de Vinkeveen-
se Lions club om de DE punten te 
doneren aan onze lokale voedsel-
banken. In totaal zijn er vorig jaar 
meer dan 570.000 punten binnen-
gehaald, die verzilverd zijn bij Dou-
we Egberts voor bijna 1.200 pakken 
koffie! Dit jaar willen de Lions clubs 
van Mijdrecht Wilnis en Vinkeveen 
Waverveen weer hun steentje bij-
dragen om onze eigen voedselbank 
De Ronde Venen te ondersteunen 
in deze moeilijke tijden. Ook in onze 
gemeente zijn honderden personen 
afhankelijk van onze voedselbank. 
Koffie is met name een product 
waar de voedselbanken om zitten te 
springen aangezien dit nauwelijks 
aan hun wordt gedoneerd door de 
lange houdbaarheidsdatum. 

Hulp
De Lions clubs schieten de voed-
selbank daarom te hulp met het in-
zamelen van Douwe Egberts Waar-
depunten. De door u ingeleverde 
waardepunten zullen worden ver-
zilverd voor pakken koffie die wor-
den gedoneerd aan de Voedselbank 
De Ronde Venen. Douwe Egberts 
steunt deze actie en heeft toege-
zegd alle donaties met 15% te ver-
hogen. Geef uw D.E. Waardepunten 
dus nog meer waarde en stel deze 
ter beschikking aan onze voedsel-
bank! Uw waardepunten, bij voor-
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Nieuw: Bloemboutique ‘Chanty’
Mijdrecht - In een deel van de 
winkelruimte op Bozenhoven waar 
tot voor kort Keurslager Bader zat, 
heeft zich gevestigd Bloemboutique 
‘Chanty’. “Het kleinste winkeltje van 
Mijdrecht met slechts twintig vier-
kante meter, maar wel heel knus en 
leuk. Het is in eigen beheer bijzon-
der ingericht. 
“Behalve bloemen heb ik ook heel 
veel handgemaakte producten in 
huis, zoals kaarsen, versieringen, 
strikken, breiwol, bijzondere bloe-
men die van wax zijn gemaakt en 
een chocoladegeur afgeven en 
‘hangende’ amarillissen die op die 
manier gewoon bloeien. Maar ook 
kerst- en bloemstukjes op maat en 
op bestelling. Alles met de hand ge-
maakt. Verder werk ik graag met 

touw en natuurlijke materialen,” laat 
eigenaresse Cindy Scheenaart we-
ten in haar toch wel bijzondere win-
keltje, zoals Cindy zelf ook een op-
vallende persoonlijkheid is die crea-
tiviteit, originaliteit en vakmanschap 
hoog in het vaandel heeft staan. Zij 
opende haar winkel vrijdagmiddag 
27 november in een feestelijke sfeer. 
Op de keper beschouwd is Cindy te-
ruggekeerd op de plaats waar zij het 
vak van bloemist leerde. Dat was bij 
Ada Bon die twintig jaar geleden 
precies op de huidige locatie onder 
de naam Bon Apart ook een bloe-
menzaak had. “Ik heb het vak van 
haar geleerd,” aldus Cindy die blij 
zegt te zijn met haar eigen winkel. 
Ze heeft het gevoel weer ‘thuis te 
zijn gekomen’. 

Haar voormalige collega Miran-
da van der Meer kwam ook nog 
even langs om Cindy te feliciteren. 
Keurslager Bader hoorde ervan en 
vond het leuk dat Cindy op zijn ‘ou-
de stek’ een winkel had geopend. 
De moeite waard om er even bin-
nen te lopen. Zij heeft onder ande-
re ook een leuk aanbod aan artike-
len voor Sinterklaas en kerst. “Wat 
ik ook doe is bloemboeketten ver-
zorgen voor bruidswerk, maar ook 
rouwwerk behoort tot de activitei-
ten. Daarvoor kunnen mensen mij 
bellen (06-83412640) en dan be-
zoek ik hen desgewenst ’s avonds 
tussen 19.00 en 21.00 uur aan huis.” 
Aldus Cindy die zegt dat klanten 
haar vanaf de opening al aardig we-
ten te vinden. Goed begin!

Expositie klassieke en moderne 
ontmoetingen buitengewoon!
De Ronde Venen - De veelzijdig-
heid was dit weekend troef, de be-
zoeker kreeg met 3 verschillende 
kunstenaars te maken die hun bes-
te werken in de Art-Galerie Boven 
Verwachting in Wilnis hadden aan-
geboden. De schilderijen en aqua-
rellen waren keurig en smaakvol op-
gehangen, de sculpturen netjes en 
strak op zuilen geplaats zodat alles 
systematisch bewonderd kon wor-
den. De bezoeker was razend ver-
rast en keek de ogen uit naar het in 
het oog springende deels abstracte 
werk van de 23-jarige Melanie Dale-
bout die de expositie kleurrijk opfris-
te. Eric van Wattum was bij Uri Keller 
in de leer geweest om het verwerkte 
bestek bestaande uit lepels, vorken 
en messen te buigen naar prachti-

ge galopperende paardenfiguren, 
vogels en kandelaars. Ook de bron-
zen paarden trokken bekijks want 
deze zijn levensecht tot in de de-
tails uitgewerkt. Peter Groot als nes-
tor liet zijn vakbekwaamheid tot ui-
ting komen in zijn sculpturen die hij 
moeiteloos tot een kat, uil, beer, da-
me of kikker vormt. Vooral de kleur-
rijk verwerkte steensoorten kwamen 
100% tot hun recht. Als bloemenlief-
hebber tekent Peter natuurgetrouw 
de mooiste alpenplanten. Er hin-
gen aquarel/pen en potloodtekenin-
gen. Met wijlen Simon Sint als leer-
meester sierden nog eens een tien-
tal ingelijste landschappen de gale-
rie. Het was een drukte van belang 
afgelopen weekend , wederom een 
groot succes dus!

Nieuw op Hofland: 
Restaurant Burgerlijk!
Mijdrecht - Op dinsdag 17 no-
vember heeft een nieuw restau-
rant haar deuren geopend: restau-
rant Burgerlijk op het Hofland 26. 
Het pand heeft binnen een comple-
te gedaanteverwisseling ondergaan. 
Eigenaren Alex en Stephan de Me-
ijer zijn supertrots op het eindresul-
taat. “Wij heten iedereen van harte 
welkom in ons volledig vernieuw-
de restaurant. Het doel van de in-
novatie van het restaurant was het 
creëren van een warme en gezellige 
sfeer. In onze ogen is dit heel goed 
gelukt. Men kan bij ons terecht voor 
een snelle en lekkere hap, maar ook 
voor urenlang tafelen. Tevens heb-
ben we naast ons uitgebreide ham-
burgerassortiment een passende 
kaart, dus voor ieder wat wils,” al-
dus de broers. Bij Restaurant Bur-
gerlijk kunt u genieten van topkwa-
liteit vlees, in combinatie met een 
goed glas wijn of een heerlijk koud 
biertje. Naast de hamburgers is er 
ook nog iets ‘voor elk wat wils’ op 
de menukaart. De hamburgers wor-
den gemaakt met het vlees van ‘dry 
aged’ Ierse runderen. Bereid op de 
grill staat dit garant voor een vol-

le smaak. Er zijn diverse soorten ty-
pen overheerlijke hamburgers met 
passende dressings, maar ook een 
Noorse zalmburger voor de liefheb-
ber en een ‘healthy burger’. Voor be-
ginners en kinderen zijn er ook ju-
nior hamburgers. Alle hamburgers 
worden geserveerd met onbeperkt 
frietjes, saus en salade. Behalve 
hamburgers staan op de kaart an-
dere gerechten zoals kipsaté, fish 
and chips e.d, Ook zijn er watertan-
dende voor- en nagerechten. Alles 
tegen ‘smakelijke prijzen’ voor ie-
ders portemonnee. Bezoekers van 
Burgerlijk hebben zich positief uit-
gelaten over het aanbod en de sfeer. 
Het eten wordt gewaardeerd en was 
lekker. Ze zullen er zeker terugko-
men, zo werd verteld.

Restaurant Burgerlijk is geopend di 
t/m zondag van 17.00 tot 22.00 uur. 
Kijk op de website voor meer: http://
restaurantburgerlijk.nl. Reserveren 
gewenst. Tel. 0297-548301. E-mail: 
info@restaurantburgerlijk.nl. Ook 
via Facebook bereikbaar. Kortom, u 
bent van harte welkom in het nieu-
we restaurant Burgerlijk!

Pepernoten feestje op de 
Eendracht!
Mijdrecht - Deeg kneden, balletjes 
draaien en door het ovenruitje kij-
ken of de pepernoten al gaar zijn. 
Dat is toch wel een heel aangena-
me afwisseling tussen de taal- en 
rekenlessen door! In de hele school 
ruik je de kruidnootjes in de oven! 
Op de Eendracht maken ze er een 

klein feestje van en komen er ook 
nog Pieten langs om de kinderen uit 
te nodigen voor het Sinterklaasfeest 
op donderdag 3 december. Aan het 
eind van de morgen verzuchten de 
leerlingen blij dat het toch wel de 
beste woensdagmorgen was van dit 
jaar!

December actie lionsclubs:

Lever uw Douwe Egberts 
punten in voor onze 

voedselbank

Winterfait bij DUO Plant 
sfeervol en gezellig
Regio – Traditiegetrouw organiseer-
de DUO Plant uit Aalsmeer het af-
gelopen weekend weer zijn jaarlijks 
terugkerende ‘ Winterfair”. Aange-
zien DUO Plant zich echter ook een 
naam verworven heeft in Uithoorn en 
Mijdrecht, met het runnen van twee 
prachtige bloemenzaken, is niet 
meer een specifiek Aalsmeers feest-
je, maar een regionaal feest. Drie da-
gen lang was het een drukte van be-
lang. In een sfeervolle kerst ambi-
ance werd je als bezoekers hartelijk 
welkom geheten door een aardige 
jonge dame die je direct een gevuld 
tasje en een consumptiebon aanbod. 

Een maal binnen, de storm en regen 
trotserend ( de redactie van de Nieu-
we Meerbode was er zondag) werd 
je warm onthaald. Je waande je al in 
de kerstsfeer. Er was van alles te be-
leven: een markt met diverse kraam-
pjes, de kinderen konden genieten 
van een mini ijsbaan, de ouderen 
konden meezingen of swingen met 
een koor. Er waren velen kerstdeco-
raties te bewonderen en te koop. Er 
was glühwein, erwtensoep, oliebol-
len, heerlijk een hapje georganiseerd 
door restaurant acht. Kortom, buiten 
geur, nat en koud, bij DUP Plant was 
het sfeervol en warm.

Eerste blok digitale 
plusklas afgerond
De Ronde Venen - Enkele leerlin-
gen uit de groepen 7 en 8 van OBS 
De Eendracht, OBS Molenland, OBS 
De Trekvogel en OBS De Willes-
poort hebben de afgelopen perio-
de samengewerkt. Met de invoering 
van Passend Onderwijs staan de on-
derwijsbehoeften van de leerlingen 
centraal. Zo ook de specifieke be-
hoeften van meer- tot hoogbegaaf-
de leerlingen. Leerlingen gaan op 
verschillende scholen op hetzelfde 
moment digitaal samenwerken aan 
opdrachten. Als afsluiting wordt er 

op één van de scholen een presen-
tatie gegeven. Deze periode heb-
ben de leerlingen over de VOC ge-
werkt. Wat is de VOC? Hoe zag het 
leven in die tijd eruit? Op dinsdag 
17 september hebben de groepjes 
hun zelfbedachte eindopdracht ge-
presenteerd.
Er is toneel gespeeld, er zijn brie-
ven geschreven en presentaties ge-
maakt. Het volgende blok werken 
de leerlingen uit groepen 6 en 8 van 
de verschillende scholen met elkaar 
samen over hersenen.

Vier uw kerstdiner in de 
‘Big Apple’ van Aalsmeer
Regio - Bezoek de dinnershow 
Brooklyn Nights op 25 of 26 decem-
ber in Studio’s Aalsmeer.

Gedurende de feestmaand decem-
ber ademt Studio’s Aalsmeer een en 
al ‘Kerst’. De dinnershow Brooklyn 
Nights is bij uitstek een show die 
fantastisch past bij de feestdagen. 
Naast een luxe 4-gangen kerstdiner 
in restaurant de ‘Big Apple’, brengt 
Brooklyn Nights een compleet ver-
zorgde avond vol muziek en enter-
tainment. Met aangepast kerstre-
pertoire vinden er op 25 en 26 de-
cember speciale edities van de din-
nershow plaats: eerste kerstdag een 
gala-avond en tweede kerstdag een 
familie editie. Een avond Brooklyn 

Nights bestaat uit een feestelijk ont-
vangst, 4-gangen dinnershow, the-
aterspektakel en afterparty met de 
artiesten. Er zijn optredens van o.a. 
Stanley Burleson, LA the Voices, Iva-
nildo Kembel en het showballet o.l.v. 
Marc Forno. Dit alles vindt plaats in 
diverse locaties binnen het sfeervol-
le kerstdecor van Studio’s Aalsmeer. 
Brooklyn Nights is een all-inclusive 
uitgaansformule waarbij de bezoe-
ker 6 uur lang wordt geëntertaind 
en voorzien van culinaire hoog-
standjes. Hierbij zijn ook alle dran-
ken nationaal assortiment stan-
daard inbegrepen. Arrangementen 
zijn verkrijgbaar vanaf 89,50 met op 
tweede kerstdag een kinderarran-
gement (t/m14 jaar) á 49,50.

Tweede brochure Crown 
Theater
Regio - Volgende week komt de 
tweede Crown Theater brochure 
van dit theaterseizoen uit en zal ver-
spreid worden in de regio. In deze 
brochure staan alle voorstellingen 
van december 2015 tot en met mei 
2016 uitgebreid beschreven.

Wanneer u in de maand december 
uw kaarten koopt bij een van de ver-
kooppunten, dan ontvangt u er een 
mooie cadeauverpakking bij om de 
kaarten als cadeau te kunnen ge-
ven. We brengen veel voorstellingen 
in verschillende genres: Toneel, Ko-
medie, Musical, Show, Muziek, Ca-
baret en Kinder- & Jeugdvoorstel-
lingen. De verkooppunten waar de 
cadeauverpakking verkrijgbaar is 
zijn: Espago, Boekhandel Boekhuis, 
Primera in Winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde, Ten Hoope Boek en Kan-
toor in Uithoorn, Marskramer in Ku-

delstaart en de Gemakswinkel in 
Leimuiden. 
 
Crown Ladies voorstellingen
Binnenkort, 23 december is de eer-
ste van de vijf Crown Ladies voor-
stellingen. Heeft u hier al van ge-
hoord? We hebben de leukste vrou-
wen-voorstellingen uitgezocht voor 
een gezellige avond uit en hiervoor 
een mooie aanbieding gemaakt: 
Wanneer je vier tickets of meer te-
gelijk koopt, voor een of meerde-
re voorstellingen, dan krijg je vijf-
tien procent korting. Dit zijn de vijf 
voorstellingen: Rudolph’s Christ-
mas, Opvliegers, Chakra’s & Char-
donnay, Nonsens en Simone! Kort-
om Crown Theater Aalsmeer biedt 
een breed scala aan voorstellingen 
voor een onbezorgd avondje uit. Tot 
ziens in het theater. www.crownthe-
ateraalsmeer.nl

De eerste DE punten in de doos door 
Leo van Neutegem van de Lions club 
Vinkeveen

keur geteld, kunt u in de decem-
bermaand inleveren op de volgen-
de adressen in Vinkeveen: Jumbo 
(Plevierenlaan 7), Albert Heijn (He-
renweg 71), SMC De Bron (Heren-
weg 111-B), Maria-Oord (receptie 
Herenweg 69), drogisterij De Bree 
(Herenweg 12-14) en De Groente-
hal (Demmerik 114), in Mijdrecht:: 
beide Albert Heijn vestigingen (Lei-
cester 13 en De Passage 26), Bo-
ni (De Lindeboom 25), Hema (Bo-
zenhoven 23), Smit Visdelicates-
sen (Pr.Margrietlaan 48), in Wilnis: 
Jumbo (Molmlaan 2), De Barones 
(Dorpsstraat 30) en in De Hoef bij 
De Strooppot (Oostzijde 42). 
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Kerstfeest St. Tjitze Hesselius 
voor alleengaande ouderen

De Ronde Venen - Op woensdag 
23 december a.s. organiseert de 
St. Tjitze Hesselius een bijzonde-
re kerstmiddag in De Boei in Vinke-
veen voor alleengaande ouderen uit 
De Ronde Venen. Tussen 14.00 en 
17.00 uur zijn er muzikale optredens, 
speciale gasten en natuurlijk lekke-
re hapjes en drankjes.
Maatschappelijke Stagiaires van 
het VLC zullen De Boei omtoveren 
in prachtige kerstsfeer, op elke ta-
fel staan heerlijke hapjes klaar ver-
zorgt door het team van De Boei en 
enkele verzorgsters kunnen de gas-
ten helpen die niet goed ter been 

zijn. Uiteraard zijn aan de bijeen-
komst geen kosten verbonden. In-
loop is vanaf 13.30 uur we starten 
om 14.00 uur.
Natuurlijk is het ook deze keer weer 
mogelijk om thuis te worden opge-
haald als u zelf niet naar De Boei 
kunt komen. Vergeet niet om dat 
door te geven bij de aanmelding.
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@tjitzehesselius.nl 
met daarin uw naam, adres en of 
u opgehaald wilt worden. Heeft u 
geen email? Ga dan langs bij een 
van de servicepunten, zij kunnen u 
helpen met aanmelden.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Gelukkig zéggen de VVD en de 
200 via het meldpunt Bomenover-
last van de VVD klagende bewo-
ners dat zij een groene woonom-
geving belangrijk vinden. We mo-
gen dus verwachten uiteindelijk 
op één lijn te zullen komen over 
het bomenbeleid. Met het oog 
op de behandeling van de VVD-
vragen over bomenoverlast in de 
raadscommissievergadering op 
2 december 2015 wil De Groe-
ne Venen haar standpunt over de 
actie van de VVD bekend maken.
Wij vinden de door de VVD ge-
kozen aanpak niet bepaald getui-
gen van respect voor bomen en 
het belang ervan voor mens, kli-
maat en economie. En wij kijken 
ook anders aan tegen de veron-
derstelde urgentie van het on-
derwerp. Ja, de uitzonderlijke zo-
merstorm heeft nogal wat scha-
de veroorzaakt. Maar zo’n storm 
is een incident en geen reden om 
acuut het bomenbeleid te wijzi-
gen. Er spelen genoeg écht ur-
gente zaken. Het kan zijn dat 
het huidige bomenbeleid op on-
derdelen om meer nuancering 
vraagt. Mogelijk is er soms aan-
leiding voor een andere afweging 
tussen enerzijds de voor de mens 
onontbeerlijke bomen en struiken 
en anderzijds de individuele over-
last die daarvan soms het gevolg 

is. De Groene Venen meent dat 
de voor 2016 geplande evalua-
tie van het bomenbeleid een pas-
send moment is om na te gaan in 
welke gevallen overlast van bo-
men redelijkerwijs niet voor reke-
ning van individuen mag komen. 
De klachten die bij het meldpunt 
van de VVD zijn binnengekomen 
behoren daarbij natuurlijk ook in 
beschouwing genomen te wor-
den. Maar de stem van de ve-
le voorstanders van bomen óók. 
Die stemmen zijn door de vraag-
stelling van het meldpunt niet ge-
hoord! Vooruitlopend op de eva-
luatie in 2016 adviseert De Groe-
ne Venen de gemeente om bij het 
inrichten van groenvoorzieningen 
nu al zorgvuldiger te werk te gaan 
met de boomkeuze. Denk bijv. 
aan Vinkenveld en de Maricken. 
Wij bepleiten hoge bomen waar 
het landschappelijk gewenst is 
en kán (we moeten niet een ge-
meente met kabouterbomen wor-
den) en meer bescheiden bomen 
waar het vanwege nadelige ef-
fecten beter is. 

We rekenen op een wijze en 
groenminnende gemeenteraad.

Carmen van Natuur- en
milieuvereniging 
De Groene Venen

Respect voor bomen

Nieuwe splinterfractie in Ronde Veense raad
Jonathan van Diemen stapt uit CDA fractie
De Ronde Venen - Begin deze 
week heeft het  Mijdrechtse raads-
lid Jonathan van Diemen de CDA-
fractie meegedeeld als eenmans-
fractie het raadswerk voort te zet-
ten. Van Diemen: ,,Bij diverse on-
derwerpen had ik een ander stand-
punt dan de fractie. Met dezelfde 
uitgangspunten kwam ik tot ande-
re conclusies. Ik herkende mij daar-
door niet meer in het verhaal van de 
fractie.’’ 

Het was een moeilijk besluit, zegt 
Van Diemen. ,,Toch denk ik dat ik 
op deze manier de personen die op 
mij gestemd hebben beter kan ver-
tegenwoordigen. Ik zal me met en-
thousiasme inzetten voor de ge-
meente en op een positieve manier 
de uitdagingen oppakken die voor 
ons liggen. Er ligt een goed coalitie-
akkoord en er is een capabel colle-
ge dat in staat is het coalitieakkoord 
uit te voeren en dat ik steun.’

,,Ik ben deze raadsperiode met veel 
enthousiasme begonnen en die po-
sitieve energie wil ik vasthouden. 
Op die manier kan ik mijn werk het 
best doen. Hoe mijn raadswerk zich 
ontwikkelt ga ik nog verder uitwer-
ken. Ook een naam voor mijn frac-
tie heb ik nog niet. Ik zal mij in ieder 
geval kritisch constructief opstellen 
richting het college en de uitvoe-
ring die zij geven aan het coalitie-
akkoord.’’

Geslaagd event ‘Power of Flower’ 
bij Groen onderwijscentrum
Regio - De kracht van bloemen 
zit niet alleen in de kleur en vorm. 
Bloemen en planten leveren prach-
tige beroepen op met heel veel kans 
op een goede baan. De tuinbouw-
secctor heeft volop behoefte jon-
geren die kiezen voor een carrière 
in het groen. Donderdag 26 en vrij-
dag 27 november maakten ruim 100 
leerlingen van het VMBO, HAVO 
en VWO kennis met de veredeling, 
de productie, de groothandel en de 
verwerkende industrie in het groen. 

Er kwamen antwoorden op vragen 
als: ‘Wat ben je als je veredelaar of 
teelttechnicus bent?’, ‘Waarom wor-
den gerbera’s in zoveel kleuren ge-
maakt?’, ‘Hoe kunnen beestjes hel-
pen meer geld te verdienen?’, ‘Wat 
heeft het voedselprobleem van de 
wereld te maken met de tuinbouw-
sector?’

Bezoeken
De leerlingen leerden de be-
roepen kennen door bezoe-

ken aan onder andere ‘Water-
drinker’ en ‘Nieuwkoop Euro-
pe’ (groothandel&logiistiek), ‘Vireo 
Plants’, ‘Bunnik Bromelia specialist’ 
(productie planten) en ‘Takii Europe’ 
en ‘Florist’ (veredeling). De bedrij-
ven hadden enorm hun best gedaan 
om niet hun bedrijf specifi ek, maar 
de beroepsbeelden centraal te zet-
ten. Zo was er ruimte om wat werk 
te verrichten door de deelnemers. 
Ook hebben de jongeren workshops 
gevolgd. Bij ‘Power of Food’ ston-

den de zinneprikkelende aspecten 
van bloemen in de spotlights. Ver-
volgens werd duidelijk wat er no-
dig is om bloemen op deze eigen-
schappen te veredelen. En was er 
aandacht voor alles wat er in de le-
vensmiddelenindustrie nodig is, om 
een goed eet- of drinkbaar product 
te maken van de bloemen. Sommige 
leerlingen dronken daarna met een 
half ’verdoofde’ tong hun zelf ge-
produceerde cocktail.
Bij ‘Power of Technology’ stond het 
onderwerp ‘energie’ gebruik cen-
traal. Wist je dat je uit de activiteit 
van de wortels van planten energie 
kunt winnen net als uit zon of wind? 
De deelnemers maakten een op-
stelling en lieten een lampje bran-
den of een windmolentje draaien.
Bij ‘Power of Design’ draait het om 
de krachtige werking van bloemen 
in design waardoor je cultuur er-
vaart. Wist je ook dat er veel men-
sen nodig zijn, die mooi tentoon-
stellingsbloemwerk kunnen maken 
om de producten van de kwekers te 
goed te showen?

Beestjes
Bij ‘Flowerpower & Money’ leerden 
de deelnemers dat ’goede’ beestjes 
gebruikt worden om schade aan het 
gewas te voorkomen. Zelfs katten 
en slangen worden ingezet om mui-
zen te vangen. Dat levert uiteindelijk 
meer geld op van de kweker. Maar 
hoe herken je dan wat een ‘goed’ en 
wat een ‘slecht’ beestje is?

Het was een succes deze twee da-
gen. Het event ‘Power of Flower’ zal, 
samen met allerlei andere activitei-
ten, uiteindelijk kunnen zorgen voor 
meer en adequaat opgeleide jonge-
ren op de groene arbeidsmarkt.

Betreuren
CDA-fractievoorzitter Rein Kroon: 
“We betreuren het besluit dat  Jo-
nathan van Diemen heeft genomen. 
Voor ons komt het onverwachts. Ik 
laat het aan hem om zijn beslissing 
toe te lichten. Feitelijk zijn er twee 
opties: de zetel opgeven en uit de 
gemeenteraad, dit heeft de voorkeur 
van het bestuur en de fractie, of al-
leen doorgaan. De keus is aan hem.” 
Bij de raadsverkiezing van april 2014 
behaalde Van Diemen 286 stemmen. 
Daarmee was hij de vijfde in rij bij de 
CDA-kandidaten.  

Hennie en Corrie Röling-
Bunschoten 60 jaar getrouwd
Mijdrecht - Het kan niet op met de 
jubileumhuwelijken in de gemeen-
te. Het is weliswaar even ‘stil’ ge-
weest de laatste weken, maar het 
gaat weer ‘los’. Dit keer hebben 
Hennie en Corrie Röling-Bunscho-
ten het genoegen om nog in redelijk 
goede gezondheid hun jubileumhu-
welijk te vieren. Weer een mooi dia-
mantje, symboliek voor 60 jaar met 
elkaar getrouwd te zijn. En wat meer 
is, ze wonen ook al net zolang aan 
de Mijdrechtse Zuwe op een boer-
derij langs de N201. Hennie werd 
geboren op 19 mei 1926 in Koc-
kengen en Corrie zag het levens-
licht een paar jaar later op 7 oktober 
1929 te Mijdrecht. Na vijf jaar ver-
kering trouwden ze voor de wet op 
18 november 1955 in het toenmalige 
gemeentehuis van Mijdrecht en een 

week later op 22 november voor de 
rooms-katholieke kerk in Uithoorn. 
Toen kon dat nog in de Schans-
kerk. Het echtpaar voelt zich tot op 
de dag van vandaag nog altijd ge-
borgen in de Emmaüs parochie met 
nu de Burghtkerk aan het Potgieter-
plein. Uit het huwelijk werden zes 
kinderen geboren, vijf jongens en 
een meisje. Hennie en Corrie heb-
ben zeven kleinkinderen twee ach-
terkleinkinderen. Het huwelijks-
feestje werd op zondag 22 novem-
ber na de mis gevierd in De Stroop-
pot in De Hoef, want het kerkelijk 
huwelijk is van huis uit bij katholie-
ken belangrijker dan het huwelijk 
voor de wet. Op die dag kwamen al-
le andere familieleden die in Neder-
land wonen, maar ook zij die van-
uit het buitenland aanwezig kon-

den zijn, ‘naar huis’ om de viering 
van het huwelijksfeest van Hennie 
en Corrie mee te maken. Bijgaan-
de foto is op de dag erna gemaakt 
in de ontvangstzaal van Maria-Oord 
in Vinkeveen waar Corrie kortston-
dig revalideert totdat ze in staat is 
zich thuis weer te redden. Behalve 
het echtpaar was ook burgemees-
ter Maarten Divendal van de partij 
om het echtpaar persoonlijk te fe-
liciteren met dit heugelijke moment 
in hun leven. Daarnaast enkele fa-
milieleden, waaronder hun enige 
dochter Tineke en de oudste zoon 
Jan die zich samen met hun ouders 
en burgemeester graag in beeld lie-
ten brengen.

Hobbyboer
Hennie en Corrie hebben elkaar 65 

jaar geleden ontmoet tijdens een 
van de laatste kermisdagen in Uit-
hoorn en ze zijn bij elkaar geble-
ven. Sinds hun trouwen wonen ze 
aan de Mijdrechtse Zuwe waar ze 
samen ooit een fl orerend boerenbe-
drijf hadden. “Ik ben nu alleen nog 
een beetje hobbyboer met zo’n 25 
schapen. Vroeger had ik 25 ande-
re dames op stal. Daar kon ik goed 
van leven. Nee, het was geen bor-
deel…”, aldus een olijk corrigerende 
Hennie wat hem een vernietigende 
blik van Corrie oplevert… “Ik had 
er nog een paar hobby’s bij en dat 
was jagen op hazen in het land ach-
ter de boerderij en vissen. Ondanks 
het werk op de boerderij zijn we wel 
geregeld op vakantie geweest, bij-
voorbeeld naar Zwitserland en naar 
Noorwegen. Daar hebben Corrie en 
ik nog tochtjes gemaakt met hon-
densleeën. Man, dat was uniek.” 
Corrie merkt op dat ze toen wel een 
knecht hadden die het werk een 
weekje van hen overnam. Want an-
ders ging het natuurlijk niet. Kort-
geleden had Hennie nog een aanrij-
ding met zijn auto. “Ik heb mijn le-
ven lang altijd haast gehad om bij 
mijn vrouw te komen. Maar toen ze 
in Vinkeveen zat en ik naar haar toe 
reed ging het even mis op de weg. 
Maar ik ben er gelukkig goed vanaf 
gekomen, de auto wat minder.”
Burgemeester Divendal kwam niet 
alleen maar feliciteren. Hij nam ook 
een grote bos bloemen mee na-
mens de gemeente en als tweede 
cadeautje het fotoboek van Maar-
ten Koch, ‘Wolken, Wind en Water’. 
Ongetwijfeld zullen op het woon-
adres ook de felicitaties in briefvorm 
van het Koningspaar en de Com-
missaris van de Koning in Utrecht 
zijn bezorgd, De redactie van deze 
krant sluit zich hier graag bij aan en 
wenst het bruidspaar nog vele jaren 
in goede gezondheid toe om aldus 
met en van elkaar – zonder haast-
werk - nog lange tijd te genieten.
Omdat een storing in de digitale 
verwerking van dit artikel ons vori-
ge week parten speelde, is besloten 
dit alsnog opnieuw te plaatsen. On-
ze excuses.

Naar aanleiding van de brief van 
de Gemeente De Ronde Venen
Van  17 november jl aan de om-
wonenden van de Raadhuislaan 
in Mijdrecht , wil ik graag rea-
geren. Waarom de vluchtelin-
gen opvangen in de raadhuis-
laan 27-45 Mijdrecht. De bewo-
ners van de raadhuislaan zijn ook 
bewoners, en in het bijzonder het 
zijn ook mensen, het ene mens 
erin,het andere mens eruit,
Ondanks de tijdelijke bewoning is 
het weinig fair om zo te hande-
len, woning verdeling zou moeten 
gaan voor de eigen bewoners en 
haar kinderen. ‘Wat gaat de ge-
meente verder doen’.
De vluchtelingen kwestie is al 
maanden aan de gang, U kunt mij 
niet vertellen, dat wat in Uw brief 
staat juist is.Er zijn vertrouwelijke 
vergaderingen geweest en daar 
heeft u niet gesproken over sin-
terklaas cadeautjes. U bent in de 
vergadering duidelijk geweest om 
welke projecten het gaat, wees 
dan duidelijk aan onze burgers en 
draai niet om de zaak heen. ‘Hoe 
gaan wij U verder betrekken’.
Dit vind ik een onjuiste woordspe-
ling, U had ten eerste aan onze 
bewoners kunnen vragen wat zij 
van het vluchtelingen probleem 
in onze gemeente vinden, je moet 
dit soort zaken open en transpa-
rant spelen. Onze gemeente heeft 
altijd de mond vol, samen met de 
bewoners plannen maken. Het 
goede voorbeeld is gegeven door 
de gemeentes Steenbergen en 
Enschede, die hebben gezegd wij 
willen geen vluchtelingen in on-
ze Gemeente, dat zijn gemeenten 
met ballen.
Laat onze gemeente en de ge-

meenteraad duidelijk zeggen wij 
hebben geen ruimte en lokatie’s 
en geen geld om dit te bekosti-
gen voor onze vluchtelingen.
Dit heeft onze gemeente in het 
verleden eerder uitgesproken, de 
ouderen van Veenstaete zijn bang 
en ongerust geworden, en ma-
ken zich grote zorgen over de ge-
noemde ontwikkelingen. Vluch-
ten kan niet meer, de burgers van 
de gemeente de Ronde Venen 
kunnen geen kant meer op, alles 
wordt ons door de strot gedrukt, 
wie niet voor is, is tegen.
Neem nu het levensonderhoud is 
voor veel mensen niet meer op te 
brengen, veel mensen zitten aan 
de bedelstaf, zoals de verhogin-
gen in 2016 zijn niet meer op te 
brengen t.w. ziektekosten, belas-
tingen, contributies, verzekerin-
gen, auto-bus en trein, kranten 
en bladen, verhoogde huren, en 
de hulpmiddelen van de gemeen-
te zoals scootmobiel, en de aan-
gepaste fi ets worden niet meer 
beschikbaar gesteld door de ge-
meente. Vluchtelingen hebben al 
deze kosten niet, dat moeten wij 
met z’n allen opbrengen, hoe erg 
wij het vluchtelingen probleem 
ook vinden, bij de burgers van de 
ronde venen, IS DE KOEK
TOTAAL OP.
 
Gemeente en Gemeenteraad 
wees duidelijk naar onze burgers 
toe, zeg neen tegen de vluchtelin-
gen, hun kansen liggen niet in het 
westen, zoek naar andere oplos-
singen voor de vluchtelingen en 
onze mooie gemeente.
 
Jacques Dekker,
ex. Wethouder

Vluchtelingen 
De Ronde Venen - De Inspec-
tie van het Onderwijs heeft de ge-
meente De Ronde Venen opnieuw 
de A-status verleend voor toezicht 
en handhaving op de kinderopvang. 
Dat betekent dat de gemeente haar 
wettelijke taken op orde heeft. De 

gemeente De Ronde Venen heeft 
sinds 2011 de A-status. Wethouder 
Aldrik Dijkstra: “Het behouden van 
de A-status is een mooi resultaat. 
De kwaliteit van de kinderopvang 
staat binnen onze gemeente hoog 
in ’t vaandel. Elk kind heeft recht op 

De Ronde Venen behoudt 
A status kinderopvang

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 8 de-
cember is er weer bingo bij toneel-
vereniging O.K.K. Er zijn weer mooie 
prijzen te winnen met deze keer een 
giga partygrill inclusief een cadeau-
bon ter waarde van 75 euro van de 
keurslager als hoofdprijs. U komt 
toch ook gezellig een avondje bin-
go spelen? De bingo zal gehouden 
worden in Het Veenweidebad aan 
de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht 
en start om 19.45 uur. Loten zijn te 
koop voor 0,50 eurocent per lot.

goede en veilige opvang, dat is en 
blijft onze drijfveer.”
Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van de wettelijk 
verplichte GGD-inspecties en de 
handhaving van de kwaliteit van de 
kinderopvang. De Inspectie van het 
Onderwijs beoordeelt of gemeenten 
die taken en verantwoordelijkheden 
goed vervullen door hen de status A, 
B of C te verlenen. Indien nodig wor-
den verbeterafspraken met gemeen-
ten gemaakt.
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Hertha D3 neemt de 
punten mee naar Vinkeveen
Vinkeveen - Vanaf de eerste mi-
nuut werd Hertha op eigen helft te-
ruggedrongen maar de kansen die 
SCH kreeg werden niet verzilverd 
mede door goed verdedigen van Ri-
cardo en koen. In de vijftiende mi-
nuut was het toch raak want uit een 
corner kon de spits van SCH vrij in-
schieten. 1-0. Een paar minuten la-
ter kreeg Cooper een riante kans 
maar schoot in handen van de kee-
per. Een paar minuten later werd 
hij goed vrijgespeeld en schoot de 
1-1 binnen. Hertha blijft daarna niet 
best verdedigen maar ze komen 
goed weg omdat SCH maar niet kon 

scoren. Inval coach Cok sprak de 
mannen in de rust even stevig toe 
en dat hielp zowaar. Na een paar 
mooie aanvallen werd Kyan onder-
uit gehaald op de zestien. De vrije 
trap zeilde net over de lat. Even la-
ter mag Daan een vrije trap nemen 
.Die was zo hard dat de keeper los 
moest laten en daar was Niels v d 
Graaf er als de kippen bij om de 1-2 
te maken. Toen even later weer een 
hard schot op doel door de keeper 
werd weg gebokst pikte Ryan de 
bal op en schoot 1-3 binnen. On-
danks dat Hertha sterker was kreeg 
SCH nog een goede kans en een 

Stoelhonkbaltoernooi, een 
(ont)spannende middag
De Ronde Venen - Rond 12 uur 
was het vrijdag 27 november al een 
gezellige drukte in de Argonkanti-
ne: zes stoelhonkbalteams stonden 
klaar om het zevende Kees van An-
kerentoernooi te beginnen. Eerst was 
er een lunch en ondertussen werden 
de teamfoto’s gemaakt. In twee pou-
les werd er vervolgens een gespeeld. 
Stoelhonkbal kent dezelfde regels 
als honkbal, maar het rennen van 
de ene honk naar de andere komt er 
niet in voor. Daarom is het zo’n pret-
tige sport voor oudere senioren: het 
gaat om mikken, punten scoren, en 
het gaat natuurlijk ook om de gezel-
ligheid. Zoals een van de deelnemers 
opmerkte: “Ik zie er altijd naar uit, 

het is leuk om ook eens tegen ande-
re teams te spelen.” De teams komen 
uit Haarlem, Uithoorn, Zevenhoven 
en De Ronde Venen. Twee teams uit 
De Ronde Venen zijn teams van Spel 
en Sport; het derde team, de Hema’s, 
is een gelegenheidsteam dat altijd 
meedoet en verwijst naar de sponsor 
van dit toernooi. De finale werd dit 
jaar een Spel en Sport aangelegen-
heid, de Bikkels en de Stee-Inners 
zorgden voor een spannend eind van 
dit altijd mooie toernooi. Daarna was 
het tijd om alle medewerkers te be-
danken en veel applaus was er na-
tuurlijk voor Lydia de Rijk en Joke 
van Diemen, die weer een prachtig 
toernooi georganiseerd hebben!

Soms worden mensen 
overmoedig
Regio - Dinsdag 24 november werd 
de 2e ronde van de 2e parencom-
petitie gespeeld bij Sans Rancune in 
de Schutse. Er waren weinig spellen 
waarin een gewone manche of een 
leuke slem geboden kon worden. 
De punten zaten veelal erg verdeeld. 
Het gevolg was dat er vaak te hoog 
geboden werd en veel contrac-
ten down gingen. Bij enkele spel-
len werd door N/Z en door O/W een 
laag contract geboden, wat meest-
al in een down-score eindigde. (Wie 
speelt gaat down spel!) 
In de A-lijn is spel 10 toch het noe-
men waard. Jo & Gerda boden en 
haalden 6 Sans binnen. Ad & Gerard 
haalden wel 12 slagen (3 Sans + 3), 
maar boden dit slem-contract he-
laas niet. De andere vier paren haal-
den echter 11 slagen! In de B-lijn 
misten Lia & Fred de manche, zij bo-
den 2 Sans en haalden + 2. Alle an-

deren hebben 3 Sans + 1 behaald. 
Het bieden bij spel 3 was blijkbaar 
erg lastig, want er werd heel wisse-
lend geboden. Thea en Theo wilden 
wel eens een slem spelen en bo-
den 6 hrt, maar ging 3 down. Verder 
werd er 4 schoppen (ging 4 down) 
Sans Atout, en ruiten geboden. Het 
juiste contract wat ook gehaald kon 
worden was hier 4 harten. 

De uitslag van de bovenste vijf
A lijn: 1. Wies en Hetty 68.75% 
(hoogste score); 2. Gerda en Jo 
60.83%; 3. Ary en Joop 55.00%; 4. 
To en Ellie 54.17%; 5. Ad en Gerard 
52.92% B lijn: 1. Fien en Ben 64.24%; 
2. Lia en Fred 60.07%; 3. Anneke en 
Ina 56.94%; 4/5. Yolanda en Thea 
56,25%; 4/5. Thea en Theo 56.25%
Op naar ronde drie, tot volgende 
week. Interesse voor deze bridge-
club? Bel Lijnie tel. 0297-561126.

Sven Wolvers is pupil van 
de week
Mijdrecht - Sven is een heel spor-
tieve jongen van 9 jaar, voet-
balt in de E3 en afgelopen week-
end was hij de pupil van de week 
bij de wedstrijd van Argon tegen 
s’Gravezande. Naast 3x in de week 
voetballen schaatst hij bij IJsclub 
Nooit Gedacht en wanneer er een 
hardloopwedstrijdje in de regio ge-
organiseerd wordt is hij vaak van 
de partij. Onlangs met de Zilveren 
Turfloop wist hij een mooie twee-
de plaats te behalen. Met zijn con-
ditie zit het dus wel goed en dat kan 
hij uitstekend gebruiken tijdens de 
wedstrijden. Die worden doorgaans 
tegen tweedejaars E-tjes gespeeld, 

die fysiek net iets sterker zijn. Sven 
staat dan zijn mannetje in de verde-
diging en gaat als het even kan ook 
graag naar voren. Scoren doet hij 
niet zo vaak, maar een goede voor-
zet afgeven of één-tweetje opzetten 
is net zo veel waard. Vorig jaar wist 
hij met de F1 kampioen te worden.
Dit jaar gaat het iets minder makke-
lijk, maar met een vijfde positie op 
de ranglijst doen ze het zeker niet 
slecht. Van alle sportieve activitei-
ten staat voetbal toch wel boven-
aan, dus de komende jaren zal hij 
nog wel vaak op de velden van Ar-
gon te zien zijn.
 Foto: sportinbeeld.com

Remise CSW
Wilnis - CSW speelde zaterdag 
thuis tegen Forum Sport en hoe-
wel er deze wedstrijd niet werd ge-
scoord was het absoluut geen saaie 
vertoning.
Een rommelige eerste helft aan de 
kant van de thuisclub waarin de 
ploeg zoekende was naar voetbal-
lende oplossingen. Tegenstander 
Forum Sport had de zaken goed op 
orde en CSW kon dan ook nauwe-
lijks kansen creëren. Forum Sport 
daarentegen was voornamelijk le-
vensgevaarlijk via de dode spelmo-
menten. Cornerballen, vrije trappen 
en verre ingooien zijn wel degelijk 
levensgevaarlijke wapens van deze 
ploeg. Forum Sport kreeg een pri-
ma kans toen de spits alleen op Jor-
dy Wens af mocht gaan maar vervol-
gens was Wens de situatie de baas 
door de bal van zijn schoen te pluk-
ken, met of zonder overtreding blijft 
de vraag. Ook werd uit een corner-
bal de bal richting kruising gekopt 
maar met een werkelijk voortreffelij-
ke redding kon Wens zijn hand ach-
ter de bal krijgen en in de rebound 
werd vervolgens op de lat gekopt 
waardoor CSW ontsnapte aan een 
achterstand. Aan de andere kant 
kon CSW eenmaal gevaarlijk wor-
den maar Vincent van Hellemondt 
kon net niet bij de bal na een voor-
zet van Dave Cornelissen. CSW was 
slordig in balbezit en was daarom in 
de eerste helft nog niet bij machte 
om een echte vuist te maken.

Levendig
De tweede helft werd een leven-

dig duel van beide kanten en het 
was in eerste instantie Forum Sport 
dat de touwtjes in handen nam. De 
ploeg probeerde meer druk te zet-
ten op de defensie van CSW maar 
die stond als een huis deze middag. 
CSW liet zich de tweede helft van 
zijn betere kant zien en kreeg een 
prima kans om de score te openen. 
Mike Cornelissen gaf de bal keurig 
mee aan Sander Kunkeler die pro-
beerde de keeper in de korte hoek 
te verschalken maar deze voortref-
felijke doelman redde bekwaam. 
Wederom een prima redding van 
deze doelman toen Dave Cornelis-
sen een prachtige solo probeerde af 
te ronden. Aan de andere kant ont-
snapte CSW weer toen een vrije trap 
keihard op de lat werd geschoten 
en ook bij hoekschoppen van Fo-
rum Sport ontstonden er soms ha-
chelijke situaties. Bij een uitval over 
rechts gaf Bram Bode een voorzet 
op maat aan van Hellemondt die 
de bal op de schoen nam maar de 
doelman redde met een katachti-
ge reflex en via zijn hand en de paal 
bleef de bal uit het doel.
Een inzet van Dave Cornelissen uit 
een hoekschop werd ook niet be-
loond en de bal werd van de doellijn 
gered. Vlak voor tijd nog een enor-
me mogelijkheid voor Forum Sport 
maar de bal werd tegen de paal ge-
kopt.
Genoeg kansen dus voor beide 
ploegen om een doelpunt te maken 
maar de 0-0 bleef deze middag op 
het scorebord staan waar iedereen 
toch wel mee kon leven.

Walk the SantaRun!
Een gezellige wandeltocht voor 
jong en oud, in kerstmannenpak

Mijdrecht - De tweede editie van de 
Mijdrechtse Rotary SantaRun vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 19 de-
cember om 17.00 uur. De organisatie 
hoopt dat er minimaal 500 deelne-
mers verkleed als kerstman of kerst-
vrouw de 3,5 km wandeltocht door 
het centrum van Mijdrecht gaan vol-
brengen. Vorig jaar werd er ruim 
7.000,- opgebracht voor de goede 
doelen. Dit jaar is het streven om 
minimaal 10.000,- op te halen voor 
de goede doelen Stichting Hulphond 
Mijdrecht en de Aalsmeerse- en 
Mijdrechtse-Moederverwendagen. 

Vanaf 16.00 uur wordt het publiek al 
in feest- en kerststemming gebracht 
door een DJ en dweilorkest Dorst. 
Om 16.30 uur begint de ludieke war-
ming-up met Jazz-& Showballet Ni-
cole. Om 17.00 uur lost burgemees-
ter Divendal het startschot voor de 
gezellige wandeling door Mijdrecht. 
Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven via website www.mijdrecht.rota-
rysantarun.nl. Voor 15 euro mag je 
deelnemen en krijg je een compleet 
kerstmannenpak, inclusief muts en 
baard; kinderen betalen slechts 10,-
. Dit jaar bestaat er ook de moge-

lijkheid om in eigen kerstmannen-
pak deel te nemen. Je hoeft dan al-
leen maar een startnummer à 7,50 te 
kopen bij een van de uitgiftepunten 
(zie website voor de adressen). 
Er zijn prijzen te winnen in vier ca-
tegorieën: de jongste deelnemer, 
de oudste deelnemer, origineelste 
deelnemer en bedrijf/vereniging/
club met de meeste inschrijvingen 
gaan met een prachtige bokaal naar 
huis. Om 18.15 uur sluit de finish. Na 
de prijsuitreiking kun je tijdens het 
SantaRun-après-ski-feest nog lang 
nagenieten.

Sinterklaasfeest Argon 
voor de jongste jeugd
Mijdrecht - Zondag 29 november 
hebben sinterklaas en zijn zwar-
te pieten een bezoek gebracht aan 
de jongste jeugd van Argon. Tijdens 
de wedstrijden werden de kinderen 
verrast door mee voetballende zwar-
te pieten. Nou ja, voetballen... de 
pieten dachten het er met handbal-
len vanaf te brengen maar dat ging 

bij de kinderen niet op. Hands riepen 
de kinderen in koor! Na de wedstrij-
den werden alle kinderen verwacht 
in de kantine waar ook Sinterklaas 
langs kwam. Er werd gezongen. Sin-
terklaas gaf iedereen een hand, war-
me chocolademelk, snoepgoed en 
natuurlijk het niet ontbrekende lek-
kers, een chocoladeletter

Succesvol jubileumsymposium Spel en Sport

Vervolg van de voorpagina.

Inspanningsfysioloog en gedrags-
wetenschapper Mathieu de Greef 
ging vervolgens in op de gevolgen 
van verouderen en het belang van 
bewegen om die gevolgen te ver-
minderen. Cellen verdwijnen en 
worden weer nieuw aangemaakt. 
Als je ouder wordt gaat dat langza-
mer, en sommige cellen komen niet 
meer terug. Ook de snelheid van de 
verbindingen in je hersens neemt af, 
dat leidt tot het ‘seniorenmoment’, 
je kunt even niet meer op de naam 
van iets of iemand komen. Als je be-
weegt, maakt je lichaam zelf ener-
gie aan en met die energie kan je li-
chaam beter nieuwe cellen aanma-
ken. Het gaat om het behoud van je 
ADL: de Activiteiten van je Dage-
lijks Leven. De beweegnorm in Ne-
derland is een half uur per dag in-
tensief bewegen, maar dat vindt De 

Greef veel te weinig. In Japan is de 
norm 10.000 stappen per dag, en 
dat is gauw anderhalf uur. Maar ei-
genlijk moet je de beweegnorm op 
maat maken voor iedereen apart. 
Daar zijn allerlei projecten voor. Ma-
thieu de Greef hield een boeiend 
betoog en kreeg dan ook een groot 
applaus. Na een korte koffiepauze 
geeft voorzitter Piet Mosch wat meer 
inzicht in wat Spel en Sport allemaal 
biedt met 40 groepen, veel verschil-
lende lessen op diverse niveaus en 
binnen de lessen ook nog voldoen-
de variatie. Dat komt omdat alle do-
centen specifiek opgeleid zijn om 
ouderen te laten bewegen. De op-
komst in de groepen is altijd hoog: 
wie eenmaal meedoet, vindt het ge-
zond en gezellig. Met projecten als 
de Fit-test, Valpreventie en Juni Be-
weegt probeert Spel en Sport steeds 
opnieuw mensen over te halen om 
te gaan bewegen. In deze projecten 

wordt ook altijd samenwerking met 
andere organisaties gezocht. 
Jos Kooijman laat de bezoekers ver-
volgens de praktijk ervaren: vier oe-
feningen laten zien, dat er in de les-
sen gewerkt wordt aan beweeg-
lijkheid, uithoudingsvermogen, co-
ordinatie en creativiteit. En ze stelt 
vast, dat iedereen er vrolijk van ge-
worden is…, ook dat is een effect 
van met elkaar bewegen. Naast al-
lerlei praktische vragen komt in de 
discussie ook duidelijk naar voren, 
dat de afstand tussen de eerste-
lijnszorg en Spel en Sport nu nog 
heel erg groot is. Met dit symposi-
um is een eerste stap gezet op weg 
naar meer contact. Wethouder van 
Welzijn mw. Erika Spil prijst Spel en 
Sport als een unieke organisatie, die 
zich al zolang inzet voor het bewe-
gen van ouderen. Zij gaat in op het 
grote aantal organisaties en men-
sen, die zich met zorg bezighoudt, 

in onze gemeente zijn dat er wel 
1000. De servicepunten zijn belang-
rijk om hier je weg in te kunnen vin-
den. Pas als de zorgvraag ingewik-
kelder wordt, komt de gemeente via 
sociale teams erbij, en dat gaat niet 
via een keukentafelgesprek, maar 
in goed overleg. Mw. Spil is blij met 
het initiatief om eerstelijnszorg en 
Spel en Sport bij elkaar te brengen, 
het is goed om te bespreken: wat 
kunnen we elkaar bieden? De rou-
te van Ms en Mrs Tom was nog niet 
afgerond, linksaf, rechtsaf, rrrroton-
de, maar na nog twee vrolijke mo-
dules kreeg de patiënt het juiste re-
cept: oplossing gevonden, verbin-
ding gemaakt, bestemming bereikt! 
Bij de gezellige borrel na afloop 
zijn de eerste contacten al gelegd. 
Spel en Sport ziet terug op zeer ge-
slaagde jubileumactiviteiten en gaat 
door, want hun passie is, dat men-
sen bewegen.

Ouder/kind toernooi 
Kwinkslag groot succes!
Vinkeveen – Vorige week werd er 
bij badmintonvereniging “Kwink-
slag” een ouder/kind toernooi 
gespeeld. De kinderen speel-
den die avond in teams met hun 
vader,moeder, opa of oma. De eer-
ste partijen waren voor de ouders 
nog best wat wennen, want het is 
toch wel degelijk anders dan een 
spelletje op de camping. Maar daar-
na werden er mooie en spannende 
partijen gespeeld met uitslagen van 
24-22 en zelfs 25–23. Randi Berke-
laar en zijn opa gingen gelijk goed 
van start en werden dan ook een 
duidelijke winnaar. Daarna was er 

een gedeelde tweede plaats voor 
Wouter Berkelaar met zijn moeder 
en Daan van Dalfsen met zijn vader. 
Wilt u nu ook eens een keer komen 
proberen of badminton wat voor u 
is, kom dan gerust langs op donder-
dagavond bij De Boei in Vinkeveen. 
Wij trainen van 19.30-20.30 en daar-
na kunt u vrij spelen tot 22.30 uur.

ver schot verdween in het Hert-
ha doel.2-3 . Wouter, Niels en Emile 
stonden hun mannetje verdedigend 
en SCH kwam niet meer in de buurt 
van Koen. Toen even later de aan-
vallers van SCH toch weer doorkwa-
men had Hertha geluk dat de bal op 
de lat stuiterde en niet in het net. 
Damon Bram en Matthijs gaven nog 
maar eens gas en in de laatste paar 
minuten werd SCH zoek gespeeld. 
Dat resulteerde in nog twee doel-
punten van Daan en daarmee wa-
ren de punten binnen. 2-5. In de 
laatste minuut verdween er nog een 
verdwaalde bal achter Koen .Een 
goede en verdiende overwinning 
door een goed combinerend team.
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CSW MC2 koploper na 
winst op KDO MC1!
Wilnis - CSW MC2 komt uit in de 
2de klasse en doet het uitstekend 
in deze competitie. Alleen in de eer-
ste wedstrijd werden de punten ge-
deeld met Argon MC1, daarna volg-
de een uitstekende serie van acht 
overwinningen en een geweldig 
doelpuntensaldo. Zaterdag stond 
er een echte krachtmeting op het 
programma, want koploper KDO 
MC1 kwam op bezoek in Wilnis. 
Een spannende wedstrijd tussen de 
nummers 2 en 1 van de ranglijst. 
De spanning was ook wel voelbaar 
bij een aantal speelsters van CSW 
en de eerste vijf minuten werd er 
onrustig gespeeld. Mede door de 
sterke wind en de erg fanatieke 
coaching van de tegenpartij, was 
het even zoeken voor de speelsters 
hoe ze hier mee om moesten gaan. 
Toch was het juist CSW die tegen 
de wind in de beste mogelijkheden 
voor het doel creëerden. De druk 
werd opgevoerd en CSW bleef, zoals 
ze deze competitie al vaak hebben 
laten zien, goed combinatievoetbal 
spelen waaraan alle speelster hun 
steentje bijdragen. Maar ook KDO 
kon op snelheid enkele keren goed 
opkomen en zette de verdediging 
van CSW aan het werk. Met een 0-0 
ruststand keerden de elftallen naar 
de kleedkamers. 

Opdracht
CSW keerde voor de tweede helft 
terug op het veld met de opdracht 
om gewoon lekker te gaan voet-
ballen, te genieten en te vertrou-

wen in eigen kunnen. Of het kwam 
door deze woorden, de aanmoedi-
gingen van het CSW publiek of de 
wind mee, maar een ding was dui-
delijk CSW ging met heel veel ener-
gie en enthousiasme van start en de 
druk voor het doel van KDO werd 
te groot. Een schot van afstand 
werd via een been van de verdedi-
ging het doel ingewerkt: 1-0 voor-
sprong voor CSW MC2. Het eerste 
kwartier in de tweede helft werd er 
door CSW sterk en goed gevoet-
bald, het werd een heerlijke wed-
strijd vol strijd, goed voetbal en kan-
sen. De inzet van de speelsters van 
CSW werd beloond met een tweede 
treffer! Maar KDO liet het er niet bij 
zitten en een goede aanval kon door 
de verdediging van CSW niet wor-
den gepareerd. Met nog tien minu-
ten te gaan en een 2-1 tussenstand 
was nog alles mogelijk voor beide 
elftallen. Een counter van CSW werd 
door de keepster van KDO goed te-
gengehouden, waarmee de wed-
strijd tot aan het eindsignaal span-
nend bleef. CSW MC2 heeft ge-
daan wat nog niemand was gelukt: 
winnen van KDO MC1. Als klap op 
de vuurpijl is CSW MC2 de nieuwe 
koploper!
Dat nog lang niet alles is gespeeld 
mag duidelijk zijn, want komend 
weekend speelt CSW uit tegen Ro-
da ’23 nummer 4 van de ranglijst en 
KDO en Argon gaan in een onder-
linge strijd uitmaken wie het sterkst 
is. Zo blijft het tot het slot van deze 
competitie spannend voor de top-4!

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 decem-
ber 2015 is er in Cafè de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 

De uitslag van de laatst 
gespeelde prijsklaverjas 
avond was:
1 Ida Rass 6968 pnt. 2 Greet Koot 
6964 pnt. 3 Cees Zaal 6719 pnt. 4 

Dirk v. Nieuwkerk 6628 pnt. 5 Willi-
am Maijenburg 6477 pnt.
De poedelprijs was deze avond voor 
Annelies van Scheppingen met 5096 
punten.Ida Rass weer sterk op dreef 
deze avond het gebeurd weinig dat 
iemand 2 avonden de beste speler 
of speelster achter elkaar is maar 
het lukte Ida prima. De wedstrijden 
voor de competitie (iedereen wel-
kom ook per avond) zullen op de 
volgende datums worden gespeeld; 
4 en 18 december. Dan in 2016; 8 
en 22 januari,5 en 19 februari, 4 en 
18 maart, 1,15 en 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de laat-
ste klaverjas-avond van de compe-
titie van het jaargang 2015/2016 dit 
alles onder voorbehoud.

De Vinken buigt voor Midlandia
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd 
afgelopen zaterdag heeft De Vin-
ken geen vuist kunnen maken te-
gen koploper Midlandia. De bezoe-
kers waren sterker in alle opzichten 
en namen terecht de punten mee 
naar huis: 12-17.

Wisselingen
De Vinkeveense Abn-Amroforma-
tie trad deze keer aan met Eme-
se Kroon, Annick Stokhof, Kelvin 
Hoogeboom en Rutger Woud in de 
aanval en Masha Hoogeboom, Mi-
la Kroon, Mark de Haan (voor de 
geblesseerde Jelle Mul) en Gideon 
Leeflang in de verdediging. De coa-
ching werd na het tussentijdse ver-
trek van het trainerskoppel Straat-
man en Westdorp waargenomen 
door Jasper van Peursem en de ver-
zorging was als vanouds in handen 
van Ron van Vliet. Het team van de 
week, de pupillen D2, vormde een 
enthousiaste aanvulling op het ruim 
aanwezige thuispubliek.

Aanval
Waar de thuisploeg in de eerste 
aanval niet eens tot schot kwam, 
wisten de bezoekers met het eerste 
schot wel direct doel te treffen. Bin-
nen drie minuten was het 0-2, waar-
na Masha Hoogeboom met een 
snaakse doorloper 1-2 liet aanteke-
nen. Midlandia liet zien waarom zij 
de koppositie innemen. Met doel-
gericht aanvalsspel had de ploeg uit 
Bunnik steeds maar weinig schot-
pogingen nodig om te scoren. 
Op 1-3 wist Kelvin Hoogeboom een 
fraaie Vinkenaanval doeltreffend 
af te ronden en op 2-4 haakte de 
thuisploeg nog even aan door een 
score van Mark de Haan. 
Toch was de rebound bij Midlandia 
beter verzorgd, het Bunnikse acht-
tal was sterker, steviger en had ook 
een lengtevoordeel. Tel daarbij op 
dat De Vinken af en toe wat mis-
verstandjes had en het scorever-
loop laat zich raden. Rutger Woud 
maakte 4-6 en op 4-7 kreeg Gideon 

Gelijkspel voor Hertha E2 
ten FC Aalsmeer
Vinkeveen - Na een mooie over-
winning van vorige week stonden 
de jongens van de Hertha E2 weer 
vol enthousiasme voor hun wed-
strijd uit tegen FC Aalsmeer. Geluk-
kig gaat het met Tom Roumimper 
al een stuk beter maar deze wed-
strijd kon hij nog niet starten. Voor 
de overige jongens kon de wedstrijd 
niet snel genoeg beginnen. Wes 
Twaalfhoven was zoals altijd weer 
een kunstenaar met de bal die er-
voor zorgt datThom Hamelink met 
goede verdedigende acties de aan-
vallers van FC Aalsmeer bij Keeper 
Tim Stubbe vandaan hield. De jon-
gens gingen goed van start. Het 
was al in de vierde minuut dat Thijs 
Stroet dankzij een voorzet van Tom 
van der Laan de bal over de keeper 

van FC Aalsmeer schoot en zo de 
1-0 kon maken. 
Van deze voorsprong had Hertha 
echter maar kort plezier. Nog geen 
minuut later kwam de 1-1 op het 
bord. Het was een erg leuke wed-
strijd. De ploegen gingen gelijk op 
en er werd sportieve strijd tussen 
de ploegen geleverd. FC Aalsmeer 
bleef aan het vechten en kwam in 
de tweede helft op een 2-1 voor-
sprong. Maar de jongens van Hert-
ha bleven erin geloven waardoor 
dankzij een mooie actie van Ravi 
Verbruggen en Lars van den Berg 
de terechte gelijkmaker door Dylan 
Fransen kon worden gemaakt. Het 
was weer een leuke ochtend en de 
supporters hebben erg genoten van 
de wedstrijd.

Hertha MD2 najaarskampioen
Vinkeveen - Zaterdag was het dan 
zover, bij een overwinning konden 
de meiden van Herthja MD 2 kam-
pioen worden.
Onder fantastische omstandighe-
den en op het hoofdveld begon-

nen ze om 11:00uur aan hun kam-
pioenswedstrijd. De spanning bij 
de meiden was aanwezig want er 
moest wel gewonnen worden. Bij 
verlies of gelijkspel zouden ze het 
kampioenschap een week uit moe-

ten stellen en dat wilde ze liever 
niet. De meiden begonnen prima 
aan de wedstrijd en waren de be-
tere partij, kregen kansen om op 
voorsprong te komen maar de kee-
per van De Meern was in vorm. Na 

17 minuten was de voorsprong daar, 
mooie actie van Femke en Sterre en 
Daniek knalde de 1-0 tegen de tou-
wen. Tot de rust bleef het 1-0 voor 
de Herthanen. 

Gevaarlijk
Na rust kwam de Meern een paar 
keer gevaarlijk op hret Hertha doel 
af maar keeper Daniek was niet te 
passeren. Hertha nam weer het ini-
tiatief en het was Mandy die de 2-0 
scoorde. Toen Sterre kort erna de 
3-0 maakte kon het niet meer fout 
gaan.
Het feest was langs de lijn al begon-
nen en toen Daisy ook nog de 4-0 
scoorde kon de (kinder) champag-
ne geopend worden. 9 wedstrijden, 
8 gewonnen en een gelijk, een fan-
tastische prestatie van de meiden 
na afloop waren en bloemen van de 
jeugdvoorzitter Michel Klinkhamer 
en meiden coördinator Danny Bier-
man en uiteraard een heerlijk pata-
tje en wat te drinken in de kantine.
Daniek, Mo, Ismene, Noa, Fem-
ke, Mandy, Daisy, June, Noa, Ster-
re, Fenna, Nienke, Yasemin, Emma, 
van harte gefeliciteerd!!! Ook de lei-
ders Bernard, Rene, Edwin en de 
trainers Leo en Quinty uiteraard ook 
van harte gefeliciteerd!!

TeamSkarp, zeilteam uit De Ronde 
Venen wint Nederlandse zeilcompetitie

Pepernoten regen bij CSW
Wilnis - Woensdagmiddag 25 no-
vember was het weer feest bij voet-
balvereniging CSW. Net als ieder 
jaar, waren Sint en zijn Pieten weer 
te gast bij deze gezellige voetbalclub 
uit Wilnis. Buiten regende het pij-
penstelen, maar binnen in de knus-
se warme kantine, regende het pe-
pernoten! Disco Piet zorgde weer 
voor veel gezelligheid op eigentijd-
se Pieten muziek. In een lange po-
lonaise liepen de jonge voetbal jon-
gens en meisjes samen met de Pie-
ten door de kantine. Na lekker hos-
sen en springen, was het tijd voor 
een spelletjes middag, die vanwege 
het weer in de kleedkamers plaats-
vond. Van propjes schieten, hoogste 
toren bouwen tot pepernoten sjoe-
len. Maar weer of geen weer, (of ei-
genlijk regen of geen regen) Sint bij 
CSW is natuurlijk niet compleet zon-
der een partijtje voetbal met de Pie-
ten. En de Sint? Die bleef achter in 

de warme kantine, waar hij de kin-
deren per team opwachtte voor een 
kort onderonsje. De gezellige en ac-

tieve middag werd uiteraard afgeslo-
ten met een traditioneel patatje in de 
CSW kantine. En natuurlijk had Sint 

voor ieder kind nog een cadeautje 
meegenomen. Een bal die licht geeft, 
wat wil je als voetballer nog meer? 
Deze sportieve en geslaagde middag 
werd mede mogelijk gemaakt door 
onze trouwe sponsoren MGK bouw 
en Hema. Hartelijk dank hiervoor!

Wilnis - Uit handen van de voor-
zitter van de NoordzeeClub en uit 
naam van het Nederlandse Water-
sportverbond heeft TeamSkarp de 
Verbondbezem ontvangen, de prijs 
voor de 1e plaats in de Nationale 
ORC I zeilcompetitie.
De ORC I zeilcompetitie bestaat in 
Nederland uit een 8 tal zeilwedstrij-
devenementen voor met name gro-
tere zeilboten tot circa 15 meter 
lengte.
Elke boot heeft een rating (han-
dicap getal) waardoor boten van 
verschillende makelij en lengte te-
gen elkaar kunnen racen op basis 
van gezeilde tijd. In total doen cir-
ca 40 boten mee in deze competitie 
die gevaren wordt op de het Haring-
vliet, de Noordzee en het IJsselmeer.
TeamSkarp, een 13 koppig zeil-
team waarvan een 8 tal zeilers uit 

de Ronde Venen, zeilt op de boot 
de “Skarp” van schipper/eigenaar 
Chris de Jongh uit Wilnis. Vorig jaar 
is het team 4e geworden op de We-
reldkampioenschappen in het Duit-
se Kiel en werden ze dit jaar 3e op 
de Nederlandse kampioenschap-
pen tijdens de North Sea Regatta in 
Scheveningen.
“Het winnen van de Nederlandse 
competitie is de kroon op een fan-
tastisch seizoen. We hebben veel 
stappen gemaakt met ons team en 
met het prepareren van de boot. 
Zeilen is een kwestie van veel doen 
en steeds kleine verbeteringen aan-
brengen. De basis van ons team is 
al 10 jaar samen en we hebben tel-
kens veel kunnen leren van topzei-
lers die met ons hebben meegeva-
ren” aldus Chris de Jongh. Het team 
zal komend seizoen in 2016 op-
nieuw gaan meedoen aan de we-
reldkampioenschappen die dan ge-
houden worden in Kopenhagen, 
Denemarken. Voor meer informatie: 
www.teamskarp.com Email: chris@
dejongh.org

Leeflang de kans om een door Mila 
Kroon verworven stip te verzilveren, 
hetgeen hij keurig deed. Het hoge-
re scoringspercentage van Midlan-
dia betaalde zich evenwel voortdu-
rend uit. Na een treffer van Emese 
Kroon zochten de teams bij een 6-9 
ruststand de kleedkamers op.

Wissels
Direct na rust bouwde Midlandia 
via een mooie doorloopbal de voor-
sprong verder uit. Een tegentref-
fer van Kelvin Hoogeboom kon niet 
voorkomen dat de koplopers steeds 
verder wegliepen.

Op 7-12 kwamen Jerom Stokhof en 
Dorien Verbruggen in het veld. Ma-
sha Hoogeboom tekende voor 8-12 
en op 8-14 knalde Dorien Verbrug-
gen de negende Vinkentreffer door 
het gele plastic. Treffers van Rutger 
Woud, Gideon Leeflang en de vlak 
voor tijd nog ingebrachte Stefan 
Oussoren werden telkens direct be-

antwoord door een Bunnikse score, 
waardoor de einduitslag op 12-17 
kwam. De Vinken heeft de spanning 
in de poule dus niet terug kunnen 
brengen en mag nu in de midden-
moot proberen aan te haken bij de 
top vier. Over twee weken reizen de 
Vinkeveners af naar Enkhuizen om 
tegen DTS te proberen nieuwe suc-
cessen te boeken.

Veiling bij Korfbal 
Vereniging Atlantis
Mijdrecht - Zaterdag 28 november 
was het zover, voor het eerst in de 
geschiedenis van korfbalvereniging 
Atlantis werd er een veiling georga-
niseerd. Deze veiling was georgani-
seerd om geld op te halen voor on-

ze geliefde, maar toch wel op leeftijd 
zijnde, kantine. De veiling werd een 
nog groter succes dan verwacht! Er 
werden leuke, bijzondere veiling-
stukken verzameld van leden, fami-
lieleden, maar ook van heel veel win-

kels en ook restaurants in De Ronde 
Venen. Bovendien had de jeugd ook 
kunststukken gemaakt om te veilen. 
Allereerst begon de avond met een 
heerlijk buffet dat in zijn geheel mo-
gelijk is gemaakt door TOF. Daarna 
was iedereen klaar voor de veiling, 
de opkomst was fantastisch! Le-
den, maar ook familieleden, kennis-
sen en oud-leden kwamen naar dit 
leuke evenement. Een veilingmees-
ter voor de jeugdstukken, daarna 

een veilingmeester voor de andere 
veilingstukken. De sfeer zat er goed 
in en er werd gul geboden. En gul 
was het zeker, want er is in totaal 
meer dan 3300 euro opgehaald de-
ze avond! Hiermee is door velen een 
geweldige bijdrage geleverd voor 
de verbouwing van de Atlantis kan-
tine! Alle sponsoren, leden, familie-
leden, kennissen en oud-leden be-
dankt! Door jullie is deze avond een 
buitengewoon succes geworden!





 
14   Nieuwe Meerbode  •  2 december 2015

Deel twee van het Vinkeveense 
basisscholen volleybaltoernooi
De Ronde Venen - Op woensdag-
middag 25 november mochten de 
groepen 4, 5 en 6 strijden om de be-
kers. Iets rustiger dan de week er-

voor doordat er dit keer “slechts” 
75 kinderen in de hal aanwezig wa-
ren. Maar de strijd was er niet min-
der om! Groep 4 speelde hetzelf-

Groep 4 Pijlstaart eerste plaats Groep 5 Pijlstaart eerste plaats

enthousiasme wel eens de eerste 
bal.  Maar naarmate de middag vor-
derde hadden ze het steeds beter in 
de vingers! Zij hadden eigenlijk nog 
wat langer moeten spelen vanwe-
ge die mooie stijgende lijn. In deze 
poule waren niet zoveel kinderen, 
slechts 3 teams opgegeven. Maar 
dat maakten de wedstrijden er niet 
minder om. In een dubbele competi-
tie verdeelden zij de plaatsen. 1. De 
Volleytijgers (St Jozef), 2. De Bende 
van 5 (Pijlstaart), 3. De Smashtop-
pers (Pijlstaart). Groep 6 had ook 6 
deelnemende teams afkomstig van 
alle 3 de scholen. Groep 6 heeft vo-
rig jaar ook al dit spelletje gespeeld 
en je ziet dat het daar al wat mak-
kelijker gaat. Hele mooie rally’s en 
soms was de spanning zowel bij pu-
bliek als spelers ook te snijden. Net 
als bij de eerdere groepen hier ook 
hele mooie spelers gezien die het 
volleybal spelletje nagenoeg perfect 
beheersten.
De kleine finale ging tussen de Vol-
leystars (St Jozef) en Pijlstarters 
(Pijlstaart) wat ten gunste uit viel 
voor de Volleystars. En de grote fi-
nale wederom een Pijlstaart onder-
onsje, De Pijltjes tegen de Pijltop-
pers waarbij in een spannende strijd 
de Pijltjes hun pijlen in de gouden 
trofee mochten stoppen.

Groep 6 Pijlstaart eerste plaats

Atalante heren 1 in zwaar weer
Vinkeveen - Het was even stil rond 
de heren van Atalante 1. Niet ge-
heel vreemd, want de Vinkeveense 
heren bevinden zich in zwaar weer. 
Zeer zwaar weer. Na de gewon-
nen wedstrijd tegen Keistad, haalde 
Atalante uit de volgende vier wed-
strijden slechts drie punten en be-
zet het nu de laatste plaats in de 
promotieklasse. Even wennen na 
de eerste plaats rond deze tijd vo-
rig seizoen. Maar de huidige posi-
tie is verklaarbaar en nog geen re-
den voor paniek. Want door blessu-
releed en andere omstandigheden 
speelden de heren nog geen wed-
strijd met een volledig team. Afgelo-
pen vrijdag tegen Spaarnestad was 
Yorick wel weer terug, maar na zijn 
enkelblessure als libero, nog niet als 
aanvaller. En kort voor de wedstrijd 

Argon E6 najaarskampioen
Mijdrecht - Na een fantastisch sei-
zoen, meer dan een 100 goals voor 
en slechts 14 tegen is Argon E6 na 
de streekderby tegen HSV’69 dik 
verdiend kampioen najaar 2015 ge-
worden! Een geweldige prestatie 
van deze mannen. Sam, Yannick en 

Storm zorgden voor de goals, Remy, 
Quinten en Liazid regelde het mid-
denveld, Xander, David en Nick hiel-
den de deur achterin dicht en Mar-
wen hield zijn doel schoon. Prima 
samenwerking. Op naar het volgend 
seizoen, Gefeliciteerd!!

Focus bij een strafcorner tegen v.l.n.r. Anna Verhoef, Tessa Kragtwijk(keeper), 
Eva Bastiaansen, Annabelle Out en Chiara Ledegang.

HVM MB1 gaat ongeslagen 
de winterstop in
Mijdrecht - Zaterdag 28 november 
speelden de meiden van HVM MB1 
thuis tegen de Strawberries B1. On-
danks het slechte weer stond er 
toch weer een enthousiaste groep 
ouders langs de kant om de meiden 
aan te moedigen. 
HVM MB1 nam al snel de leiding 
in het spel . Vanuit een strafcorner 
kwam de eerste kans, maar helaas 
kwam deze op de lat. De spanning 
zat er goed in en het eerste doel-
punt werd gezet door de jarige Mi-
cheline Zwager. Mooie passes wer-
den gegeven en aangenomen. Ech-
ter de Strawberries wisten soms 
toch door de verdediging heen te 
komen en scoorden 1-1.
Maar weer stond Micheline goed en 

na een strakke voorzet van Eva Bas-
tiaansen maakte zij weer een doel-
punt. De scherpte zakte toen bij 
HVM even weg en vlak voor de rust 
wisten de Strawberries daar gebruik 
van de maken en scoorden 2-2.
Na de rust nam HVM weer de ab-
solute leiding. Het goede samen-
spel en motivatie typeert dit B1 
team en daardoor werden er in de 
tweede helft nog 3 doelpunten ge-
scoord door Eva Bastiaansen, Joy 
van Weldam en wederom Micheli-
ne Zwager. De meiden B1 van HVM 
staan nu met 15 punten los boven-
aan in de poule! Ze starten in de-
cember met de zaalcompetitie en in 
maart zal deze TOP-klasse competi-
tie weer worden hervat!

HVM J8E1 sluiten met zege
Mijdrecht - Zaterdag  werden voor 
de jongste jeugd de laatste wed-
strijden van de herfstcompetitie ge-
speeld. Deze competitie bestaat 
uit vijf wedstrijden. J8E1 mocht dat 
doen op eigen veld tegen HBS uit 
Bloemendaal. Doordat de J8E1 in het 
voorseizoen alles gewonnen hadden 
waren zij nu in een sterkere compe-
titie ingedeeld. De 1e twee wedstrij-
den eindigden daardoor in nederla-
gen maar daarna kwamen ze sterker 
terug dan ooit. De laatste wedstrijd 
was een spannende... in de rust 
werd het 1-0. De jongens speelden 
goed samen maar de bal ging er niet 

vaker in mede door de goede keeper 
van de tegenpartij. Maar na de rust 
vielen de doelpunten en domineer-
de HVM de wedstrijd met snel over-
spel en een geweldige inzet. De tel-
ler ging rap naar 4-0. Na het eind-
signaal kon de trainer-coach Sterre 
de Man met een trots gevoel terug-
kijken op “haar jongens”: Sam Cus-
ters, Pepijn Droog, Yordi Aardema, 
Lester Hogendoorn,  Daan van Don-
gen,  Boyd  Keller, Willem Boogaard, 
Jort van Eeken en Maurits Vernooij. 
Dit team  gaat zich nu voorbereiden 
op de winter competitie in het nieu-
we jaar.

OBS De Eendracht: maakt 
kennis met (S)Cool on Wheels!

Mijdrecht - Op maandag 30 no-
vember heeft groep 8 van OBS De 
Eendracht meegedaan aan (S)Cool 
on Wheels, een landelijk project 
van Fonds Gehandicaptensport. De 
leerlingen zijn de ochtend begon-
nen met een theoriegedeelte waar-
in lesgever John verteld heeft over 
(zijn) leven en sporten met een be-
perking. Daarnaast is ingegaan op 
verschillende soorten beperkingen. 
Anderhalf uur lang hebben de leer-
lingen geboeid zitten luisteren en 
interessante vragen gesteld.
Na de pauze zijn de leerlingen naar 
de gymzaal gegaan en mochten zij 
zelf ervaren hoe het is om in een rol-
stoel te zitten. Zij hebben estafette 
gedaan in rolstoelen en gebasket-
bald! Dat was best pittig en zorgde 
geregeld voor hilarische momenten.
Het was een leerzame en gezellige 
ochtend. Mede dankzij de open en 
positieve instelling van John heb-
ben de leerlingen ervaren dat leven 
en sporten met een beperking niet 
altijd even makkelijk is, maar dat er 
veel mogelijk is!

de spelletje als vorige week groep 
3 met vangen en gooien (soort lijn-
bal) en dan zie je dat zij al een jaar-
tje ouder zijn en er meer spel uit-
komt. Hier waren 6 teams van al-
le drie de basisscholen opgegeven 
(St Jozef, Pijlstaart, Schakel). Hele 
mooie rally’s en er werd ook steeds 
slimmer in de gaatjes gespeeld. Ook 
zeer talentvolle spelers gezien. De 
kleine finale was tussen twee teams 
van de St Jozefschool waarbij Jo-
zefsmash door de winst het brons 
binnen haalde. De finale was een 
Pijlstaart onderonsje. In een mooie 
strijd spannende strijd was het 
Vuurpijl 2 die net van Vuurpijl 1 wist 
te winnen en de 1e plaats behaalde. 
De groepen 5 en 6 spelen CMV ni-
veau 3. De eerste bal moet nu ge-
speeld worden om vervolgens in je 
team te worden afgevangen. Zeker 
voor groep 5 was het in het begin 
even moeilijk. Ze hadden vaak nog 
het spelletje van groep 3 en 4 in ge-
dachten en sommige vingen in hun 

bleek ook Leroy wel aanwezig maar 
niet wedstrijdfit. Martijn uit heren 2 
startte daarom in de basis.
Waar Atalante het normaal moet 
hebben van een bliksemstart, be-
gon het nu slap en gezapig. De er-
varen Haarlemse mannen  wisten 
daar wel raad mee en namen mak-
kelijk een 0-2 voorsprong in sets 
(16-25, 19-25). Na een stevige pep-
talk en met Leroy weer binnen de 
lijnen herpakte Atalante zich in de 
derde set. Het nam met een goe-
de servicedruk een 9-2 voorsprong, 
die helaas ook even makkelijk weer 
werd weggegeven, 12-13, Maar met 
name door Bas en Leroy knokte de 
thuisploeg zich terug en kwam het 
op 24-21. Set in de tas zou je den-
ken. Maar helaas, een foutservice 
en een sterke slotfase van Spaar-
nestad betekende een 0-3 achter-
stand (26-28).
Dat was een flinke domper, maar 
het siert de mannen dat ze de 
handdoek niet in de ring gooiden. 
Na een 6-9 achterstand in de vierde 
set, herpakte de thuisploeg zich en 
door enkele goede acties van Sven 
en Remco kwam Atalante met 20-
18 voor. Spaarnestad bleek ook in 
de spannende eindfase van de vier-
de set sterk, maar de Vinkeveense 
heren wisten deze keer de set wel 
binnen te halen, 25-23.

Weer een puntje tegen een team 
uit het linker rijtje. En dat is meeg-
nomen, want anders dan vorig sei-
zoen, waar de nummers drie tot en 
met tien heel dicht bij elkaar ston-
den, is er nu een duidelijke splitsing 
tussen de eerste en laatste zes op 
de ranglijst. Voor Atalante rest de 
uitdaging om kampioen te worden 
van het rechterrijtje. Daarvoor moet 
nog veel gebeuren, maar met een 
complete en fitte selectie moet dat 
zeker mogelijk zijn. Te beginnen op 
zaterdag 12 december als US 5 (al 
om 12.15 uur in Amsterdam) de te-
genstander is. Er is dus even tijd om 
alle blessures te laten herstellen.

Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
de CSW een belangrijke uitwed-

strijd tegen de meiden van Abcou-
de. Abcoude stond tweede en CSW 

derde, dus was er duidelijk span-
ning bij beide teams. CSW verloor 

Verdiende winst voor goed spelend CSW MD2 slechts eenmaal dit seizoen en dat 
was tegen Abcoude ( 3-0) dus winst 
behalen was waar de Wilnisse mei-
den voor gingen. Bij winst zou de 
tweede plaats van Abcoude worden 
overgenomen. Voldoende elemen-
ten dus voor een spannende pot 
met de 2e plaats als inzet.

De eerste helft was er echter van 
een echte wedstrijd geen sprake, de 
meiden van Abcoude waren heer 
en meester. Met technisch verzorgd 
voetbal gekoppeld een flinke doses 
energie en strijd waren ze CSW echt 
de baas. Het was aan CSW topkee-
per Seda Steenbergen te danken 
dat ze met de rust nog steeds op 0-0 
stonden. Zeker 3 zekere doelpunten 
wist ze te voorkomen met fabelach-
tige reddingen en daar wist CSW al-
leen een mooie aanval tegenover te 
zetten die door Mandy Niekus net 
werd naast geschoten. 

Donderspeech
Na een donderspeech in de rust en 
het inbrengen van de jonge E talen-
ten Tess Fokker en Marise van Rijn 
stond er ineens een heel ander CSW 

in het veld. Voor elke bal werd ge-
knokt en niemand verzaakte meer. 
Sterker nog na een kwartiertje in 
de 2e helft wist Luna van Bemme-
len te scoren op een voor haar ty-
pische wijze. Bal aan de voet en ge-
woon recht door naar het doel... 1-0.
Abcoude kwam er niet meer aan te 
pas en zeker toen Romy Bauhaus uit 
een corner schitterend de bal in een 
keer indraaide was het feest com-
pleet. 2-0. Abcoude kreeg nog een 
mooie kans in het slot van de wed-
strijd maar wederom stond de CSW 
keeper op de goede plaats en werd 
de aanval onschadelijk gemaakt. 
Het slot akkoord was wederom voor 
Romy Bauhaus die een vrije trap op 
de kruising schoot, maar omdat de 
rebound gemist werd bleef het 0-2 
voor CSW MD2. 

Een mooie en terechte overwin-
ning op Abcoude waardoor CSW 
met nog een wedstrijd te gaan op 
een mooie 2e plaats staan. Hope-
lijk kunnen ze deze mooie reeks ko-
mende zaterdag voorzetten tegen 
en bij Hertha in Vinkeveen. Aanvang 
wedstrijd 11.30 uur.
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Bijna op de helft
Regio - Als speler kijk je uit, ik ten-
minste wel, naar het begin van het 
seizoen. Een hoop wedstrijden voor 
de boeg en je uiterste best doen om 
je eigen doelen en die van het team 
te gaan halen. Is die kop er eenmaal 
dan gaat het toch al weer snel en 
soms zelfs sneller dan je denk. Kij-
kend naar de uitslagen en standen 
zie ik dat de eerste competitie helft 
er alweer bijna op zit en dat gaat 
bijna ongemerkt. Afgelopen was de 
voorlaatste wedstrijd in de 1e com-
petitiehelft en komende week zal 
duidelijk worden wie de winterkam-
pioenen zijn. In de eerste divisie 
maakt de Merel/Heerenlux 1 daar 
een goede kans op en in de twee-
de divisie timmert CenS lekker aan 
de weg. Hoe deden zij het afgelopen 
om zover te komen? De Merel/Hee-
renlux 1 had geen makkie, tegen-
stander Lutis/de Springbok doet het 
goed deze competitie. Voor de Me-
rel/Heerenlux 1 troefden John Vrie-
link (voor de 3e maal dit seizoen de 
kortste partij, ditmaal in 15 beurten) 
en Kees Griffioen, John Beets en 
Henk Doornekamp af. Alan Knight-
ly en Donny Beets van Lutis/de 
Springbok zetten dat zoveel moge-
lijk recht maar aan het eind stond en 
toch 5-4 op het bord. CenS speelde 
tegen ASM 1. De laatste doet ook 
bovenin de 2e divisie mee en daar-
mee werd het een strijd in de top. 
Dat ASM mee wil blijven doen lie-
ten zij in de wedstrijd ook zien. Geen 
punt werd cadeau gegeven. Sterker 
nog, met twee winstpartijen en goed 
spel was het eindresultaat een 4-5 
overwinning. De beide nummers 
1 hadden dus niet makkelijk maar 
hadden genoeg adem om aan kop 
van hun divisie de laatste wedstrijd 
van 1e competitiehelft in te gaan.

Verliespunten
Bar Adelhof 1 deed het lekker te-
gen de Merel/Heerenlux 2. Richard 
van Kolck verloor weliswaar, in 24 
beurten, van de al weken goed spe-

lende Piet Best maar dat waren de 
enige verliespunten voor Adelhof. 
De andere drie partijen waren, alle 
drie in 25 beurten, voor Bar Adelhof 
1,7-2. Een mooie regelmatige wed-
strijd. De Merel/Heerenlux 3 ontving 
Bar Adelhof 2. Hier was het een ge-
lijk opgaande strijd waarin Berend 
Huisingh (Bar Adelhof 2) de hoog-
ste serie van de week maakte (8 ca-
ramboles, 32%) en dat droeg er me-
de toe bij dat Bar Adelhof 2 met 
4-5 aan het langste eind trok. De 
Springbok 1 wil het maar niet luk-
ken om in de competitie overwin-
ningen binnen te slepen. De spe-
lers doen uiteraard hun best maar 
het kwartje rolt vaak de andere kant 
op. Deze week, tegen Bar Adelhof 3 
was Peter Stam in vorm en haalde 
2 punten binnen maar daarna was 
het weer over voor de Springbok, 
2-7. Stieva/Aalsmeer ontving DIO. 
DIO had de laatste weken wat min-
dere resultaten behaald. Konden ze 
dat deze keer rechtzetten? Het ant-
woord daarop is ja. Alleen Aria ten 
Cate van Stieva had kans op een ge-
lijk spel maar liet die liggen, de an-
dere partijen waren ruime overwin-
ningen voor DIO, 0-9. De Spring-
bok 2 liet het vorige week een beet-
je liggen maar stoomde deze week 
weer lekker door. Deze keer was de 
Kromme Mijdrecht 2 het slachtoffer. 
Alleen Chris Draaisma (de Spring-
bok) moest zijn 2 punten bij Martin 
Hoegee inleveren, de resterende 7 
waren voor de Springbok 2 en daar-
door staan zij inmiddels in de bo-
venste helft (of het linker rijtje) van 
de 2e divisie. The Peanutbar mocht 
de biljartkunsten tegen de Kromme 
Mijdrecht 3 laten zien. Hier een ge-
lijk opgaande strijd waarin the Pea-
nuts aan het eind van de avond 2 
partijen hadden gewonnen, 2 partij-
en verloren maar wel de meeste ca-
ramboles had gemaakt en dus met 
5-4 de overwinning in huis hielden. 
ASM 2 speelde thuis tegen de Bil-
jartmakers, einduitslag 5-4.

Op de foto van links naar rechts: Leon (Coach), Samir, Jayno, Boris, Pascal, 
Nick, Edwin (Coach) Sem, Mats, Andy, Sven & Finn

Argon E5 (najaars)kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
kon Argon E5 kampioen worden, 
maar dan moest er minstens gelijk 
gespeeld worden tegen RKDES E5. 
Het was een heel zwaar bevochten 
strijd, zo zwaar hebben we het dit 
seizoen nog niet gehad. Dat had te 
maken met de zenuwen maar zeker 
ook met de tegenstander. Zo mak-
kelijk als de rest van de wedstrij-
den dit seizoen gingen, zo moei-

lijk was deze. We hebben zelfs te-
gen een 3-0 achterstand aangeke-
ken. Maar complimenten voor alle 
jongens en de coaches, de ploeg is 
blijven vechten !!! Het zijn niet alleen 
goede voetballers maar mentaal zijn 
ze ook sterk. Het resultaat mocht er 
zijn, een mooie 4-4 hebben we er-
uit gesleept en dat was genoeg voor 
het kampioenschap. Gefeliciteerd 
allemaal.

Argon en ’s-Gravenzande 
in evenwicht
Mijdrecht - Als twee ploegen voor-
afgaand aan een wedstrijd een ge-
lijkaantal punten hebben gehaald 
na 10 wedstrijden en een bijna gelijk 
doelsaldo, dan kun je een wedstrijd 
in evenwicht verwachten. Dat werd 
de ontmoeting tussen Argon en de 
voormalige hoofdklasser dan ook, al 
was het wel een ontmoeting tussen 
ploegen met een verschillend tac-
tisch concept. Waar de gasten wat 
meer aanvallend dachten, speelde 
Argon net als enkele keren eerder 
dit seizoen vanuit een gesloten ver-
dediging en mikte men aanvallend 
op de impulsen van het duo Jes-
se van Nieuwkerk en Syrano Morri-
son. En gezien het aantal mogelijk-
heden, dat Argon zich op deze ma-
nier met name in de eerste helft wist 
te scheppen, was dit zeker geen on-
terechte keuze.

Vrije trap
Al na 2 minuten spelen leverde een 
in tweede instantie voor het doel 
gebrachte vrije trap van Floris Mul-
der een mogelijkheid op voor Jesse 
van Nieuwkerk, maar de spits kon 
de bal niet op de juiste wijze con-
troleren en zag het leer naast het 
doel van doelman Koning over de 
lijn gaan.
Daarna was er langere tijd weinig 
activiteit voor de doelen te zien, de 
gasten wisten de Mijdrechtse ver-
dediging niet echt in het nauw te 
brengen, maar aanvallend kon Ar-
gon er evenmin doorkomen en de 
paar keer dat met name de snelle 
Syrano Morrison er door wist te bre-
ken, was zijn eindpass onvoldoende 
zuiver om een van zijn medespelers 
te bereiken. Pas na een half uur spe-
len was er wel een gevaarvolle uit-
braak van de rechterspits, maar nu 
koos hij schuin voor het doel voor de 
verkeerde optie door zelf te schie-
ten, waar twee van zijn teamgeno-
ten in schietpositie voor het doel 
stonden. 

Defensie
Enkele minuten later slaagde mid-
denvelder van Meerten er in, door 
de Argon defensie te breken, maar 
de alert reagerende Romero Antoni-
oli wist de bal voor zijn voeten weg 
te grissen. De grootste kans van 
de eerste speelhelft viel vijf minu-
ten voor rust te noteren, toen Jesse 
van Nieuwkerk over rechts door wist 
te komen, maar zijn zuivere voorzet 
bleek aan Syrano Morrison niet be-
steed, vanaf 5 meter slaagde hij er 
niet in de bal binnen de palen te 
mikken. In de laatste minuut voor de 
thee was ’s-Gravenzande nog een 
keer gevaarlijk, maar de inzet van 

Broos verdween via de achterkant 
van de paal richting vangnet.
Ook direct na rust was Argon als 
eerste gevaarlijk, maar de inzet 
van de opgekomen Wouter Win-
ters werd door een verdedigend li-
chaam net voor instormende Argo-
nauten geblokt, waarna de twee-
de voorzet geen gevaar oplever-
de. Daarna ontspon zich een wed-
strijd, waarin de gasten meer en 
meer het spelbeeld bepaalden, zon-
der dat dit echter tot echte doelkan-
sen leidde. Een kopbal van Broos in 
minuut 51 werd door Romero Anto-
nioli tot hoekschop verwerkt, daarna 
duurde het tot ruim halverwege de 
tweede rondgang dat er weer echt 
doelgevaar was. Na een zeer on-
gelukkige handsbal van Roy Verka-
ik net buiten het strafschopgebeid 
besloot scheidsrechter Annegarn 
tot een vrije trap, die door de ster-
ke middenvelder Koeleman hard en 
goed werd ingeschoten. Tot geluk 
van de thuisploeg vloog de bal ech-
ter via binnenkant kruising het veld 
weer in, hier kwam mogelijk het ge-
luk van een goede doelman om de 
hoek kijken.

Voorsprong
Tien minuten voor tijd kwam Argon 
eigenlijk verrassend op voorsprong 
toen goed werd geprofiteerd van 
weifelend ingrijpen in de verdedi-
ging van ’s-Gravenzande. De cross-
pass bereikte Syrano Morrison, die 
met een steekballetje Jesse van 
Nieuwkerk bereikte. De uitlopen-
de doelman werd door de lange be-
nen van de spits verrast, de bal ging 
langs hem heen en de Mijdrechtse 
spits zorgde voor het laatste zetje 
om de score te openen, 1-0.
’s-Gravenzande zette meteen een 
extra aanvaller in en zette meer druk 
op de verdediging, die ondanks en-
kele moeilijke situaties toch over-
eind leek te blijven. Echter, vijf mi-
nuten voor het einde van de wed-
strijd werd een voetballende oplos-
sing gezocht, waarbij de bal plots 
voor de voeten van aanvaller terecht 
kwam. Met een schuiver via binnen-
kant paal wist hij ditmaal Romero 
Antonioli wel te verschalken, waar-
mee de eindstand niet geheel on-
verdiend op 1-1 werd bepaald.
Beide ploegen blijven de plek in de 
kopgroep vast houden, al zagen zij 
koploper Nootdorp (dat directe be-
lager Voorschoten ’97 met 4-0 terug 
wees) wel uitlopen naar een voor-
sprong van 3 punten. Zaterdag gaat 
Argon op bezoek bij Valken ’68 in 
Valkenburg bij Katwijk om daar te 
proberen de fraaie positie te hand-
haven. Foto: sportinbeeld.com

Atlantis E2 behoudt 
koppositie
Mijdrecht - Zaterdag 28 novem-
ber speelde Atlantis E2, gesponsord 
door Petra’s praktijk (gewichtscon-
sulent, coaching en massages) de 
vierde wedstrijd in de zaal. Het team 
had tot nu toe de voorgaande drie 
wedstrijden gewonnen en stond op 
de eerste plaats in de poule. Dit keer 
kwam Madjoe E2 uit Rijnsburg op 
bezoek. Madjoe had één wedstrijd 
minder gespeeld maar hun twee 
wedstrijden met ruime cijfers we-
ten te winnen. Een geduchte tegen-
stander. Er werd deze week dan ook 
hard getraind om de eerste plaats te 
behouden. Atlantis heeft als team 
gespeeld en dit heeft geresulteerd 
in een overtuigende overwinning 
van 11-1. Er heerste een gezonde 
spanning bij de spelers van Atlantis. 
David den Boer, Sander Vis, Mariska 
Gaiser en Vera Klijn zaten er bij de 
warming-up en inschieten al goed 
in. Dit was een goed voorteken. Ook 
de coaches Lynn Loman en Melis-
sa van der Stap gingen de wedstrijd 
vol vertrouwen in. De scheidsrech-
ter gaf het beginsignaal aan en At-
lantis ging gelijk goed en scherp de 
wedstrijd in. David den Boer wist 
dan ook snel drie keer achter elkaar 
de korf te vinden. Een goed begin 
is het halve werk. Atlantis bleef ge-
duldig spelen, onderschepte ballen 
en zette goede aanvallen neer. De 
stand werd verdubbeld door doel-
punten van Sander Vis (2x) en Ma-
riska Gaiser. Madjoe kreeg voldoen-
de kansen maar wist deze niet af 
te ronden. Atlantis was niet meer 

de stoppen en ging met een ruime 
voorsprong van 7 – 1 de rust in.

Trainster
Trainster van Atlantis E2, Janneke 
van Ginkel, kwam het team aanmoe-
digen en had gezorgd voor manda-
rijntjes in de rust. Dit moest zorgen 
voor de overwinning. Al stond Atlan-
tis ruim voor, de felheid en scherp-
te van de eerste helft moest doorge-
zet worden om de punten binnen te 
halen. Er werden minder doelpunten 
gemaakt, maar Atlantis liet zien als 
team weer gegroeid te zijn. Maris-
ka Gaiser, Sander Vis en David den 
Boer wisten nog te scoren, prachtig 
aangegeven door Vera Klijn, om zo 
verder uit te lopen op Madjoe. De 
uiteindelijke uitslag was: 11-1. De 
doelstelling is behaald. Het team 
staat nog steeds ongeslagen op de 
eerste plaats. De trainers en coa-
ches zijn dan ook super trots op de-
ze toppers. Er werd nog een over-
winningsfoto gemaakt met sponsor 
Petra Taal van Petra’s praktijk. Het 
team heeft nu een week vrij om zich 
ultiem voor te bereiden op de wed-
strijd over twee weken tegen OVVO 
E3. Ook OVVO heeft één wedstrijd 
minder gespeeld maar alle drie hun 
wedstrijden ruim weten te winnen. 
Atlantis gaat er alles aan doen om 
de ongeslagen status te behou-
den. Iedereen is van harte welkom 
het team aan te moedigen naar de 
overwinning op zaterdag 12 decem-
ber om 10.00 uur in de OVVO-hal in 
Maarssen. 

Zwarte Pieten bij
Judoschool Blaauw
Wilnis – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van zwarte Pieten. Vrijdag-
avond 27 november en zaterdagoch-
tend 28 november werden de jon-
ge judoka’s van Judoschool Blaauw 
tijdens de les verrast door een be-
zoek van 5 zwarte Pieten. De kinde-
ren in de leeftijd van 4 t.m 9 jaar heb-
ben aan de zwarte Pieten hun judo-
kunsten laten zien. Tijdens dit ver-
rassingsbezoek hebben de kinderen 
ook met de Pieten sinterklaasliedjes 

gezongen en spelletjes gedaan. Na-
dat de groepsfoto was genomen kre-
gen alle kinderen van de zwarte Pie-
ten pepernoten. Na een afscheids-
lied gingen de zwarte Pieten weer 
weg en kwam er een eind aan de 
onverwachte maar heel gezellig be-
zoek van de zwarte Pieten. Nadat de 
zwarte Pieten weg waren gingen de 
kinderen weer verder met de les. Wilt 
u meer informatie over judo bij judo-
school Blaauw kijkt u dan eens op de 
site www.judoschoolblaauw.nl.

Atlantis 1 komt in vorm
Mijdrecht - Het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 speelde op 
28 november een thuiswedstrijd in 
sporthal de Phoenix te Mijdrecht. 
Op het programma stond de wed-
strijd tegen Fluks die werd geleid 
door R. de Bruin als scheidsrechter. 
Met het talrijk aanwezige publiek 
en de goede trainingen van afge-
lopen weken stond het eerste team 
van Atlantis goed gemotiveerd aan 
de start van de wedstrijd, waarbij 
de bal gesponsord werd door Muijs 
Vishandel te Mijdrecht. Met het ver-
lies van vorige week met één punt 
verschil was Atlantis zeer gedre-
ven om deze week weer met goe-
de moed te starten aan de wedstrijd 
tegen Fluks 1 uit Noordwijk. Het feit 
dat Fluks op een laatste plek staat 
in de competitie, en Atlantis op plek 
5, betekende gedreven teams die al-
les op alles zetten om voor de winst 
te gaan. Het vak startend in de aan-
val bestond uit Janneke van Ginkel, 
Melissa van der Stap, Lars Kuijlen-
burg en Maarten Helsloot en daar-
naast in het startende verdedigende 
vak Heleen Haspels, Sharon Moen, 
Berry de Jong en Robin van ‘t Schip. 
Bij de start van de wedstrijd leek het 
Fluks te zijn die de overhand had, 
maar Atlantis had al snel door dat 
dit niet hetgeen was waarvoor Fluks 
gekomen was. Die punten zouden in 
Mijdrecht blijven was het doel! Met 
een gelijk oplopende stand naar 
4-4, begon Atlantis de duels te win-
nen en wist het team uit Mijdrecht 
de wedstrijd naar hun hand te zet-
ten. Met doelpunten, waaronder een 
aantal strafworpen, kwam Atlantis 
na scores van Sharon Moen en Jan-
neke van Ginkel op een voorsprong 
van 7-5. Er werd een lange tijd aan 
beide kanten zeer sterk verdedigd 
waardoor er geen doelpunten vielen 

aan beide kanten. Invaller Robin van 
‘t Schip liet zien waar hij voor geko-
men was, namelijk een mooi doel-
punt scoren, gecreëerd uit een per-
fecte trainingsoefening. 
Met een ruststand van 8-5 in het 
voordeel van Atlantis moest de 
wedstrijd bepaald gaan worden 
door het doelpunten verschil nog 
verder uit te breiden. Hetgeen coach 
Aad Witteman wilde gebeurde ook, 
korte kansen werden afgemaakt en 
de concentratie bij Atlantis bleef 
bestaan. Verdedigend stond Atlan-
tis gefocust te korfballen, daar waar 
Fluks fouten ging maken. Met doel-
punten van Lars Kuijlenburg, Berry 
de Jong en Heleen Haspels kwam 
het doelpunten verschil al snel op 
14-7 en was het duidelijk dat Atlan-
tis de sterkere partij was. Met nog 
een aantal minuten op de klok bleef 
er maar gescoord worden en straal-
de het er bij Atlantis af dat de pun-
ten sowieso in Mijdrecht moesten 
blijven. Janneke van Ginkel zorgde 
voor nog twee doelpunten en Fluks 
miste strafworpen. Dit maakte dat 
een stand van 16-8 met nog drie mi-
nuten op de klok, de wedstrijd geen 
spannend had. Melissa van de Stap 
was er toch niet helemaal klaar mee 
en maakte een schitterend eind-
doelpunt op naam van Atlantis. Dit 
zorgde voor een zeer terechte over-
winning op naam van het door Ra-
bobank gesponsorde Atlantis 1.
Mede door het team van de week 
(de E1) en alle aanmoediging van 
het publiek gaat Atlantis komende 
twee weken weer hard trainen om 
op 12 december de volgende com-
petitie wedstrijd in dezelfde vorm te 
spelen als tegen Fluks. Op 12 de-
cember wordt er om 14.45 uur tegen 
Koveni 1 in Nieuwegein gespeeld. 
Alle aanmoediging is welkom!






	49_ED2_PAG03
	49_ED2_PAG05
	49_ED2_PAG07
	49_ED2_PAG09
	49_ED2_PAG11
	49_ED2_PAG13
	49_ED2_PAG15
	49_ED2_PAG17
	49_ED2_PAG18



