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Raad staat pal voor behoud 
de Kom in Mijdrecht
De fractie van de PvdA/Groen-
Links bracht deze motie in met 
steun van Ronde Venen Belang, 
Lijst 8 Kernen, De Seniorenpar-
tij, het CDA en ChristenUnie-SGP.: 
“De directe aanleiding hiervoor 
is de verkoop van De Kom en de 
zorgen die wij daarover hebben 
als het gaat om het behoud van 
De Kom als plek waar ouderen 
met zorg kunnen wonen. Wij vin-
den dat we als gemeente al het 
mogelijke moeten doen om die 
functie van De Kom te behouden 
Opvallend was het dat de VVD en 
D66 in eerste instantie de mo-
tie niet steunden. De VVD vond 
het een sympathieke motie maar 
onnodig: “De Kom is privébe-
zit en de locatie is al maatschap-
pelijk. Als ze om een andere be-
stemming gaan vragen komt zo’n 
voorstel in de raad. Deze motie 
geeft de wethouder alleen maar 

weer meer werk”, aldus de VVD. 
Ook de fractie van D66 vond de 
motie niet echt nodig maar was 
benieuwd wat wethouder Becker 
ervan vond. De wethouder was 
in eerste instantie goed voorge-
licht door haar ambtenaren: maar 
bracht wel iedereen weer in ver-
warring met haar antwoord: “Ook 
wij hebben grote zorgen over de 
verkoop van De Kom. Maar het 
complex is nog niet verkocht. In 
januari wordt bekend gemaakt 
wie de koper is. Ik blijf in gesprek 
met de Zorggroep en de nieuwe 
eigenaar. Vooralsnog blijft de be-
stemming maatschappelijk, dus 
voor ouderen”, aldus de wethou-
der. Anco Goldhoorn van RVB be-
greep de wethouder niet goed: “U 
zegt De Kom is nog niet verkocht 
en u blijft in gesprek met de nieu-
we eigenaar. Die is dus gewoon 
bekend maar u zegt het niet”. Er 

werd even geschorst, maar veel 
duidelijker werd het na de schor-
sing niet. De wethouder had het 
over de regels die gelden bij een 
verzorgingshuis, maar hier gaat 
het niet over een verzorgings-
huis. Na een wat moeilijke dis-
cussie ging uiteindelijk de gehe-
le raad mee met de motie, dat De 
Kom voor zelfstandig wonende 
ouderen met zorg moet blijven.
“Het aanbod hiervan is namelijk 
beperkt in De Ronde Venen, zo 
hoorde ik laatst bijvoorbeeld dat 
iemand vanuit De Ronde Venen 
helemaal naar Apeldoorn door-
verwezen werd. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Er is behoefte aan 
dit soort woonvormen, niet ieder-
een wil thuis blijven wonen, dus 
we moeten daar ook in voorzien 
en onderzoeken hoe dat te reali-
seren. En met deze opdracht ho-
pen we een aanzet te geven om 
wonen met zorg, voor ouderen, 
nu en in de toekomst, mogelijk te 
maken en te houden”, aldus Pie-
ter Kroon

Mijdrecht - Donderdag jl. heeft de gemeenteraad unaniem wet-
houder Marja Becker (senioren partij) de opdracht gegeven om er 
alles aan te doen om De Kom in Mijdrecht te behouden. 
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Wij zijn op zoek naar algemene

ook 50+ van harte welkom

In Memoriam

Jacques Dekker
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

23 mei 1943 - 30 november 2018

Een markante inwoner van Mijdrecht is niet meer. Afgelopen 
vrijdag nam Jacques Dekker afscheid van dit leven. Hij was al 
enige tijd ziek en overleed in het ziekenhuis. Veel inwoners zul-
len Jacques Dekker ongetwijfeld herinneren. Een forse man die 
zich vaak manifesteerde met een bulderende lach, grote mond, 
maar met een klein hartje. Hij stond voor veel mensen altijd 
klaar en bood hulp waar dat kon. Als er iets geregeld moest 
worden was je bij Jacques aan het goede adres. Je klopte nooit 
voor niets bij hem aan. Jacques Dekker dankt zijn bekendheid 
zeker ook aan de lokale politiek. Hij begon als raadslid bij het 
CDA, maar richtte in 1988 de lokale partij Ronde Venen Belang 
op die heden ten dage nog steeds een belangrijke stempel op 
de politieke besluitvorming in de gemeente drukt. De laatste ja-
ren echter zonder Jacques aan het roer. Hij was 31 jaar raadslid, 
waarvan vijf jaar wethouder. In die tijd was hij zeker bij veel in-
woners bekend als ‘de offi  cieuze’ burgemeester van De Ronde 
Venen. Daarna is hij nog enige tijd doorgegaan als fractievoor-
zitter van de partij. Trots was hij op het feit dat hij vier jaar lid 
was van de Provinciale Staten van Utrecht, waarin hij de belan-
gen behartigde voor de lokale partijen in de provincie Utrecht

Jacq zetten zich decennia lang in voor verschillende instellin-
gen en verenigingen, zoals Argon en de Vinkeveense feestweek. 
Maar ook achter de schermen hielp hij mensen die het nodig 
hadden. Vier jaar geleden nam hij afscheid van de politiek, maar 
bleef wel zijn mening uitdragen. Zijn gezondheid speelde hem 
steeds meer parten en hij verhuisde naar het appartementen-
complex Veenstaete in Mijdrecht, waar hij weer snel activiteiten 
voor de bewoners organiseerde zoals een paasbuff et, kerstdi-
ner en een nieuwjaarsborrel. Hij bleef zich tot het einde toe ac-
tief inzetten voor hen die hij liefhad en voor mensen die hem 
nodig hadden. Het staat heel passend op zijn rouwkaart: “Na 
een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er altijd voor 
iedereen was, is hij overleden”. 

Dinsdag 4 december is in besloten familiekring afscheid 
van Jacques genomen waarna hij in stilte is gecremeerd. 

Dat hij moge rusten in vrede.

Getuigen 
gezocht

Vinkeveen - Afgelopen vrij-
dag 30-11-2018 omstreeks 
12.00 uur ben ik in mijn auto 
(Honda Insight) van achteren 
aangereden door een Merce-
des Benz stationcar. Ik stond 
ter hoogte van het AH fi liaal 
in Vinkeveen bij de T kruising 
stil om verkeer van rechts uit 
de Kerklaan voorrang te ge-
ven om daarna rechtdoor de 
Herenweg te vervolgen. 

Op dat moment werd ik van 
achteren aangereden door 
een Mercedes Benz station-
car, kleur donkergrijs/zwart. 
De bestuurder reed direct 
door de Kerklaan in en ik kon 
alleen nog de letters zien 
van het kenteken. Het ken-
teken is ??-ZDL-??.Op dit mo-
ment heb ik dus geen tegen-
partij voor de verzekering 
,moet wel een nieuwe ach-
terbumper hebben. Indien er 
op het moment van de aan-
rijding mensen dit hebben 
gezien of de Mercedes her-
kend hebben, dan zou ik dat 
graag willen horen. Tel. 06-
22378755.

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen kent een bijzonde-
re verzameling historische bui-
tenplaatsen: fraaie villa’s en boer-
derijen die in het verleden wer-
den bewoond door rijke boe-
ren en stedelingen. Het in goede 
staat houden van deze kostbare 
woningen is een kostbare aange-
legenheid. Om eigenaren daarbij 
te helpen heeft het college van B 
en W de ‘Leidraad Behoud door 
ontwikkeling op historische bui-
tenplaatsen’ vastgesteld. 

Wie langs het Gein of de Angstel 
rijdt kan ze niet missen: grote vrij-
staande villa’s, bijzondere boer-
derijen, kleurrijke tuinen en af en 
toe een theekoepel. Het zijn stil-
le getuigen van een tijd van gro-
te rijkdom, waarin Nederlanders 
alle zeeën bevoeren en nieuwe 
werelden ontdekten. De buiten-
plaatsen in De Ronde Venen zijn 
gebouwd door rijke (vaak loka-
le) boeren. Daarnaast staan in de 
gemeente enkele volwaardige 
buitenplaatsen van rijke Amster-
damse koopmansfamilies. De be-
kendste hiervan zijn Valkenhei-
ning, Postwijck en Donkervliet in 
Baambrugge en Schoonoord in 
Abcoude. 

Buitenplaats Postwijck in Baambrugge

Onderhoud historische woningen vaak kostbare aangelegenheid
Leidraad handig hulpmiddel bij het in 
goede staat houden van Buitenplaatsen

Het onderhouden van een bui-
tenplaats is een kostbare aange-
legenheid. Vanwege de histori-
sche waarde en het belang zijn 
bijvoorbeeld de mogelijkheden 
om de Buitenplaatsen te verhu-
ren gering terwijl het onderhou-
den van de grote, historische 
panden veel geld kost. De provin-
cie Utrecht heeft daarom de ‘Lei-

draad behoudt door ontwikke-
ling op historische buitenplaat-
sen’ ontwikkeld. De leidraad gaat 
ervan uit dat er voor iedere bui-
tenplaats mogelijkheden zijn om 
geld te besparen of te verdienen 
en helpt bij het vinden van een 
goede balans tussen behoud van 
cultuurhistorische waarde en een 
kostendekkende exploitatie. 



Regio - In de donkere dagen voor 
Kerst brengt de SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn) 
op zondag 16 december a.s. een 
bijzonder programma, getiteld 
‘Montere Weemoed’. Schrijver 
Thomas Verbogt en singer-song-
writer Beatrice van der Poel pre-
senteren een hartverwarmende 
collage van prachtige weemoe-
dige liedjes en komische verha-
len over tintelend verlangen, al-
ledaagse waanzin en melancho-
lie. Ze gaan er niet in hangen, ze 
zijn opgewekt van nature, tegen 
alle klippen op. Het gaat over klei-
ne belevenissen met grote gevol-
gen en vaak ook over het toeval 
dat geluk heet. De twee kennen 
elkaar al langer, maar nooit eer-
der maakten zij samen een voor-
stelling. Tijdens een avondje wijn 
drinken in het café ontstond het 
idee van een voorstelling vol kor-
te komische verhalen en wee-
moedige muziek.

Thomas Verbogt
Auteur Thomas Verbogt schreef 
diverse romans, toneelstukken, 
columns en verhalenbundels en 
werd genomineerd voor de Libris 
Literatuurprijs en de ECI Litera-
tuurprijs 2016 voor zijn boek ‘Als 
de winter voorbij is’. In september 
2017 verscheen zijn nieuwste ro-
man ‘Hoe alles moest beginnen’ 
en een film ‘Ik begon te schrijven 
toen ik drie was’ over zijn schrij-
verschap. Hij timmert al dertig 
jaar lang aan de weg, maar is re-
latief onbekend. Toch doet hij be-
slist niet onder voor coryfeeën als 
Maarten ’t Hart en Tommy Wierin-
ga. Zijn romans zijn behapbaar, 
geschreven met een aangebo-

ren lichtvoetigheid, maar missen 
nooit diepgang. Hij behoort tot 
‘de eredivisie van de Nederlandse 
literatuur’, aldus Pieter Steinz van 
NRC Handelsblad. Thomas Verbo-
gt heeft een dagelijkse column 
in De Gelderlander, de krant van 
zijn geboortestreek. 

Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel is Neder-
landstalig singer-songwriter 
en maakte diverse theaterpro-
gramma’s en albums. Haar laat-
ste voorstelling ‘Electric Lady’ 
was een ode aan Jimi Hendrix en 
oogstte vier-sterren-recensies. 
Ze leest regelmatig luisterboe-
ken voor waaronder de familie-
kroniek ‘Judas’ van Astrid Hollee-
der. In 2015 won ze de Luister-
boek Award voor het inspreken 
van de bestseller van John Green: 
‘Een weeffout in onze sterren’. Sa-
men met Thomas Verbogt maak-
ten ze eerder het luisterboek ‘Het 
toeval dat geluk heet’.

Informatie en kaartverkoop
De voorstelling ‘Montere Wee-
moed’ vindt plaats op zondag 16 
december a.s., om 14.30 uur in 
De Schutse te Uithoorn. Mocht u 
de smaak te pakken krijgen, dan 
kunt u ter plekke boeken van 
Thomas Verbogt kopen bij de 
boekenstand van The Read Shop 
Express (alleen contante betaling 
mogelijk). Losse kaarten à 15 eu-
ro zijn verkrijgbaar via de websi-
te van de SCAU: www.scau.nl Jon-
geren tot en met zestien hoeven 
slechts 7,50 euro te betalen. On-
geveer een week van te voren be-
gint de losse kaartverkoop in de 
boekwinkels The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein).
De resterende kaarten worden 
vanaf 14.00 uur aan de zaal ver-
kocht. Op de website van de 
SCAU is uitgebreide achtergrond-
informatie te vinden over het duo 
Verbogt-Van der Poel, o.a. een in-
terview met beide.  

jes of met pillen dus geen jojo-ef-
fect, maar blijvend resultaat. Bij 
SLIMNESS leer je je voedingspa-
troon aanpassen oftewel afvallen 
zonder poespas. Zaterdag 5 janu-
ari tussen 09:00 en 14:00 organi-
seert SLIMNESS een open dag. 
Hier kun je kosteloos je BMI en 
middelomtrek laten meten, krijg 
je informatie over gezond afval-
len en is er de mogelijkheid om 
je op te geven voor de groepscur-
sus. Het maximum is 12 personen 
per groep. Wees er dus op tijd bij. 
Laat je goede voornemen werke-
lijkheid worden!  SLIMNESS | Bo-
zenhoven 19 a | Mijdrecht | 0297 
765027 

Regio - Afgelopen maand is de 
landelijke actie “Fietser laat je 
zien” ook uitgevoerd op scho-
lengemeenschap Thamen te Uit-
hoorn. Deze actie is een initiatief 
van Veilig Verkeer Nederland in 
samenwerking met scholen die 
zich aanmelden voor dit project. 
Onder begeleiding van docenten 
hebben bovenbouwleerlingen 
van de richting Techniek alle fiet-
sen van de 160 eersteklassers na-
gekeken op veiligheid en functio-
neren van de fiets. Naast de ver-
lichting zijn ook andere belangrij-
ke onderdelen gecontroleerd. El-
ke goedgekeurde fiets werd voor-
zien van een label. De leerlingen 
van Thamen kunnen dankzij deze 
keuring ‘in huis’ allemaal veilig de 
donkere dagen in!

02 5 december 2018

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.800

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode
Afvallen als goede 
voornemen in 2019?
Regio - Afvallen is meer dan een 
goed voornemen. Op een gezond 
gewicht blijven of afvallen zijn 
doelen die we onszelf vaak stel-
len. Ook belangrijk, want overge-
wicht en obesitas zijn - op roken 
na - de belangrijkste risico’s voor 
kanker in onze leefstijl. Ze ver-
hogen de kans op maar liefst 12 
soorten kanker. Een gezond ge-
wicht behouden is dus één van 
de belangrijkste stappen die je 
kunt nemen om je kans op kan-
ker, maar ook diabetes, een hoog 
cholesterol, hoge bloeddruk en 
hart- en vaatziekten te verklei-
nen. Wil jij je goede voornemen 
werkelijkheid laten worden? 
SLIMNESS is inmiddels dé erva-
ringsdeskundige op het gebied 
van afvallen. SLIMNESS heeft een 
10-weekse cursus met nuttige in-
formatie om effectief en efficiënt 
af te vallen. Deze cursus kan zo-
wel individueel, samen als in 
groepsverband gevolgd worden 
en wordt door meerdere zorg-
verzekeraars vergoed! De resulta-
ten in een groep zijn vaak hoger, 
doordat je elkaar extra motiveert. 
Op 9 januari 2019 gaan er weer 2 

nieuwe groepen van start. Indi-
vidueel en met z’n tweeën afval-
len kan op elk moment worden 
gestart. Tot en met 21 december 
kun je een gratis en vrijblijvende 
intake inplannen. Wil jij je nu met-
een opgeven voor de cursus af-
vallen in groepsverband of meer 
informatie? Bezoek dan de websi-
te www.slimness.nl en geef je op. 
Voor alle duidelijkheid: SLIMNESS 
werkt niet met eiwit shake ’s, zak-

Fietsende brugklassers 
Thamen veilig de weg op

Opbrengst collecte 
Diabetes Fonds
Regio - De Vrijwillige collectan-
ten hebben Voor het Diabetes 
Fonds in Uithoorn, de Kwakel en 
de Amstelhoek het mooie bedrag 
van € 7.789,- opgehaald, tijdens 
de collecteweek begin novem-
ber. Het Diabetes Fonds zal het 
totale bedrag van de landelijke 
collecte aanwenden voor onder-
zoek om Diabetes Type 1 en Ty-
pe 2 te voorkomen, kans op com-
plicaties te verlagen, de kwaliteit 
van leven te verbeteren en -waar 
mogelijk- op termijn te genezen! 

Zij hopen volgend jaar weer over 
meer collectanten te kunnen be-
schikken, want naast de gulheid 
van de gevers zijn er natuurlijk 
ook voldoende collectanten en 
wijkhoofden nodig om in heel 
Uithoorn / De Kwakel en Amstel-
hoek te kunnen collecteren. De 
collecte in 2019 is van maandag 
28 oktober t/m zaterdag 2 no-
vember en u kunt zich het hele 
jaar door aanmelden bij Mw. Van 
der Does tel. 0297-568460 of pau-
line.vanderdoes@online.nl  

 “Eenmalig Kerstconcert 
Roder Jongenskoor”
Regio - Op zondag 16 december 
presenteert de St. Vrienden van 
het Monument Joh. de Doper het 
Roder Jongenskoor in het Monu-
ment Joh. de Doper in Mijdrecht/
Wilnis voor een eenmalig Kerst-
concert met prachtige Anglicaan-
se koormuziek, geheel gestoeld 
op Engelse leest. De sfeer in de 
kerkzaal zal dankzij de fraaie ver-
siering geheel op de Kerst zijn af-
gestemd. Het concert begint om 
15.00 uur en duurt ruim een uur, 
zonder pauze. 
En de toegang is slechts 5 euro. 
Verkoop vanaf 14.15 uur bij de 
ingang. Kaarten reserveren via 
www.vriendenmonument-joh-
dedoper.nl Voldoende aanleiding 
om op 16 december te komen 

genieten in het fraaie Monument 
Joh. de Doper. Het Roder Jon-
genskoor (1985) is een koor naar 
Engels voorbeeld, met als reper-
toire de Anglicaanse koormuziek 
in breedste zin. Dirigent en artis-
tiek leider van het koor is Rintje 
te Wies. 

Geprezen
Het Roder Jongenskoor wordt al-
om geprezen om de consequente 
Engelse koorstijl, niet alleen wat 
betreft grootte en stembezet-
ting, maar ook in de sterke aan-
dacht voor de stemkwaliteit van 
de individuele jongens en jonge-
mannen. Het Roder Jongenskoor 
kiest in al zijn facetten voor een 
muzikale aanpak die bij de En-

gelse jongenskoren leidt tot het 
beroemde hoge niveau van mu-
ziek maken. In de afgelopen ja-
ren hebben de jongens meege-
werkt aan velerlei grotere pro-
ducties voor koor en orkest, zo-
als uitvoeringen van de Mat-
thäus Passion van Johann Sebas-
tian Bach, het War Requiem, de 
Saint Nicolas Cantata, de Spring 
Symphony van Benjamin Britten 
en de Derde Symfonie van Gustav 
Mahler. Bij al deze composities is 
immers een jongenskoor voor-

geschreven. Jongenssolisten ver-
lenen voorts regelmatig mede-
werking aan ‘Die Zäuberflöte’ van 
Wolfgang Amadeus Mozart, het 
Requiem van Gabriel Fauré en de 
Chichester Psalms van Leonard 
Bernstein.
Het koor maakt regelmatig bui-
tenlandse reizen. Begin 2002 
werd het Roder Jongenskoor 
door The Federation of European 
Choirs benoemd tot cultureel am-
bassadeur van de Europese Unie 
in Nederland.

‘Montere Weemoed’ door Thomas 
verbogt en Beatrice v.D. Poel
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Participatie is een zelfstandig 
naamwoord en betekent deel-
name. Inwonersparticipatie 
komt er dus simpel gezegd op 
neer dat inwoners veel meer 
gaan deelnemen. Participa-
tie is het actief meedenken en 
meedoen van de inwoners om 
de leefbaarheid in de gemeen-
te te verbeteren. Dan moeten 
de inwoners wel betrokken 
worden natuurlijk. Voor som-
mige gemeenten is inwoners-
participatie nog een onwen-
nig concept. Toch is inwoners-
participatie de weg naar beter 
beleid. Eenvoudig is het ech-
ter niet want de meeste ge-
meenten hebben een bestuur-
lijke top-down-cultuur ontwik-
keld die niet zomaar te veran-
deren is in een bottom-up cul-
tuur. Wie daar verandering in 
wil gaan brengen zal stuiten 
op veel expliciete en nog meer 
impliciete weerstand. De ge-
meenteraad heeft volgens het 
huidige systeem het mandaat 
gekregen van de inwoners om 
van alles te beslissen. Inwoners 
mogen wel hun mening geven 
over allerlei zaken maar meer 
ook niet. Maar wat zou inwo-
nersparticipatie dan kunnen 
opleveren als je het een seri-
euze kans geeft? Als je inwo-
ners vanaf het prille begin bij 
plannen en beleid betrekt dan 
voorkom je dat ze worden ge-
confronteerd met uitgewerk-
te plannen. Er zal minder weer-
stand zijn als er eerder naar in-
woners wordt geluisterd. Zo 
hoeft er geen wedstrijd te ont-
staan tussen het gemeentebe-
stuur en inwoners, waarvan nu 
de uitslag bij voorbaat bekend 
is. Je kunt zo’n vruchteloze en 
ongelijkwaardige wedstrijd 
beter omzetten in een posi-
tief samenspel omdat er dan 
veel meer winnaars dan ver-
liezers zullen zijn. Bovendien 
is gebleken dat een construc-
tieve inbreng van inwoners tot 
betere plannen leidt. Er zijn al 
veel voorbeelden in gemeen-
tes waar ‘constructieve inwo-
nersparticipatie’ in samenwer-
king met de gemeente er voor 
heeft gezorgd dat er oplossin-
gen zijn gevonden die niet op 
het gemeentehuis achter een 
bureau zijn bedacht. Resultaat 
alleen maar winnaars en vaak 

nog geld besparend ook. Zo 
kan het dus ook.
Daar is wel lef en vertrouwen 
voor nodig.
Beleidsinnovaties komen mak-
kelijker tot stand in samen-
spraak met inwoners dan in sa-
menspraak met stakeholders 
(binnen en buiten de overheid) 
die belang hebben bij het ou-
de beleid en vooral in euro’s 
denken. Inwoners vragen om 
zelf ideeën in te brengen en 
de regie te pakken lijkt de toe-
komst van een nieuwe vorm 
van democratie. 
Bij gemeente met aantal ker-
nen is gebleken dat een be-
stuurlijk topdown systeem niet 
goed uitpakt omdat de kern-
belangen soms nogal eens 
kunnen verschillen. In een 
bottom-up systeem dat uit-
gaat van het belang van de in-
woners van elke afzonderlijke 
kern en deze ook ruimte geeft 
om met eigen voorstellen te 
komen blijkt dat er veel meer 
successen kunnen worden ge-
vierd en inwoners zich veel 
meer gehoord en thuis voelen 
in hun gemeente. Dit versterkt 
het saamhorigheidsgevoel on-
derling tussen de verschillen-
de kernen binnen de gemeen-
te. Met dit soort aanpakken ne-
men inwoners het bestuur niet 
over en gaan niet per defini-
tie in de aanval. Zij zullen bo-
vendien merken dat een over-
heid niet alles kan oplossen zo-
als zij het graag zouden willen. 
Als de lokale overheid de moei-
te neemt om inwoners serieus 
te nemen zit er voor inwoners 
veel meer in dan het slikken 
van opgelegde besluiten die 
zorgen voor ongenoegen en 
ongewenste neveneffecten. 
Voor de lokale overheid geldt 
dat op deze manier het ver-
trouwen van inwoners in de lo-
kale overheid toeneemt. Geen 
zelfredzaamheid dus wat inwo-
ners nu op hun bordje krijgen 
toegeworpen, maar samen 
redzaamheid. Het Inwoners-
Collectief DRV wil hier graag 
zijn steentje aan bijdragen. Wat 
wil de gemeente en lokale poli-
tiek in de Ronde Venen? 

Hebt u hier een mening over 
laat het ons weten: drv@inwo-
nerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Inwonersparticipatie 
wat is dat eigenlijk? 

Twee jubilarissen bij ALV 
buurtbus De Hoef
De Ronde Venen - Donderdag 29 
november jl. is de algemene le-
denvergadering van de buurtbus 
lijn 526 gehouden  bij de Stroop-
pot in De Hoef.
Vrijwel alle vrijwilliger-chauffeurs 
en partners waren aanwezig om 
voorafgaand aan de vergadering 
van een kopje soep en een heer-
lijke pannenkoek te genieten.
Wethouder Alberta Schuurs van 
gemeente De Ronde Venen was 
tijdens het eten aanwezig en 
heeft in haar toespraak alle vrij-
willigers hartelijk bedankt voor 
hun inzet. Het belang van de 
Buurtbus werd door haar nog 
eens duidelijk onderstreept en 
ook zij vond het fantastisch dat 
er tijdens het afgelopen jaar meer 
dan 20.000 passagiers zijn ver-

voerd. Nadat alle punten behan-
deld waren werden 2 jubilaris-
sen (12 1/2 jr.) in de bloemen ge-
zet. Ook werden van 3 chauffeurs 
met bloemen en een oorkonde 
afscheid genomen vanwege het 
bereiken van de ‘buspensioen-
leeftijd’ (75 jr.).
Na afloop werd onder het genot 
van een hapje en drankje nog ge-
zellig bijgepraat. Alle chauffeurs 
gingen met een mede door de 
heer De Jong van Boni Mijdrecht 
royaal gesponsorde kerstattentie 
huiswaarts. De vereniging is on-
derweg naar het 40-jarig jubile-
um! Wilt u ook chauffeur worden 
meld u dan aan door een email te 
sturen naar info@buurtbus526.
nl of kijk op de website buurt-
bus526.nl

Scouts bezorgen jouw kerst-
kaarten voor een prikkie
De Ronde Venen - December 
is al druk genoeg! Dus…gaan 
de scouts van de Jan van Speyk 
en Eliboe voor jou op pad om 
je kerstkaarten te bezorgen. Dit 
doen zij voor maar 45 cent per 
kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinke-
veen, Waverveen en De Hoef.
De scouts hopen er weer een flin-
ke klus aan te hebben, want het 
is natuurlijk een leuke inkomsten-
bron voor de groep!
En zeg nou zelf, een echte kaart 
is toch altijd nog veel leuker dan 
een Whatsappje of een mail-
tje. ,,Vanwege ons lage tarief is 
het ook aantrekkelijk om gewo-
ne kaarten te sturen’’, zegt Mar-
cella Kroes-van Dijk die de opera-
tie kerstpost leidt. De kerstpost-
bezorgdienst is een leuke inkom-
stenbron voor de groep. Scouting 
Eliboe uit Vinkeveen doet dit jaar 
ook mee met het verzamelen en 
bezorgen.

Hoe het werkt
De gang van zaken is simpel. Er 
is een groot aantal inleveradres-
sen verspreid door de gemeen-
te. Daar kan de post tot zondag-
avond 16 december 18.00 wor-
den ingeleverd. Stop alle kaar-
ten en het verschuldigde bedrag 
in één grote envelop. Vermeld 
daarop jouw naam en telefoon-
nummer. De envelop mag vervol-

gens gewoon door de brievenbus 
bij een van de inleveradressen. Je 
herkent deze aan een kerstpost-
poster achter het raam. De scouts 
verwerken alle post, doen er een 
scoutingstempel op en bezorgen 
alles in de week van 18 t/m 23 de-
cember (week 51). Alle informa-
tie over de kerstbezorgdienst van 
de Jan van Speyk en Eliboe is ook 
na te lezen op www.janvanspeyk-
groep.nl en www.eliboe.nl . 

Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren op 
het clubhuis aan de Oosterland-
weg 2-b in Mijdrecht of Bonkeste-
kerweg 3 in Vinkeveen (alleen tij-
dens openingstijden).
De overige inleveradressen (met 
een poster voor het raam) zijn: 
Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier 
12, Beltmolen 14, Ambachtshe-
rensingel 14, Alexandriet 4, Agaat 
24, Dukaat 7, Watersnip 20, Mid-
rethstraat 47.
Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3, 
Burg. Van Trichtslaan 49, Raaigras 
3, Blauwe Zegge 2, Poldermees-
ter 7.
Waverveen: Cliffordweg 14,
Kreekrug 17
De Hoef: De Hoef Oostzijde 28
Vinkeveen: Proosdijland 17, 
Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, 
Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 
19.

”N201 te belangrijk onderwerp om geen standpunt over 
in te nemen! “
Ronde Venen Belang: ‘gemeenteraad 
zet zichzelf buitenspel ‘

De Ronde Venen - De N201 is 
een belangrijk onderwerp bin-
nen De Ronde Venen, voor de in-
woners en de ondernemers. De 
provincie ziet dit eindelijk ook in 
en ontwikkelt een visie over de 
toekomst van de N201. Afgelo-
pen donderdag is het onderwerp 
N201 besproken tijdens de ge-
meenteraadsvergadering. Ron-
de Venen Belang vindt dat de ge-
meenteraad zich moet uitspreken 
over een belangrijk onderwerp 
als de toekomst van de N201 en 
een bepaalde voorkeursvariant. 
De gemeenteraad dacht hier ech-
ter anders over.  Er hebben inmid-
dels meerdere sessies plaats ge-
vonden bij de provincie zonder 
dat verantwoordelijk wethouder 
Alberta Schuurs (VVD) eerst met 
de gemeenteraad heeft gespro-
ken over een voorkeursvariant. 
Ronde Venen Belang vindt dat 
de wethouder namens het col-
lege met een raadsvoorstel had 
moeten komen. Een raadsvoor-
stel met daarin de vier door de 

provincie aangegeven varianten, 
en de voorkeursvariant van het 
college waarbij de raad met een 
raadsbesluit een keuze daaruit 
had kunnen maken. Dit is niet ge-
beurd en daarom diende de frac-
tie van  Ronde Venen Belang een 
motie ingediend om alsnog tij-
dens een gemeenteraadsverga-
dering een besluit te nemen over 
zo’n voorkeursvariant. 

Bezwaren
De meerderheid van de raad zag 
dit echter niet zo.  Maarten van de 
Greft maakte zich hier zelfs nu en 
dan erg boos over en verhief zijn 
stem: Hij noemde de bezwaren 
van de andere fractie ‘nepargu-
menten’. Zo is er weliswaar voor 
de verkiezingen al een motie aan-
genomen door een meerderheid 
van de gemeenteraad, maar dit 
was nog voordat de provincie uit-
gebreid onderzoek heeft gedaan 
naar de N201 en dat de adviesno-
ta en de vier varianten bekend 
waren. 

Coalitievrees
De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 
en de Seniorenpartij verschuilden 
zich achter het coalitieakkoord. 
Hier zou wat hun betreft genoeg 
in staan over de N201. RVB raads-
lid van der Greft was het hier 
niet mee eens: “In het coalitieak-
koord staat dat een totale verbre-
ding niet gewenst is, dit zegt nog 
niets over de verschillende voor-
keursvarianten. Bij variant 4 vindt 
er bijvoorbeeld ook geen tota-
le verbreding plaats. Betekent 
dit dat de coalitie voor variant 4 
is? De meeste raadsvoorstellen 
die wij krijgen zijn een uitwer-
king van het coalitieakkoord. Be-
tekent dit dat als “het” in het co-
alitieakkoord staat er geen raads-
voorstel meer komt en we er niet 
meer over praten in de gemeen-
teraad? Op deze manier lijkt de 
rol van de gemeenteraad uitge-
speeld.” aldus van der Greft. 

Niet nopdig
Op de ChristenUnie-SGP na von-

den de andere partijen het dus 
niet nodig dat de gemeenteraad 
zich uitsprak voor een voorkeurs-
variant. Dit omdat zij vinden dat 
wethouder Schuurs volgens hen 
al doet wat de gemeenteraad wil. 
Ronde Venen Belang vraagt zich 
af of dit zo is. “Tijdens de commis-
siebehandeling van 13 november 
JL. heeft de meerderheid van de 
raad zich niet uitgesproken over 
een voorkeursvariant. Alle par-
tijen kregen dinsdag 27 novem-
ber jl. tijdens een extra commis-
sievergadering voor de tweede 
keer de kans om hun inbreng te 
leveren. Daar waar op 13 novem-
ber jl. bijna niemand zich uitsprak 
viel toen op dat de coalitie duide-
lijk verdeeld was. Hoe kan de wet-
houder dan weten wat zij bij de 
provincie moet inbrengen? “, al-
dus van der Greft
“Ronde Venen Belang is voor va-
riant 3. Hier wordt gekozen voor 
een gebiedsontsluitingsweg van 
1x2 rijstroken 80 km/u waarbij de 
knelpunten worden aangepakt 
en er nadrukkelijk op het grond-
gebied van de gemeente De Ron-
de Venen geen enkele sprake is 
van een verbreding. Ronde Venen 
Belang heeft een enquête gehou-
den onder de inwoners en daaruit 
bleek dat zij niet zitten te wach-
ten op een verbreding.” 

Theater van de democratie 
Besluiten worden wat Ronde Ve-
nen Belang betreft genomen 
door de meerderheid van ge-
meenteraad in het “theater van 
de democratie”. Niet in een zaal-
tje achteraf zonder dat duidelijk 
is wat nu eigenlijk het standpunt 
van de meerderheid van de geko-
zen volksvertegenwoordiging is.
“Tijdens de wikken en wegenses-
sies die de provincie organiseert 
wordt de bestuurlijke mening ge-
vraagd, de ambtelijk en die van 
onze inwoners. Deze inbreng en 
sessies zijn niet transparant en 
het is onduidelijk hoe het zit met 
de invloed van allerlei lobbyclub-
jes. De gemeenteraad heeft zich 
nu dus niet uitgesproken over 
een voorkeursvariant voor de 
N201 en de wethouder heeft nu 
vrij spel om in te brengen bij de 
provincie wat zij wil.” Aldus Ron-
de Venen Belang raadslid Maar-
ten van der Greft.

Gezellige Zonnebloem-
middag in Wilnis
De Ronde Venen - Donderdag 
29 november was er een oerge-
zellige middag voor de Zonne-
bloemgasten van de afdeling Wil-
nis/de Hoef in de CSW kantine. Na 
de koffie met taart ging iedereen 
aan de borrel met lekkere hartige 

hapjes. Natuurlijk was er ‘n bingo 
met leuke Sint- prijzen. En er was 
‘n grandioos optreden van de a 
capella groep “Born in Brighton” 
met prachtige liedjes en met na 
de pauze sfeervolle Kerstliederen. 
Een zeer geslaagde middag.
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Kerstconcert in De Hoef
De Hoef - Op zondag 16 decem-
ber organiseert de Antonius van 
Padua kerk in De Hoef een kerst-
concert. Op deze dag komen di-
verse koren en een prachtig or-
kest naar onze mooie kerk om het 
kerstgevoel te laten beleven. Op 
het kerkplein kunt u terecht voor 
een hapje & een drankje en als u 
geluk heeft kunt u op de foto met 
de kerstman!

Het muziekprogramma 
van deze dag:
11.15-12.00 uur:
Da Capo’s popkoor uit Uithoorn
12.10-12.30 uur:
Kinderkoor ’t Kwetternest uit
De Hoef
12.40-13.10 uur:
Sound of Celebration uit Alphen 
aan den Rijn

13.20-13.40 uur:
koor Next uit De Hoef
13.50-14.10 uur:
Jongerenkoor Debuut uit
Uithoorn
14.20-14.40 uur:
Zangeres Cathelijn Gelderloos uit 
De Hoef
14.50-15.30 uur:
Amstel Blazers Collectief uit
Uithoorn
U vindt de kerk op Oostzijde 44,in 
De Hoef.

Wethouder Zijlstra neemt 
s mbolisch ets in ont n st
Regio - Tijdens de Techniek Drie-
daagse heeft wethouder Ria Zijl-
stra (Onderwijs)  symbolisch een 
fiets in ontvangst genomen. Na 
reparatie van de fiets, wordt de-
ze ter beschikking gesteld voor 
fietslessen voor statushouders in 
Uithoorn.
De eerste inspectie van de fiet-
sen aan de hand van een check-
list, vond plaats tijdens de Tech-
niek Driedaagse. Op basis van de 
checklist gaan straks leerlingen 
van Thamen samen met cliënten 
van de Zideris dagbesteding aan 
de slag om de fietsen helemaal 
op te knappen. 

Fietsles voor statushouders 
De fiets die wethouder Zijlstra in 

ontvangst nam, is er één van in 
totaal vijf fietsen.
Deze staan momenteel bij Zide-
ris in Mijdrecht. Daar -en in Uit-
hoorn- worden de fietsen de ko-
mende tijd opgeknapt.
Cliënten van de dagbesteding 
van Zideris gaan samen met leer-
lingen van Thamen aan de slag 
met de checklist die tijdens de 
Techniek Driedaagse gemaakt is. 
Doet de verlichting het?
Is de bel goed hoorbaar en kun-
nen de banden wat lucht gebrui-
ken?

De opgeknapte fietsen gaan ver-
volgens naar stichting Vluchtelin-
genwerk die de fietslessen voor 
statushouders verzorgt.

Unieke kerstboom
Mijdrecht - In de etalage van 
Hobby Dee in Mijdrecht staat een 
kerstboom. Niks bijzonders zul je 
denken, maar dat heb je mis!  De-
ze kerstboom is héééél bijzonder! 
Kom maar kijken!
Deze kerstboom, van wel 3(!) me-
ter hoog, is namelijk gehaakt.  
Ja echt!! Gehaakt van 300 gran-
ny squares. En alle versiering er-
in ook gehaakt of gebreid!  Een 
uniek project!
Diane van Hobby Dee heeft ei-
genhandig de hele boom ont-
worpen en gehaakt. En heel veel 
lieve, creatieve klanten hebben 
samen 872 ornamenten gemaakt 
om erin te hangen. Er staan bord-
jes naast de boom, met daarop 
de namen van iedereen die heeft 
meegeholpen. Kom gauw een 
keer kijken, bewonder de boom 

en doe inspiratie op om zelf kerst-
versiering te maken. De boom 
staat er nog tot 12 januari 2019.

icht op je e en  oe t 
een proefpersoon
Vinkeveen - Coachingpraktijk 
‘Zicht op je Leven’ is op zoek naar 
een proefpersoon voor het voe-
ren van biografische gesprekken 
. De proefpersoon moet minimaal 
een leeftijd hebben van 49 jaar en 
zal met de coach minimaal 8 ge-
sprekken voeren over zijn of haar 
levensloop.
Het traject start met een levens-
vraag van de proefpersoon. Door 
het onderzoek van het eigen le-

ven kunnen  antwoorden gevon-
den worden op persoonlijke,  le-
vens- en zingevingvragen . Aan 
dit traject zijn geen kosten ver-
bonden. De praktijk bevindt zich 
in Recreatiepark Zonneweide aan 
het Waverveense pad 15 in Vinke-
veen.
Heb je belangstelling? Mail dan 
naar m.kirkels@planet.nl of bel 
06-11225723. www.zichtopjele-
ven.nl

Win een professionele 
o  op erst on

Regio - Winkelcentrum Amstel-
plein heeft voor dit jaar een leuke 
actie, waarbij je met Kerstavond 
een professionele  kok tot je be-
schikking hebt die jouw kerstdi-
ner klaar maakt. Mooier kun je 
toch niet hebben. De actie loopt 
van 6 tot en met 13 december. 
Wat moet je daar voor doen? Van-
af 6 december kun je iemand tag-
gen in het bericht van de face-
bookpagina van Amstelplein (ht-
tps://www.facebook.com/win-
kelcentrumamstelplein/) die de-

ze prijs het meest verdient, om-
dat hij of zij heel speciaal voor jou 
is of iets heel bijzonders voor een 
ander gedaan heeft. Uit de meest 
originele en bijzondere reacties 
worden twee personen gekozen 
die de kok voor kerst winnen. De 
winnaars worden op vrijdag 14 
december bekend gemaakt en 
op kerstavond gaan de koks bij 
twee gezinnen, voor maximaal 
4 tot 6 personen koken. Zie voor 
meer info advertentie elders in 
dit blad.

Kerstactie Lionsclubs:
oneer punten oor 

on e oe selb n
De Ronde Venen - De Lionsclubs 
zijn landelijk weer de kerstactie 
‘Koffie voor de Voedselbanken” 
gestart in samenwerking met 
Douwe Egberts. 
Vorig jaar leverde dat maar liefst 
90.000 pakken koffie. Ook in De 
Ronde Venen werd massaal ge-
hoor gegeven aan de oproep van 
de Lionsclubs om DE punten te 
doneren. In totaal zijn maar liefst 
462.000 punten binnengehaald, 
goed voor 958 pakken koffie! 
Hiermee kon de Voedselbank De 
Ronde Venen 120 gezinnen voor 
ruim een half jaar van koffie voor-
zien.

Landelijk maar toch lokaal
Dit jaar willen de Lionsclubs van 
Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Wa-
verveen en Abcoude-Baambrug-
ge opnieuw hun steentje bijdra-
gen om onze eigen Voedselbank 
De Ronde Venen te ondersteu-
nen. Koffie is met name een pro-
duct waar de voedselbanken om 
zitten te springen. Koffie bederft 
niet en wordt dan ook maar zel-
den aangeboden door super-
markten en andere toeleveran-
ciers.
De door u ingeleverde waarde-
punten worden verzilverd voor 
pakken koffie die worden gedo-
neerd aan de Voedselbank De 
Ronde Venen.

Dubbele actie: lever ook 
uw oud & vreemd geld in!
Het inzamelen van de koffiepun-
ten wordt ook dit jaar gecom-
bineerd met het inzamelen van 
oud en vreemd geld. Bijna iede-
re Nederlander heeft wel oud of 
vreemd geld in huis liggen waar 
niets mee wordt gedaan De Li-
onsclub zal het geld omwisse-
len voor euro’s. Voor elke10 eu-
ro kan in de Derde Wereld een ar-
me blinde gratis aan staar wor-
den geopereerd, waarna zij weer 
normaal kunnen zien, werken en 
leven!

Inzameling gedurende de 
hele maand december
Uw DE waardepunten, bij voor-
keur geteld, en uw oud & vreemd 
geld kunt u t/m eind december 
inleveren op de volgende adres-
sen in Vinkeveen: Jumbo, Albert 
Heijn, Maria-Oord (receptie), dro-
gisterij De Bree, SMC De Bron en 
De Groentehal. In Mijdrecht:: Al-
bert Heijn in De Passage, Albert 
Heijn op Leicester, Boni, Hema, 
Volendammer Visdelicatessen. In 
Wilnis: Jumbo, Van Soest Stoffen 
en in De Hoef bij De Strooppot. 
De Lionsclub Abcoude-Baam-
brugge haalt de waardepun-
ten zaterdag 19 januari huis aan 
huis op tegelijk met de jaarlijkse 
snertactie.

Kunstproject bij 
Antoniusschool
De Hoef - De afgelopen weken 
was op de Antoniusschool een 
groot gedeelte van de lessen ge-
koppeld aan het thema ‘kunst’. 
Daarbij werd door de leerkrach-
ten en leerlingen gebruik ge-
maakt van de methode ‘Alles-
in-1’. Film, theater, dans, muziek 
of schilderkunst...
Er kwam van alles voorbij! Tijdens 
deze weken zijn de leerlingen 
ook allerlei optredens gaan voor-
bereiden. Op woensdag 28 no-

vember hebben de kinderen hun 
optreden aan de andere klassen 
laten zien en op vrijdag 30 no-
vember waren ook de ouders en 
andere betrokkenen welkom om 
te komen kijken.
Een mooi spektakel van onder an-
dere toneelstukken, liedjes, pop-
penkastvoorstellingen en dans 
leidde tot veel bewondering bij 
zowel kinderen als ouders. En 
natuurlijk tot een groot applaus 
voor al deze artiesten!

inter l s eest oor 
alleenstaande ouderen
Regio - Maandag 3 december 
organiseerde de Stichting Tjitze 
Hesselius een Sinterklaasfeest 
voor alleenstaande ouderen.
Natuurlijk kwam Sinterklaas langs 
en hij had zijn maatschappelijke 

stage pieten meegenomen.
Zanger Thomas zorgde voor ge-
zellige muziek en de ouderen ge-
noten van het zingen en liepen 
enthousiast in polonaise achter 
Sinterklaas en de Hoofdpiet aan.

i e up te oor ente Wilms 
in Galerie Geméén-Goed
Regio - Zaterdag 8 december te-
kent Bente Wilms verder aan haar 
wandinstallatie in kunstwerk-
plaats Geméén-Goed, gevestigd 
binnen Abcoude Proof. Bente is 
enorm beïnvloed en geïnspireerd 
door de digitalisering van het al-
ledaagse. Hoe beïnvloedt dit on-
ze interactie, onze communicatie 
en onze beeldcultuur? Zie het ge-
exposeerde werk Trash Can Sel-
fie. Zoals ook je Facebookprofiel 
of Instagram-account steeds aan-
gevuld moet worden, zo zal Ben-
te in Geméén-Goed nieuwe ‘be-
richten’ op de muur tekenen. Tij-
dens de opening van de expositie 
met werk van haar en Birgitt Busz, 
is Bente daar voortvarend aan be-
gonnen en zo ontstaat een ge-
heel nieuw werk. 
Bente Wilms, is een tekentalent 
vol eigenzinnige en rauwe rand-
jes. Denk bij Bente aan comics zo-
als van Peter Pontiac en Typex en 
de energie van Erik van Lieshout 
met een vleugje Pop Art. Visu-
eel, inhoudelijk en op persoon-
lijke wijze actueel. Het alledaag-
se in de mix. Bente is zaterdag 8 

december van 12-17.00 uur live 
aan het werk te zien. Naast het 
werk van Wilms, is ook intrige-
rend en kleurrijk werk te zien van 
Birgitt Busz. Zij neemt ons, onder 
de noemer „Notes from a journey” 
mee op haar fictieve reizen naar 
magische eilanden en plaatsen. 
Kom kijken en reis met haar mee 
naar verre fictieve oorden. 
Voor de galerie staat kunst voor 
iets wat ons allemaal aangaat, 
dat wat gemeengoed is. Maar het 
staat ook voor ‘geméén goed’, bij-
zonder goed. Met het geëxpo-
seerde werk van Wilms en Busz is 
de galerie er opnieuw in geslaagd 
actuele beeldende kunst te to-
nen, waarbij ditmaal de focus ligt 
op grenzeloze beeldverhalen en 
grenzeloze fantasie. 
De expositie loopt t/m zondag 23 
december. Gemeengoed is ge-
vestigd in conceptstore Abcoude 
Proof (oude supermarkt), Hoog-
straat 12, Abcoude  Openingstij-
den: wo. do. vr. 10-18.00, za. 10-
17.00 en is t/m zondag 23 decem-
ber ook op zondag geopend van 
12-17.00 uur. Vrij entree
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Juiste Style Statement zorgt 
voor jouw perfecte look!
Wat is jouw persoonlijke 
Style Statement?
Sta je ook wel eens voor de kast 
en vraag je jezelf af; waarom heb 
ik deze broek of blouse eigenlijk 
gekocht? Herkenbaar? Je bent 
niet de enige! Wat de een staat, 
staat de ander nu eenmaal niet. 
Dit heeft niet alleen te maken 
met lichaamsbouw of haarkleur 
en huidsteint, het heeft met veel 
meer te maken. Wat dat is, kun je 
ontdekken tijdens de ‘Stijl Inspira-
tie Sessie’ met Patty Zomer op za-
terdag 8 december!
Sterstyliste Patty Zomer, bekend 
van de ‘Dolly Dots’ en nu een 
vooraanstaande styliste van di-
verse BN-ers, is bij ons te gast 
voor een sprankelende inspira-
tiesessie over persoonlijke stijlty-
pes. Op haar eigen humoristische 
manier vertelt zij over wat dat je 
draagt en hoe je eruit ziet, een af-
spiegeling is van wie je echt bent. 
Maar vooral ook; wat is jouw Style 
Statement en hoe kun je dat ver-
talen in items waar je in straalt, je 
krachtig voelt?
Aan de hand van zes stijlpersoon-
lijkheden laat Patty zien in welke 
kledingstijlen jij nog beter tot je 
recht kunt komen. De kleding die 
zij laat zien is ook te koop. 

Stijlpersoonlijkheden
Make-up artist Carla Rep, vult dit 
aan met een dagmake-up die 
perfect aansluit bij deze stijlper-
soonlijkheden. Natuurlijk met 
de nieuwste kleuren van Young-
blood minerale make-up. De 
heerlijke culinaire hapjes van 
‘De ijssalon’ maken deze middag 
compleet.

Ben jij de gelukkige?
Onder de aanwezige zoekt Patty 
6 dames uit die één van de stijl-
persoonlijkheden vertegenwoor-
digd. Wil jij dat zijn? Laat het in-
stituut Périne tijdig weten en wie 
weet ben jij de gelukkige die de-
ze middag een persoonlijk stijl- 
en make-up advies van Patty Zo-
mer en de Youngblood Make-up 
Artist krijgt! Kaarten zijn vanaf he-
den te koop in de Skin Store van 
Instituut Périne of te bestellen 
via info@perine.nl. LET OP: Wees 
er snel bij, want het aantal plaat-
sen is beperkt! Wanneer: zater-
dag 8 december van 13.30 (aan-
vang vanaf 13.15 uur) tot 17.00 
uur. Waar: Instituut Périne, Genie-
weg 8, Mijdrecht. Kosten: €25,00 
per persoon. Leeftijd vanaf 18 
jaar. (zie ook advertentie elders in 
dit blad).

Sint & Pieten als belangrijke ‘pakketbezorgers’ 
bij o n  en en r cht comple

Sint op bezoek bij 
winkeliers
Mijdrecht – Het was koud en 
guur weer. Het was niet echt 
druk, maar de Sint en drie van zijn 
Pieten bleven vrolijk het winke-
lend publiek, dat het slechte weer 
trotseerde, begroeten en de kin-

deren voorzien van heerlijke pe-
pernoten. Een groepje winkeliers 
hadden de Sint persoonlijk uitge-
nodigd en daar had hij ondanks 
zijn drukke programma gehoor 
aan gegeven. 

eerlin en e en r cht 
enieten n heerlij e 
ruit en roente en

Mijdrecht - In een tijd dat pe-
pernoten hoogtij vieren en wij 
ons klem eten aan de chocola-
de letters, is het goed om af en 
toe eens wat groente en fruitda-
gen in te lassen. Zo heeft OBS De 
Eendracht een gezonde beslis-
sing genomen en nemen de leer-
lingen drie dagen per week al-
leen iets te drinken mee. Op de-
ze dagen staan er in alle groepen 
bakken met een gezonde trak-

tatie en proeven sommige leer-
lingen allerlei fruit en groenten 
voor de eerste keer. Soms onwen-
nig, maar meestal komt de reac-
tie dat ze er graag nog meer van 
willen eten. Pure winst, zo vin-
den de leerkrachten van OBS De 
Eendracht. De leerlingen zijn dit 
met hen eens! Als leuke extra we-
ten sommige kinderen zelfs nog 
grapjes uit te halen met de schil-
len. Een fruitfeestje!

Gemeente betaalt mee 
aan uw zorgverzekering
De Ronde Venen - Goede zorg 
moet voor iedereen beschikbaar 
zijn. In Nederland heeft iedereen 
een verplichte basisverzekering. 
De gemeente biedt mensen met 
een laag inkomen de Collectie-
ve Zorgverzekering Minima aan. 
Al bijna 400 inwoners van de ge-
meente De Ronde Venen ma-
ken hiervan gebruik. Ons pakket 
is uitgebreid en voor meer inwo-
ners beschikbaar.
De premie 2019 voor de zorg-
verzekeringen is bekend en dat 
maakt dat iedereen zich de ko-
mende tijd gaat beraden welke 
zorgverzekering het best bij hem 
of haar past. Speciaal voor men-
sen met een laag inkomen heeft 
de gemeente De Ronde Venen 
samen met Zorg & Zekerheid een 
zorgverzekering samengesteld. 
Door hieraan deel te nemen, kun-
nen onze inwoners profiteren van 
veel extra’s en een behoorlijk be-
drag besparen. Ze krijgen collec-

tiviteitskorting en de gemeente 
betaalt een deel van de premie.
De gemeente heeft voor 2019 
een extra voordelige zorgverze-
kering voor mensen met een klei-
ne beurs samengesteld Ze heb-
ben het aanbod uitgebreid en 
meer inwoners met een laag in-
komen kunnen deelnemen. In-
woners met een inkomen tot 
120% (was 110%) van het soci-
aal minimum komen in aanmer-
king voor deze verzekering. Naast 
de basisverzekering met AV-stan-
daard kan in 2019 ook de aanvul-
lende verzekering AV-top afge-
sloten worden. Deze verzekering 
is speciaal voor mensen die veel 
zorg nodig hebben of chronisch 
ziek zijn. 
U kunt zich tot en met 31 decem-
ber aanmelden voor de Collectie-
ve Zorgverzekering Minima. Wilt 
u meer weten? Neem dan contact 
op met een klantmanager van de 
gemeente via 0297 29 16 16.

Mijdrecht - Een ‘hot item’ in het 
nieuws: Nederlands grootste pak-
ketbezorgers hebben het waan-
zinnig druk en weten haast niet 
hoe ze alle pakketjes moeten ver-
werken en bezorgen. Ze vragen 
ten einde raad hulp aan de aller-
besten op dit gebied: Sinterklaas 
en zijn Pieten! Tenslotte zijn zij dé 
specialisten die weten hoe ze bin-
nen enkele dagen een heel land 
van cadeautjes kunnen voorzien, 
dus een slimme zet van de poste-
rijen! Om die reden kwamen Sint 
en zijn gevolg op dinsdagmorgen 
4 december het schoolplein op-
rijden met een busje en bakfiets 
met bisschoppelijk logo ‘STpost’ 
in warme oranje tinten. De Sint 
en zijn Pieten genoten van een 
welverdiende pauze en bezoch-
ten intussen alle leerlingen van 
Eendracht en Hofland school 
met….jawel, alwéér een nieuwe 
lading pakjes! Wat een heerlijk 
feest werd er gevierd en wel een 
beetje jammer dat de Sint zijn 
‘STpost’ hulpservice in de middag 
weer moest voortzetten! Goed 
om te weten dat heel Nederland 
de pakjes op tijd zal ontvangen…
dank u Sinterklaasje!

porten is oor ie ereen
De Ronde Venen – Onlangs kre-
gen een groot aantal minimage-
zinnen, die in het kader van de 
Op-Stap Cheque gekozen had-

den voor een zwem- of sport-
abonnement, bij Optisport/Veen-
weidebad hun strippenkaart uit-
gereikt. Zo kunnen ook zij de ko-

mende periode volop aan de slag. 
“Sporten is gezond voor lichaam 
en geest en sterkt je zelfvertrou-
wen. Wij willen graag onze maat-
schappelijke rol invullen door 
sporten zo laagdrempelig moge-
lijk te maken. Sporten is voor ie-
dereen. Daarom werken we hier 
graag aan mee” aldus Optisport. 
De mensen waren verheugd. “Ik 
ben er heel blij mee! Nu kan ik 
tenminste met mijn zoontje gaan 
zwemmen” zo liet ons een geluk-
kige vader weten.

Op-Stap Cheque voor 
minimagezinnen
Om minimagezinnen met kinde-
ren tot 18 jaar in De Ronde Venen 
een steuntje in de rug te geven, 
heeft De Rondeveense Uitdaging 
het initiatief genomen om samen 
met de Voedselbank, Tympaan 
De Baat, het Servicepunt, Stich-
ting Kwadraad, bibliotheek AVV 
en de gemeente De Ronde Ve-
nen, deze gezinnen ontspannen-

de en nuttige activiteiten aan te 
bieden. Om zo een stap vooruit 
in de toekomst te kunnen zetten.
Mooie ondersteuning
De zwem- en sport strippen-
kaart is mede mogelijk gemaakt 
dankzij ondersteuning van: Opti-
sport Health Club De Ronde Ve-
nen/Veenweidebad, Extravast BV, 
Test Equipment Nederland, Gasse 
Wonen, Brabebo Autorecycling 
Mijdrecht BV, Ruijgrok Makelaars 
OG BV, C.W. den Ouden, Stieva 
Metaalbewerking, Amco Com-
pressoren, De Elementen, Road-
works, Kranenburg Schadenet, In-
stall.bedr. C&R van der Wilt, Auto-
bedrijf Kooyman, JVK Grondwer-
ken BV, Van Kouwen Mijdrecht, 
Slagboom Accountants, Door to 
Door, Van Oudenallen Fourage & 
Transport, Rembrands Schilders-
bedrijf, Van der Zwaard, R.E. Treur 
Holding BV, L’Opera, Facility com-
pany 1 Zijn, Assuline, Woest Deve-
lopers, Kijk Virtueel en gemeente 
De Ronde Venen.

l erj ssen e erel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag 7 december 2018 om 
fraaie prijzen in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR 43, Vinkeveen. Tel. 
0297-263562, e-mail thcw@xs4all.

nl. Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is de winnaar of winnares be-
kend, aanvang 20.00 uur, aanwezig 

zijn voor de inschrijving 19.45 uur. 
Ook zal er een tombola gehouden 
worden met schitterende prijzen. 
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2018/2019, in 2018: 7 en 21 decem-
ber. Voor 2019: 4 en 18 januari, 1 en 
15 februari, 1, 15 en 29 maart,12 en 

26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni 
en 5 juli. Alle datums onder voor-
behoud. De totale uitslag van afge-
lopen vrijdag was als volgt:
1. Ed de Valk  7230 pnt
2. Greetje Veraar  7157 pnt 
De poedelprijs was deze avond voor 
Corrie v. Bemmelen met 4869 pnt.

r on  eer bijn  
kampioen!
Regio - Mijdrecht - Aanstaan-
de zaterdag, 8 december, spelen 
de meiden van Argon MO13-1 
de laatste wedstrijd van deze na-
jaarscompetitie. Tot nu toe zijn de 
meiden ongeslagen, met maar 4 

tegendoelpunten uit 9 wedstrij-
den. Toppers dus. Het blijft span-
nend, zullen ze zaterdag ook on-
geslagen blijven en kampioen 
worden? Ze spelen om 12.30 uit 
bij SDW (Amsterdam-west).
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Tafeltennis:
Kampioenschap voor Vitac 1
De Ronde Venen - Het eerste 
team van tafeltennisvereniging 
Vitac uit Vinkeveen komt uit in 
de de 2e klasse DUO en had deze 
week twee wedstrijden. Omdat er 
een ruime voorsprong was in de 
stand waren er op dinsdag teven 
Iduna uit de Bilt 3 punten nodig 
om het kampioenschap binnen 
te halen. Als dat niet zou lukken 
zou ook de wedstijd tegen SVE 
op vrijdag nog volop kansen bie-
den. Voor Vitac startte Rian van 
de Most tegen Leo Rademakers 
van Iduna. Het werd direct een 
echte thriller die helaas voor Vitac 
verloren ging met 12-10 in de vijf-
de game. Het was een partij op 
hoog tempo met veel contra bal-
len, dat zijn vlak geslagen ballen 
op snelheid en plaatsing en wat 
minder op effect. Gelukkig kon 
Ellie van Senten met een simpele 
drie games overwinning op Geor-
ge Mol de stand op 1-1 brengen. 

Direct door
Daarna ging van Senten direct 
door tegen Leo Rademaker. Ra-
denaker had de eerste twee 
games geen antwoord op de 
snelle forehand aanvalsballen 
van van Senten.  Als gevolg van 
een kleine tactische aanpassing 
bij Rademaker en een wat pas-
sievere service return van Senten 
kon Rademaker het initiatief krij-
gen en de derde game winnen. 
verloren, maar in de vierde set 
won van Senten weer, zelfs met 
11-3. Daarna won van de Most 

ook simpel met 3-0 van Mol en 
was de buit al binnen. Als kers op 
de taart werd ook het dubbelspel 
nog gewonnen in vier sets. Het 
kampioenschap was daarmee 
binnen en volgend voorjaar komt 
Vitac uit in de eerste klasse DUO.

Laatste 
Op vrijdag was nog de laatste 
wedstrijd van Vitac tegen SVE in 
Utrecht. Voor Vitac was dat niet 
belangrijk meer, maar het was te 
belangrijk voor het Veenland van 
Joost van Roon en Fabian Veer-
huis.  Veenland had al gespeeld ( 
een uitstekende 4-1 winst op de-
gradant Woerden en stond 2 pun-
ten voor op SVE in de stand. Als 
Vitac SVE niet mee dan 1 punt zou 
toestaan zou Veenland erin blij-
ven, anders zouden ze degrade-
ren. De nummers vijf en zes van 
de poule degraderen namelijk.
Vitac begon goed tegen SVE de 
eerste drie partijen werden alle-
maal in vijfde games door Vitac 
gewonnen. gewonnen.  Omdat 
Pim de Weijer van van Senten 
won, werd het toch nog penibel 
voor Veenland.  Met een regel-
matige overwinning op Max Jon-
kers maakte Rian van de Most er 
4-1 van en bewees de buren van 
Veenland daarmee een hele gro-
te dienst.

De eindstand is:
1. Vitac 1 10-39
2. SHOT 1 10-31
3. Iduna  10-25

Argon JO10-2 nog steeds 
ongeslagen
Mijdrecht - De jongens van Ar-
gon JO10-2 (Dave, Roan Daniël, 
Dain, Tristan, Younes, Dean)
Zijn goed op dreef na 12 wedstrij-
den gespeeld te hebben zowel in 
de beker als de competitie, zijn ze 
met mooie acties en teamspi-
rit nog steeds niet verslagen. Af-

gelopen zaterdag was Sporting 
Martinus thuis op bezoek ook de-
ze wedstrijd hebben ze naar hun 
hand gezet. Inmiddels is er al 167 
keer gescoord.
Met nog 3 wedstrijden in het ver-
schiet hopen de boys dit tot de 
winterstop vol te houden.

Veensteker Scholen-
toernooi deel 2
De Ronde Venen -  - Op 28 no-
vember vond het tweede en ook 
tevens het laatste Veensteker 
Scholentoernooi plaats. Dit keer 
iets minder deelnemers dan de 
21e, maar toch nog 50 kinderen 
uit de groepen 5  en 6 van de St 
Jozef, Pijlstaart, de Schakel en Wil-
lespoort die streden om de diver-
se bekers.
Het niveau bij de groepen 5 en 6  
is Circulatie Minivolleybal niveau 
3. Dit  begint met een serve die 
door de opponent opgevangen 
wordt middels een bovenhandse 
of onderhandse pass. Deze pass 
wordt gevangen door een mede-
speler en er weer over gegooid.  
Komt de bal op de grond of maak 
je een fout moet er een speler uit. 
Doel is een heel veld leegspelen. 
Maar bij een pass en vangbal mag 
er wel steeds weer een terug!

Moeizaam
Zoals elk jaar is het bij dit niveau 
aan het begin even moeizaam. 
Maar na een wedstrijd was het 
spelletje wel duidelijk en volgden 

mooie en spannende rally’s met 
veel strijd! Eigenlijk waren er bij 
groep 5 twee eerste plekken maar 
omdat de Jozeftoppers meer sets 
hadden gewonnen werden zij 
eerste, gevolgd door een zilveren 
plek voor de Pijlstaart Muizen en 
derde plek de Sportiefste Schakel 
(Schakel). 
Bij groep 6 ging de strijd tus-
sen twee teams van de Pijlstaart 
school, waarbij de Unicorns 
met net iets meer punten eer-
ste zijn geworden en de Pijlknal-
lers tweede. Nieuwkomer Willes-
poort werd met hun team Willes-
poort Smashers heel mooi derde 
en veroverde dus de bronzen me-
daille. Volelybal vereniging Ata-
lante sluit hiermee een mooie 
volleybalmaand af, waarin zij  zo’n 
650 kinderen 2 keer volleyballes 
hebben gegeven en waarbij 130 
kinderen mee hebben gedaan 
aan het afsluitende toernooi. 
Dank aan alle vrijwilligers en aan 
onze sponsor De Veensteker die 
dit financieel mogelijk heeft ge-
maakt!

Prijsklaverjassen
Vinkeveen -  Dinsdag 11 decem-
ber organiseert  klaverjasclub On-
der ons  een gezellige  kerst prijs 
klaverjasavond in dorpshuis De 

Boei, Kerklaan 32  in Vinkeveen. 
De aanvang is 20.00 uur. Er zijn 
leuke en lekkere kerst prijzen te 
winnen.

Biljartcompetitie en 
PK’s Driebanden
De Ronde Venen - Dit keer een 
iets korter verslag over de biljart-
competitie om ook nog aandacht 
te schenken aan de Persoonlij-
ke Kampioenschappen drieban-
den, die afgelopen weekend in 
De Springbok zijn gespeeld. 
De competitie is bijna halver-
wege en de ranglijst in de eer-
ste divisie krijgt langzamerhand 
meer vorm. Lutis Ventilatietech-
niek, Bar Adelhof 1 en De Biljart-
makers, mits ze goed presteren 
tijdens de inhaalwedstrijd, voe-
ren de ranglijst aan. De midden-
motors zijn Stieva/De Kuiper 1 en 
De Merel/Heerenlux 1 en 3. Drie 
teams vechten vermoedelijk de 
degradatiestrijd met elkaar uit. 
Dat zijn De Springbok 1, DIO en 
The Peanut Bar 2. Het laatstge-
noemde team deed afgelopen 
week goede zaken door met 41-
33 van De Springbok 1 te winnen. 
Bob van Kolck wist voor de twee-
de keer dit seizoen de kortste par-
tij te spelen. Ditmaal in 18 beur-
ten tegen debutante Roos Aars-
man, die gedesillusioneerd maar 
2 matchpunten wist bij te dra-
gen aan het totaal van 34 tegen-
over 40 punten voor Bar Adelhof 
2. Anne Beeker was ook een illu-
sie armer, omdat Ray Kramer hem 
zijn eerste verliespartij van dit sei-
zoen bezorgde.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1–DIO  40-34
Lutis Ventilatietechniek–
Stieva/De Kuiper 1 41-39
De Merel/Heerenlux 3–
De Biljartmakers 45-34
The Peanut Bar 2–
De Springbok 1 41-33

2e divisie soortgelijke stand
Ook in de tweede divisie is de 
ranglijst opgedeeld in een kop-
groep, een middenmoot en een 
staartgroep. Aan kop staat ASM 
op slechts 2 punten gevolgd door 
CenS. Bar Adelhof 2 en Stieva/De 
Kuiper 2 kunnen zich daar nog 
bijvoegen na de inhaalwedstrijd. 
De middenmoot bestaat uit De 
Kromme Mijdrecht 1, De Spring-
bok 2 en The Peanut Bar 1. Aan de 
staart bungelen De Merel/Hee-
renlux 2 en De Kromme Mijdrecht 
2. Bar Adelhof 2 trad met drie 
spelers aan tegen De Kromme 
Mijdrecht 2. Wiebe Elzinga speel-
de twee keer en verloor ze alle-
bei, maar ploeggenoten Henk de 
Vries en Erik Spiering wonnen on-
danks dat ze twee treden hoger 
werden ingeschaald. De eind-
stand van 40-36 was voor Bar 
Adelhof 2 zeker niet onverdien-
stelijk. Heel wat beter dan de 28 
punten die koploper ASM wist te 
behalen tegen de 100% scoren-
de De Merel/Heerenlux 2. Egon 
van der Heijden van De Kromme 
Mijdrecht 2 haalde procentueel 
de hoogste serie van deze week, 
namelijk 29,62% (8 uit 27).

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 2–
Bar Adelhof 2 40-36
De Springbok 2–
The Peanut Bar 1 37-41
CenS–Stieva/De Kuiper 2  45-35
ASM–
De Merel/Heerenlux 2 28-48

PK’s driebanden
In De Springbok werden de fi-
nales van de Persoonlijke Kam-
pioenschappen driebanden van 
zowel de A, B als C poules tege-
lijkertijd afgewerkt. In elke pou-
le traden 6 deelnemers aan. Op 
de tweede speeldag haakte een 
deelnemer in poule C door onge-
mak af.
In de B poule ook een kleine tra-
gedie omdat een deelnemer de 
laatste partij niet meer kon vol-
maken. Desondanks was het een 
zeer succesvol en plezierig verlo-
pen kampioenschap, mede door 
de uitstekende verzorging en be-
diening van De Springbok.
Spannend was het ook. Spellei-
der Aria ten Cate weet het tel-
kens weer voor elkaar te krijgen 
om de spanning tot het laatst te 
bewaren. In de C-poule (moyen-
ne tot 0,350) mocht Nick van de 
Veerdonk met de eer strijken. Hij 
wist al zijn partijen te winnen en 
was dus de terechte kampioen. 
Ook terecht was de winst van de 
88-jaar jonge Joop Luthart in de 
B-poule (moyenne tot 0,500). Hij 
liet zien dat zijn jarenlange erva-
ring zwaarder weegt dan de wis-
selvallige prestaties van zijn (veel) 
jongere tegenspelers. Joop won 
al zijn partijen en bleef daar zelf 
heel nuchter onder. De spanning 
liep het hoogste op in de A-pou-
le (moyenne vanaf 0,500). Iedere 
deelnemer moest 20 caramboles 
maken, behalve Bert Loogman. 
Zijn aantal staat namelijk op 29 
caramboles. Bert speelde fantas-
tisch, maar verloor onverwachts 
van Gijs Rijneveld. Dat was gelijk 
het hoogtepunt van Gijs, want 
verder dan een 5e plek kwam hij 
niet. In de laatste partij trad Bert 
aan tegen Theo Valentijn, die op-
vallend relaxed en zorgvuldig 
speelde. Bert moest winnen om 
de titel binnen te halen. Het kost-
te moeite, maar Bert beëindigde 
de partij met een mooie serie van 
5. Theo moest er nog 2 maken in 
de gelijkmakende beurt.
Hij geloofde er zelf amper in, 
maar maakte die twee wel, waar-
door de wedstrijd in een ge-
lijkspel eindigde. En Theo in de 
eindstand op basis van het Bel-
gische systeem 1 punt meer had 
dan Bert. Peter Stam noteerde de 
kortste partij in 17 beurten.
De hoogste serie kwam op naam 
van Paul Huzemeijer met 6 ca-
ramboles.
Op de foto v.l.n.r. Nick, Theo en 
Joop. Van harte gefeliciteerd met 
jullie PK driebanden titel.

Bingo in Present
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 11 
december is er weer een buurt-
bingo. Deze wordt gehouden 
in wijkgebouw PRESENT aan de 
Johan van Renessestraat 16 in 
Mijdrecht (ingang schoolplein).
Deze bingo staat in het teken van 
de kerst waaronder een kerst-

boom met ballen en verlichting, 
een kerstman, hele mooie kerst-
stukjes en vele andere mooie 
electrische prijzen. U bent allen 
van harte welkom. De bingo start 
om  2 uur. De bingokaartjes kos-
ten €0,50 per stuk. Koffie en thee 
is gratis.

Argon in laatste minuut 
door de knieën
Mijdrecht - Tot in minuut 90 
stond er een 1-1 stand op het 
scorebord aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht maar dat betekende 
geen puntendeling met Zwalu-
wen’30 uit Hoorn. Een uitval van 
de gasten leverde een 1-2 stand 
op en een minuut later profi-
teerde Zwaluwen van een door 
scheidsrechter Lizzy van der 
Helm wel erg gemakkelijk gege-
ven strafschop en werd het ge-
flatteerd 1-3.

Minuut stilte
Argon nam voor aanvang een mi-
nuut stilte in acht en trad aan met 
rouwbanden vanwege het over-
lijden van Aart van der Geer (oud 
keeperstrainer en medewerker) 
en Jacques Dekker (oud voorzit-
ter). Zwaluwen gaf eigenlijk van-
af het beginsignaal te kennen 
dat het aanvallende bedoelingen 
had. Het begon al na twee mi-
nuten met een vrije trap van Ivo 
Rottine die maar rakelings naast 
ging. Na acht minuten kwam er 
een lange bal op de snelle Muktar 
Suleiman die de bal met de hak 
meenam om vervolgens doeltref-
fend uit te halen 0-1. Argon had 
daarna meer aanvallend gerich-
te acties maar een inzet van Lo-
renzo Zorn was te slap om ge-
vaar te stichten en bij een vrije 
trap van Rachad Madi kopte Ian 
Refos over de doellat. Ook Jas-
per Werkhoven had geen geluk 
toen zijn schot van dichtbij werd 
geblokt, en bij een voorzet van 
Dylan Bergkamp greep doelman 
Tim Immers op tijd in. Nadat Ra-
chad Madi weer net niet tot een 
schot kon komen was het dan 
vier minuten voor het rustsignaal 
toch raak voor Argon. Een hoek-
schop van Dylan Bergkamp werd 

door Ilias Latif bij de eerste paal 
ingekopt 1-1.
Na de thee zagen we weinig echte 
scoringskansen voor beide doe-
len. Zwaluwen leek met een pun-
tendeling genoegen te nemen en 
Argon probeerde wel maar werd 
niet echt doeltreffend gevaarlijk. 
Zo werd een vrije trap van Argon 
naast geschoten en een doelpo-
ging van Zwaluwen werd door 
Romero Antonioli gepakt. Twin-
tig minuten voor tijd zette coach 
Ron van Niekerk en extra aanval-
ler in, Romario Aroma kwam in 
het veld voor Lorenzo Zorn en 
tien minuten later kwam Epi Krae-
mer op de plaats van Dylan Berg-
kamp. Veel leverde de wissels niet 
op, een poging van Dennis Filip-
po leverde een hoekschop op, en 
een vrije trap van Zwaluwen ging 
naast. Toen in minuut 89 Jasper 
Werkhoven probeerde keeper El-
mers te verrassen lukte dat niet. 
De bal werd door Elmers ver naar 
voren geschoten, de snelle Muk-
tar Suleiman profiteerde van een 
uitglijder in de defensie bij Argon 
en stevende zo recht op Antonio-
li af die vervolgens kansloos was 
1-2.
In dezelfde minuut kreeg Zwalu-
wen een strafschop toegekend 
bij opnieuw een actie van Sulei-
man de aanvaller viel wel erg ge-
makkelijk en Ivo Rottine depo-
neerde namens Zwaluwen de bal 
op de stip. Hij scoorde wel maar 
de strafschop moest overgeno-
men worden (te vroeg inlopen) 
en ook nu scoorde Rottine (in de 
andere hoek) 1-3 waardoor Ar-
gon toch met lege handen stond. 
Veel toeschouwers hadden de-
ze ontwikkelingen niet meege-
maakt, ze waren een paar minu-
ten voor tijd al vertrokken.
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K(a)ko(l)fonie bij BVK
Regio - Klaverjassers hoor je 
vaak zeggen dat zij bridgen ‘niks 
aan  vinden’ omdat er niet ge-
praat mag worden. Zij zouden 
voor de aardigheid eens op een 
donderdagavond de bridge-are-
na in Dorpshuis De Quakel moe-
ten betreden om er achter te ko-
men dat die gedachte niet hele-
maal terecht is. Het bord ‘Stiltege-
bied’ zou op deze locatie beslist 
misstaan. Afgelopen donderdag 
leek het soms wel een kippenhok 
(hoop gekakel dus in De Kwa-
kel) tegen het eind van elke ron-
de , waar de paren die wat eer-
der klaar waren dan andere pa-
ren die nog met bied- en afspeel-
problemen worstelden vrij luid-
ruchtig de net gespeelde spellen 
nog eens bespraken of andere al 
dan niet belangwekkende  zaken. 
Dat geldt voor elk paar in elke lijn 
en het begint bij 1 tafel, maar vrij 
snel volgen er meer en dan ont-
staat dus geleidelijk aan een ka-
kofonie van geluid waardoor je 
jezelf bijna niet meer kunt horen 
denken. Dat werkt dus soms be-
hoorlijk storend, al zullen er zat 
spelers zijn die zich er niet door 
laten afleiden. 

Irritant
Het is echter tamelijk irritant voor 
degenen die er wel last van heb-
ben. Als je zelf aan je eigen tafel in 
gesprek bent heb je de herrie om 
je heen waarschijnlijk niet eens in 
de gaten, maar degenen die nog 

aan het spelen zijn horen het des 
te beter en zijn daardoor mogelijk 
wat minder geconcentreerd, wat 
van invloed kan zijn op de score.  
Misschien toch iets om voortaan 
een beetje rekening mee te hou-
den?
Dit gemeld hebbende ga ik (als 
mede-zondaar!)  maar over tot 
een summiere opsomming van 
de in het oog springende resul-
taten van  de 4e ronde van de 2e 
parencyclus.
In de A-lijn was de 1e plaats voor 
Nelly Vork en André Verhoef met 
59,23% en de 2e voor Bep Verleun 
en Ria van Zuylen met 56,55%. 3 
paren eindigden ex aequo  met 
54,17% als 3e: Riet Doeswijk - 
Joop den Blanken, Truus Langel-
aan - Elly van Nieuwkoop en Nan 
en Elisabeth v.d. Berg. Onderin 
deelden Agnes en Ans met Rina 
en Gerda de ondankbare laatste 
plaats.

B-lijn
In de B-lijn scoorde het onvoor-
spelbare en onnavolgbare duo 
Jan en Jaap 68.06%, dezelfde sco-
re die ook vorige week goed was 
voor de 1e plaats, maar toen was 
die voor Adrie Voorn en Wim Rö-
ling, die deze keer 2e werden met 
62,5%. De 3e plaats was voor Ria 
Verkerk en Gerard de Kuijer met 
56,68%.
Mayke en Trudy hadden hun 
avond niet en zij werden dan ook 
14e.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 29 novem-
ber was de vijfde en voorlaatste 
ronde van de tweede cyclus. Het 
begint spannend te worden, nog 
een ronde en dan zijn de promo-
tie en degradatie paren bekend. 
Een paar dat de ene week de 
eerste plaats heeft en de andere 
week de laatste dat kan niet nor-
maal zijn, maar wij hebben zo’n 
paar op de club. Er werd op ne-
gen tafels gebridged, gelukkig 
geen stilzit ronde deze week.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Addie en Jeannet met 
58,33%, dit paar loopt iets in op 
het koningskoppel Greet en Henk 
die met 55,21% op de tweede 
plaats kwam deze week

Derde
De derde plaats is voor het paar 
Els en Alice met 54,69%, dit paar 
heeft zover ik weet nog niet eer-
der in de uitslagen gestaan, een 
groot compliment is wel op zijn 
plaats voor onze voorzitster met 
partner, dit klinkt verdacht veel 
op vlijen, maar degene die onze 
literaire medewerker beter ken-
nen weten dat hij zo niet is.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Corry en Netty met 63,33%, 
dit paar gaat als een speer en be-
wijst daarmee dat men twee keer 
achter elkaar een eerste plaats 
kan bereiken. De tweede plaats 
is voor het paar Ria en Joop met 

61,67%, dit paar mag met bra-
voure blijven lopen, als men 
steeds zo hoog scored. De derde 
plaats is voor het paar Martha en 
Thea met 57.08%, het is het paar 
met de gevleugelde woorden “1 
down is ook goed bridge”.

Competitie standen.
In dit geval, in verband met de 
degradatie en promotie noemen 
we de laatste 5 van de A-lijn en de 
eerste 5 van de B-lijn. In de A-lijn 
Zesde Madelon en Arnold met 
48,71%. Zevende Els en Alice 
met 48,46%, Achtste Leny en Wil-
ly met 47,60%, Negende Ciny en 
Herman met 46,98% en Tiende 
Lyda en Jan met 43,07%.  
In de B-lijn zijn Ria en Joop eerste 
met 56.82%, Corry en Netty zijn 
tweede met 55,28% en derde Aja 
en John met 52,54%, vierde zijn 
Leny en Phini met 51,27% en vijf-
de Henny en Lucas met 48,74%, 
hier zijn de verschillen wat groter, 
maar er is nog van alles mogelijk.
Volgende week de zesde en laat-
ste  ronde van de tweede cyclus 
van deze competitieronde, veel 
succes allemaal. Als u interes-
se heeft in bridge, kom dan eens 
langs in het Buurtnest om kennis 
te maken met het zo edele maar 
moeilijke spel. Wij spelen elke 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
dus u heeft de hele middag nog 
om zelf in te vullen.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 27 
november hadden 28 paren weer 
de weg weten te vinden naar de 
speelzaal van Sporthal De Scheg 
voor de vierde zitting van de pa-
rencompetitie.
De hoogste score viel deze week 
in de A-lijn. Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar hadden vori-
ge week een dipje, maar gingen 
nu weer als vanouds volle kracht 
vooruit naar 61,31%. Op de twee-
de plaats eindigden Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck met 
59,82%.  Matty Overwater & Loes 
Wijland werden drie met 55,06% 
en er was een gedeelde vierde/
vijfde plaats voor Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschel-
ders en Guus Pielage & Renske 
Visser met 54,76%.

In de B-lijn ging het er wat rus-
tiger aan toe. De eerste plaats 
was voor Tina Wagenaar & Co-
ra de Vor met 55,83%. Op twee 
Eugenie Rasquin en Riet Willem-
se met 54,17% en op drie eindig-
den Inge Dyrbye & Thea Stahl met 
53,75%. Ook hier een gedeelde 
vierde/vijfde plaats en wel voor 
Rees (welkom terug!) en Gerard 
van der Post en voor Kokkie van 
den Kerkhoven & Corrie Smit met 
53,33%.
Nog twee middagen te gaan in 
deze competitieronde en het kan 
nog alle kanten op. In de A-lijn is 
er minder dan een procent ver-
schil tussen de nummers één en 
vijf en in de B-lijn ruim een pro-
cent. Dat gaat nog spannend 
worden. 

NK Poolbiljart in Mijdrecht
Regio - Na de kwalificatiewed-
strijden speelden 12 deelnemers 
op het hoofdtoernooi van het Ne-
derlands Kampioenschap Pool-
biljart dat begin oktober van start 
ging en plaatsvond in Mijdrecht.
De poulewedstrijden (best of 5) 
zorgden voor enkele verrassende 
uitslagen: Mike Rijnbeek en Flo-
rus Harrewijne speelden onder 
hun normale niveau en strand-
den in hun poule. Ook Wim Vee-
nis en Yourick Fokker haalden de 
kwartfinales niet.
Spectaculaire kwartfinale was 
die tussen outsider Hans Smit en 
Erik de Ruiter waarbij “de super-
man” nipt het onderspit moest 
delven. Het was duidelijk dat Erik 
(afkomstig uit de snookerwereld) 
een grote kanshebber voor de ti-
tel zou zijn. Jeroen Schijff (afkom-
stig uit de biljartwereld) stelde te-
leur en verloor 3-0 van Dave Hup-
sel. Geen halve finale voor Je-
roen die zijn agenda tot de fina-
le al had geblokt. Tim de Kraker 
versloeg zonder al te veel moeite 
Remko Zaal.

Spannend
De halve finales waren span-
nend, de spelers stonden onder 
druk mede door het rumoerige 
publiek. De eerste halve finale 
werd door Dave bijna reglemen-
tair verloren, omdat hij 3 minuten 
te laat arriveerde door een lekke 

band onderweg! Dave speelde 
tegen Tim in een wedstrijd met 
2 gezichten. Zoals vaker gezien 
dit toernooi: kansen werden niet 
benut en Tim won de wedstrijd 
met een meesterlijke bal. 4-1 was 
een terechte uitslag. De tweede 
halve finale speelde tussen Ru-
ben Kraan en Erik. Ruben won 
met veel machtsvertoon van Fred 
Drost in de kwartfinale maar Erik 
bleek een “maatje te groot”. Erik 
kwam voor deze wedstrijd eerder 
terug van vakantie, maar dat was 
niet voor niets: 3-1.

Gelijkwaardig
De wedstrijd om de derde plaats 
(best of 7) tussen Huub en Dave 
begon gelijkwaardig, maar Dave 
hield het hoofd koel en trok aan 
het langste eind: 4-1.
Een droomfinale tussen de bes-
te spelers van dit toernooi, Tim 
en Erik, die elkaar ook al in pou-
le C troffen. Vanavond opende 
Tim geconcentreerd de wedstrijd 
en kwam op een 2-0 voorsprong. 
Erik herpakte zich en boog deze 
achterstand om tot 2-3! Het was 
smullen voor het publiek waar 
Erik de zesde game en dus ook de 
wedstrijd én het toernooi in zijn 
voordeel besliste. 2-4 eindstand.
De Ed Zwaal wisselbokaal is ge-
wonnen door Erik de Ruiter. 
Tweede plaats: Tim de Kraker. 
Derde plaats: Dave Hupsel.

Clubcross competitie bij UWTC
Regio - In de ochtend van 2 de-
cember zorgde een vieze mie-
zer regen ervoor dat het par-
cours van de clubcross competi-
tie bij UWTC op een aantal pun-
ten spekglad was geworden. Het 
parcours werd dus iets aangepast 
voor de start. Frans v Heteren was 
snel weg en zijn koppositie kwam 
de hele wedstrijd niet in gevaar. 
Uitslag: 40-: 1 Lars Wiebes, Mi-
chael v Meerland dnf
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maar-
ten de Jong, 3 Gerard de Veer, 4 
Mark Best, 5 Rene Wiebes, 6 Han 
Schouten, 7 Marcel Versteeg, 8 
Peter Wiebes, 9 Gijs Kostman, 10 
Wim Veenboer, 11 Bart van Mont-
foort, 12 Jan Willem Wahlen
jeugd: 1 Teun Wahlen

ACC Ulysses
De 8e wedstrijd van de Amster-
damse cross competitie is zon-
dag 2 december verreden bij ARC 
Ulyyses in Amsterdam Noord. 
Ook hier was het parcours glib-
berig door de regen. Tommy Ou-
de Elferink reed vooraan in de 
koers mee, totdat er een stuk af-
zetlint in zijn ketting vast kwam 
te zitten. Helaas is er van de jeugd 
van UWTC nog geen uitslag be-
kend. Uitslag 40-: 4 Tommy Oude 
Elferink, 14 Ian vd Berg, 30 Sven 
Buskermolen, 36 Danny Plasme-
ijer. Uitslag 40+: 7 Mark Touwen, 
20 Peter v Capel, 29 Frank Jansen, 
37 Wilfried Burgmeijer, 38 Wilfred 
Zijerveld, 43 Peter vd Aar, 54 Sjon 

vd Berg, 62 Paul vd Aar, 65 Marcel 
Plasmeijer

NK omium 
Lorena Wiebes is zondag 2 de-
cember tweede geworden bij het 
NK omnium op de baan in Alk-
maar. Het omnium bestaat uit 4 
onderdelen waar punten behaald 
kunnen worden. De scratch, een 
‘gewone’ wedstrijd waar alle ren-
ners tegelijk in de baan zijn, voor 
de dames ging deze wedstrijd 
over 7.5 km (30 rondes). 
Een temporace, iedere ronde 
krijgt diegene die als eerste over 
de streep komt 1 punt, deze wed-
strijd ging ook over 7.5 km (30 
rondes). 
Een afvalwedstrijd, iedere ronde 
valt de laatste renners die over de 
streep komt af. 
En een puntenkoers, om de 10 
rondes zijn er punten te verdie-
nen voor diegene die als eerste 
over de streep komen, deze wed-
strijd was voor de dames 20 km 
lang (80 rondes). 
Kirstie van Haaften reed 4 punten 
meer bij elkaar dan Lorena Wie-
bes en schreef het omnium op 
haar naam. Amber van der Hulst 
greep het brons.
De weg, het veld maar ook op de 
baan staat Lorena haar mannetje! 
In 2019 staat UWTC weer op haar 
wedstrijdlicentie en zullen we 
haar prestaties bij de ploeg van 
parkhotel Valkenburg weer op de 
voet gaan volgen.

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag 8 
december is er weer klaverjassen 
van de Biljartclub “De Hoef”. De 
kaartavonden worden dit seizoen 
nog georganiseerd op 8 decem-
ber, 12 januari, 9 februari, 9 maart 
en 13 april. Kampioen van het sei-
zoen is degene die over 5 van de 

avonden de meeste punten ver-
zameld. U betaald €3,- om mee te 
spelen en het tweede kopje kof-
fie is gratis.
Het kaarten begint om 20.00 uur. 
Zaal is open om 19.30 uur. Het 
kaarten is in de Springbok Oost-
zijde 61

Abrupte sanering bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De concentratie voor de 
laatste avond parenbridge van 
de eerste ronde, waarbij het dus 
zoals altijd spant om promotie, 
handhaven of degradatie, werd 
wreed verstoord door een oekaze 
van de wedstrijdcommissie. Op-
eens waren er niet meer de ge-
bruikelijk vier paren die zakten of 
bevorderd werden, maar werd dit 
aantal als donderslag bij heldere 
hemel respectievelijk verdubbeld 
en gehalveerd! Reden: de onstui-
mige groei van het aantal leden 
maakte de bestaande drie lijnen 
niet meer hanteerbaar en noop-
te tot onmiddellijk overgaan naar 
vier lijnen.
Dat werd dus knopen tellen en 
al vlug drong de bittere waar-
heid bij velen door van een nu 
niet meer veilige plaats in de 
rangschikking. In de A- lijn had-
den Ruud Lesmeister & Ger Quel-
le geen centje pijn en bereikten 
met 70,54% de absolute top. Jan 
Egbers & Ben Remmers behiel-
den ook de controle en scoorden 
een prima 65,18%, waarmee  ook 
Stenny & Herman Limburg zich 
als derde met hun 60,71% kon-
den meten. Heleen & Mees van 
der Roest ondernamen nog een 
ultieme poging van “wij vallen 
aan, wie volgt ons” en nemen zo 
in ieder geval eervol afscheid als 
vierde met 53,27%. Op vijf eindig-
den Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp met 51,49%, maar die had-
den hun schaapjes al op het dro-
ge. 

B-lijn
In de B-lijn vielen de grootste 
klappen. Geen vier maar twee 
promovendi en maar liefst acht 
gesjeesden. Nel & Adriaan Koele-
man hadden hier hun zenuwen 
het best in bedwang en verbluf-
ten met 63,39% als eerste. Jo-

han Le Febre & Wim Slijkoord 
vergrootten met hun 61,90% als 
tweede hun marge ruimschoots. 
Marianne & Huub Kamp bleven 
met 57,44% ook ruim aan de goe-
de kant, maar daar was enige 
voorkennis wellicht debet aan? 
Richard van den Berg & Tim Va-
der werden onverdacht vierde 
met 56,55% en dat gold ook voor 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders als vijfde met 
55,36%. In de C-lijn sloeg ook de 
onrust toe, daar de nieuwe D-lijn 
van daar uit het meest gevoed 
moet worden. Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht onttrokken 
zich hier in ieder geval aan door 
weer eerste te worden, nu met 
59,52%. Ook Irene Hassink & Hen-
riette Omtzigt blijven op hoog-
te als tweede met 58,57%. Co-
ra de Vor & Bep de Jong volgden 
met 57,77% op de voet en dat de-
den ook Mieneke Jongsna & An-
neke Wijmans die 57,50% binnen-
haalden. Annek & Bram van der 
Zeeuw sloten hier de top af met 
55,06% waarmee ze Wim Har-
ding, met geweldige inval steun 
van Nan van de Berg die samen 
53,25% lieten optekenen, voor 
bleven.
De moraal, hoe groot de club ook 
wordt het verschil tussen even en 
oneven blijft altijd 1! Volgende 
keer volgt de weldadige rust van 
de Sinterklaas drive, behalve als 
de Pieten roet in het eten gooi-
en en daarna wordt het spektakel 
vervolgd.
Wilt u zich ook prepareren op on-
verwachte wendingen, kom dan 
kaarten bij Bridgeclub de Leg-
meer, het is er nooit saai en je 
kunt er goed bridgen leren, je 
moet wel! Voor alle inlichtingen 
het secretariaat: e-mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Bridge Vereniging
Uithoorn

Regio - Maandag 3 december 
2018 werd met 34 paren de 3e 
ronde van de 3e parencompe-
titie van Bridgevereniging Uit-
hoorn (B.V.U) gespeeld in de 
barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 3e ronde ging in de A-
lijn de 1”plaats naar Huib v. 
Geffen & Lambert Koeter met 
58,75% nipt gevolgd door Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker 
met 58,33% en op de 3e plaats 
gelegenheids paar Ria We-
zenberg & Greet de Jong met 
57,08%.
In de B-lijn ging de 1”plaats 
naar Riki Spook & Hans Geels 
met 64,06% op ruime afstand 
gevolgd door Ellen Hengel-
veld & Yvonne Splinter en Joke 
v/d Berg & Yvonne de Mare met 
54,69% in de C-lijn ging de 1e 
plaats met een mooie score van 
62,23% naar  Marja Baris & Tini 

Lotgerink op de 2e plaats ein-
digde Corry v. Tol & Thea Sam-
son met 59,79% op de 3e plaats 
eindigde Thea Slot & Mirjam 
Nieuwenhuizen met 55,89%.
Het is de BVU er veel aan ge-
legen om zoveel mogelijk in-
stroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regel-
matig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrij-
blijvend een paar keer mee te 
spelen op de maandagavond 
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of 
lid worden van de B.V.U. kunt u 
contact opnemen met onze se-
cretaris Mevrouw Wies Gloude-
mans tel. 06-20393309 of via de 
mail w.gloudemans@caiway.nl 
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Argon JO 13-2 in het nieuw gestoken 
door Meer Holding B V.
Mijdrecht - Dit nieuwe team met 
tweede jaars en eerste jaars spe-
lers is in het nieuw gestoken door 
Meer Holding  B V uit Nieuwveen. 
De eigenaar Gérard Spelt was de 
gulle sponsor, die ervoor heeft ge-
zorgd dat dit team een super uit-

straling heeft. Mooie trainings-
pakken waar je als team mee voor 
de dag kan komen. Onder leiding 
van een de nieuwe trainer Epi ove-
rigens geen onbekende binnen 
de club leveren deze jongens een 
topprestaties. Epi en leider Bark 

Bridge-uitslagen
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 26 novem-
ber is de vierde ronde van de win-
tercompetitie gespeeld. In de A-
lijn bleef team Marja Hartman de 
leidende positie vasthouden met 
59,38%. Op de tweede plaats ein-
digde team Eric Schiphorst met 
57,40% en derde werd team Paul 
kenter met 52,92%. Vermeldens-
waard is een bod van 5klaveren 
door team Corine Kooke dat met 
2upslagen werd gemaakt. Inde B-
lijn scoorde team Wim Bosman 
heel hoog met 70,83%. Team Ri-
chard Morssink haalde de tweede 
plaats met 56,94% en team Theo 
Lambers werd derde met 51,81%. 
Ook in deze lijn war er een mooi 
spel. Team Gerda Ruijgrok bood 
2schoppen, werd gedoubleerd 
en haalde 2 upslagen. In de C-

lijn scoorden twee teams de eer-
ste plaats, team Ina van Rossum 
en team Ans de Ruiter, beide 
59,38%. Team Jaap Schutte werd 
derde met 55,21%. Team Maria 
Baas speelde een mooi 3SA con-
tract met 3 upslagen.
De tussenstand de ronde is: A-lijn 
1. Team Marja Hartman 54,52%, 2. 
Team Corine Kooke 52,36% en 3. 
Team Dick Elenbaas 51,85%.
B-lijn: 1. Team Petra Meijnders 
56,51%, 2. Team Wim Bosman 
56,26% en 3. Team Theo Lambers 
52,14%. C-lijn: 1. Team Ans de Rui-
ter 65,35%, 2. Team Jaap Schutte 
56,28% en 3. Team Richard van 
Heese 55,40%
Donderdag 29 november werd 
de zesde ronde van de winter-
competitie gespeeld. In de A-

Op de foto boven van links naar rechts: Mees, Jeffrey, Roy, Guy, Jayno, Brooklyn, Mika, Milan en leider Bark.
Onder van links naar rechts: Koen, Jay, Rayen, Rowan, Trainer Epi, Jayden, Duncan, Sam en Jermain.

Zijn streng maar rechtvaardig zo-
dat de jongens zich goed kunnen 
ontwikkelen. Verder is deze te her-
kennen aan vechtlust en hard wer-
ken voor elkaar. De positieve ma-
nier van coaching en goede trai-
ning werpen duidelijk hun af.

Bekerstunt schaak-
vereniging Denk en Zet
De Ronde Venen - Naast de re-
guliere competitie speelt Denk 
en Zet ook dit jaar weer mee in 
de districtsbeker competitie. Zo-
als in de meeste sporten kun je 
in de bekercompetitie tegenstan-
ders van heel verschillende sterk-
te tegen komen. Denk en Zet trof 
dit jaar SSC 1922 uit Soest, dewel-
ke een klasse hoger spelen dan 
de Vinkeveners. Het team – 4 –tal- 
van Denk en Zet bestond uit: bord 
1 Henk Kroon, bord 2 Stefan Rijs-
bergen, bord 3 Gert Jan Smit en 
op bord 4 Cees van Houten. Soest 
1 verscheen niet in zijn sterkste 
opstelling maar op alle borden 
hadden zij wel een duidelijk ho-
gere rating dan de Denk en Zet-
ters, met als uitschieter hun bord 
1 speler Kevin Rijpert die 2054 ra-
ting had tegen over Henk Kroon 
met 1710. Het zou dus een moei-
lijke avond worden. Een voor-
deel had Denk en Zet echter al 
snel binnen; de tegenstander van 
Stefan Rijsbergen kwam niet op-
dagen, wat dus al direct een 1-0 
voorsprong opleverde.

Voorsprong
Deze voorsprong werd al snel te-
niet gedaan door het ongelukki-
ge verlies van Gert Jan Smit.
Een dame vergeten was teveel.
Op bord 1 wilde de tegenstan-
der van Kroon snel naar winst 
en het Goring gambiet ,wat de 
wit speler op bord plaatste leent 
zich daar zeker voor. Toen Kroon 
echter op de 4 e zet geen d7-d5 
speelde maar d4-d3 dacht zijn te-

Prima zaalstart voor
De Vinken
Vinkeveen - De eerste vier pun-
ten voor de Vinkeveense korfbal-
ploeg zijn binnen. Na winst op 
het Utrechtse HKC vorige week, 
moest afgelopen zaterdag het Al-
mkerkse ACKC diep buigen.
In de zaalcompetitie opereert De 

Vinken in de derde klasse. Voor 
het Vinkeveense Suiteteam is de 
doelstelling duidelijk: meedraai-
en in de top van de ranglijst en 
liefst promotie afdwingen. In de 
eerste wedstrijd vorige week in 
het Utrechtse Hoograven wer-

volg vervelend verlies en een 2-2 
eindstand. Beslissing moest nu 
komen door snelschaken, mocht 
dit ook gelijk eindigen dan zou 
Denk en Zet de volgende ron-
de behalen op basis van de re-
gel , dat bij herhaald gelijke stand 
het onderste, vierde bord wegge-
streept zou worden en er dan op-
nieuw naar de stand gekeken zou 
worden. Dit zou dus een 2-1 voor-
sprong en daarmee winst voor 
de Denk en Zetters inhouden. De 
spanning in de snelschaken was 
snel verdwenen, door een nette 
winst van Gert Jan Smit op het 3e 
bord en de reglementaire winst 
van Stefan Rijsbergen op bord 2 
was de buit binnen. Het verlies 
van Kroon en van Houten op de 
borden 1 en 4 was niet meer re-
levant. Een kleine verrassing had 
plaatsgevonden: de spelers van 
Denk en Zet maken zich op voor 
de volgende ronde, tegenstander 
is de Rode Loper uit Utrecht. We-
derom een team wat hoger speelt 
dan Denk en Zet maar om een cli-
che uit de voetbalwereld te halen; 
in de beker is alles mogelijk.

genstander met een versnelde 
ontwikkeling al een flink voordeel 
te hebben, na de volgende zetten 
van Kroon leek wit steeds wat be-
ter te staan maar , ook na com-
puter analyse, na afloop, bleek 
dit toch veel optisch bedrog. De 
ogenschijnlijk logische 17e zet 
van wit bleek een regelrechte 
blunder. Kroon had in 2 zetten 
zelf een volle toren kunnen win-
nen maar hij had een positionele 
winst gezien en naar deze simpe-
le oplossing geheel niet gekeken. 
20 zetten later bleek de positie in-
derdaad ruim voldoende voor de 
winst. 2-1 voor Denk en Zet.

Ongelukkig
Enigszins ongelukkig ging de 
derde overwinning net niet door. 
Cees van Houten koos in gewon-
nen stelling de verkeerde voort-
zetting en toen was zijn tegen-
stander er als de kippen bij. Ge-

den de eerste punten binnenge-
sleept; met een 15-22 winst keer-
den de Vinkeveners huiswaarts. 
Op 1 december kwam het Alm-
kerkse ACKC op bezoek. De Vin-
ken begon door een nog sle-
pende blessure van Dorien Ver-
bruggen in dezelfde opstelling 
als tegen HKC: In de aanval Fen-
ne Claassen, Annick Stokhof, Gi-
deon Leeflang en Rutger Woud; 
in de verdediging: Eva Hemelaar, 
Roosmarijn Mooij, Jelle Mul en Je-
rom Stokhof. Vooral in de twee-
de helft ging het simpel. Met na-
me de Vinkendames hadden in 
de eerste speelhelft al een aar-
dig visitekaartje uitgedeeld, maar 
Almkerk bleef toen nog dapper 
meescoren. Na de rust (10-9) viel 
ACKC bijna helemaal stil en scoor-
de nog slechts één keer. De Vin-
ken ging ‘gewoon’ door: Annick 
(5x), Eva (4x), Rutger (3x), Fen-
ne en Roos (2x) en Jerom en Jel-
le (1x) maakten de doelpunten. 
De lange Gideon Leeflang deed 
als vanzelf zijn zeer belangrijke 
reboundwerk! Trainer-coach Dirk 
van der Vliet keek tevreden toe. 
Door deze twee winstpartijen 
staat De Vinken samen met Tiel 
en Vriendenschaar aan kop, ge-
volgd door ACKC en Fortissimo.

lijn speelde team Pieter Koop-
mans wederom de sterren van 
de hemel met 62,50% , gevolgd 
door team Gerard van der Meer 
met 60,42%, en team Jan Bunnik 
met 58,33% In de B-lijn kwamen 
twee teams op de eerste plaats: 
team Gerda van Duren en team 
Wim Versteeg beide met 60,76% 
en op de derde plaats team Ine-
ke Hollaardt met 56,25%. In de C-
lijn werd er ook stevig gestreden 
voor de topposities. Team Ruud 
Pfeiffer haalde met 60% de eerste 
plaat, met daar nipt achter team 
Ria Versteeg 59,38% en tenslotte 
op de derde plaats team Hermine 
Elmoudni met 58,33%
Met nog een ronde te gaan neemt 
de spanning over promotie of de-
gradatie toe. In de A- en B-lijn zij-
ner voor de teams nog mogelijk-
heden om aan degradatie te ont-
snappen. Ook voor de mogelijke 
promotie van teams zijn er kan-
sen. We houden u op de hoogte.

Helpt u mee?
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Pieten training bij
OBS De Eendracht!

Mijdrecht - Ze duikelen overal onderdoor, 
klimmen en klauteren en leren hoe ze han-
dig allerlei hindernissen moeten nemen. 
Een ware ‘Pieten-stormbaan’ waar menig 
getrainde Piet nog wel even over na moet 
denken voor dat hij er aan begint!
Wat een heerlijke uurtjes brengen ze door 
in de speciaal voor hen ingerichte kleuter-
gymzaal van OBS De Eendracht. Bewegen 

staat met hoofdletters op het programma, 
een belangrijke voorwaarde om goed te 
kunnen leren! Na alle beweging is het tijd 
voor wat versnaperingen, in restaurant ‘De 
Vergulde Piet.
Daar valt voor moe getrainde Sinten en Piet-
jes heel wat te genieten!
Gebakken lucht? Welnee, komt u zelf maar 
eens een kijkje nemen en iets proeven!






