
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Auto over de kop
Mijdrecht - Vrijdagavond jl. is 
een auto over de kop gesla-
gen op de Rendementsweg in 
Mijdrecht. De bestuurder raak-
te hierbij licht gewond. Rond 
half elf reed de automobilist 
een parkeerterrein af, maart 
raakte daarbij in de berm lig-
gende grote witte verkeerskei. 
Hierdoor sloeg de wagen over 
de kop en kwam tegen een lan-
taarnpaal stond stilstand. De 
vermoedelijk oorzaak is mist en 
snelheid. 

Verdachten 
aangehouden

Wilnis - In de nacht van don-
derdag op vrijdag jl. zijn er in 
Wilnis, twee verdachten aan-
gehouden in verband met een 
inbraak in de Wilnisse Dorps-
straat. Rond 2.45 uur kreeg 
de politie een inbraak melding 
binnen. Bij aankomst bleken 
de inbrekers verdwenen, maar 
naar .een zoektocht op de Wil-
nisse Zuwe en De Baan werden 
er twee verdachte aangehou-
den. Een getuige gaf aan dat er 
nog een derde persoon gezien 
was, maar die heeft de politie 
niet meer kunnen vinden. 

Kerstmarkt 
Careyn Maria 

Oord
Vinkeveen - Op dinsdag 12 
december is de jaarlijkse kerst-
markt van Careyn Maria Oord 
in Vinkeveen.Net als elk jaar 
kunnen bezoekers zich bij een 
van de vele kraampjes weer la-
ten verwennen met warme wa-
fels, chocolademelk en zelfge-
maakte erwtensoep en ligt er 
weer een keur aan artikelen 
uitgestald om de kerstdagen 
mee op te fl euren. Bezoekers 
kunnen in de ochtend genieten 
van pianist Warno Rutink en la-
ter op de dag van het Passion 
Dickenskoor dat met Christmas 
Carrols en andere liederen u in 
de echte kerstsfeer brengt. U 
bent van harte welkom op on-
ze kerstmarkt. Dinsdag 12 de-
cember, 10.00-16.00 uur. Ca-
reyn Maria Oord, Herenweg 69, 
Vinkeveen
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

Kerst�positie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: omg. Schelling, Goudenreaal (250 kranten)

Vinkeveen: omg. Gruttolaan en Snippenlaan (400 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: omg. Schelling, Goudenreaal (250 kranten)

welkom
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Verontruste burger vraagt: 

“Zijn de 12 zandeilanden 
gegarandeerd veilig?”
Vinkeveen – Wilbert van Waes uit 
Vinkeveen, maakt zich grote zorgen 
over de veiligheid van de 12 zandei-
landen in de Vinkeveense plassen. 
In een open brief stelt hij: 
“Ten aanzien van veiligheid van de 
12 zandeilanden zijn er zorgen over 
de stabiliteit van de oevers en het 
talud van de put. Er is op dit mo-
ment geen actueel inzicht in het 
huidige talud en de opbouw van het 
talud (onderverdeeld in stevige on-
dergrond en eventueel los bezon-
ken slib). Het betreft hierbij inzicht 
in de grond mechanische eigen-
schappen van de bodem en onder-
grond (mede afhankelijk van de sa-
menstelling van de zandlaag, grof of 
fi jn zand, rond of hoekig etc.) wordt 
de stabiliteit van de zandlagen be-
invloed. Mogelijk al bij het huidige 
rustige recreatieve gebruik, verder-
gaande erosie, maar bij  verande-
ring van het gebruik van de zand-
eilanden als gevolg van inbreuk op 
de bovenlagen, trillingen etc. kun-
nen plotselinge vergaande instabi-
liteit veroorzaken. 

Verschuiving
De zorg gaat uit naar de kans op ta-
ludschuivingen. Deze kunnen lei-
den tot persoonlijk letsel of materi-
ele schade. Een voorbeeld, heeft al 
eerder plaatsgevonden op de Vin-
keveense Plassen bij het verdwijnen 
van zandeiland 8, en recent elders 

in Nederland waar sprake is van 
een instabiele oever en talud van 
een voormalige zandwinning be-
treft het geval ‘Veense Put’ in Veen 
(Noord-Brabant). Aangedrongen 
wordt op een onafhankelijk geo-
technisch onderzoek naar de stabi-
liteit van de oevers en taluds van de 
put uitgevoerd door een gerespec-
teerd en onafhankelijk onderzoeks-
instituut zoals TNO of Fugro
 
Huidige functie 12 zandeilanden
De zandeilanden werden gereali-
seerd in het omliggende land te be-
schermen tegen de golfslag die de 
diepe deel va de plas kan ontstaan. 
Om te voorkomen dat het achter-
land langzaam richting het zandgat 
schuift. De plas is zeer diep: diepste 
punt lag in de jaren 1970/80 op 60 
– 75 meter. Door de steilte van de 
oevers op enkele punten, volgens 
leden van de duikvereniging soms 
verticaal, vindt afkalving plaats. Ex-
perts zeggen hierover dat hierdoor 
zijn extra maatregelen noodzakelijk 
zijn. De huidige diepte van de Noor-
derplas  wordt door duikers aan-
merkelijk minder ingeschat. Een re-
cente kaart met de huidige bodem-
dieptes is NIET beschikbaar. De bo-
demdiepte wordt op dit moment in-
geschat op ca. 50 meter. De vraag 
dient, door middel van nader onder-
zoek, te worden beantwoordt waar 
dit suppletie materiaal van afkom-

stig is. Betreft het zwevende turf-
deeltjes die op grotere diepte tot 
rust komen en afzinken, of is het 
een afkalving van de zeer steile on-
derwateroevers, of zijn de zandla-
gen als geheel onder de omgeving 
van de Vinkeveense Plassen aan 
het schuiven zoals werd veronder-
steld bij de argumentatie van de 12 
zandeilanden.

Trillingen
Wat betreft de steile helling en de 
processen die zich daar kunnen af-
spelen al gevolg van verstoring (zo-
als trillingen). De steile helling van 
de 12 zandeilanden zullen naar ver-
wachting boven de 15% liggen. Dat 
is enorm! En die turbidiet-stromen 
(Zoals ze in de geologie worden ge-
noemd) hebben zodra deze in be-
weging komen ook nog een zeer 
sterke erosieve werking; het is im-
mers ‘zwaar’ water, door al dat se-
diment in suspensie. Vergelijk het 
met een sneeuwlawine wat kracht 
betreft.  
In het kader van de MER dient er 
niet bewezen te worden dat de hui-
dige situatie onveilig is, maar er 
dient op basis van onderzoek aan-
getoond te worden dat de huidige 
situatie bij het huidige en eventueel 
voorgenomen veranderde gebruik 
van de zandeilanden gegarandeerd 
veilig is”, was getekend Wilbert van 
Waes.

CDA: 

“Wat gebeurd er met (bijna) 
leegstaande Trekvogel”

Ook deze school is eind van 
het school jaar dicht.

Mijdrecht - Aan het eind van dit 
schooljaar komt een eind aan het 
bestaan van de openbare basis-
school “De Trekvogel”. Het be-
stuur van het openbare basison-
derwijs heeft er bewust voor geko-
zen alle onderwijsactiviteiten in de 
wijk Twistvlied te verplaatsen naar 
de Molenlandschool. Dat betekent 
dat bijna alle leerlingen in de toe-
komst de drukke Hoofdweg moeten 
oversteken. Het zou te duur zijn om 
de school open te houden met een 
dalend aantal leerlingen. Daarmee 
komt een eind aan meer dan 35 jaar 
basisonderwijs in de wijk Twistvlied. 
Kortom, opnieuw leegstand van een 
schoolgebouw in de gemeente. Wat 
gaat er met het schoolgebouw van 
“De Trekvogel” gebeuren? Ook in 
dit geval zijn de buurtbewoners nog 
niet geïnformeerd of op de hoog-
te van toekomstige ontwikkelin-
gen. Volgt ook hier een periode van 
langdurige leegstand en verloede-
ring, zoals zich die al veel vaker eer-
der voordeed bij andere voormalige 
schoolgebouwen in de gemeente? 

Overleg en communicatie
Rein Koon, fractievoorzitter van het 
CDA in de gemeenteraad, vindt 
dat er snel duidelijkheid moet ko-
men. “De buurt heeft er recht op om 

vroegtijdig te weten wat er gaat ge-
beuren en het lijkt me in deze tijd 
vanzelfsprekend dat de gemeen-
te proactief optreedt en het initia-
tief neemt. Je mag verwachten dat 
de gemeente het er niet bij laat zit-
ten. Ik ken helaas geen eerdere si-
tuaties, waarin sprake was van een 
goed voorbeeld in het overleg en 
de communicatie met de buurt. Ik 
kan me heel goed voorstellen dat 
het wijkcomité Twistvlied wel idee-
en heeft, maar de basis moet bre-
der zijn. Waarom belegt de gemeen-
te niet op korte termijn een bijeen-
komst met de buurtbewoners om 
hun wensen te inventariseren?”

Vervolg elders in deze krant.

Rein Kroon CDA: ‘Er moet snel 
duidelijkheid komen’

De Ronde Venen - Met trots en 
enthousiasme heeft VVD De Ron-
de Venen VVD-kandidatenlijst voor 
de komende verkiezingen gepre-
senteerd! De lijst wordt aange-
voerd door Alberta Schuurs (Wil-
nis). Alberta is wethouder en wil 
zich ook voor de komende raadspe-
riode graag voor dit ambt beschik-
baar stellen. Haar kennis, kunde en 
enthousiasme blijven hierdoor ge-
borgd voor De Ronde Venen. De lijst 
vervolgt met:
-  Sandra Vreugdenhil (Vinkeveen). 

Sandra is fotograaf en sinds 
2016 fractie assistent en heeft 
zodoende al inhoudelijke kennis 
en ervaring opgedaan. 

- Bart Richter (Mijdrecht) Bart is 
professional op gebied van in-
tegrale veiligheid, crisisbeheer-
sing & brandweer en maat-
schappelijk/ politiek zeer betrok-
ken. Als brandweervrijwilliger is 
hij 25 jaar actief geweest binnen 
De Ronde Venen en hierdoor ge-
worteld in de samenleving. 

- Rudolf van Olden (Abcoude). 

Rudolf is arts en werkzaam in de 
farmaceutische industrie. Hij is 
ons langstzittend raadslid en wil 
zichzelf graag als nestor inzetten 
voor de fractie. 

- Morad Bouslimane (Mijdrecht). 
Morad is als Traffi c en Productie 
Specialist werkzaam bij een gro-
te Nederlandse bank en de jong-
ste op de lijst. 

- Rob Evers (Wilnis). Rob heeft een 
bureau voor het begeleiden van 
managementteams. Hiernaast 
is hij reserveoffi cier b.d. en Af-
ghanistan veteraan, ondersteun-
de daar kleine ondernemers en 
zette zich onlangs nog in voor 
vluchtelingen. Sinds september 
is hij lid van de gemeenteraad. 

- Michel van Dijkman (Wilnis). Mi-
chel is directeur Marketing & 
Sales bij een ICT bedrijf. Hij zet 
zichzelf graag in voor de maat-
schappij, bijvoorbeeld als vrij-
willig secretaris bij de Lionsclub 
Mijdrecht/Wilnis. 

Foto Marco Bakker

VVD presenteert 
verfrissende kandidatenlijst
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON
Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
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130e jaargang

OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Kienen
Regio - Op zaterdagavond 9 de-
cember organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur. Op deze 
avond kunt u weer vele mooie prij-
zen winnen, of als hoofdprijs een 

van de bekende enveloppen. Of in 
elke ronde een tas met boodschap-
pen, ons groentewinkeltje en nog 
veel meer leuke prijzen. 
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen.

Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!   
Regio - Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulentenprak-
tijk Slimness was weer een suc-
ces! Hier zijn de winnaars Marco 
uit Nederhorst den Berg en Janice 
uit Mijdrecht weer het levende be-
wijs van. Marco verloor 13,2 kilo en 
Janice 11,6 kilo tijdens de cursus 
van 10 weken. De meeste resulta-
ten van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website. Woens-
dag 17 januari starten er weer nieu-

we groepen. De 1e groep start om 
19.00 en de 2e om 20.30. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Wil 
je meer informatie? Dat kan via de 
website slimness.nl ga naar afvallen 
in groepsverband. Opgeven? Vul het 
registratieformulier in of bel 0297-
765027 en vraag eventueel een vrij-
blijvende intake aan of kom zater-
dag 16 december tussen 09.00 en 
14.00 naar de open dag. Zie ook ad-
vertentie elders in deze krant. 

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183

Vanuit ons kamerraam op één 
hoog, hebben we een prachtig 
zicht op een grote conifeer bij 
de buren; waarschijnlijk een Le-
vensboom. In deze boom zit in-
derdaad volop leven. Het is een 
heel gedoe tussen de takken van 
in- en uitvliegende vogels. Vin-
ken en groenlingen doen zich 
tegoed aan zaden in de kegels. 
Mezen zoeken insecten, spinne-
tjes en torretjes, tussen het loof 
en onder de schors. Hun spit-
se snaveltjes zijn daarop ge-
bouwd. Deze week werden we 
verrast door het rusteloos heen 
en weer flitsen tussen de tak-
ken, van een heel klein groe-
nig vogeltje met een geel kuifje: 
een goudhaan. Het kleinste vo-
geltje van Europa, met een leng-
te van 8,5 cm en minder dan 5 
gram zwaar. Zijn snaveltje is nog 
dunner en spitser dan dat van 
de mezen en hij kan uit de klein-
ste groefjes onder de schors zijn 
insecten en spinnetjes peute-
ren. Hij moet per dag minstens 
zijn eigen lichaamsgewicht eten, 
om in leven te blijven. In de kor-
te winterdagen is het een he-
le klus om daarmee voor donker 
klaar te zijn. Om energieverlies in 
de nacht tegen te gaan, slapen 
ze dicht opeen; zetten hun ve-
ren bol en laten hun eigen tem-
peratuur nog enkele graden zak-

ken om minder warmte te verlie-
zen. Ze kunnen de kou goed ver-
dragen, tot min 30 graden zelfs; 
als er maar voldoende voedsel is. 
Bij voorkeur leven en foerageren 
ze in de toppen van naaldbomen. 
Je ziet ze amper, maar als je jon-
ge oren hebt kun je hun ijle, ho-
ge zang goed herkennen. In de 
winter sluiten ze zich vaak aan bij 
mezengroepen en komen zo ook 
in onze tuinen terecht. Ze zijn 
monogaam. Waarschijnlijk heb-
ben ze, door het strakke eet-regi-
me, geen tijd om vreemd te gaan. 
Het vrouwtje selecteert haar man 
op de kleur van zijn geeloran-
je kruin; hoe feller hoe beter. De 
ouders bouwen samen een nest-
je van mos en korstmos, bij el-
kaar gehouden door spinrag en 
bekleed met haren en veertjes. 
Bolrond, om alle 7 tot 12 eieren 
(1 cm en 0,7 gram) warm te hou-
den. Een nieuw legsel wordt niet 
zelden al geproduceerd in een 2e 
nest, als de vader de eerste jon-
gen nog aan het voeden is. Al-
les om te zorgen voor voldoende 
nageslacht om de 80% sterfte te 
compenseren. Laten we dan toch 
maar wat meer coniferen planten 
in onze tuinen om ook dicht bij 
huis van deze prachtige vogeltjes 
te kunnen genieten.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Wat flitst daar door de 
boom?

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Ballon van Ace 
Peek gevonden
De Ronde Venen - Op 15  septem-
ber 2017 was het feest op kinder-
dagverblijf Ministek in Wilnis. 

Ter ere van het 25-jarig bestaan was 
er een gezellig feest. Aan het eind 
van de middag mochten alle kinde-
ren een rode ballon met een kaart-
je eraan loslaten. De ballon van Ace 
Peek is helemaal in Stroe gevonden. 
Daarom kreeg hij uit handen van 
pedagogisch medewerkster San-
dra, vorige week een prentenboek 
uitgereikt. 

Kerstsfeer in de Woudreus
De Ronde Venen - Op woensdag 
13 december organiseert NME-
centrum De Woudreus een gezellige 
kerstactiviteit voor de hele familie. 
Onder het genot van warme choco-
mel en de geur van verse dennen-
naalden kunnen kinderen tussen 
14.00 tot 16.00 uur een krans of ta-
felstukje maken. Voor deze laatste 
activiteit in ons jubileumjaar kun-
nen ook (groot)ouders zich inschrij-
ven. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen 
ook alleen komen. Deelnamekos-
ten zijn 5,- euro per persoon. Kor-

ting voor minderdraagkrachtigen 
is mogelijk (aanvraag via de mail:  
nmederondevenen@odru.nl). 

Natuurclub
Als buiten struinen meer wat voor 
jou is kun je na de kerstvakantie 
ook meedoen aan de natuurclub op 
woensdagmiddag. 

Opgeven kan tot 11 december via 
de website www.dewoudreus.nl. 
Adres: Pieter Joostenlaan 28a (ach-
ter de Willisstee), 3648 XR Wilnis.

Pietenochtend op Kids College 
Wilnis - Vrijdagochtend 1 decem-
ber was het een gezellige drukte bij 
de onderbouw van Kids College. De 
kinderen van groep 1 t/m 4 hadden 
pietenochtend. Met als doel natuur-
lijk een gezellige ochtend, maar ook 
het behalen van een pietendiploma. 
In groepjes gingen de kinderen een 
parcours af. Er werd geknutseld, 
geschminkt, geluisterd naar een 

verhaal over Pietje Verliefd, spelle-
tjes gedaan en de kinderen moes-
ten “echt” het dak op om pakjes in 
de schoorsteen te doen. Wat een 
verrassing dat Sinterklaas ook nog 
twee van zijn Pieten had gestuurd 
om te zien hoe goed de hulppietjes 
van Kidscollege het deden. Uiter-
aard hebben alle kinderen een wel-
verdiend pietendiploma gekregen!

Kom kennnismaken 
Seniorenpartij De 
Ronde Venen
De Ronde Venen – Senioren-
partij De Ronde Venen is een 
nieuwe lokale partij, die mee-
doet aan de Gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2018. Zij 
organiseren kennismakingsbij-
eenkomsten in alle kernen van 
De Ronde Venen. Deze keer 
vindt de bijeenkomst plaats in 
’t Oude Parochiehuis, Bozen-
hoven 152 in Mijdrecht. De bij-
eenkomst wordt gehouden op 
woensdag 13 december. Aan-

vang is 14.00 uur. Tijdens de-
ze bijeenkomsten wil de partij 
zich voorstellen en in gesprek 
gaan met de senioren uit de ge-
meente. Onder het genot van 
een kopje koffie/thee wil de par-
tij de politieke ideeën met geïn-
teresseerden delen. Tevens wil-
len zij van de inwoners horen, of 
zij nog aanvullingen hebben op 
hun verkiezingsprogramma. Ie-
dere belangstellende is van har-
te welkom. 

Vrijeschoolonderwijs
Oud-Mijdrechtenaar aan 
het woord
Mijdrecht - Wat is het idee ach-
ter vrijeschoolonderwijs? Waarom 
is het vormgegeven zoals het is? En 
wat maakt het verschil met regu-
lier onderwijs? Op woensdagavond 
13 december organiseert het Initi-
atief Vrije School Groene Hart voor 
belangstellenden een thema-avond 
over vrijeschoolonderwijs in de bi-
bliotheek van Mijdrecht. Michiel 
van Gent, opgegroeid in Mijdrecht, 
zal een lezing geven over het mens-
beeld achter vrijeschoolonderwijs. 
Meer informatie op vrijeschoolgroe-
nehart.wordpress.com. De Initiatief-
groep Vrije School Groene Hart or-
ganiseert op woensdag 13 decem-
ber een thema- avond over het initi-
atief voor een vrijeschool in de om-

geving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn. 
Michiel van Gent, opgegroeid in 
Mijdrecht en inmiddels leraar in het 
vrijeschoolonderwijs op een middel-
bare school in Delft en aan de Vrije-
school Pabo te Leiden geeft een le-
zing met als titel: “Het mensbeeld 
achter vrijeschoolonderwijs”. De le-
zing gaat over het ontstaan van de 
vrijeschool en hoe die in deze tijd 
een plaats kan vinden. Hiernaast 
is er praktische informatie over het 
initiatief voor een vrijeschool en 
ruimschoots gelegenheid tot vra-
gen stellen. Bibliotheek Mijdrecht, 
Doctor J. van der Haarlaan 8, inloop 
19.45 uur, start 20.00 uur. Graag 
aanmelden via vrijeschoolgroene-
hart@gmail.com.

Dickenskoor op de 
kerstmarkt in Maria-Oord
Vinkeveen - Careyn Maria-Oord 
houdt op dinsdag 12 december de 
jaarlijkse kerstmarkt!  Veel mensen 
zien er al naar uit, want het wordt 
weer gezellig! Er zijn veel leuke 
kraampjes met allerlei mooie artike-
len om uw donkere decembermaand 
mee op te fleuren. Natuurlijk kunt u 
zich ook laten verwennen met war-
me wafels, chocolademelk en zelfge-

maakte erwtensoep. Bezoekers kun-
nen ‘s morgens genieten van pianist 
Warno Rutink . ’s Middags is het in 
Dickenskleding gehulde Dickens-
koor van Passion aanwezig om u met 
sfeervolle klanken te verwelkomen 
en verwarmen. De kerstmarkt wordt 
gehouden van 10.00 tot 16.00 uur op 
het terrein van Maria-oord, Heren-
weg 69 in Vinkeveen.
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Tjitze’s Sinterklaasfeest 
weer groot succes
De Ronde Venen - Dinsdag 28 no-
vember was het zover. Uit de hele 
Ronde Venen kwamen 163 alleen-
gaande ouderen bijeen om een ou-
derwets Sinterklaasfeest te vieren. 
Bijna 85 ouderen werden thuis op-
gehaald en keurig voor de deur af-
geleverd bij het Apollohotel in Vin-
keveen. Eenmaal binnen werden de 
ouderen onthaalt door 2 zwarte pie-
ten die ze de weg wezen in de gro-
te zaal. Midden in de zaal een po-
dium met een Sinterklaasstoel en 
verschillende surprises. Het beloof-
de een gezellige middag te worden! 
Gezeten aan tafels van 8 personen 
moesten de ouderen gelijk aan de 
slag, maar niet voor Sinterklaas met 
een heleboel maatschappelijke sta-
ge Pieten zijn intrede had gedaan. 
Uit alle kelen klonk natuurlijk “SIn-
terklaasje kom maar binnen”. Op 
het scherm verschenen een aantal 
rebussen en de winnaar mocht, tot 
grote hilariteit, een liedje bij Sinter-

klaas komen zingen. De stemming 
zat er gelijk goed in.

Suprise
Dat werd helemaal duidelijk toen 
de volgende surprise werd uitge-
pakt: Zanger Thomas Oudshoorn 
zette gelijk de polonaise in, waarbij 
Sinterklaas en de Pieten snel volg-
den. De Hoofdpiet waagde zelfs een 
quick-stepje en dat was zeker niet 
de eerste keer… 

Daarna volgenden nog scrabble 
met chocoladeletters en peperno-
ten pong, waarbij er zelfs hier en 
daar vals spel werd geconstateerd. 
De heerlijke advocaatjes, bitterbal-
len en natuurlijk de pepernoten en 
banketletters vonden gretig aftrek 
en voor ze het wisten was het tijd 
voor Sinterklaas om weer afscheid 
te nemen. Maar niet voordat de pie-
ten aan alle gasten een heerlijke 
chocoladeletter hadden uitgedeeld.

Laatste kerstexpo 
Museumboerderij Jan Makkes
Velserbroek – Op de boerderij 
waar Jan Makkes leefde en werk-
te is nog één keer een kerstexposi-
tie met onder meer niet eerder ver-
toond werk. Het gaat om diverse 
pentekeningen en schilderijen die 
te bewonderen en aan te schaffen 
zijn. Het werk van Jan gaat op tour-
nee, dus wordt dit de laatste expo-
sitie in kerstsfeer. Van zaterdag 9 
december tot en met zondag 1 ja-
nuari is dagelijks de kerstexpositie 
te bezoeken, tussen 11.00 en 18.00 
uur, dus ook op de feestdagen. De 
toegang is gratis. De kaarsjes gaan 
aan, de kerstbomen worden opge-
tuigd, de oude kerststal neergezet, 
de kerstmuziek ligt al klaar en alle 
spotlights worden gericht op de na-
latenschap van de gedreven kun-
stenaar Jan Makkes. De eeuwenou-
de boerderij staat nog steeds in het 
teken van Jan Makkes die in 1999 
overleed. De expositie toont de veel-
zijdigheid van Jan Makkes als kun-
stenaar. Van kleurrijke stadsgezich-
ten tot krachtige pentekeningen. 
Geen onderwerp was hem vreemd: 
havengezichten, kerken, Moskou, 
de bouw van de Arena en een por-
tret van de paus. Zijn sublieme 
kleurgebruik zie je terug in de uitge-
lichte schilderijen, bijvoorbeeld dat 
van New York, waar rookkolommen 
van fabrieken tegenover de feeërie-
ke aandoende wolkenkrabbers zijn 
afgebeeld in stevige kleuren en ze-
kere penseelstreken. Op de voor-
grond varen stoomschepen op de 
Hudson Bay. Jan Makkes en zijn 
vrouw Ellie reisden indertijd heel 
wat af en bezochten daarbij wereld-
beroemde mensen zoals de Kenne-
dy's in de VS en Gorbatsjov in Rus-
land. Ellie vertelt graag aan bezoe-
kers over het werk van Jan en al-
le reizen. In de boerderij liggen de 

paletten van Jan nog in de woonka-
mer. Overal staan foto's. In de rus-
tieke zalen hangt een bijzondere 
sfeer en is alle gelegenheid om de 
schilderijen, (pen)tekeningen, pas-
tels en foto's te bekijken. In 2018 
zal industrieel werk van Jan Makkes 
worden vertoond in het Nationaal 
Museum in Sliedrecht. In Velser-
broek kunt u een aantal werken dat 
gaat reizen nog zien: de Waalhaven, 
de aanleg van de Wijkertunnel, een 
booreiland. Ook staat een expositie 
in Frankrijk in de planning. Er zijn 
nog enkele exemplaren te koop van 
het boek: 'Jan Makkes, een gedre-
ven kunstenaar!' Deze zijn alleen in 
de Museumboerderij verkrijgbaar. U 
bent van 9 december tot en met 1 
januari van harte welkom bij Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Parkeren 
kan op de hoek van de Hofgeester-
weg bij voetbalvereniging VSV. Zie 
ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

In ‘groene’ pickup truck!
Sint en Pieten bezoeken De 
Eendracht en Hoflandschool
Mijdrecht - Dat de Sint het bes-
te voor heeft met onze planeet illu-
streerde hij op maandag 4 decem-
ber door zijn entree te maken in een 
prachtige ‘groene’ wagen.  Sint heeft 
de handen ineen geslagen met de 
plaatselijk bekende hovenier  Bou-
lange om te laten zien dat het ver-
zorgen van de natuur hem na aan 
het hart ligt! Tenslotte wil de Sint nog 
vele eeuwen pakjes komen brengen 
en dan is de natuur van onschatba-
re waarde! Dat heeft intussen ook de 
Goedheiligman op nummer 1 staan 
op zijn eigen verlanglijstje! Waar 

normaal tuingereedschap in de ach-
terbak van de old timer pickup truck 
een plaats vindt, zaten daarin nu de 
allerbeste muziekpieten klaar om er 
weer een groot feest van te maken. 
Beide directeuren ontvingen het ge-
volg allerhartelijkst en daarna ging 
het feest verder met een bezoek aan 
het muziekpaleis van de Sint en het 
uitpakken van cadeautjes en sur-
prises in alle groepen. Een als ‘van-
ouds’ weer super spannende en leu-
ke Sinterklaas intocht, traditioneel 
samen gevierd door de Hofland en 
Eendracht leerlingen!

Hatha Yoga bij de 'Paraplu' 
Wilnis - Start het nieuwe jaar met 
een fijne cursus hatha yoga. In de-
ze rustige yogales is er aandacht 
voor verdieping, verzachting en ge-
richtheid naar binnen. Dit wordt be-
reikt door staande, zittende of lig-
gende houdingen wat langer aan 
te houden en bewuster in te voe-
len. Hierdoor ontstaat een inwendi-
ge massage, met als gevolg een be-
tere doorbloeding van de vitale or-
ganen, meer ruimte voor de adem-
haling en grotere flexibiliteit. Daar-
bij worden oefeningen aangereikt 
die u in staat stellen om bepaal-
de lichaamsdelen vanuit een zeke-
re houding met de handen te mas-
seren. Ook ontdekt u gaandeweg 
de meerwaarde van hulpmidde-
len, zoals blokken, stokken of ban-
den. Op deze wijze krijgt het lichaam 
een extra impuls, waardoor u lek-
ker in u vel komt te zitten. De les-
sen zijn geschikt voor alle leeftijden, 
in het bijzonder voor hen, die in een 
kalm tempo zinvol in beweging wil-
len zijn. De lessen worden gegeven 
door een gediplomeerde docente 
van de Saswitha Opleiding voor Yo-
ga en Wijsbegeerte met jarenlange 
ervaring.  Cursuscode: SP1640, da-

ta: 08-01-18 t/m 23-04-18 zijnde 14 
dagdelen op maandag van 19.30-
21.00 uur, docent: Jessica Erdtsieck, 
kosten 72,- euro. 

Bridgeles voor beginners
Bridge is een kaartspel dat vaak 
wordt beschouwd als een vorm van 
denksport. In deze cursus maakt u 
kennis met de eerste beginselen van 
bridge. Het spel wordt gespeeld met 
52 kaarten en door vier personen. 
Er wordt gespeeld volgens het Acol 
systeem dat een uitstekende basis 
geeft om bridge te leren. Cursusco-
de: RS1585, data: 10-01-18 t/m 21-
03-18, 10 dagdelen op woensdag 
van 09.30-12.00 uur, docent: Caro 
Toebosch, kosten: 80,- euro.

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op 
de website www.stichtingparaplu.
nl of download het inschrijfformu-
lier op de website www.stichting-
paraplu.nl en stuur het toe. Het for-
mulier kan ook afgehaald en inge-
leverd worden bij de “Paraplu”, Pie-
ter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via e-
mail kan men altijd terecht op info@ 
stichtingparaplu.nl.

Zwanenpark in Vinkeveen 
wordt opgeknapt
Vinkeveen - Het Zwanenpark in 
Vinkeveen wordt de komende ja-
ren in fasen opgeknapt. Dat heeft 
het college van B en W beslo-
ten. Een werkgroep van bewoners 
heeft samen met de gemeente een 
plan gemaakt om van het Zwanen-
park weer een aantrekkelijk wijk-
park te maken voor jong en oud. Wil 
Ezendam heeft als voorzitter van het 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn in 
de werkgroep meegedacht over de 
toekomst van het park. “De natuur-
waarde van het Zwanenpark is be-
droevend laag en daarmee ook de 
gebruikswaarde voor omwonenden 
en bezoekers. Het park is te don-
ker voor onderbegroeiing door een 
overmaat aan hoog opgeschoten 
bomen, de oeverbeplanting is on-
natuurlijk, het is te nat voor jeugd 
om in te spelen en in het water zit 
nauwelijks leven. Om die reden heb 
ik me aangesloten bij de bewoners-
groep die al initiatieven had ontwik-
keld om een en ander te verbete-
ren. Potentieel is het Zwanenpark 
een goede locatie die, in fases, kan 
worden omgetoverd tot een stukje 
bruikbare en leefbare natuur.’’

Somber park
Het park is 50 jaar oud en drin-
gend aan renovatie toe. Al in 2014 
trok een groep jongeren aan de bel. 
De jongeren stelde voor het trap-
veld anders in te richten omdat het 
niet meer te gebruiken was van-

wege hondenuitwerpselen, natheid 
en de zachte grond. In het voorjaar 
van 2015 presenteerden zij een plan 
voor herinrichting waarbij tevens 
een enquête werd gehouden. Daar-
uit kwam ondermeer naar voren dat 
bewoners het een somber park vin-
den omdat bomen dicht op elkaar 
staan en dat beheer en onderhoud 
het gebruik belemmeren. Op basis 
hiervan is de werkgroep aan de slag 
gegaan.

Licht en ruimte
Het toekomstplan dat samen met de 
gemeente is opgesteld gaat de ko-
mende tijd uitgevoerd en verder uit-
gewerkt worden. Doel is om variatie 
terug te brengen zodat verschillen-
de leeftijdsgroepen van het park ge-
bruik kunnen maken en ervan kun-
nen genieten. Daarnaast wordt het 
park ‘opener’ zodat er meer ruim-
te is voor zon en licht, wordt over-
last van honden teruggedrongen en 
de waterhuishouding verbeterd. In 
2018 en 2019 wordt begonnen met 
het uitdunnen van het bomenbe-
stand en het snoeien of renoveren 
van groenvakken. Voor de jaren ’17, 
’18 en ’19 is een bedrag uitgetrok-
ken van 50 duizend euro, dit komt 
uit bestaande budgetten. De meer 
ingrijpende onderdelen van het toe-
komstplan, zoals het aanpakken van 
de paden en het trapveld, worden 
de komende tijd nader onderzocht 
en uitgewerkt.

Nieuw aanbod op Mijdrechtse weekmarkt
Mijdrecht - Behalve het vaste aan-
bod aan diverse artikelen van on-
dernemers op de Mijdrechtse 
weekmarkt waarbij veel inwoners 
van Mijdrecht en omstreken don-
derdags regelmatig hun slag slaan, 
komen er af en toe ook nieuwe 
marktkooplieden met hun wagens 
bij. Deels als aanvulling op het as-
sortiment van hun collega’s, maar 
soms ook vervangers van degenen 
die zijn vertrokken. In voorkomen-
de gevallen gaat het soms ook om 
vernieuwing van het materieel, zo-
als bijvoorbeeld een verkoopwagen. 
Vorige week bleek dat op de markt 
aan de orde te zijn waarover deze 
krant werd geïnformeerd.

Bic Men’s Fashion
Onder deze noemer is Maurice Zui-
dema met zijn wagen een nieuw-
komer op de weekmarkt. Zoals de 
naam al aangeeft biedt Maurice sa-
men met zijn vrouw een uitgebrei-
de collectie kleding voor uitsluitend 
mannen die een maatje méér nodig 
hebben. Het assortiment kleding 
omvat uitsluitend bovenkleding als 
overhemden, broeken, jassen, trui-

en, vesten, polo’s, T-shirts en ook 
trainingsbroeken, maar daarente-
gen geen spijkerbroeken. “In de 
maten vanaf één keer tot acht keer 
XL, dat zijn mannen tot 240 kilo…” 
vult Maurice aan. Hij is inmiddels 
drie jaar in deze branche uitslui-
tend werkzaam op diverse mark-
ten, waaronder die in Mijdrecht, 
maar ook in Haarlem, Beverwijk en 
Hoofddorp. Hij koopt de kleding 
zelf in. “Voor mannen met de gro-
tere maten is het soms moeilijk iets 
passends te vinden. Dat hebben wij 
hier en dat type mannen is dus van 
harte welkom, want wij hebben een 
prima aanbod tegen heel betaal-
bare prijzen. Zoals een breed scala 
aan overhemden voor slechts 25,- 
euro per stuk,” wijst Maurice op de 
stapel in de wagen. “Wij proberen 
ons te onderscheiden door niet al-
tijd hetzelfde aan te bieden. De col-
lectie wisselt dus en daardoor heeft 
niet iedereen hetzelfde aan.” Klan-
ten kunnen de gekochte kleding 
bij Big Men’s Fashion contant afre-
kenen maar ook via een pinappa-
raat in de wagen. Maurice en zijn 
vrouw gaan in die zin ook met hun 

tijd mee. De wagen vindt u midden 
op het Raadhuisplein nabij het ter-
ras van Rendez Vous.

Travelman lederwaren
Ook een nieuweling op de 
Mijdrechtse weekmarkt is Travel-
man lederwaren. De grote wagen 
met een extra brede luifel bergt 
een omvangrijke en tevens prach-
tige collectie aan lederwaren, waar-
onder een omvangrijk assortiment 
dames- en herentassen, heuptas-
sen, polsriemtassen, schoudertas-
sen, rugzakken, koffers en verde-
re reisbagage, laptoptassen, kan-
toortassen, winkelwagentassen, al-
le soorten maten en kleuren lede-
ren riemen, portefeuilles en porte-
monnees en ga zo maar door. Kort-
om, alles op het gebied van leder-
waren. Aanbieder van dit moois is 
ondernemer Koen Maurits. “Ik ben 
inderdaad nieuw op de Mijdrecht-
se weekmarkt en ben in de plaats 
gekomen van mijn vorige collega 
Piet die hier 25 jaar heeft gestaan. 
We hebben hiervoor een nieuwe 
winkelwagen aangeschaft met een 

prachtige grote uitval waardoor er 
veel verkoopruimte kan worden ge-
creëerd. Travelman lederwaren is 

een franchise organisatie waarvan 
de leden op talloze markten in het 
land staan. “Wij staan donderdags 
in Mijdrecht, woensdags in Woer-
den, op vrijdag op de markt in Zoe-
termeer en zaterdags in Rotterdam. 
Beschouw mij maar als degene die 
met een speciaalzaak in lederwaren 
op de markt staat.” Koen heeft gelijk 
als je ziet wat het assortiment is. Hij 
staat met zijn wagen aan de rand 
van het fietspad tegen de Dorps-
straat aan.

Bakkerij ‘t Stoepje
Weliswaar geen nieuwkomer, maar 
wel met een splinternieuwe ver-
koopwagen die als eerste in Neder-
land in Mijdrecht is gepresenteerd. 
“Het is ‘t Stoepje 2.0 concept. Een 
winkelwagen met een diepvries-
ruimte voorin, alle schappen voor 
broden vast ingebouwd, ovens op 
een vaste plek en een snijmachine. 
Daarbij is rekening gehouden met 

de Arbo-regels. Samen met een 
ontwerper, iemand van de techniek 
en ik zelf met de marktervaring, is 
deze wagen ontwikkeld. De wa-
gen kan helemaal tot op de grond 
zakken en weer (met lucht) om-
hoog gebracht worden als ermee 
moet worden gereden. Het is een 
aanhanger die lucht geveerd en 
lucht geremd is. Het ziet er prach-
tig uit en het werkt ook comfortabel 
als hij eenmaal op z’n plaats staat 
en ingericht is. Met de diepvries-
ruimte kunnen we nu meer pro-
ducten meenemen om later, als er 
vraag naar is, ter plaatse af te bak-
ken in een van onze boordovens. 
Een voorbeeld zijn de gevulde koe-
ken die nu altijd ovenvers worden 
aangeboden. Op die manier ben 
je flexibeler in het aanbod voor je 
klanten,” vertelt een enthousiaste 
Jan de Bakker met de nodige trots. 
De wagen is 7,50 meter lang. De 
wagen is ook hoog te noemen en 
kan daardoor als een winkel wor-
den ingericht. Het plafond is beton-
grijs, dat is volgens Jan nu de trend. 
“Dat zijn losse onderdelen. Mocht 
dat over enkele jaren veranderen in 
rood met witte stippen, dan halen 
we het eraf en plakken we er nieu-
we platen met die kleuren in. Met 
de nieuwe wagen komen nu ook 
de verschillende producten beter 

tot hun recht omdat die meer ruim-
te hebben om te worden gepresen-
teerd. Op termijn is het de bedoe-
ling dat er meer van deze winkel-
wagens met de eigen formule van 
‘t Stoepje de markten in Nederland 
zullen sieren.” Het liep ten tijde van 
deze presentatie tegen Sinterklaas 
en daar was het omvangrijke assor-
timent dan ook op afgestemd. Dat 
zag er heerlijk uit en voorspelt voor 
de kerst alvast veel goeds! Geen 
wonder dat ‘t Stoepje op dat mo-
ment bij tijd en wijle heel veel klan-
ten trok, maar dat is elke donder-
dag eigenlijk zo. Oorspronkelijk is 
‘t Stoepje een ambachtelijke bak-
kerij waar veel producten nog met 
de hand worden vervaardigd, waar-
onder ook biologische producten. U 
vindt de wagen naast het gemeen-
tehuis aan de kant van de Dorps-
straat.

Gratis poffertjes
Vorige week donderdag was het 
nog gezelliger op de Mijdrechtse 
weekmarkt dan normaal. Oorzaak, 
met dank aan de marktkooplieden, 
ontving iedere marktbezoeker een 
gratis overheerlijk portie poffertjes. 
Het weer was niet echt fijn, koud en 
nu en dan een fikse bui, maar on-
danks dat genoten heel veel vaste 
marktbezoekers van deze traktatie.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, 
nissan-nieuwendijk.nl        

(1) Korting geldt bij aankoop van een nieuwe Nissan MICRA uit voorraad.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

NIEUWE NISSAN MICRA
NÚ TOT € 3.500 KORTING RIJK UITGERUST, AL VANAF € 13.750(1)
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Walking with the WinterWonderBand
De Ronde Venen - Alsof de de-
cembermaand al niet feestelijk ge-
noeg is. Nadat de Pietenbende er 
vanaf Sints intocht weer een gezel-
lige boel van heeft gemaakt en in-

middels weer terug in Spanje is, 
komt VIOS met nog maar eens een 
nieuw initiatief, de WinterWonder-
Band. Dé band voor dat echte de-
cembergevoel. En dat begint al met 

de presentatie van de band op 11 
december. De WinterWonderBand is 
één van de themaorkesten van de-
ze muziekvereniging uit Mijdrecht 
en bestaat uit leden van alle vereni-

Ontsluiting van Maricken
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ER REACTIE VAN EEN LEZER

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

Als u nou niet zo triest was

Wat een “geweldige” organi-
saties!

Nooit heb ik de behoefte om te 
reageren op “de reactie van een 
lezer”. Eigenlijk vind ik dat per-
soonlijk het leukste stukje in de 
hele krant. Maar nu vind ik dat 
ik, als politieagente en honden-
bezitter, hier wel iets van moet 
vinden. Vol afschuw en met 
kippenvel heb ik het stukje van 
de schrijver van de dood ge-
beten chihuahua gelezen. Voel 
intens mee met de mensen en 
je wilt nooit dat je hond zo aan 
zijn einde komt. Het statement 
wat zij wilde maken, begreep ik 
heel goed. Lieve hondenbezitters 
hou je hond aan de lijn. Nu ver-
schijnt er vandaag een stukje in 
de krant wat in mijn ogen echt 
totaal nergens opslaat. Elke hon-
denbezitter weet dat je je hond 
aangelijnd dient te hebben, be-
halve op de daartoe aangewezen 
plekken. Dat u nu min of meer de 
schuld bij de politie gaat leggen 
kan echt niet!!! Zeker uw laatste 
opmerking. ”De eerst verant-
woordelijke, de handhaver? Die 
slapen rustig verder”. Meent u dit 
nou serieus? Terwijl wij als politie 
24 uur klaar staan voor u als u 
ons nodig heeft? Wij met een mi-
nimale sterkte een heel groot ge-
bied moet bemannen. Het is zo 
makkelijk om maar weer de po-
litie de schuld te geven. De poli-
tie is er nooit, de politie doet dit 
niet goed, de politie doet dit fout. 

Misschien had u zich iets meer 
moeten verdiepen in het politie-
systeem. En niet de politie maar 
de politiek dan verantwoordelijk 
houden voor het feit dat in de 
avonduren hier in Mijdrecht het 
bureau dicht is. Ik weet dat wij 
(als politie) het ook liever anders 
zouden willen zien. Maar ja, be-
zuinigingen hè? Daar kunnen de 
burgers niets aan doen maar de 
politie ook niet!!!! En naar een 
opticien hoeven we echt niet. We 
zien de loslopende honden echt 
wel, zeker als ze over de weg 
rennen en we moeten remmen 
terwijl wij op weg zijn naar een 
melding waarbij iedere seconde 
telt. Maar ja, dan telt elke secon-
de dus gaan we niet verbalise-
ren. En wees nou eerlijk. Vind u 
ook niet dat de politie zich beter 
bezig kan houden met het “van-
gen” van boeven dan verbalise-
ren voor een loslopende hond? 
Want wie is die eerste verant-
woordelijke eigenlijk? Dat is toch 
de hondeneigenaar? Leg het niet 
bij de politie neer. Wij hebben 
meer te doen dan mensen wijzen 
op hun eigen verantwoording. 
Lieve hondeneigenaren.. hou je 
hond aan de riem, dan voorko-
men we dit. 

Een troste politieagente en 
trotse hondenbezitter 
(gegevens bij de redactie bekend)

Mijdrecht - Tijdens het och-
tendwandelingetje met onze 
hond zag mijn echtgenote een 
(zo te zien) gloednieuwe NS-OV-
fiets bij ons in de wijk naast de 
slootkant tegen een boom staan. 
Vreemde plaats voor een al dan 
niet  gehuurde of geleende fiets 
en helemaal omdat het dichtst-
bijzijnde NS station in Breukelen 
ligt. Daar heeft men inderdaad 
een aantal NS-OV-fietsen in af-
gesloten stallingshokjes welke 
alleen na betaling geopend kun-
nen worden. De fiets bleek op 
slot te staan..... Het was inder-
daad een gloednieuw exemplaar. 
De banden vertoonden geen 
enkele slijtage, zijkanten nog ha-
gelwit, geen spoortje van roest, 
het lakwerk glom als ware deze 
pas aangebracht enz. Kortom, 
een prachtexemplaar. Na een 
beetje denkwerk kon geconsta-
teerd worden dat de fiets er óf op 
zondag of uiterlijk maandag was 
neergezet. De “gebruiker” had ‘m 
blijkbaar niet meer nodig, en het 
sleuteltje? Dat lag waarschijnlijk 
in de sloot.... Wat moet je anders 
met zo’n stom fietssleuteltje van 
een fiets die niet van jou is, toch?

Politie
De volgende dag stond de fiets 
er nog steeds en als oplettend 
burger die geacht wordt vreem-
de dingen bij de politie te melden 
werd aan dat verzoek uiteraard 
voldaan. Politie gebeld... Eerste 
verbinding met het landelijke 
netwerk. Van hieruit werd door-
geschakeld met het regionale 
netwerk waar een mevrouw, na 
de melding aangehoord te heb-
ben, beloofde om deze door te 
geven aan de post in Mijdrecht 
want direct met dit op loopaf-
stand liggend politiekantoor 
bellen kan de oplettende bur-
ger uit Mijdrecht uiteraard niet. 
Stel je voor zeg! Inderdaad werd 
er ‘s middags vanuit de Bozen-
hove post gebeld en weer werd 
de melding herhaald, maar de 
dienstdoende agent had goed 
nieuws. Zij hadden de fiets in-
derdaad zien staan maar moch-
ten of konden deze niet meene-
men want....die stond op slot!

Gemeente
Bovendien lag het op de weg van 
de Gemeente om de fiets ver-
wijderen, zo werd ons medege-
deeld. Okay, de Gemeente, afde-
ling gevonden voorwerpen, maar 
even op de hoogte brengen. Ook 

zij vertelden ons dat zij niet ge-
rechtigd waren om dit te doen. 
De eerst aangewezene was toch 
de politie??? Ja, en als die het 
dan niet deden dan moest de NS 
maar gewaarschuwd worden. 
Ziet u het al weer? Het befaamde 
kastje en de muur?? Er nu abso-
luut zeker van zijnde dat noch de 
Gemeente, noch de politie de NS 
zou inseinen deed ik dat maar 

NS
Het was inmiddels donderdag 
en ik besloot een mailtje naar de 
NS (afdeling OV-fietsen) te stu-
ren. Kreeg de volgende dag een 
(automatisch) gegenereerd ant-
woordje van de directeur him-
self met de boodschap dat mijn 
vraag, WELKE VRAAG??? Ik had 
een MELDING gedaan!!, binnen 
5 werkdagen beantwoord zou 
worden. 5 dágen? Ben je nou he-
lemáál gek? Meteen stuurde ik 
wederom een mailtje aan de NS 
met de opmerking dat, hoe lan-
ger men zou wachtten met het 
ophalen van dit prachtige ver-
voermiddel, de kans levensgroot 
was dat een “liefhebber” voor 
een nieuwe fiets deze alsnog zou 
kunnen weghalen..... Uiteraard 
wederom een antwoordje van de 
“automatische directeur”....”Dank 
voor uw bericht. Binnen 5 werk-
dagen kunt u een reactie van ons 
verwachten.”...… Inmiddels is het 
morgen weer maandag, maar nu 
een week verder en (misschien) 
staat de fiets er nog steeds. Heb 
‘m net nog gezien op mijn zon-
dagmiddag wandelingetje met 
de hond. Moraal van dit verhaal. 
Ik doe geen moeite meer voor 
meldingen van vreemde zaken in 
onze wijk.

C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht

gingsonderdelen. Het orkest zal on-
der meer optreden in winkelcentra, 
verzorgingshuizen en tijdens Kerst-
markten. Met zijn populaire reper-
toire, verrassende eigentijdse ar-
rangementen en moderne uitstra-
ling levert het orkest op zijn eigen 
wijze een bijdrage aan het verho-
gen van de decemberfeestvreugde. 
En wat het orkest onderscheidt van 
andere muziekgezelschappen is dat 
de Kerstman en een aantal van zijn 
elfjes met de WinterWonderBand 
meereizen. Iedereen kan gratis met 
hen op de foto. Deze foto is nog de-
zelfde avond via de website winter-
wonderband-mijdrecht.nl te down-
loaden. Leuk voor een kerstkaart of 
ingelijst als cadeau onder de kerst-
boom. Geïnteresseerden en poten-
tiële opdrachtgevers zijn van harte 
uitgenodigd tijdens de presentatie 
op 11 december om 20.00 uur in het 
clubgebouw van VIOS, Windmolen 
77 in Mijdrecht. Daar zal de band 
het volledige repertoire ten gehore 
brengen. 
Wilt u de WinterWonderBand boe-
ken? Dat kan via +31 6 10 84 51 42 
of management@winterwonder-
band-mijdrecht.nl De WinterWon-
derBand is een initiatief van mu-
ziekvereniging VIOS en mogelijk 
dankzij het Rabo Dichtbijfonds en 
de tomeloze inzet van leden en vrij-
willigers.

CDA: “Wat gebeurd er met (bijna) 
leegstaande Trekvogel”

Vervolg van de voorpagina.

“Wij staan als fractie open voor goe-
de ideeën en hebben die zelf ook. 
Daar maken we geen geheim van. 
Maar voor alles geldt dat er zo snel 
mogelijk overleg en afstemming 
met de buurt moet komen. Het zou 
een heel verkeerd signaal zijn als de 
buurt niet gehoord wordt. Het kan 
natuurlijk nooit zo zijn dat er nieu-
we plannen worden bedacht en er 
opeens zou blijken dat het grote 
speelveld naast het schoolgebouw 
een andere bestemming krijgt nu 
de school wordt opgedoekt. Er is in 
de wijk al veel te weinig groen, dus 
daar moeten we heel zuinig op zijn.”

Ideeën
“Het is vooral de buurt die zich moet 
laten horen. Maar ik heb wel idee-
en. Misschien kan het schoolge-
bouw dienstdoen als een buurtcen-
trum, maar ik kan me ook heel goed 
voorstellen dat het een mooie loca-
tie is voor een instelling als het in-
loophuis ’t Anker. Die stichting is al 
bijna 15 jaar actief in onze gemeen-
te en organiseert activiteiten voor 
inwoners die met kanker te maken 
hebben of krijgen. Nu zitten ze bij 
Argon in de bestuurskamer en in 
portocabins naast de kleedkamers 
van de voetbalvereniging. Die stich-
ting heeft een mooie, maatschappe-
lijke missie. Dat geldt ook voor de 
voedselbank.” 

Erg krap bij kas
“Die organisatie zit al jaren in het 
scholencomplex Eendracht, maar ik 
heb begrepen dat ze zich oriënteren 
op een ander onderkomen. Ook die 
stichting doet goed werk. Daar kun-
nen mensen die heel krap bij kas zit-
ten terecht voor een wekelijks voed-
selpakket. Het gaat dan om een net-
to-inkomen van zo’n 50,- euro per 
week voor alleenstaanden en 70,- 
euro voor een echtpaar. Voor elk in-
wonend kind komt daar per week 
zo’n 20,- euro bij. Het mooiste zou 
zijn als het gebouw van de Trekvogel 
multifunctioneel gebruik kan wor-
den, bijv. ook door organisaties die 
zich inzetten voor activiteiten voor 
mensen met een beperking. Maar 
misschien wil de buurt wel heel iets 
anders. Hoe dan ook, het vooruit-
zicht op jarenlange leegstand en 
verloedering is geen optie. Dat geldt 
ook voor de eventuele toename van 
de parkeerdruk aan de Karekiet en 
de Taling.”

Voorbereiding vereist tijd 
“Het slechtste wat de gemeente kan 
doen, is wachten op het moment 
dat de schooldeuren defi nitief dicht 
gaan. Het schoolbestuur moet het 
gebouw zo snel mogelijk overdra-
gen aan de gemeente. We gaan het 
college vragen naar een inventarisa-
tie van wensen uit de buurt en willen 
ook zo snel mogelijk weten of er al 
overleg is met eventueel belangstel-

lende organisaties. Het maken van 
een goed plan kost immers tijd. Dat 
is wel duidelijk geworden uit eerde-
re situaties waarmee de gemeen-
te geconfronteerd werd. Misschien 
zijn wel ruimtelijke aanpassingen 
nodig of wenselijk en het doorlopen 
van die procedures kosten tijd. Dus 
voorlopig nog niets doen, is geen 
optie.” 

Worsteling
Al jaren worstelt de gemeente met 
de maatschappelijke herbestem-
ming van diverse leegstaande scho-
len en lokalen. Zo staat het voor-
malige schoolgebouw Poldertrots in 
Waverveen al vanaf 2010 leeg, on-
danks allerlei goedbedoelde plan-
nen. Eerder dit jaar zagen krakers 
hun kans schoon om zich toegang 
te verschaffen tot het pand. Pas on-
langs is een leegstandsbeheerder 
ingeschakeld en nu kunnen inwo-
ners van De Ronde Venen zich mel-
den om er tijdelijk te wonen. Ver-
koop van het pand en het realise-
ren van nieuwe woningbouw lukken 
steeds niet.

Wilnis
Ook met een nieuwe bestemming 
voor het gebouw van de Veenzijde-
school in Wilnis worstelde de ge-
meente vele jaren sinds de sluiting 
in 2011, waarna het in de verkoop 
ging. Slechts 10 jaar werd het ge-
bouw gebruikt voor het basisonder-

wijs. Na sluiting van de school duur-
de het enkele jaren voordat er tijde-
lijk muzieklessen werden gegeven. 
Alleen met verlies kon het gebouw 
verkocht worden aan een groep 
huisartsen, die er een gezondheids-
centrum wilden vestigen.

Vinkeveen
In het plassendorp is het gebouw 
van de Sint Jozefschool veel groter 
dan het leerlingenaantal vereist. In 
zes van de zestien lokalen wordt al 
jarenlang geen basisonderwijs ge-
geven. Invulling van de lege loka-
len met dagbesteding en voor- en 
naschoolse opvang bood ook geen 
blijvende oplossing. Nu is het de be-
doeling dat er een huisartsencen-
trum wordt gevestigd. Er werd jaren 
over gepraat over een nieuwe be-
stemming. Dat besluitvormingspro-
ces kenmerkte zich door bestuur-
lijke ondoorzichtigheid, waarover in 
de gemeenteraad kritische vragen 
werden gesteld. 

Mijdrecht
Ook de situatie in Mijdrecht is wei-
nig rooskleurig. In 2009 verliet de 
protestants christelijke basisschool 
“De Hoeksteen” het scholencomplex 
Hofl and, nadat de school fuseerde 
met “De Fontein” aan de Van Renes-
sestraat. Dat leidde tot leegstand in 
Hofl and. In de zomer van 2016 gin-
gen de deuren van de Twistvlied-
school defi nitief op slot, nadat het 
r.-k. schoolbestuur had besloten de 
school op te heffen en de leerlin-
gen onder te brengen in een nieuwe 
fusieschool in een ander deel van 
Mijdrecht, samen met de leerlin-
gen van de Proostdijschool. Onlangs 
diende het leegstaande gebouw aan 
de Kwikstaart in Mijdrecht als decor 
van een nieuwe comedyserie. 

Onveilig
Buurtbewoners konden allesbehal-
ve lachen over de gebrekkige com-
municatie die de gemeente daar-
over verstrekte. De plotseling opge-
stelde attributen voor de fi lmopna-
mes zorgden zelfs voor onveilige si-
tuaties voor kleine kinderen, die het 
voormalige schoolplein gebruikten 
als speelplaats. “We hebben daar 
als CDA toen vragen over gesteld.” 
Ook de eerdere, plotseling ingestel-
de antikraakwacht werd door be-
woners niet ervaren als een mooi 
schoolvoorbeeld van goede com-
municatie door de gemeente met 
de buurt. Rein Kroon: “Wat ons be-
treft betekent communiceren dat er 
sprake is van een serieuze dialoog.” 

Aan het einde van dit schooljaar sluit ook deze school haar deuren.

De Ronde Venen - Op donder-
dagavond 30 november werd door 
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen 
een motie ingediend om een proef 
te houden met het instellen van 
vuurwerkvrije zones. In eerste in-
stantie op een locatie in de wijk Zui-
derwaard in Vinkeveen, waar inwo-
ners geklaagd hebben over over-
last, en rondom verzorgingshuizen 
waar ouderen overlast ervaren. He-
laas werd de motie verworpen en 
gaat de proef er niet komen. Frac-
tievoorzitter Ernst Schreurs: “Het 
is teleurstellend dat een meerder-
heid van de raad een eerste test met 
het instellen van vuurwerkvrije zo-

nes niet nodig vindt. Een inwoners-
groep in Zuidwaard heeft om zo’n 
vuurwerkvrije zone gevraagd en 
ook verzorgingshuis Gerardus Ma-
jella in Mijdrecht heeft aangegeven 
dit graag te willen, met name om-
dat dementerende bejaarden erg 
angstig worden van de harde knal-
len. Een vuurwerkvrije zone met vol-
doende handhaving zou die overlast 
kunnen voorkomen.”

Vuurwerkvrije zones
Het instellen van vuurwerkvrije zo-
nes is niet nieuw en wordt in meer 
dan 70 gemeenten in Nederland ge-
daan. Dan gaat het met name om 

plekken waar inwoners veel over-
last ervaren, zoals bij verzorgings-
huizen, maar ook rondom bijvoor-
beeld kinderboerderijen. Niet al-
leen mensen ervaren namelijk over-
last, ook veel dieren raken door het 
vuurwerk sterk ontregeld. Een goe-
de mogelijkheid om deze overlast te 
beperken is het instellen van vuur-
werkvrije zones. 

Landelijke discussie
Inmiddels is ook op landelijk niveau 
de discussie over het afsteken van 
particulier vuurwerk volop actu-
eel, dit met name vanwege de grote 
hoeveelheid slachtoffers die er jaar-

lijks valt. Elk jaar belanden 500 men-
sen op de spoedeisende hulp, raken 
200 ogen beschadigd en valt er ge-
middeld één dode. Daarbij gaat het 
niet alleen om de mensen die het 
vuurwerk afsteken, maar in veel ge-
vallen ook om toevallige omstan-
ders. Ernst Schreurs: “Op dit mo-
ment gaat het ons alleen om de mo-
gelijkheid om vuurwerkvrije zones in 
te kunnen stellen, maar we volgen 
de discussie over de gevaren rond-
om vuurwerk natuurlijk scherp. Wij 
zullen het verloop van de komende 
jaarwisseling met inwoners evalue-
ren en het onderwerp op de agenda 
houden voor de toekomst.”

Geen vuurwerkvrije zones in De Ronde Venen
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Atlantis 2 vecht terug tegen 
Sporting Badhoevedorp 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 2 
december speelde Atlantis 2 tegen 
Sporting Badhoevedorp in sporthal 
de Phoenix in Mijdrecht. In de eer-
ste helft liep Sporting gelijk al uit 
door in 10 minuten 1-3 voor te ko-
men met een paar hele verre scho-
ten. Sharon Moen maakt het eer-
ste doelpunt voor Atlantis met een 
mooi schot waar haar tegenstan-
der niet meer bij kon. Vanaf daar 
was het een moeizame strijd in de 
eerste helft met maar weinig doel-
punten aan beide kanten. Wat de 
stand in de rust 5-6 maakte. Atlan-
tis was zeker niet van plan op te ge-
ven en Sporting ook niet. De twee-
de helft ging van start, voor Atlantis 
was het duidelijk dat er beter voor-
verdedigd moest worden en het spel 
kleiner opzetten zodat er meer doel-
punten konden worden gecreëerd. 

Als zeer snel scoorde Sporting een 
doelpunt van ver, maar Koen van 
Wermeskerken antwoordde daar-
op door er ook een schot in te knal-
len. En ook Natasja Korver was goed 
op schot en knalde er 3 doelpunt-
jes in voor Atlantis. Het bleef span-
nend tot minuut 54 in de wedstrijd. 
Berry de Jong was erin gekomen 
voor Niels van Oudenallen, Marijn 
Maarssenveen voor Melissa van der 
Stap, Sander van der Sluis voor Ti-
mo Jongerling, Janneke van Gin-
kel voor Sharon Moen, Lynn Loom-
an voor Chantal Poolman en Jeroen 
Korver voor Davey van Putten. Met 
deze regen van wissels, kwamen er 
ook meer doelpunten voor Atlantis 
en minder voor Sporting. Wat uitein-
delijk de uitstand 18-14 voor Atlan-
tis maakte! Dit is de tweede over-
winning voor Atlantis 2 in de zaal. 

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 4 december 
is de zevende ronde van het eerste 
deel van de wintercompetitie ge-
speeld. Deze ronde besliste uitein-
delijk over promotie en degrada-
tie van de deelnemers. De spanning 
was de hele avond voelbaar en van 
de gezichten af te lezen. De kaar-
ten waren geldig tegendraads en 
niet goed in te schatten door bijzon-
dere verdelingen. Op grond van de 
uitslagen en het aanwezigheidsper-
centage zal de technische commis-
sie de beslissing nemen voor al dan 
niet promotie. De uitslag van de-
ze avond: A-lijn: 1. Dick Elenbaas & 

Ria van Zuylen 71,98%, 2. Chris van 
der Wilt & Carla Steenhuis Geertse-
ma 56,77% en 3. Ria van Bergen & 
Jose Lepelaar 56,25%. B-Lijn: 1. Ca-
ro toebosch & Mieke Vedder 57,29%, 
2. Ben Ockhuizen & Jaap Schutte 
55,73% en 3. Ans bruggeman & El-
ly Degenaars 55,42% C-lijn: 1. Ina & 
Bram van Rossum 65,63%. 2. Ineke 
Koek & Ellen van der Toorn 59,90% 
en 3. Nienke Hesselink & Trudy 
Morssink 59,38%,

Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Vinkeveen - Op woensdag 29 no-
vember was het feest bij gymver-
eniging Atalante in Vinkeveen. De 
gym stond deze middag in het te-
ken van de pietengym en er waren 

maar liefst vier pieten die tijd had-
den gevonden om dit feest met ons 
mee te vieren! De kinderen konden 
de diverse parcoursen en oefenin-
gen prima aan de pieten laten zien 

Pietengym bij gymvereniging Atalante

De Ronde Venen - Enkele jaren ge-
leden is de klaverjasvereniging van 
de GLTO gestopt met activiteiten. De 
oud leden van deze vereniging ko-
men in de wintermaanden nog ie-
dere eerste maandag van de maand 
samen voor een gezellig avondje 
kaarten. Dat klaverjassen nog een 

actieve en gezellige sport is bewijst 
de opkomst zeker. Dit jaar zit men 
voor het 3e seizoen in ’t Oude Pa-
rochiehuis en het aantal deelnemers 
neemt iedere keer toe. Bij binnen-
komst om 19.30 uur een lekker kop-
je koffie of thee en even bijkletsen 
waarna om 20.00 uur de kaarttafels 

Volle bak met klaverjassen worden bezet. Er is tijdens de avond 
actieve bediening voor een hapje en 
drankje aan uw tafel. Rond 23.30 uur 
is de avond ten einde en worden de 
winnaars bekend gemaakt. Dit maal 
was Sam Kunst met 5252 de win-
naar gevolgd door Piet van Diemen 
met 5208 punten en Ans Oudshoorn 
met 5183 Punten. De eerstvolgende 
klaverjasavond is 8 januari 2018 in ’t 
Oude Parochiehuis.

en ook de pieten deden natuurlijk 
erg hun best. De meegebracht pe-
pernoten en het behaalde pietendi-
ploma waren natuurlijk een prachti-
ge beloning.

Mijdrecht - Niet zo zeer het nieuw 
gerenoveerde deel van de passa-
ge in winkelcentrum De Lindeboom 
was zaterdagmorgen 2 decem-
ber om 9.00 uur onderdeel van een 
feestje, maar meer de officiële ope-
ning van het warenhuis Action op 
de eerste verdieping. De datum en 
het tijdstip waren uitvoerig door de 
lokale media gecommuniceerd, dus 
was het geen wonder dat er zich 
nogal veel belangstellenden aan 
de voet van de rolbaan in de gang 
ter hoogte van Mondria en bak-
ker Westerbos-Mens hadden ver-
zameld. Eerder waren daar de wet-
houders Anco Goldhoorn en David 
Moolenburgh al gearriveerd met in 
hun kielzog hun betrokken ambte-
naren, afgevaardigden van Hoorne 
Vastgoed als eigenaar van het win-
kelcentrum, de directie van bouw-
bedrijf Bébouw Midreth die de re-
novatie uitvoert en Action rayonlei-
der Peter Braamhorst. De presenta-
tie was in handen van het bureau By 
Maureen uit Apeldoorn die tevens 
had gezorgd voor gezellige en zin-
gende gastvrouwen en mooi – maar 
wel koud – aangeklede dames die 
elke bezoeker op koffie met gebak 
trakteerden, voor zover die daar zin 
in hadden op dat tijdstip. Het geheel 
werd muzikaal omlijst door Meike 
van der Veer, een zangeres uit een 
van de eerste Voices of Holland met 
een gitarist die haar begeleidde.

Verrijking
De officiële opening was een kort-
stondig gebeuren en bestond uit 
het doorknippen van een groot 
blauw lint dat aan het begin voor de 

rolbaan was gespannen. Beide wet-
houders, David Moolenburgh, An-
co Goldhoorn, Jasper Reekers van 
Hoorne Vastgoed en rayonleider Pe-
ter Braamhorst, klaarden dat klus-
je vlot waarna het geheel met een 
knallende confettiregen werd be-
krachtigd. Vervolgens kon de rol-
baan de stroom nieuwsgierige be-
zoekers die natuurlijk zo snel mo-
gelijk de Action wilden bekijken en 
er inkopen wilden doen, nauwe-
lijks aan. Wethouder Moolenburgh 
was duidelijk in zijn nopjes met de 
nieuwe winkelaanwinst. “Een ver-
rijking voor Mijdrecht en natuurlijk 
een trekker van jewelste. Dat levert 
meer bezoekers op en dat is goed 
voor ons winkelbestand.” Daarin 
heeft hij weliswaar gelijk, maar wat 
zijn de consequenties voor de ver-
keerstoename? Waar laat je al die 
extra auto’s die nu al op een over-
vol parkeerterrein op het Haits-
maplein een plekje moeten zien te 
vinden? Het is momenteel al ramp-
zalig. Maar dit terzijde.

Niet rolstoelvriendelijk
Wij stelden ook een vraag of het 
wellicht mogelijk was de beide gan-
gen, al was het maar tijdelijk, met 
elkaar te verbinden zodat klanten 
vanaf het Haitsmaplein langs de 
Boni en de Primera zouden kunnen 
doorlopen naar Mondria en Bak-
ker Westerbos-Mens vice versa. De 
projectleider die de renovatie bege-
leidt gaf daarop te kennen dat dit 
bouwtechnisch helaas niet mogelijk 
was anders was het wel gebeurd. 
Dat kan pas op een later tijdstip als 
de renovatie en aanbouw van de 

Opening Action trok veel 
belangstelling

Boni verder gevorderd is. Het blijft 
dus nog even omlopen. Een aantal 
winkeliers, met name die van Inter-
toys en Mondria, gaf enerzijds aan 
blij te zijn met de komst van Action 
omdat dit ook meer aanloop in de 
gang voor hun winkels genereert. 
Neelie Groenendijk van Mondria 
gaf aan dat zij tijdens de afgelopen 
koopzondag een mega-omzet heeft 
gedraaid. Anderzijds was er een 
minpuntje volgens haar dat jonge-
ren zich vervelend gedroegen op de 
rolbaan. Samen met Action wil zij 
dat daar handhavend tegen wordt 
opgetreden. Nog een minpuntje is 
dat de rolbaan niet rolstoelvriende-
lijk is, tenzij er een begeleider bij is 
die de rolstoel tegenhoudt op het 
schuine vlak. Ook ouderen die met 
een rollator lopen hebben er moei-
te mee. Dat ervoer de redactie van 
deze krant afgelopen zaterdag. Een 
lift naar boven is niet voorzien bij de 
renovatie.

Hoge verwachtingen
Een ander tevreden mens was Ray-
onmanager Peter Braamhorst. “Wij 
zijn heel blij met deze vestiging 
die de ontbrekende schakel was is 
in dit gebied tussen Aalsmeer en 
Amstelveen. Het was een doelbe-
wuste keuze om ook hier een Ac-
tion te vestigen waarvan we al meer 
dan duizend hebben in het land. We 
verwachten er veel van. De winkel 
heeft een verkoopoppervlak van on-
geveer 750 vierkante meter en er 
liggen 6.500 artikelen in de schap-
pen. Daaronder momenteel heel 
veel kerstspullen. Wij zien onszelf 
niet als concurrent maar vullen el-
kaar aan als je het hebt over win-
kels als bijvoorbeeld de Hema, Blok-
ker en Xenos. Bij Action is het bik-
kelen geblazen, maar we werken als 
een team. Dat zijn onze normen en 
waarden. Je ziet het resultaat hoe 
het er nu al uitziet en hoe de bezoe-
kers reageren. De gemeente heeft 
er veel voor gedaan om ons hier te 
krijgen en wij zijn op onze beurt de 
gemeente dankbaar voor de gebo-
den mogelijkheden, maar ook de ei-
genaar van het winkelcentrum en 
het bouwbedrijf met de hele entou-
rage erom heen om de opening op 
een feestelijke wijze te laten plaats-
vinden,” aldus Braamhorst. Naar al-
le waarschijnlijkheid zal hij niet te-
leurgesteld worden als je weet hoe-
veel belangstelling er in het afge-
lopen weekend al was voor Action 
Mijdrecht.

Brand appartementencomplex 
snel geblust
Mijdrecht - Maandagmorgen wer-
den bewoners van Mijdrecht cen-
trum opgeschrikt door het geluid 
van de brandweersirene. De brand-
weer Mijdrecht spoedde zich naar 
het appartementencomplex aan het 
Burgemeester Haitsmaplein, waar 
uit een woning op de tweede verf-
dieping zwarte rook naar buiten 
kringelde wat men buiten goed kon 
ruiken. Eerder was ook de politie 
al gealarmeerd die zich bij de be-
woonster had gemeld. Zij had rook 
onder de deur van de ruimte zien 
komen waar de wasmachine staat 
en had in paniek 112 gebeld. Na-
vraag bij een van de brandweer-
lieden leerde dat het om een was-
machine ging die door oververhit-
ting in brand was geraakt. Iets dat 

volgens de betreffende brandweer-
man vaker voorkomt dan men wel 
zou denken. De schade was vol-
gens hem beperkt gebleven al-
hoewel ook de droger op de was-
machine schade had opgelopen. 
De brandweer, waarvan de kazer-
ne ‘om de hoek’ ligt bij de rotonde, 
was supersnel ter plaatse en bluste 
het oververhitte apparaat. Die voor-
kwam daarmee erger. De bewo-
ners in het appartementencomplex 
hoefden niet geëvacueerd te wor-
den. De betreffende woning waar 
de wasmachine stond, zal geruime 
tijd gelucht moeten worden want 
de zwarte rook had een naar scherp 
luchtje. Kan je er niet bij hebben 
met de feestdagen in het vooruit-
zicht…

De Ronde Venen - In de zorg be-
zwijken hulpverleners bijna onder 
de registratielast. Er moet te veel 
genoteerd en verantwoord worden 
in de zorg. Dit gaat ten koste van de 
directe hulpverlening aan de cliënt. 
“Laten we onnodige regels en regi-
straties schrappen, te beginnen in 
De Ronde Venen” zegt Ria de Kor-
te-Verhoef woordvoerder zorg van 
het CDA De Ronde Venen. De ge-
meente heeft de eindverantwoorde-
lijkheid over de jeugdhulp, de lich-
te GGZ, de Wmo en huishoudelij-
ke hulp. Wat zou het mooi zijn als 
we op die gebieden de registratiel-
ast kunnen halveren. Daarom heeft 
het CDA een motie ingediend waar-
in het college wordt opgeroepen 
om bij te dragen aan het substan-
tieel verminderen van de registra-
tielast bij cliënten, zorgaanbieders 
en ambtenaren. Deze motie is op 
de raadsvergadering van 30 novem-

ber door alle fracties ondersteund. 
Het college van B&W is gevraagd 
om met concrete voorstellen te ko-
men over hoe die vermindering van 
registratielast opgepakt wordt. “Het 
verminderen van registratielast be-
spaart een hoop ergernis en geld, 
en levert meer tijd op voor de cliënt” 
aldus De Korte-Verhoef.

CDA roept om minder 
registratielast in de zorg

De Ronde Venen - Dinsdag-
middag 12 december, woensdag-
avond 13 december en woens-
dagavond 20 december ’17 zul-
len er kerstconcerten plaats gaan 
vinden respectievelijk in Gerar-
dus Majella en de laatste, “Last 
but not least”, in Wilnis in de Wil-
lestee. De concerten worden ge-
organiseerd vanuit de Stichting 
KRDV (Kunst Rond De Venen). 
Alle concerten zijn muzikaal om-
lijst en met begeleiding van har-
piste Aimee van Delden, en Gree-
tje de Haan piano. Het derde 
concert is ism nog andere ver-
schillende disciplines (of instru-
mentenklassen) van Kunst Rond 
De Venen. Het dinsdagmiddag 
theeconcert in Gerardus op 12 
dec. (15.30-16.30 uur) is er sa-
menzang en als zangsolisten de 
14-jarige Cathelijn Gelderloos en 

Greetje de Haan, haar zangpeda-
goge en zangeres. Het woens-
dagavondconcert in Gerardus op 
13 dec. (van 19.30-21.00 uur) is 
met koor en solisten uit de zang-
school van Greetje de Haan, met 
oa. Schliesse mein Herze uit het 
Weihnachts Oratorium gezongen 
Margreet Wenink, en Thomas 
Oudshoorn, vijf meiden met Pen-
tatonix, Nan Metselaar gitaar en 
Kerstkoortjes. Het concert op 20 
december in de Willestee (19.30-
21.30 uur) is met dans van Dans-
school Nicole, blaasinstrumen-
ten, gitaren en zang door kinde-
ren van 7 tot 57 jaar. Met kleine 
en grotere koortjes die enkele 
solistische stukken in afwisseling 
met musical: Frozen tot en met 
jazz/pop: Fifth Harmony, van K3 
tot Justin Bieber. Voor het laatste 
concert is de toegang: 5 euro.

Kerstconcerten

Workshop ‘Wie Was Wie’
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 11 december organiseert de 
werkgroep genealogie een speciale 
workshop. Thema van deze avond is 
het stamboom zoekprogramma Wie-

WasWie. In samenwerking met ruim 
twintig (archief)instellingen is de da-
tabase van WieWasWie inmiddels 
uitgegroeid naar ruim 125 miljoen 
persoonsvermeldingen en ruim 46 

miljoen akten. Onderzoek verduide-
lijkt dat veel mensen geïnteresseerd 
zijn in familie geschiedenis. WieWas-
Wie richt zich niet alleen op begin-
nende onderzoekers, maar ook op 
de wat ervaren genealoog kan niet 
meer zonder. Indien gewenst kun-
nen de deelnemers(sters) hun laptop 

meenemen, om met elkaar op zoek te 
gaan naar de mogelijk- en onmoge-
lijkheden van dit programma. Plaats 
van handeling, Croonstadtlaan 4a 
in Mijdrecht, aanvang 20.00 uur, de 
toegang is gratis. Helaas is deelname 
beperkend, graag vooraf aanmelden: 
stef.veerhuis@outlook.com
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Stieva-de Kuiper teams 
doen goede zaken
De Ronde Venen - Niet in de hoog-
ste regionen maar toch een mooie 
opsteker om van DIO te winnen.  
Alleen Derk Bunders kon van de 
kersverse driebandenkoning Paul 
Schuurman niet winnen. Zijn team-
maten Hans Mooijen, Ad Swartjes 
en Ruud Breyaan deden dat daar-
entegen wel.  De eindstand tussen 
Stieva-De Kuiper 2 en Dio werd:  42 
– 31. Team Stieva-De Kuiper 1 pak-
te tegen Bar Adelhof 2 de volle winst 
met 48 matchpunten. Adelhof ging 
met 32 punten huiswaarts. De win-
nende namen waren: Nico Koster, 
Martien Heijman, Michael de Kui-
per en Toine Doezé. De hoogste se-
rie van de week kwam van Adelhof 
2, Said Metalsi kwam met zijn se-
rie van 9 op 29.03% van zijn te ma-
ken caramboles. Lutis Ventilatie-
techniek-Springbok won met 45 te-
gen 32 van De Kromme Mijdrecht 
2.  De winnende namen waren:  Pe-
ter Stam, Allan Knightly en Donny 
Beets.

Bar Adelhof
Team Bar Adelhof 1 won met 40 te-
gen 33 van De Merel-Heerenlux 2.  
De winnende namen voor Adelhof 
waren Anne Beeker en Petra Slim-
mers.  Voor De Merel waren dat Piet 
Best en Gijs van der Vliet. Bar Adel-
hof 3 won met 42 tegen 32 van De 
Kromme Mijdrecht 1. Pim de Ja-
ger en Erik Spiering deden het voor 
Adelhof, Robert Daalhuizen en Ab 
Augustin kwamen tot remise.  De 
dubbel partij van Ab mocht niet de-
ren, hij pakte 12 punten op Stefan 
Vos.De Merel-Heerenlux 3 was een 
partij met een spannend einde.  Het 

eindigde met 41 tegen 40 punten 
voor CenS. Dorus van der Meer en 
Jeroen van Rijn pakte de volle pun-
ten voor de Merel terwijl Sander Pa-
ter en Desmond Driehuis dat voor 
CenS deden. De Biljartmakers lie-
ten met 27 punten tegen 43 van The 
Peanutbar 2  een aardige steek val-
len. Alleen Jan Kranenburg zette zijn 
partij op winst. Voor The Peanutbar 
waren Rohan Janmaat, Broer Per-
soon en Peter Jongerling de mach-
winnaars.

Peanutbar
The Peanutbar 1 won met 38 om 35 
van ASM. Arjan Bosman en Hans 
van Rossum waren goed voor de 
winst van de thuisclub.  Hendrik 
Versluis en Bertus Oostveen wa-
ren de toppers voor ASM.De Merel-
Heerenlux 1 won met 42 om 37 van 
De Springbok 2. Walter van Kou-
wen, Kees Griffioen en Erik Aars-
man deden het voor de thuisclub.  
Voor de gasten was Jack Baak de 
man of the match. Jack Baak en Ro-
han Janmaat kwamen met 18 beur-
ten beiden tot de kortste partij van 
de week. Voor de maand december 
staan er geen wedstrijden meer op 
het programma, 8 januari 2018 gaat 
de 2e helft van de competitie weer 
van start.
Bij de persoonlijke kampioenschap-
pen gaan de voorronden op zondag 
7 januari weer beginnen.
Het gaat om de bij elkaar gevoeg-
de 1+2 sterklasse, spelsoort  libre 
die dan om 12.00 uur aanvangen. 
De voorronden locaties zijn: De La-
chende Ruiter, Onze Vrijheid en The 
Peanutbar.

Pietengym bij Gymnastiek-vereniging Mijdrecht
Mijdrecht -Afgelopen woensdag 
was het een waar pietenfestijn bij 
gymnastiekvereniging Mijdrecht. 
Om 13:45 kwamen er 70 kinderen 
naar gymzaal de Eendracht, alwaar 
een heel pietenparkours was uitge-
zet.
De kinderen mochten verkleed ko-
men en het was dan ook een vro-
lijke, kleurige boel van pietjes, sin-
terklazen en turnsters! Natuurlijk 
mochten de échte pieten niet ont-
breken en kwamen er 5 pieten langs 
om samen met de kinderen te gym-

men. En wat konden die pieten al 
goed gymmen en helpen!!!!
Op 10 verschillende onderdelen 
werden de kinderen getest op hun 
pieten-kwaliteiten. Zo werden er 
pakjes in schoenen gedaan, door de 
schoorsteen gegooid en over de da-
ken gedragen. Er werden coole Pie-
tenjumps gedaan, aan de brug ge-
zwaaid en het evenwicht getest. Ui-
teraard was er ook een onderdeel 
waar je even vrij kon spelen met bal-
len, hoepels, rackets en een speel-
doek. 

CSW meisjes onder 8
Wilnis - In de jongste categorie 
voetballers moesten afgelopen za-
terdag de beide CSW-teams tegen 
elkaar spelen. Ondanks het kou-
de weer en het gladde veld werd er 
fanatiek gevoetbald door de mei-
den. Ze lieten aan hun supporters 
zien, dat ze de afgelopen maanden 
al veel hadden geleerd. 
De eindstand werd 3-3 en daar was 
iedereen wel tevreden mee. 

Beide teams kunnen nog wel een 
speelster gebruiken. Meisjes, ge-
boren in 2010 of 2011, die het ook 
wel eens willen proberen, kunnen 
bij CSW terecht. Het verplicht na-
tuurlijk tot niets. Ze zijn welkom bij 
de eerste training in het nieuwe jaar 
op woensdagmiddag 10 januari om 
15.00 uur op het hoofdveld bij CSW. 
Melden bij de hoofdtrainster Nelle-
ke Vrielink.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 8 december 2017 om fraaie 
prijzen  in Café de Merel Arkenpark 
MUR 43 te Vinkeveen,  Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden  de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden  met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Merel 
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43  
Vinkeveen, e-mail: thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de  
nieuwe prijsklaverjas competitie 

voor 2017:  8 en 22 december. 2018:  
5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 
16 en 30 maart, 13 april, 11 en 25 
mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Alle da-
tums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt:
1.  Brenda Hoksbergen 6886 punten
2.  Ida Rass 6829 punten
3.  Corry v.Bemmelen 6784 punten
4.  Carla v. Nieuwkerk 6722 punten
5.  Ed Valk 6627 punten
En de poedel prijs was deze avond 
voor Cees Zaal met 5154 punten en 
blijven oefenen Cees dan kom je er 
wel.

Disco
In de pietendisco kregen de pietjes 
in spé, wat te drinken en zochten ze 
een mooi kadootje uit.
Na 1,5 uur klimmen, klauteren, 
zwaaien en rennen was het tijd om 
naar huis te gaan. De kinderen wer-
den opgehaald en kregen nog wat 
strooigoed van de pieten. De ouders 
hielpen juf Esther nog even met op-
ruimen, het was een supergeslaag-
de middag!! Alle hulpouders be-
dankt voor jullie inzet, zonder de-
ze hulp had de Pietengym niet door 

kunnen gaan. Na de Pietengym was 
het racen naar het volgende GVM-
sinterklaasfeest. In gymzaal de Brug 
gingen de GVMérs vanaf 8 jaar een 
spannend sinterklaasspel doen. De 
kinderen verdeelden zich over 5 
matten en gooiden met een dob-
belsteen. Iedereen had 3 cadeautjes 
meegenomen en in 3 verschillende 
rondes werd er om de mooiste ca-
deautjes gestreden!!
Na 1,5 uur lachen, snoepen en uit-
pakken ging iedereen met 3 ca-
deautjes weer naar huis.

“Kanopolo” wint 
overtuigend in Alphen
De Ronde Venen - Het was weer 
even wennen om een echte weds-
tijd te spelen. Na de zomerperiode 
worden er niet veel wedstijden meer 
gehouden en daarom is zo’n wed-
strijd in het zwembad altijd pret-
tig om weer te doen. Het team van 
KVDRV kon compleet aan de start 
verschijnen, maar zonder reserves. 
De start was boven verwachting en 
KVDRV nam een ruime voorsprong 
op De Kromme Aar. Dit terwijl in 
eerdere partijen de weerstand gro-
ter was. Het team kon elkaar goed 
vinden en er werd ook goed ver-
dedigd. Het duurde erg lang voor-
dat de tegenpartij het eerste doel-
punt maakte. Om de  volledige tijd 
in het zwembad te benutten werd er 
lang doorgespeeld en in de twee-
de helft ging de vermoeidheid een 
rol spelen. KVDRV nam gas teug en 
moest een paar tegen doelpunten 

toestaan. Op het einde kon de ploeg 
met een paar snelle breaks de voor-
sprong verder uitbouwen.   

Nieuwe spelers gezocht – 
meedoen in zwembad
Voor het volgende buitenseizoen 
heeft het team behoefte aan uitbrei-
ding. De basis is smal en een enke-
le speler gaat wat anders doen door 
werk of verhuizen. Het kanopolo-
team is vooral een “vriendenteam” 
waarbij het spelplezier voorop staat. 
Dus iedereen die een beetje kan ka-
novaren en een bal kan vangen en 
gooien is welkom. Het leukst is het 
als er op een training 5-5 kan wor-
den gespeeld. In het zwembad kan 
iedereen een keer meedoen om 
kennis te maken met kanopolo. De 
zwembadtrainingen starten op 6 ja-
nuari 2018 in het Veenbad om 16.00 
uur.

De Kangoeroes van Atlantis 
zijn opgeleid tot “Hulp Pietjes”
Mijdrecht - Zaterdag 2 decem-
ber was er voor de Kangoeroes van 
korfbalvereniging Atlantis een spe-
ciale training. Het was niet zomaar 
een training, maar de sportzaal 
was omgebouwd tot Pietenschool. 
De kangoeroes kwamen als pietjes 
verkleed de zaal in en keken gelijk 
overal rond. Jeftha zag op eens een 
envelop op de garagedeur hangen 
met het logo van de “Kangoeroe 
Klup” erop, die envelop moest wel 
voor hun zijn. Het was een gedicht 
van Sinterklaas. In dit gedicht stond 
dat de Vergeet Piet niet meer wist 
waar hij de cadeautjes had verstopt. 
Slimme Piet had er nog wel een fo-
to van kunnen maken en er puzzel-
stukken van geknipt. Bij elk goed 
uitgevoerd onderdeel kregen de 
kinderen een puzzelstuk om erach-
ter zien te komen waar de cadeau-
tjes lagen. Het eerste onderdeel was 
over de daken lopen, dit werd extra 
moeilijk gemaakt doordat er obsta-
kels lagen. De kangoeroes hadden 
hier geen problemen mee en liepen 
zonder te vallen het parcours af. Bij 
onderdeel 2 kregen ze een nep ca-
deautje in de hand en moesten van 
dak tot dak springen en dan het ca-
deautje in de schoorsteen gooien. 
Willem liet zien dat hij dit heel goed 
kon, en sprong het snelst door de 
hoepels. Er was weer een puzzel-
stuk verdiend. 

Engste
Daarna kwam het engste, maar 
waarschijnlijk het leukste onder-

deel. Via een bank omhoog lopen 
het dak op en dan eraf springen. Het 
enige meisje, Isa, liet zien niet onder 
te doen en sprong er zo van af. Ook 
bij onderdeel 4 en 5 werden puzzel-
stukken verdiend.
Bij onderdeel 6 en dit was het laat-
ste onderdeel, moest er een par-
cours afgelegd worden in jutezak-
ken. Ze hadden bijna de training er-
op zitten, maar ze waren nog zeker 
niet moe. Het parcours werd nog fa-
natiek doorlopen en ze moedigde 
elkaar goed aan. Alle puzzelstuk-
ken zijn verdiend en werden bij el-
kaar gelegd en de puzzel werd ge-
maakt. De Kangoeroes zagen gelijk 
waar ze moesten zijn: ‘Dat is boven’, 
kwamen ze samen tot de conclusie. 
En inderdaad, op de foto stond de 
bar van de sporthal.
Snel liepen ze naar boven en er werd 
overal rond gekeken maar ze kon-
den niks vinden. Er werd een hulp-
lijn ingeschakeld. De vrouw ach-
ter de bar werd gevraagd of zij mis-
schien iets had gezien en ze moch-
ten voor deze ene keer achter de 
bar kijken. Julian, de nieuwe aan-
winst van de Kangoeroes heeft de 
cadeautjes gevonden. Wat hebben 
ze dat goed gedaan met elkaar. Op 
de tribune werden de cadeautjes 
opengemaakt en er zaten ook nog 
pepernoten bij. De Kangoeroes zijn 
goed verwend! Helaas moest Jaidy 
afzeggen omdat ze ziek op bed lag. 
Sinterklaas had voor haar uiteraard 
ook een cadeautje en die is inmid-
dels bij haar bezorgd.

Kaartavond in De Hoef
De Hoef - De Biljartclub “De Hoef” 
organiseert aanstaande zater-
dag 9 december weer een kaart-
avond, zoals elke 2e zaterdag van 
de maand. De avond wordt gehou-
den in  dorpshuis De Springbok in 
De Hoef . U betaald 3 euro en krijgt 
het 2e kopje koffie gratis. Het gaat 
nu al weer

om de kerstprijzen. Aan het einde 
van het seizoen worden van 5 avon-
den de punten bij elkaar geteld voor 
de seizoensprijs.
De avonden van dit seizoen zijn nog: 
9 december, 10 februari, 10 maart, 
14 april.
Gestart wordt er om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.30 uur.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 28 no-
vember speelden de Hartenvrou-
wen de vierde zitting van de compe-
titieronde. Maar voor het zo ver was 
kwam eerst de aankondiging dat we 
een jubilaris (jubilaresse?) in ons 
midden hadden. Thea Stahl was de-
ze week 60 jaar getrouwd met haar 
eigen Hartenheer. Een diamanten 
huwelijksfeest, dat is een felicitatie 
waard! Spontaan zetten de dames 
‘Lang zal ze leven’ in, Thea trakteer-
de iedereen op koffie met een heer-
lijke zoete versnapering. En toen 
gingen we bridgen.
In de A-lijn scoorden de bovenste 
drie paren allen een 60-plusser. El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
op één met 65% gevolgd door Ge-
ke Ludwig & Margo Zuidema met 
61,25% en op de derde plaats Kok-
kie van den Kerkhoven & Corry Smit 
met 60,83%.

In de B-lijn op de eerste plaats ook 
een 60-plusser: Eugenie Rasquin & 
Riet Willemse met 60,42%, op twee 
Jany van der Ent & Trees Ellerbroek 
met 56,25% en derde werden Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger met 
54,58%. Dat betekent voor de tus-
senstand na vier rondes met nog 
twee rondes te gaan een top-vier in 
de A-lijn van: 1. Geke & Margo, 2. 
Elly & Jessie, 3. Kokkie & Corrie, 4. 
Kitty van Beem & Janny Streng.
In de B-lijn waar de bovenste vier 
paren uiteindelijk gaan promoveren 
bestaat de top-vier uit: 1. De Dia-
manten Bruid & Inge Dyrbye, 2. Cor-
rie Bleekemoolen & Ernie Brand-
sen, 3. Mieneke Jongsma & Hilly 
Cammelot, 4. Tina Wagenaar & Co-
ra de Vor. Voor informatie over Har-
tenvrouw belt u Sandra Raadschel-
ders 0297-269910 of mail naar har-
tenvrouw2015@gmail.com

Argon weer onderuit, nu 
tegen AFC
Mijdrecht - De geschiedenis her-
haalde zich weer in Amsterdam, Ar-
gon komt op voorsprong maar kan 
dat maar een half uur vasthouden. 
Tot de rust blijft het dan 1-1. Hal-
verwege de tweede helft komt de 
thuisclub dan toch op voorsprong 
en Argon kon daar dan maar weinig 
tegenoverstellen.

Snel doelpunt
Al na vijf minuten kwam Argon op 
voorsprong. Arbiter Schaper ken-
de Argon een vrije trap toe, vanaf 
dertig meter posteerde Maikel van 
de Water zich achter de bal. De bal 
sloeg als een granaat tegen de on-
derkant van de lat en ging vervol-
gens via de rug van AFC doelman 
Jort Berghuis over de doellijn. 0-1. 
Een meevaller voor het moeizaam 
scorende Argon. Vier minuten eer-
der ontsnapte Argon toen een voor-
zet van Daan Brinkman over rechts 
door de verdediging van Argon wel 
werd weggewerkt maar Pepijn Veer-
man van AFC kreeg de bal op zijn 
hoofd maar kon niet profiteren, de 
bal ging maar rakelings naast. Na 
een kwartier kwam AFC beter in het 
spel, het combineerde via de snelle 
vleugelspitsen en dat zag er bij vla-
gen gevaarlijk uit. Argon kon daar 
maar weinig tegenover stellen, de 
twee spitsen werden bijna niet be-
reikt en de weinige mogelijkheden 
die Argon kreeg misten de goede 
richting. Younes Ouaali werkte wel 
hard maar als er een poging van zijn 
voet werd gelanceerd dan kwam die 
in handen van doelman Berghuis of 
de bal scheerde over de kruising. Na 
een drietal hoekschoppen voor AFC 

en een vrije trap die over ging was 
het tien minuten voor rust toch raak 
voor de Amsterdammers. Een schot 
van Pepijn Veerman werd in eerste 
instantie nog gekeerd door Argon-
doelman Romero Antonioli maar in 
de rebound kon aanvoerder Floris 
Dokkum scoren 1-1. Vlak voor rust 
probeerde Mauritsio Heistone het 
met een hard schot maar Antonioli 
stond juist opgesteld.

Weinig spektakel
Argon kon de tweede helft maar 
weinig spektakel bieden, AFC do-
mineerde en Argon moest het doen 
met schaarse uitvallen.
Een omhaal van Pepijn Veerman 
van AFC zag er wel spectaculair uit 
maar de ketste af op de boarding. 
Halverwege de tweede helft kwam 
AFC dan toch op voorsprong, van-
af links werd er voorgetrokken, de 
bal werd door de defensie van Ar-
gon gemist en Daan Sutorius kon 
gemakkelijk scoren.
Daarna zette coach Ouaali twee 
aanvallende wissels in, Mark van 
der Weijden en Ian Refos brachten 
wel meer aanvallende acties maar 
de doelkansen werden geblokt of er 
stond net iemand in de weg. In ieder 
geval het zat niet echt mee. Jordly 
Petronia schoot over en ook Mai-
kel van de Water mikte te hoog. An-
tonioli pakte knap nog twee ballen 
van afstand en in de vier minuten 
blessuretijd drong Argon nog ster-
ker aan, echter de defensie van AFC 
bleef overeind.

Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
FC Rijnvogels. 



De Ronde Venen - Aan de stand 
in de 3e klasse kon je al zien dat 
SV Hertha JO13-2 in CSW JO13-
2 een gelijkwaardige tegenstander 
zou treffen. De jongens van Hert-
ha waren dan ook zeer gebrand op 
een goed resultaat in deze onver-
valste derby, zeker omdat de laat-
ste paar wedstrijden in de compe-
titie steeds na een gelijk opgaande 
strijd nipt werden verloren. De wed-
strijd startte onder moeilijk condi-
ties; het veld was glad van de vorst, 
het was ijskoud en door de mist kon 
je nauwelijks de overkant zien. Hert-
ha liet zich daar echter niet door van 
de wijs brengen. In de warming-up 
werd al snel duidelijk dat de jongens 
op scherp stonden. En zo begon de 
wedstrijd ook. CSW werd direct on-
der druk gezet en Hertha had ge-
durende de eerste helft het mees-
te balbezit. Hoewel het vrij druk 
was in en rondom het strafschop-
gebied van CSW bleven echte kan-
sen schaars. Calvin Liesveld brak 
een paar keer gevaarlijk door, Ravi 
Verbruggen kreeg een dot van eens 
kans en een paar scherpe corners 
van Jasper Mons leverden ook ge-
vaarlijke momenten op. Maar de op 
zich wel verdiende treffer bleef uit. 
Na een minuut of twintig kwam ook 
CSW af en toe wat meer eruit. Wat 
tot dan toe nog niet zichtbaar was 
geworden, werd nu wel duidelijk: de 
club uit Wilnis beschikte over een 
aantal zeer gevaarlijke en balvaardi-
ge spelers voorin. 

Verdediging
De verdediging van Hertha stond 
echter als een huis. Centrale verde-
diger Pelle Reijers speelde een bij-
na foutloze wedstrijd en ook Hert-
ha’s rots in de branding Sem Veen-
hof was weer eens niet te passeren. 
Ook de beide vleugelbacks, Wes 
Twaalfhoven en Milan Wester speel-
den een puike wedstrijd waardoor 
CSW nauwelijks in de buurt van 
Hertha’s goal kwam. Toch werd een 
moment van onoplettendheid Hert-
ha bijna fataal: de spits van CSW 
brak door en kon niet meer worden 
bijgehaald. Hij ging alleen op Hert-
ha keeper Lev van den Berg af en 
probeerde de bal over hem heen 
te schieten. Lev bleef echter goed 
opletten en onderschepte de bal 
op grandioze wijze. Het bleef voor-
alsnog 0-0 en dat was tevens de 

ruststand. De tweede helft liet een 
soortgelijk beeld zien. Het was voor-
al Hertha dat voor de meeste drei-
ging zorgde, maar af en toe kwam 
CSW er gevaarlijk uit. Op het mid-
denveld werden vele duels gewon-
nen door Tim Stubbe, Tom van der 
Laan, Calvin Liesveld en Zakaria al 
Hammood. Zij gaven vele steekbal-
letje en diepe voorzetten op Hert-
ha’s spitsen. Indy Dolman werd 
daardoor een paar keer gevaarlijk, 
maar werd ook meerdere keren af-
gefloten voor buitenspel.

Gelijk?
Uiteindelijk begon iedereen te gelo-
ven dat het een typische 0-0 wed-
strijd was en het er gewoon niet in-
zat. Totdat opeens Calvin Liesveld 
en Pepijn Koper samen Tim Stub-
be vrijspeelden ter hoogte van de 
penaltystip. Tim wilde verwoestend 
uithalen, maar raakte de bal totaal 
verkeerd. Het schot boog te ver af 
naar rechts, waar Jasper Mons –
net in het veld gekomen- goed vrij-
stond. Hij legde de lastige bal in een 
keer helemaal dood en schoot ver-
volgens keihard hoog de verlossen-
de 1-0 binnen. De vreugde bij de 
Hertha mannen was groot na deze 
verdiende treffer. Vijf minuten later 
floot scheidsrechter Peter Voorbij, 
die een zeer goede wedstrijd floot, 
af en was de overwinning voor Hert-
ha een feit.
Jasper Mons werd vanwege zijn 
treffer gekozen tot ‘man of the 
match’, maar het was toch vooral 
een teamprestatie, waaraan ieder-
een veel had bijgedragen.

Argon pupillen genieten 
van bowlingmiddag
Mijdrecht - Ruim 70 E-pupillen van 
Argon verzamelden zich woensdag 
bij de bowlingbaan om gezellig met 
teamgenoten en vrienden een balle-
tje te rollen. Dit keer niet met de voe-
ten zoals ze gewend zijn, maar zo-
als dat hoort bij bowlen, met de han-
den. Na het bowlen wat toch ook wel 
veel energie vergt van de jongens en 
meiden, hadden alle kinderen enor-
me trek gekregen en konden zij ge-
nieten van patat met een snack naar 
keuze. Na het eten was er nog een 

prijsuitreiking. Er was een winnaar 
op elke baan, deze kinderen ontvin-
gen een mooie medaille. Er waren 
ook nog 4 voetgolfbonnen te verde-
len, met dank aan Voetgolf Nieuw-
Vennep. Deze bonnen zijn naar de 3 
hoogste scores gegaan: Dain, Dya-
ni en Cas en de poedelprijs is over-
handigd aan Mees. Bij het naar huis 
gaan, ontvingen de kinderen nog 
een lekker ijsje en een chocoladelet-
ter. De chocoladeletters zijn mogelijk 
gemaakt door de Hema. 

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De zesde ronde van de 
wintercompetitie Bridgevereniging 
Mijdrecht, 30 november, was weer 
zo’n ronde om nooit te vergeten. 
Veel paren gingen gebukt onder de 
schier onoplosbare problemen. De 
uitslagen representeren de moeilijk-
heidsfactoren van de spellen en de 
invloed op de kopposities. De uit-
slagen zijn: A-lijn: 1. Gerard & Riet 
van der Meer 63,54%, 2. Richard van 
Heese & Hans Leeuwerik 60,42% 
en 3. Jan Bunnik & Corry Twaalf-
hoven 56,25%. B-Lijn: 1. Hubertine 

van Buul & Nel Lindeman 65,10%, 
2, Julia Meijering & Annie van Onna 
56,25 en 3. Bram & Tiny van Klave-
ren 54,69%. C-lijn: 1. Greet Lodder & 
Yvonne Schutijser 58,75%, 2. Ruud 
Pfeiffer & Ria Matthiesen 57,08% en 
3. Ben Gabriel & Jan Mur 55,42%. 
De algemene ranglijst wordt aange-
voerd door: A-lijn: Team Jan Bunnik, 
gevolgd door team Gerard van der 
Meer en team Richard van Heese; 
B-lijn: Team Theo Lambers team ge-
volgd door team Huub van der Reep 
en team Hubertine van Buul; C-lijn: 

CWS4 ontvangt bij Just Fitness Mijdrecht hun nieuwe polo’s. Foto: Esther van 
der Wallen

Just Fitness kiest CWS4 
om te sponsoren
De Ronde Venen - Afgelopen 
maand is Just Fitness Mijdrecht op 
zoek gegaan naar een sportver-
eniging die zij in 2018 gaan spon-
soren. Uit alle aanmeldingen die er 
zijn binnen gekomen is CSW4 geko-
zen. CSW is al jaren een ‘gevestig-
de naam’ in Mijdrecht. De mannen 
van het vierde elftal openen en slui-
ten af op CSW. Daarnaast weet vrij-
wel iedereen wie zij zijn dankzij hun 
inzet op het veld, bardiensten en de 
extra klussen die ze doen. Met trots 
verbindt Just Fitness dan ook hun 
naam aan dit voetbalelftal door mid-
del van polo’s voorzien van het Just 
Fitness logo. Ook mogen zij een jaar 
lang gratis sporten bij Just Fitness 
Mijdrecht. 

Fitness voor iedereen 
Just Fitness streeft ernaar om fit-
ness voor iedereen mogelijk te ma-
ken door o.a. scherpe acties, lage 
abonnementskosten, bedrijfsfitness 
en een breed aanbod aan cardio-en 
krachtapparatuur. Rawin Sewbalak 
(locatiemanager Just Fitness) kijkt 
uit naar een fijne samenwerking 
met CWS heren 4: “Wij zijn erg blij 
dat we straks een steentje kunnen 
brijdagen aan de conditie van CWS 
heren 4. Uit hun aanmelding is ge-
bleken dat dit team zich erg inzet in 
de club. En dat wilden wij graag be-
lonen met een nieuwe polo en gra-
tis sportabonnement.” Teamlid Jas-
per Kruiswijk is erg blij met de polo’s 

en een gratis abonnement bij de be-
kende sportclub; “We zagen de op-
roep voorbij komen en dachten ‘de-
ze is voor ons’. Wij zijn eigenlijk een 
vriendengroep die al jarenlang bij 
elkaar voetbalt. Bijna iedereen heeft 
selectie gespeeld, maar ervoor ge-
kozen om nu een niveau lager te 
spelen. Vorig jaar zijn wij kampioen 
geworden in de 3e klasse, waardoor 
wij nu in de 2e klasse spelen. Naast 
de wedstrijden en trainingen is het 
belangrijk om fit te blijven. Dit gaat 
zeker lukken met het abonnement 
bij Just Fitness.”

Over Just Fitness
Just Fitness Mijdrecht maakt fitness 
voor iedereen mogelijk met een 
ruim aanbod aan cardio, krachtap-
paratuur- en krachtruimte met losse 
gewichten. Naast zelf trainen biedt 
de sportschool ook Virtual Spinning 
lessen 7-dagen per week, op elk 
moment van de dag. Sporters met 
een full-time baan kunnen bij Just 
Fitness terecht voor een bedrijfsfit-
ness pakket. Just Fitness is mak-
kelijk te bereiken en er is naast het 
pand voldoende (gratis) parkeer-
gelegenheid beschikbaar. Met een 
zeer centrale ligging tussen Amster-
dam en Utrecht en op 20 km afstand 
van de luchthaven Schiphol.
De sportclub beschikt over een ei-
gen in-house Fysiotherapeut. 
Voor meer informatie:justfitness-
mijdrecht.nl/

GVM Freerunning heeft 
een nieuwe trainer!
Mijdrecht - Sinds vorige week 
heeft de Freerunning-afdeling van 
GVM’79 een echte Freeruntrainer, 
Samuël Wezer. l. Met Samuël, een 
Freerunner in hart en nieren, hoopt 
GVM’79 het freerunnen in Mijdrecht 
een nog grotere boost te geven en 
technisch nog betere Freerunners 
op te leiden. Samuël is een jonge 
trainer en heeft zelf al 4 jaar erva-
ring met Freerunnen. Hij is begon-
nen als leerling en later als assi-
stent van Parkoursdisciplines, nu 
is hij sinds 1 jaar zelfstandig trai-
ner. Naast Freerunnen volgt hij een 
opleiding “Sport en Bewegen”. Hij 
vindt freerunning een geweldige 
sport, omdat je leert je soepel over 
verschillende obstakels te bewegen. 
Ook houdt hij ervan om overal sal-
to’s vanaf te springen, hij kan wel 
meer dan 5 verschillende salto’s! 
Zijn favoriete sprong is de “Kong”, 
waarbij je met je handen van het ob-
stakel afzet en met je knieën tussen 
je armen door springt. De coolste 
plek om te freerunnen vind je vol-
gens Samuël in België, in een on-
bewoonde spookstad! Freerunning 
is een veelzijdige sport, waarbij je je 
hele lichaam traint. Zowel souples-
se als kracht en uithoudingsvermo-

gen zijn belangrijke pijlers van de-
ze sport. Tijdens de lessen wordt je 
sneller en behendiger, wat ook goed 
van pas kan komen bij het uitvoe-
ren van eventuele andere sportac-
tiviteiten. Ben je geïnteresseerd ge-
raakt in het freerunnen? Meldt je via 
de website voor een proefles aan! 
Je kan altijd 2x gratis meedoen. Sa-
muël geeft les op de volgende da-
gen en tijden: donderdag 19.00 uur, 
Vrijdag 16.00 en 17.00 uur.

Hertha JO13-2 wint 
spannend duel van CSW

De Vinken overheerst in 
eerste helft
Vinkeveen - Nadat eerst al de Vin-
kenreserves met 20-12 wonnen van 
het tweede van Oranje Nassau zou 
ook De Vinken 1 met ruime over-
macht de bezoekende Amsterdam-
mers verslaan. Na een duidelijke 15-
6 bij rust eindigde de wat eenzijdi-
ge wedstrijd met een 22-13 eind-
stand in Vinkeveens voordeel. Met 
Roosmarijn Mooij, Annick Stokhof, 
Gideon Leeflang en Rutger Woud in 
de aanval en Lieke Melchers, Do-
rien Verbruggen, Kelvin Hoogeboom 
en Jerom Stokhof in de verdediging 
begon het Suiteteam in de thuis-
hal voortvarend. Binnen vijf minuten 
was het 3-0 (doelpunten van Annick 
en Dorien). Rond de tiende minuut 
zakte De Vinken even wat in, maar 
na de 4-2 van Oranje Nassau was 
het tien minuten later al 10-2. Op 11-
3 was er enig blessureoponthoud; 
even putten de bezoekers wat ver-
trouwen en kroop Amsterdam terug 
tot 12-6. Toch heerste de thuisploeg 

en met 15-6 werden de kleedka-
mers opgezocht. De Vinkendoelpun-
ten kwamen van Dorien, Jerom (2x), 
Kelvin (3x) en Annick (nog eens 5x).

Slordiger
In de tweede helft werd het suc-
cesvolle aanvalsspel uit de eerste 
periode niet voortgezet. Het aan-
gooien werd bij vlagen wat slor-
diger en de doelpogingen waren 
minder trefzeker. Jerom Stokhof en 
Roos Mooij scoorden nog wel in 
het derde kwart; tussenstand 17-9. 
In het laatste kwartier mocht Kelvin 
Hoogeboom nog tweemaal vanaf de 
stip aanleggen (strafworpen toege-
kend aan Lieke Melchers) en aan-
voerster Annick Stokhof tilde in de 
dertigste minuut haar dagtotaal naar 
negen en de stand naar 21-13. De 
einduitslag kwam uit handen van de 
kort daarvoor ingevallen Jelle Mul, 
die een rebound omzette in een le-
pe treffer: 22-13.

Mijdrecht – Het mocht dan 
koud zijn en mistig, nu en dan 
een beetje vochtig, Sinterklaas 
en zijn Pieten trotseren alles en 
brachten het zonnetje in Koop-
centrum Noord in Mijdrecht. 
Zo’n elf winkeliers hadden de 
Goedheiligman uitgenodigd 
om zaterdag hun winkels te 
bezoeken en de bezoekers een 
leuk presentje aan te bieden. 
Iedere bezoekers mocht uit de 
zak van Sinterklaas een lootje 
trekken en bij openen kon je 
zien bij welke van de elf deel-
nemende bedrijven je een leuk 
cadeautje kon gaan halen. De 
Sint en zijn drie Pieten namen 
er alle tijd voor. Van maar liefst 
elf uur tot vier uur was hij in 
het Koopcentrum aanwezig, De 
actie werd enorm gewaardeerd 
door het winkelend publiek 

Sint en zijn Pieten brachten gezelligheid 
in Koopcentrum Mijdrecht Noord

Team Greet Lodder gevolgd door 
team Diny de Haas en team Ria Ver-
steeg. De volgende week is de slot-
ronde van het eerste deel van de 
wintercompetitie met gevolgen voor 

promoveren en degraderen. Bent 
u geïnteresseerd in een gezellige 
bridgemiddag neem dan contact op 
met het secretariaat, e-mail: secre-
tariaat.bvm@gmail.com.
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