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U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering 
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Jongerencentrum De Fabriek 
blijft nog een half jaar open
Mijdr echt - Jongerencentrum De 
Fabriek kan tot 1 juli 2012 open-
blijven. Het college van B&W heeft 
dinsdag 6 december besloten hier-
voor geld beschikbaar te stellen. 
Het komende half jaar wordt ge-
bruikt om een alternatief te vinden 
voor de invulling van de bezuiniging 
op jongerenwerk in De Ronde Ve-
nen. 
Het college van B en W heeft eind 
oktober de gemeenteraad voorge-
steld 5 procent te gaan bezuinigen 
op alle welzijnssubsidies. Na over-
leg tussen gemeente en Stichting 

De Baat heeft het college besloten 
het jongerenwerk in De Fabriek af 
te stoten. De gemeenteraad heeft 
te kennen gegeven niet te kunnen 
instemmen met die invulling en het 
college opgedragen met Stichting 
De Baat in overleg te treden over 
een alternatieve invulling. De ge-
meente en De Baat zijn naar aan-
leiding hiervan in overleg getreden 
om te kijken hoe het jongerenwerk, 
na sluiting van De Fabriek, kan wor-
den vormgegeven. Daarbij wordt 
de mogelijkheid onderzocht om het 
jongerenwerk meer in alle acht ker-

nen van de gemeente vorm te ge-
ven rond accommodaties die daar al 
zijn. Vandaar dat het college heeft 
besloten De Baat in de gelegen-
heid te stellen De Fabriek nog een 
half jaar open te houden. Wethou-
der Erika Spil: ”Het komende half 
jaar gaan we kijken hoe we het jon-
gerenwerk meer in de kernen kun-
nen laten plaatsvinden, in plaats 
van geconcentreerd bij De Fabriek 
in Mijdrecht”, aldus het college. Met 
andere woorden: we geven 30.000 
euro uit voor een half jaar en daar-
na sluiten we De Fabriek toch?

De Ronde Venen - Donderdag-
avond jl. werd er in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Mijdrecht de 
commissievergadering Algemeen 
Bestuurlijke Zaken gehouden. Bui-
ten op het Raadhuisplein staat mo-
menteel een gezellige ijsbaan op-
gesteld, maar door de muziek, door 
de aanwezige mensen, door het 
schaatsen slijpen, door de motor om 
het ijs goed te houden, is het, zeker 
voor de mensen van de pers, die de-
ze geluiden precies achter hun heb-
ben, niet makkelijk om vergaderin-
gen in de raadzaal te volgen.
Maar oké, het is maar één keer per 
jaar en als je je oren goed spitst 
gaat het nog net. Althans dat zou 
moeten kunnen, ware het niet dat 
wij voor de perstafel dan net raads-
fracties hebben zitten die niets an-
ders doen dan tijdens het spreken 
van andere fracties met elkaar te 
gaan zitten praten.
Wel, we kunnen u zeggen: dan is 
de vergadering niet meer te volgen. 
Achter je de geluiden van de ijsbaan 
en voor je het gepraat, zeg maar ge-
klets, van raadsleden.

Bestuurrapportage
Het begon ergerlijk te worden bij 
agendapunt bestuurrapportage. 
Rein Kroon (CDA) vroeg het college 

of er nu al nagedacht was over hoe 
bijvoorbeeld tractors straks over 
de Amstel moesten komen, als de 
brug over de Amstel toch dicht zou 
gaan voor doorgaand verkeer. Ook 
Rob Blans van de VVD begreep niet 
goed hoe men dit nu ging oplossen. 

Op dat moment liep het uit de hand. 
Het was niet meer goed te volgen. 
Achter ons werden zo te horen 
schaatsen geslepen, waarbij luid 
werd gepraat en terwijl Rob Blans 
zijn vragen stelde aan voor ons pra-
tende D66 fractieleden. 
Op het moment dat Cees Houmes 
D66 het woord krijgt, gaat zijn me-
defractiegenoot luid praten met de 
fractievoorzitster van Lijst 8. Op het 
moment dat de fractie van Lijst 8 
vragen gaat stellen, gaan ze achter 
ons met brommers aan de gang. Wij 
hebben de vragen niet meer kunnen 
opschrijven. Als wethouder Palm 
antwoord gaat geven op de door 
ons lang niet allemaal goed versta-
ne vragen van de raadsleden begint 
de fractievoorzitter van het CDA ook 
nog eens te praten met mevrouw 
Grondeis. Dit was niet leuk meer. 

Rond 21.30 uur wordt het rustig 
achter ons, de ijsbaan is kennelijk 
dicht en alles opgeruimd. Het lijkt 

Vergadering niet meer te volgen door pratende raadsleden

Teveel bijgeluiden maken het werk 
van een journalist bijna onmogelijk

wel of de raadsleden er ook op re-
ageren. Het wordt weer rustig in de 
raadzaal. Ze luisteren weer naar el-
kaar. Hopelijk is de gemeenteraad 
van 22 december beter te volgen 
voor ons mensen van de pers, an-

ders moeten we maar thuis blijven 
en het via de tv of internet volgen. 
In ieder geval was het onderwerp 
kleiberg aan de Amstelkade weer 
aardig te volgen. 
Hierover leest u elders in dit blad.

VERMIST!! 
Mijn hond Saraya 

is vrijdag 9 december 
jl. vanaf de kruising 

N201 en N212 ontsnapt, 
waarschijnlijk door angst 

vanwege het onweer. 
Het is een middelgrote 
zwarte slanke hond met 

witte bef en witte pootjes. 
Ze heeft een lichtbruin 
leren halsbandje om. 

Als u haar heeft gevonden 
of haar in de omgeving 

ziet, wilt u dan alstublieft 
dit nummer bellen:  

06-40806041

En maar kletsen en maar kletsen met elkaar, terwijl een andere fractie aan het woord is.
Cees Houmes D66

,

Eelco Doorn D66 Kiki Hagen Lijst 8 Esther Grondijs PvdA/GroenLinks Piet Kooijman CDA



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Dokter Koomansstraat 6 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2011-0610 6-12-2011
 de voorzijde van de woning 

mijdrecht
Steven van  Realiseren van een uitbouw Bouwen W-2011-0606 1-12-2011
Rumelaerstraat 50 met kelder 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 31 Verbreden van een brug Bouwen W-2011-0607 1-12-2011
Baambrugse Zuwe 176a Vervangen van bestaande vier  Bouwen W-2011-0614 5-12-2011
 houten palen voor botenlift 
Donkereind 17 Slopen van een boerderijwoning Slopen W-2011-0605 6-12-2011
Herenweg 221 Herstellen van de fundering Handelingen  W-2011-0612 5-12-2011
  ingevolge 
  beschermde 
  monumenten 
Oudeland 42 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2011-0609 2-12-2011
 de voorzijde van de woning 
Plaswijk 33 Bouwen van een recreatiewoning Bouwen W-2011-0604 30-11-2011

Waverveen
Waverdijk 11 Realiseren van een kelder t.b.v.  Bouwen W-2011-0611 5-12-2011
 mestopslag Milieu 
  Slopen 

Wilnis
Herenweg 112 Uitbreiden van de woning met 
 een dakopbouw en carport Bouwen W-2011-0608 1-12-2011

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

Rectificatie:
In de pubilcatie van 8 december stond vermeld bij aangevraagde omgevingsvergunningen: Zand- en Jaagpad 
42 in Abcoude (W-2011-0602) dit moet zijn Zand- en Jaagpad 42 in Baambrugge.

 VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam Aard van het project  Activiteiten Aanvraagnr.

Amstelhoek 
Amstelkade 125a Vervangen van een garage  Bouwen W-2011-0534

 VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 16 december 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam Aard van het project/inrichting  Activiteiten Aanvraagnr.

Wilnis
Bovendijk 22 Oprichten van een vleesvarkensstal  Bouwen W-2011-0343

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam Aard van het project Vergunnings- Aanvraagnr.  Verzenddat.
  nr. intrekking  intrekking

Baambrugge
Baron Straalmanstraat 10 Plaatsen van een berging 2010/014 W-2011-0616 8-12-2011

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Ruwelspad 3 Plaatsen van een hek langs  Bouwen W-2011-0469 24-11-2011
 de sloot 

mijdrecht
Bonkelaar 6 Wijzigen van een garagedeur Bouwen W-2011-0576 24-11-2011
Hoofdweg 89 Realiseren van een aanbouw  Bouwen W-2011-0464 8-12-2011
 ten behoeve van stro opslag en 
 paardenstalling 
Kerkvaart 14 Verstevigen van de fundering Bouwen W-2011-0573 24-11-2011
Nijverheidsweg 2 Verbouwen van een bedrijfsruimte Bouwen W-2011-0527 8-12-2011
  Afwijken be-
  stemming RO 

Vinkeveen
 Julianalaan 12b Vervangen van een  Bouwen W-2011-0507 8-12-2011
 bedrijfsruimte en bijgebouw 
Waeterrijck 24 Bouwen van een afdak Bouwen W-2011-0538 5-12-2011

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

 ontWeRpWIjZIgIng BestemmIngsplAn ‘BuItengeBIeD’ 
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat 
met ingang van vrijdag 16 december 2011 het ontwerp ‘wijzigingplan Binnenweg 22 in Baambrugge’ en 
de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de balie 
Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m 
do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur). 
U kunt de stukken ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel- bekendmakin-
gen- bestemmingsplannen/voorbereidingsbesluiten).
De verbeelding van het ontwerpwijzigingsbesluit is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U 
komt rechtstreeks bij het ontwerpwijzigingsbesluit via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW004binnenweg22-ow01

toelichting
De bestemming ‘Agrarisch’ van het betreffende perceel wordt gewijzigd in ‘Wonen’ om de bouw van een extra 
woning te realiseren na sloop van agrarische bebouwing.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schriftelijk 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend 
ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep 
bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit 
geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

 InRIchtIng tIjDelIjke BouWplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 december 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf 
Krimp B.V. vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan Plaswijk 14 in Vinkeveen. 
Dit in verband met een verbouwing van een recreatiewoning. De vergunning geldt voor de periode van 16 
december 2011 tot en met 30 maart 2012. Het werkadres en het adres van de tijdelijke bouwplaats is: plaswijk 
14, 3645 AV Vinkeveen.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 22 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 december 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 raadsvoorstel 0057/11
 Het ontwerpbestemmingsplan “De Winkelbuurt 2011” heeft van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober 

2011 ter inzage gelegen. Er zijn dertien (13) zienswijzen ingediend. De zienswijzen tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn behandeld en er is een beantwoording (Zienswijzennota) opgesteld. De zienswijzen heb-
ben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. 
De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van wijzigingen die met het bestemmingsplan ter besluitvorming 
wordt aangeboden. De aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken zijn, daar waar nodig, geactuali-
seerd. Voorgesteld wordt het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen.

5. Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 raadsvoorstel 0062/11.
 De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 (APV) bevat diverse regels voor het gebruik van 

de openbare orde. Deze APV wordt integraal herzien. De herziening betreft wijzigingen vanuit afdelingen van 
de gemeente en wijzigingen voortkomende uit hogere regelgeving. 

6. Vaststellen van de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0067/11.
 Bij het vaststellen van de programmarekening 2010 voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als De 

Ronde Venen zijn nog de afzonderlijke balansen per 31 december 2010 vastgesteld. De balansen worden sa-
mengevoegd tot de openingsbalans per 1 januari 2011 voor de nieuw gevormde gemeente De Ronde Venen. 

7. Lokaal onderwijsbeleid raadsvoorstel 0052/11
 Voorgesteld wordt het beleid zoals verwoord in het rapport “Lokaal Onderwijsbeleid” vast te stellen. Met de 

uitvoering van dit beleid worden onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Op grond van een evalu-
atie wordt voorts voorgesteld de huidige gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een 
andere manier invulling te geven aan het realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid. 

8. Kosten implementatie Civision WIZ raadsvoorstel 0060/11
 In verband met wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 moet de ondersteunde applicatie in-

grijpend worden aangepast. De implementatie daarvan en de aanpassing van de onderliggende automatise-
ring (hard- en software) brengen eenmalig extra kosten met zich mee. 

9. Sluiting
  

 AgenDA BesluItnemenDe RAADsVeRgADeRIng 22 DecemBeR 2011

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 december 2011.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 10 november, 22 november en 24 november 2011
4. Akkoordstukken
4a. Tekstuele wijziging op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten, raadvoorstel 0069/2011
 Er vinden tekstuele wijzigingen plaats op verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 

die is vaste gesteld in de begrotingraad van 10 november 2011. Dit in verband met een onvolledige definitie 
van de term begraafplaats in de begripsomschrijvingen

4b. Bemensing gemeenschappelijke regelingen raadsvoorstel 0071/2011
 Door de bestuurswisselingen die hebben plaatsgevonden is het noodzakelijk om opnieuw de vertegenwoor-

digers in de diverse gemeenschappelijke regelingen vast te stellen.
4c. Voorgenomen fusie milieudiensten Zuid-Oost Utrecht en Noord-West Utrecht raadsvoorstel 0056/11.
 Het Rijk heeft besloten dat uitvoering van taken die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving 

en toezicht aan zwaardere eisen moeten voldoen. Gebleken is dat de milieudiensten Zuid- Oost Utrecht en 
Noord-West Utrecht in de huidige situatie niet aan die zwaardere eisen kunnen voldoen. Door een fusie aan 
te gaan kan wel aan de criteria worden voldaan. Bovendien past de fusie in het verplichte Rijksbeleid om te 
komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s). Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen 
met de intentie tot fusie van de beide milieudiensten per 1-1-2013. In een latere fase, naar verwachting in het 
voorjaar van 2012, zal de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het definitieve besluit aan de 
raad worden voorgelegd. 

4d. Lex silencio positivo raadsvoorstel 0064/11.
 Vaststelling van de Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp) tot wij-

ziging van twee verordeningen als gevolg van het feit dat op grond van de Dienstenrichtlijn de Lex silencio 
positivo vanaf 1 januari 2012 automatisch geldt voor vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dien-
stenrichtlijn vallen.

4e. Voortgangsrapportage incidentele budgetten raadsvoorstel 0068/11.
 Over de financiële voortgang van alle incidenteel beschikbaar gestelde budgetten 2011 die door een onttrek-

king aan een reserve worden gedekt, is een rapportage opgesteld. 
4f. 3e bestuursrapportage 2011 raadsvoorstel 0065/11.
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 3e be-

stuursrapportage. Het beleidsmatige onderdeel van de bestuursrapportage wordt ter kennisname aangebo-
den.

4g. Beschikbaar stellen middelen ten behoeve van het Onderwijs Huisvestingsprogram-ma 2012 raadsvoorstel 
0063/11

 Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het 
volgende kalenderjaar vast. De raad wordt thans voorgesteld de benodigde financiële middelen hiervoor be-
schikbaar te stellen.

4h. Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand raadsvoorstel 0059/11
 Naar verwachting wordt per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt; de WIJ vervalt en 

gaat weer op in de WWB. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. Om te 
bereiken dat de huidige verordeningen voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen conform de wetswijzigin-
gen is het noodzakelijk een Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vast te stellen. 

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTsWINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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Mijmeringen

Als alle drukte rondom Sinterklaas achter de rug is, breekt er altijd een 
relatief korte periode van rust aan. Het is de tijd voor kerst, ook wel de 
Advent genoemd. Advent is in het christendom de benaming voor de 
periode voor kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord ad-
ventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen 
zich voor op het kerstfeest, en wordt de geboorte en de wederkomst 
van Jezus herdacht. (wikipedia) 
Nu begint de adventperiode wel al voor het sinterklaasfeest, maar als 
je tussen de jonge kinderen zit, merk je dat je leven zich beweegt van 
het ene feest naar het andere en van de ene schoolvakantie tot de vol-
gende vakantie. Gelukkig had ik ruim van te voren twee adventskalen-
ders gekocht en stonden die 1 december klaar. 

Van huis uit ben ik katholiek en de adventskalender hoort voor mij dus 
bij de kerst. De adventskalender is een kalender om de dagen tot Kerst-
mis af te tellen. De kalender bevat verschillende luikjes en elke dag 
mag er een luikje worden geopend. Meestal kan er in de vakjes choco-
la of iets anders worden gevonden voor de kinderen. De adventskalen-
der is een heel oud gebruik, maar het lijkt erop of het de laatste jaren 
weer bezig is aan een revival. Had je voorheen niet zoveel keus in ka-
lenders qua plaatjes en inhoud, nu doen zelfs grote concerns als Play-
mobile en Lego er aan mee. 

Normaliter ben ik gek op deze periode. Het langzaam toe bewegen 
naar het kerstfeest. De kerstlichtjes zien verschijnen bij mensen achter 
de ramen en in de tuinen. De eerste kerstkaart die op de mat valt. Het 
bezoeken van een kerstmarkt ver weg of heel dichtbij. Allemaal dingen 
die meehelpen aan dat kerstgevoel. Ik hou van het kerstfeest in al zijn 
betekenissen, maar ik krijg steeds meer moeite met het (her)vinden van 
dat echte kerstgevoel. Nu kun je je afvragen wat dat kerstgevoel dan is. 
Uiteraard is dat persoonlijk en voor iedereen weer anders. 

Voor mij is kerst dat idyllische plaatje van buiten donker, koud en 
sneeuw en binnen de kerstboom met al zijn lichtjes, het liefst een open 
haard en veel kaarsjes die branden. Dat is de eerste en tevens opper-
vlakkige laag die bestaat uit visuele rituelen als de kerstboom kopen 
en optuigen, zorgen dat er kerstkransjes in huis zijn, kerstkaarten ver-
sturen met de beste wensen voor eenieder, en vooral veel kerstliedjes 
luisteren en meegalmen.

Op het oppervlakkige niveau blijf ik hangen, waardoor ik niet verder 
kom tot mijn echte kerstgevoel. Ik bezoek die kerstmarkten, koop nieu-
we kerstlichtjes, koop een boom en versier hem samen met de kinde-
ren, ik zet sky radio (die draaien veel kerstliedjes) aan in de auto ipv 
andere radiozenders. Alles om maar een beetje in de kerstsfeer te ko-
men. Ik verlekker me aan mooie feestjurken in de reclameblaadjes, zie 
het assortiment van de supermarkten veranderen en bedenk dat ik nog 
kerstzegels moet kopen en kerstkaarten. Ik doe volop mee aan de com-
mercie rondom kerst en ik kan nu concluderen, dit consumeren van 
kerstartikelen geeft mij niet dat authenthieke kerstgevoel.

Draait kerst voor mensen echt alleen nog maar om de vragen: Wat kook 
ik voor het kerstdiner? Hoe moet de kersttafel gedekt zijn? Heb ik wel 
nette kleding om aan te doen? Is mijn huis wel goed versierd? Als ik al-
le tijdschriften en reclameblaadjes moet geloven wel. En dat ga ik dus 
niet doen. Ik weiger me druk te maken om de tafelschikking, en ik ga 
geen 6-gangendiner koken, ook al heeft de Allerhande nog zulke leu-
ke recepten en foto’s ter inspiratie. 

Als u dit zo leest, denkt u misschien dat ik geen zin heb in de kerst en 
wellicht boerenkool ga eten, terwijl ik mijn oude kloffie draag. Dat is 
natuurlijk niet het geval. Mensen pakken uit qua eten en aankleding 
om deze dagen te markeren als anders dan normaal. Het zijn geen ge-
wone dagen. Het zijn feestdagen waarbij het fijn is om deze met je ge-
liefden door te brengen, familie en vrienden. Juist omdat het bijzonder 
is, maken mensen er veel werk van. Het gevaar echter is dat het lijkt te 
draaien om consumeren en dat je dus niet verder komt tot een verdie-
ping in jezelf. Even stil staan bij de ware betekenis van kerst, en wat die 
betekenis voor jou is. 

Kerst is voor mij meer. Kerst is voor mij ook het kerstverhaal van dat 
kindje dat in die stal werd geboren en in wie zoveel mensen op de we-
reld geloven. De kerstboodschap voor mij is altijd die van vrede, tole-
rantie en er zijn voor je medemens. De komende weken ga ik op zoek 
naar mijn ware kerstgevoel, dat vroeger zo vanzelfsprekend voor mij 
was.

KERSTGEVOEL

 

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

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

Vermist: 
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
 een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.

Gevonden:
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn; wildkleur.
- Amstelhoek, N201: bruin/wit konijn.
- Wilnis, Beatrixstraat:grijs/zwarte kater.
- Uithoorn, Zijdelweg: rode kater.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: zwarte poes met beetje wit aan
 de buik.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
 en heeft een chip. 
- Een zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.

Op zoek naar vrijwilligers 
voor gezellige weekenden
Mijdrecht - Gezelligheid willen we 
allemaal, zo ook de cliënten van Zi-
deris Mijdrecht. Veel vrijwilligers 
doen al heel leuke dingen, zoals ko-
ken voor of met cliënten, het rijden 
naar dansles, soos of naar andere 
activiteiten, het zwemmen met cli-
enten op dinsdagavond en nog veel 
meer. Soms doen ze dit met een 
groepje en soms individueel. Inmid-
dels heeft Zideris al 30 vrijwilligers. 
Hier zijn zij heel blij mee. Echter, ze 
zijn nog steeds op zoek en met na-
me naar vrijwilligers voor de zater-
dag en de zondag. Op zaterdag zijn 
er weleens activiteiten in het dorp 

waar hun cliënten ook graag naar 
toe willen. Vindt u het leuk om daar 
met één of met een paar van hun 
cliënten naar toe te gaan, neem dan 
contact op met Zideris Mijdrecht, 
geef uw naam en telefoonnummer 
door en Renate Schouten, de vrij-
willigersbegeleider, neemt contact 
met u op. 
Vindt u het leuk om iets met de cli-
enten van Zideris te doen op zon-
dagmiddag, bijvoorbeeld een gezel-
schapsspelletje, een wandelingetje, 
of een kopje koffie drinken en ge-
zellig even praten, bel dan ook. Het 
telefoonnummer is 0297-288565.

Laat de kerst maar komen!
Vinkeveen - De Dodaarslaan is 
klaar voor de kerst! 
Afgelopen zaterdag zijn vier levens-
grote kerstbomen van 7 meter(!) 
door de buurtbewoners geplaatst 
op de grasvelden van de hofjes. Een 
jaarlijkse traditie die door alle be-
woners in ere wordt gehouden. Ge-
lukkig was de storm gaan liggen en 
konden met vereende krachten de 
bomen rechtop gezet worden. Daar-
na natuurlijk goed verankeren en 
de lichtjes erin. De kinderen uit de 
buurt hebben ook prachtige kerst-
tekeningen gemaakt die, allemaal 
voorzien van een plastic laagje. in 

de boom zijn gehangen. Dat maakt 
deze bomen natuurlijk nog meer bij-
zonder. De bomen zijn met een ge-
zellige kerstborrel door de buurtbe-
woners ingewijd.

Zaterdag kwam ook nog de kerst-
man voorbij in de vorm van de Co-
caCola-actie voor Serious Request. 
De kerstman en zijn hulpjes zijn in 
het tweede hofje voor de kerstboom 
gefotografeerd. De donkere dagen 
voor kerst zijn in de laan voorbij... 
’s avonds staan ze allemaal te stra-
len. Ga gerust eens kijken in de Do-
daarslaan!

Jubileum zangkoor Rejoice
Mijdrecht - Vrijdag 2 december 
vierde het Chr. Gereformeerd Zang-
koor ‘Rejoice’ uit Mijdrecht haar 25- 
jarig jubileum. Er was een prachti-
ge zangavond georganiseerd in De 
Wegwijzer. Het koor bracht diver-
se vrolijke dankliederen ten geho-
re. Ook was er ruimte voor muzika-
le bijdragen van Peter van Dongen 
(piano), Nienke Zaal(panfluit), Rob 
Ramp(mondharmonica) en Anneke 
Romijn (fluit). Onder leiding van di-
rigent Wim van Dijkhuizen werd er 
samen met de aanwezigen een ca-
non gezongen.
Negen leden van het koor zijn al die 
25 jaar lid geweest. Zij kregen een 
speldje/hangertje van de Bond van 
Christelijke Gereformeerde Zang-
verenigingen in Nederland en een 
oorkonde. Na afloop werd er gezel-
lig nagepraat onder het genot van 

een hapje en een drankje. Het was 
een avond waarop met dankbaar-
heid wordt teruggezien. Deze avond 
was mede mogelijk gemaakt door 
diverse sponsors waaronder het 
Dichtbijfonds van de Rabobank Rijn 
en Veenstromen.

Bingo
Mijdrecht - De Kerstman viert ko-
mende vrijdagavond 16 decem-
ber het kerstfeest bij Argon met al-
le bingoliefhebbers Er zijn verras-
sende prijzen te winnen die echt bij 
kerst horen….
Naast vele andere cadeaus natuur-
lijk ook kerststukken, kerststerren 
en... die felbegeerde hoofdprijs, dit 
keer verpakt in een prachtige poef, 
het kerstpakket t.w.v. 150,- euro!
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Een warm kerstmoment 
voor 16.000 ouderen
De Ronde Venen - Scholieren van 
basisscholen en vrijwilligers van 
de Zonnebloem gaan op pad om 
16.000 ouderen te bezoeken en een 
kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 
16.000 betekenisvolle ontmoetin-
gen. Kerst is een feest van samen-
zijn maar juist dan voelen veel oude-
ren zich eenzaam en soms zelfs ver-
geten. In deze tijd van winterse kou 
is het extra belangrijk om warmte 
te brengen bij degenen die het zo 
hard nodig hebben. IJs, sneeuw en 
kou zorgen ervoor dat veel ouderen 
nu nog minder naar buiten kunnen. 
Hierdoor raken zij nog meer in een 
isolement. De Riki Stichting geeft 
met deze landelijke Kerstactie posi-
tieve aandacht aan de oudere me-
demens en laat weten dat er aan 
hen wordt gedacht.

16.000 pakketjes betekenen 
16.000 betekenisvolle 
ontmoetingen  
Met deze kerstactie worden men-
sen ook bij elkaar gebracht. Het ge-

ven of krijgen van een presentje is 
een goede aanzet om met anderen 
vriendschap te sluiten. Bijna de helft 
van de kerstpakketjes brengen vrij-
willigers van de Zonnebloem per-
soonlijk thuis bij zelfstandig wo-
nende ouderen. De overige pakket-
jes brengen leerlingen van 42 basis-
scholen rond in een nabijgelegen 
verzorgingscentrum en bij ouderen 
in hun privéomgeving. 

Oud en jong samen 
In alle verzorgingshuizen vinden ook 
activiteiten plaats waarbij oud en 
jong elkaar ontmoeten zoals samen 
ontbijten, kerstversiering maken, 
liedjes zingen of kerststukjes ma-
ken. Samen een activiteit doen ver-
bindt en geeft veel plezier. Het zijn 
waardevolle ontmoetingen waarbij 
wederzijds respect en begrip ont-
staat tussen jong en oud. 

Mijdrecht/Vinkeveen/Wilnis
In Mijdrecht brengen morgen, don-
derdag 15 december leerlingen van 

Openbare Basisschool De Een-
dracht pakketjes rond in Woonzorg-
centrum Nieuw Avondlicht. Ook op 
15 december brengen leerlingen 
van R.K.B.S. Driehuis pakketjes rond 
in Zorgcentrum Gerardus Majella.
In Vinkeveen hebben gisteren, dins-
dag 13 december, leerlingen van 
Protestants Christelijke Basisschool 
De Schakel pakketjes rondgebracht 
in Zorgcentrum Zuiderhof. Morgen, 
donderdag 15 december brengen 
leerlingen van de Sint Jozefschool 
pakketjes rond in Zorgcentrum Zu-
we Maria-Oord/Verzorgingshuis 
Vinkenoord. Vrijwilligers van Zon-
nebloem afdelingen Mijdrecht, Vin-
keveen en Wilnis brengen pakketjes 
rond bij hun gasten.

Enthousiasmeren
De Riki Stichting roept anderen op 
deze kerst ook iets te doen voor ou-
deren in hun omgeving. Een beet-
je aandacht voor elkaar doet zoveel 
goed. Samen sterk tegen eenzaam-
heid!

Kerstconcert mannenkoor
Vinkeveen - In de Hervormde kerk 
aan de Herenweg 201 wordt aan-
staande dinsdag 20 december een 
kerstconcert gegeven door het 
Christelijk Mannenkoor Con For-
za en Jong Forza, samen met solist 
‘Willemijn’.
De avond begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Afgelopen ja-

ren trad dit mannenkoor ook al op in 
de Hervormde kerk van Vinkeveen, 
met groot succes. Een volle kerk ge-
noot van een prachtig concert met 
een repertoire van overweldigende 
christelijke kerstliederen. 
Het koor Con Forza en Jong Forza 
staan onder leiding van de musicus 
Bert Moll. Het koor is opgericht in 

september 1993 en inmiddels uitge-
breid naar zo`n 140 leden. Dit laat-
ste mag zeer imposant worden ge-
noemd. Naast het genoegen om 
naar dit koor te luisteren, is er ook 
ruimte voor samenzang.
Wim de Penning zal deze avond de 
muzikale begeleiding op het orgel 
verzorgen.

Groep 8 Julianaschool neemt deel 
aan pilot workshop ‘Levenswij szer’
Wilnis - Donderdag 10 en 17 no-
vember jl. bruiste het van energie, 
inspiratie en creativiteit in het lo-
kaal van groep 8 van de Juliana-
school. De kinderen van groep 8 na-
men vol enthousiasme deel aan een 
pilot voor de workshop ‘Levenswijs-
zer’, ontwikkeld door Karin Terpstra 
en Chantal Timmer in samenwer-
king met Gery van den Bruinhorst. 
Met deze workshop willen zij kinde-
ren uit de bovenbouwgroepen on-
dersteunen in het maken van de 
stap naar het Voorgezet Onderwijs. 
Door antwoorden te zoeken op vra-

gen als: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” 
en “Wat kan ik?” helpen zij kinderen 
richting te kiezen en met vertrou-
wen een volgende stap te zetten in 
hun ontwikkeling. Met de workshop 
stimuleren zij tevens een positieve 
en respectvolle omgang met elkaar.
Met behulp van het Kinder Kwalitei-
ten Spel ‘Elk kind is kleurrijk’ maak-
ten de kinderen op een leuke en po-
sitieve manier kennis met hun eigen 
kwaliteiten en die van anderen. Bij-
zonder om te zien was hoe bewust 
de kinderen van zichzelf zijn en ge-
richt die kwaliteiten kozen die zij bij 

zichzelf vonden passen. 

Openheid
Vanuit openheid en met veel in-
zet hebben de kinderen vervolgens 
een collage gemaakt door plaatjes 
en woorden te zoeken die hun aan-
spraken en die bij hun kwaliteiten 
pasten. De kwaliteiten die zij eer-
der kozen hebben zij erbij geplakt 
en hiermee ontstond voor elk kind 
een uniek ‘kunstwerk’. Een kunst-
werk waarin het kind zichzelf tot uit-
drukking bracht en iets van zichzelf 
kon laten zien aan anderen. 
Er was in de workshop volop ruim-
te voor de kinderen om met elkaar 
te genieten en tot herkenning, ver-
andering en samenwerking te ko-
men. Serieuze- en giechel momen-
ten wisselden elkaar af, maar het 
positieve was er altijd. 
De begeleiders vonden het een hele 
bijzondere ervaring om deze work-
shop te faciliteren met zoveel en-
thousiaste en gemotiveerde kinde-
ren. 

Maar hoe hebben de kinderen het 
zelf ervaren, en wat hebben zij ont-
dekt? 
Rosa (11 jaar) vertelt:
“Ik vond de workshop best span-
nend, want ik wist niet zo goed wat 
ik ervan verwachten moest, maar ik 
was ook wel heel benieuwd wat er 
voor mij uit zou komen. Het leukste 
vond ik het maken van de collage. 
Hij is ook heel erg mooi geworden.
Ik heb ontdekt dat je best goed 
moet nadenken over welke kwalitei-
ten je nu eigenlijk hebt. Het is best 
leuk om daar eens goed over na te 
denken; wat kan ik goed en wie/wat 
ben ik voor iemand. Ik vond het erg 
leuk om te doen!”
Wilt u weten of de workshop ook 
wat is voor de kinderen van uw 
groep 8 van de basisschool? Neem 
dan contact op met Karin Terpstra 
(www.bitecoaching.nl) of Chantal 
Timmer (www.hartentaal.nl). 
Ik weet wie ik ben en wat ik wil. Ik 
durf mijzelf te laten zien aan ande-
ren en zet met vertrouwen een vol-
gende stap in mijn ontwikkeling.”

‘Christmas in Concert’ van koor 
Eigen Wij s en Deep River Quartet
Vinkeveen - Het jubilerende Vin-
keveense koor Eigen Wijs houdt ko-
mende zaterdag 17 december een 
zeer speciaal kerstconcert samen 
met het Deep River Quartet.
Mis deze muzikale avond in de H. 
Hartkerk aan de Kerklaan in Vin-
keveen niet! Tijdens ‘Christmas in 
Concert’ brengen Eigen Wijs en het 
Deep River Quartet niet alleen hun 
eigen repertoire ten gehore, zowel 
voor als na de pauze treden ze ook 

gezamenlijk op. Daar móét u bij zijn! 
Tijdloze kerstklassiekers met respect 
voor de traditie worden door de vier 
zangers van het Deep River Quar-
tet afgewisseld met meer populaire 
kerstliedjes. Ook de dertig leden van 
Eigen Wijs uit Vinkeveen vertolken 
een breed repertoire. Modern, klas-
siek, Nederlands-, Engels-, Frans- 
of Duitstalige liederen, Eigen Wijs 
draait er de hand niet voor om. Toe-
gangskaarten à 12,50 euro (inclu-

sief koffie of thee) zijn verkrijgbaar 
via www.cultura-drv.nl, bij Boekhan-
del Mondria in Mijdrecht, Drogiste-
rij De Bree in Vinkeveen én bij de le-
den van Eigen Wijs. Gezien het ge-
ringe aantal parkeerplaatsen op de 
Kerklaan, is het aan te raden te par-
keren bij Dorpshuis De Boei, achter 
Winkelcentrum Zuiderwaard of op 
het Kloosterplein. Het concert be-
gint om 20.30 uur, maar de kerk is al 
om 19.30 uur open.

Cantare op weg naar het 
twaalfeneenhalfj arig bestaan 
Mijdrecht - Cantare is een koor uit 
Mijdrecht dat zowel a capella als 
begeleid met orgel of piano zingt in 
diverse kerken of bij gelegenheden 
of concerten. Het koor is van een 
gelegenheidskoortje uitgegroeid tot 
het huidige Cantare.
Cantare werd in het najaar van 1999 
opgericht door een paar enthou-
siaste mensen onder leiding van 
Theo van Dijk. De officiële eerste 
keer werd er gezongen in de kerk 
bij gelegenheid van de jaarlijkse 
viering van de LTO, die in 2009 we-
derom werd gevierd met medewer-
king van Cantare. Niet alleen vierin-
gen komen voor, maar ook groot-
se uitvoeringen met bevriende ko-
ren zoals de kerstsamenzangen en 
concerten van bijvoorbeeld het ‘Ein 
Deutsches Requiem’ van Brahms en 
de mis van Dvorak met toonkunst 

koor en orkest van Bussum, zijn met 
veel vreugde gezongen. Door de ja-
ren heen heeft het koor een vas-
te kern ontwikkeld. Sinds enige tijd 
hebben zij steun gekregen van le-
den van een koor uit Nieuwkoop. Na 
een optreden besloten de koorleden 
voortaan samen verder te gaan. Sa-
men staan ze sterk en het motto van 
Cantare is met veel plezier mooie 
muziek ten gehore brengen! Het re-
pertoire is breed onderverdeeld in 
verschillende genres van klassiek 
tot modern en gospel en bestaat 
uit verschillende talen, maar gro-
tendeels uit Latijnse gezangen, zo-
als madrigalen en motetten en can-
tates. Er worden regelmatig stuk-
ken van Perosi, Bach, en Bruckner 
ten gehore gebracht, maar ook on-
bekende componisten komen ruim-
schoots aan bod. Ze zingen we-

reldlijke liederen maar vooral ve-
le hymns uit de engelse muziekwe-
reld songs of Praise, zoals Guide me 
O thou great Redeemer en Great is 
Thy faithfulness. Verder worden 
missen van Mozart, Perosi, Willem 
de Fesch en Casali gezongen.
Volgend jaar bestaat Cantare 12,5 
jaar. De koorleden vinden het fijn, 
dat ze door de jaren heen zoveel 
moois hebben mogen en kunnen 
zingen. Ze zoeken nog naar een lo-
catie om rond het 12,5 jarig bestaan 
te zingen en tegen die tijd willen zij 
u graag uitnodigen voor het bijwo-
nen van hun zangfestijn.
Aanstaande vrijdagavond 16 de-
cember zingen ze samen met het ge-
mengd koor van Nieuwveen/Zeven-
hoven in de Nicolaaskerk te Nieuw-
veen een kerstconcert met samen-
zang. Op kerstavond 24 december, 
21.45 uur, zingen zij in de Veenhart-
kerk aan Grutto te Mijdrecht, in de 
Oud-Katholieke Eucharistieviering. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op Cantare’s website www.cantare-
mijdrecht.nl

Evaluatie ruimere openingstij den 
afdeling Burgerzaken
Mijdrecht - De ruime openings-
tijden van de gemeente De Ronde 
Venen blijken een succes. Na bijna 
een jaar met de ruimere openings-
tijden te hebben gewerkt, blijkt dat 
de maandagopenstelling voldoen-
de bezoekers heeft om in stand te 
houden. Bovendien wordt de zater-
dagopenstelling in 2012 opnieuw 
voortgezet in de maanden mei, ju-
ni en juli. Dat heeft het college van 
B en W op dinsdag 6 december be-
sloten.

Als extra service aan de inwoners, 
heeft de afdeling Burgerzaken extra 
openingstijden op maandag en za-
terdag. Burgerzaken is op maanda-
gen geopend van 8.30 tot 20.00 uur 
en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 
uur. Op deze manier kunnen inwo-

ners buiten kantoortijd hun pas-
poort, rijbewijs, Nederlandse iden-
titeitskaart of uittreksels uit de Ge-
meentelijke Basisadministratie per-
soonsgegevens (GBA) aanvragen. 
Naast de ruimere openingstijden 
kent De Ronde Venen ook een uit-
gebreid aanbod van digitale pro-
ducten en diensten. Inwoners kun-
nen elektronisch zaken doen en be-
paalde documenten ook via de web-
site van de gemeente aanvragen, 
bijvoorbeeld sommige uittreksels uit 
de Gemeentelijke Basisadministra-
tie en de afschriften uit de Burger-
lijke Stand. Ook een verhuizing kan 
online geregeld worden.
De bezoekersaantallen op normale 
en de extra openingstijden zijn on-
langs geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 
de extra openingstijden goed be-

zocht worden, en de meeste inwo-
ners Burgerzaken bezochten in de 
maanden mei, juni en juli. Aange-
zien de zaterdagopenstelling te-
vens een structurele uitbreiding 
van de personele capaciteit vraagt, 
is besloten de extra openingstijden 
van Burgerzaken voort te zetten in 
de drukste periode van het jaar, de 
maanden mei, juni en juli.
De afdeling Burgerzaken van de ge-
meente De Ronde Venen heeft in 
de regio de ruimste openingstijden 
en is – voor zover bekend - de eni-
ge gemeente buiten Amersfoort en 
Almere, die op zaterdag geopend is 
voor inwoners. Met het handhaven 
van de zaterdagopenstelling in de 
maanden mei, juni en juli, voorziet 
De Ronde Venen nog steeds in een 
ruime openstelling.



RUIM 25.000 BEZOEKERS BIJ KERSTMARKT AAN DE AMSTEL

Uithoornse Kerstmarkt: Een Kerstmarkt die er zijn mag
Uithoorn - De organisatoren van de Tweede Kerst-
markt aan de Amstel in Uithoorn kunnen trots zijn 
op hun vele werk. De Kerstmarkt was vorig jaar 
druk bezocht en gezellig, maar dit jaar overtrof hij 
alles. De kramen ruim 150 stuks, waren allemaal 
in kerstsfeer en alleen maar kramen met aan kerst 
gebonden artikelen. Was het vorig jaar een grote 
markt, dit jaar was het echt een 100% Kerstmarkt. 
En het weer.... was het de laatste weken storm, ha-
gelstenen of regen wat de klok sloeg, zondag wa-
ren de weergoden gericht op Uithoorn. Geen spat-
je regen, weinig wind, nu en dan zelfs een waterig 
zonnetje. Het was niet erg warm, maar dat hoort 
ook niet bij een echte Kerstmarkt en dat was dit.
Volgens tellingen zijn er zeker 25.000 mensen op 
bezoek geweest op deze Kerstmarkt en hebben 
zij genoten van de sfeer en gezelligheid, de leuke 
kerstartikelen, heerlijke glühwein, chocolademelk, 
thee of ko�  e. Heerlijk hapjes, erwtensoep, teveel 
om op te noemen.
Optredens van diverse koren, kortom het was een 
groot feest. Geen ongetogen woord is er geval-
len. Het verkeer liep goed door de goed georgani-
seerde verkeersregelaars, de parkeerplaatsen aan 
de rand van het dorp en vandaaruit het gratis ver-
voer naar de Kerstmarkt. En als klap op de vuurpijl, 
om 20.00 uur, vanaf een boot middenin de Amstel 
een geweldige vuurwerk show waar ook duizen-
den mensen van genoten. Kortom een geweldig 
succes en zeker voor herhaling vatbaar.
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Vinkeveen - Dick de Groot mag 
trots zijn op zijn fraaie drankenwin-
kel in winkelcentrum Zuiderwaard 
waarvan hij al meer dan dertig jaar 
de eigenaar is. Slijterij Vreeland 
staat te boek als de best gesor-
teerde slijterij annex wijnhandel in 
de regio. Maar dat niet alleen, het 
is bovendien een groothandel. Ook 
als het gaat om relatiegeschenken 
is er bij Vreeland volop keus. Slij-
terij Vreeland is verder een van de 
weinige slijterijen in zijn soort die 
nog geheel zelfstandig opereert en 
in die zin uniek genoemd kan wor-
den. Niet behorend tot een ‘keten’ 
heeft dat zo zijn voordelen. Dick 
en zijn team van deskundige en 
gemotiveerde medewerkers kun-
nen zelf alles inkopen en aldus ‘op 
maat’ voldoen aan de wensen van 
de klant. Dat heeft de zaak in de 
loop der tijd geen windeieren ge-
legd want het potentieel aan vas-
te klanten binnen en (ver) buiten 
de regio is aanzienlijk te noemen. 
Het omvangrijke productassorti-
ment, de fraaie presentatie van de 
verschillende drankensoorten, de 
klantvriendelijkheid, de hoge ma-
te van service en niet te vergeten 
het vakmanschap dat aan de dag 
wordt gelegd zijn hier debet aan.

Champagne!
Juist in deze feestmaand is Slijte-
rij Vreeland op z’n ‘kerstbest’. De 
presentatie van de winkel is he-
lemaal in de kerstsfeer gebracht. 
“Wij hebben een paar honderd 
soorten wijn van verschillende ge-
renommeerde wijnhuizen in rood, 
wit en rosé op voorraad. Van een-
voudige doordrinkertjes tot wer-
kelijk topwijnen uit verschillende 
landen. Allemaal kwalitatief hoog-
waardige producten, variërend van 
gunstig geprijsd tot net zo duur als 
je maar wilt. Daarnaast hebben we 
bij de ingang van de winkel een 
aanbod aan wijnen staan waaraan 
een aantrekkelijke actie is gekop-
peld. Dat scheelt aardig in de prijs! 
Daaronder ook kelderrestanten die 
we tegen werkelijk een spotprijs 
aanbieden, zoals 2,50 euro per fl es. 
En dan hebben we het nog steeds 
over lekkere wijn”, laat Dick de 

Groot weten. “Dit jaar hebben we 
ons extra toegelegd op de verschil-
lende soorten champagne van di-
verse huizen, zoals van Mumm’s, 
Moët & Chandon, Deutz, Veuve 
Amiot, Piper-Heidsick en ande-
re in brut, semi-brut, demi-sec en 
sec in de kleuren wit en rosé. Alle-
maal heel feestelijk. Er zijn dure en 
aantrekkelijk geprijsde bij. Het as-
sortiment dat we op dit ogenblijk 
aanbieden is heel uitgebreid. Voor 
wie champagne te duur vindt heb-
ben we ook volop andere mous-
serende wijnen in huis, waarvan 
de Italiaanse Prosecco nog steeds 
het meest tot de verbeelding 
spreekt. Maar er zijn 
ook genoeg andere 
Italiaanse, Spaanse en 
ook Portugese mousse-
rende wijnen. Keuze ge-
noeg dus, ook voor de 
wat smallere beurs. Na-
tuurlijk kunnen liefheb-
bers van diverse soor-
ten bier hier eveneens te-
recht.”

Speciaalzaak
Er wordt deze maand meer 
dan ooit een beroep gedaan 
op de parate kennis van Dick 
en zijn medewerkers. Vooral 
als het gaat om de verschil-
lende (mousserende) wijnen, 
port en sterke drank als cog-
nac, whisky en likeur. Wie bij 
Slijterij Vreeland binnenstapt 
zal weldra merken dat ‘zomaar’ 
een fl es wijn of een bijzonde-
re likeur dan wel whisk(e)y kie-
zen geen sinecure is. Het aanbod 
is zo omvangrijk, dat het toch wel 
gemakkelijk is als een medewer-
ker u met plezier (maar wel vrij-
blijvend) wil adviseren. Vooral als 
het om een relatiegeschenk of ver-
jaardagscadeau voor iemand gaat. 
Kortom, Slijterij Vreeland kan bij 
uitstek worden gezien als een spe-
ciaalzaak die het aanbod wel móet 
koppelen aan een stukje vakkennis 
omdat er anders van een deugde-
lijk advies geen sprake kan zijn.

Relatiegeschenken
 Dick: “Wij hebben eveneens een 

grote sortering relatiegeschenken 
waaruit onze klanten een keuze 
kunnen maken. Zij kunnen hier zelf 
ook een relatiegeschenk samen-
stellen en dat door ons laten ver-
zorgen. Behalve naar adressen in 
eigen land kunnen die ook naar al-
le uithoeken van de wereld worden 
gestuurd. In de regio worden ze 
gratis aan huis of bedrijf bezorgd. 
Verder bezorgen wij eveneens al-
les gratis aan huis als er een feest-
je wordt gebrouwen, waaronder 
ook biertappen. Daarbij wordt af-
gerekend wat ver-
bruikt 

is. En om-
dat we tevens een groot-

handel zijn kunnen alle typen en 
soorten dranken van verschillen-
de merken en huizen bij ons wor-
den besteld. Vanzelfsprekend moet 
men dat van te voren wel even op-
geven. Wij hebben al heel veel in 
de winkel, maar soms wil men iets 
heel speciaals. Daar willen we dan 
graag voor zorgen.”

Redenen genoeg dus om eens bij 
Slijterij Vreeland binnen te lopen. 
Al was het maar om u te laten erva-
ren waarom deze zaak op dit mo-
ment op z’n ‘kerstbest’ is.

Slijterij Vreeland is
weer op haar kerstbest!

Vrouwenensemble l’Amuze zingt 
in Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op vrijdagmiddag 23 
december om 14.30 uur geeft Vo-
caal Vrouwenensemble l’Amuze uit 
Nieuwkoop een sfeervol kerstcon-
cert in Zorgcentrum Zuwe Maria-
Oord in Vinkeveen. 

Het koor brengt die middag een zeer 
afwisselend kerstrepertoire met be-
geleiding van Daniëlle Krijnen op 
piano en Anita Buitelaar op viool. 
De toegang voor bewoners van het 
zorgcentrum is gratis. Voor bezoe-
kers van buiten bedraagt de toe-
gang 5,00 euro. Op uitnodiging van 
Troupe A’dour, de organisatie voor 
muziek, theater en culturele pro-
jecten van Irina Parfenova en Pieter 

Scholten, komt l’Amuze naar Vinke-
veen. Het koor, dat afgelopen zater-
dag 10 december in Nieuwkoop met 
het Haagse kamerkoor Quattro Sta-
gioni een eigen kerstconcert gege-
ven heeft, zingt uit haar repertoi-
re een aantal bekende kerstliede-
ren, zoals ‘Deck the hall’, ‘Ding dong 
merrily on high’, ‘We wish you a mer-
ry Christmas’ en ‘Hoe leit dit kinde-
ke’ (samenzang met publiek).

Daarnaast brengen de vrouwen 
aansprekende stukken van Mozart, 
Elgar, Coleman en Gershwin ten ge-
hore. Verder zijn er verrassende in-
termezzo’s met solozang, piano en 
viool. 

l’ Amuze
Vocaal Vrouwenensemble l’Amuze 
bestaat volgend jaar vijf jaar. Het 
ensemble zingt meerstemmige 
stukken in een gevarieerd repertoi-
re, van klassiek tot jazz en populair. 
De laatste jaren is het aantal optre-
dens sterk toegenomen. L’Amuze 
werd geselecteerd om mee te doen 
op de Rabobank-ledenavond in ok-
tober vorig jaar, gaf een spranke-
lend lenteconcert in het voorjaar en 
verzorgde onlangs nog een concert 
in Studio Oosterman in de serie Mu-
ziek uit Het Groene Hart.
Volgend jaar staat in ieder geval het 
jubileumconcert op 2 juni op het 
programma.

Nieuw bedrijfsgebouw van
Waternet feestelijk geopend
Mijdrecht - Dinsdag 6 december 
jl. werd het nieuwe bedrijfsgebouw 
van Waternet aan de Veenweg fees-
telijk geopend. Niet minder dan Sint 
Nicolaas zag op zijn terugweg naar 
Spanje nog even kans de opgezet-
te feesttent vóór het pand binnen te 
wippen om samen met sectordirec-
teur Watersystemen Annette Ottolini 
en AGV bestuurder Peer Rooijmans 
de openingshandeling te verrichten.

Die bestond uit het op afstand ope-
nen van een van de roldeuren van 
het bedrijfsgebouw dat gepaard 
ging met veel rook, lichteffecten en 
afgeschoten confetti. Uit de ontsta-
ne mist trad spontaan het team van 
Partycatering De Meijert tevoor-
schijn met de nodige glazen voor 
de talrijke genodigden om een heil-

dronk op het nieuwe pand en de 
toekomst van Waternet/AGV uit te 
brengen. Het waren overwegend 
medewerkers van Waternet en AGV 
met vertegenwoordigers van bedrij-
ven die het pand en de naaste om-
geving gerealiseerd hebben en van 
hun belangstelling getuigden. Het 
ontwerp is afkomstig van Architec-
tenbureau H.W. van der Laan, de 
bouw werd verzorgd door Bouwbe-
drijf Van Scheppingen en de aanleg 
van het terrein door Fronik Grond-, 
Water- en Wegenbouw BV.
Het nieuwe bedrijfsgebouw, met 
werkplaatsen, stalling en opslag-
ruimte, was- en kleedvoorzieningen 
op het terrein van de rioolwaterzui-
vering, is de nieuwe regiovestiging 
van Waternet, het uitvoerende be-
drijf van Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht (AGV). Van hieruit worden 
de operationele waterschapstaken 
van het waterschap in het westelijke 
verzorgingsgebied van de provincie 
uitgevoerd.

Uit kostenoverweging is gekozen 
voor een constructie, waar voor het 
kantoorgedeelte ruimte is gehuurd 
in het aangrenzende Veenstaete ge-
bouw, terwijl nieuwbouw voor het 
technische gedeelte gerealiseerd is 
op het aangekochte naastliggen-
de terrein. Beide panden zijn met 
behulp van een losse glazen corri-
dor met elkaar verbonden. Waternet 
streeft naar een duurzame werkom-
geving in een pand dat zoveel mo-
gelijk moet voldoen aan dezelfde ei-
genschappen. Mede om die reden 
wordt het technische gebouw ver-

Het nieuwe regiobedrijfspand van Waternet aan de Veenweg in MIjdrecht

warmd met behulp van zonnecol-
lectoren op het dak. Die verwarmen 
via een zonneboiler ook het dou-
che- en waswater. De kantooreen-
heden in het huurgedeelte zijn met 
duurzame materialen en meubilair 
ingericht. Het plan voor de opzet 
en uitwerking van het nieuwe re-
giokantoor met bedrijfsgebouw da-
teert van 2005 en is nu tot vreugde 
van de medewerkers eindelijk in ge-
bruik genomen.

Effi ciency
In het nieuwe pand worden twee 
sectoren van Waternet onderge-
bracht t.w. een deel van de sector 
voor Afvalwater en een deel van de 
sector Watersystemen. Alexander 
Oldenhof van de afdeling Afvalwa-
ter zegt hierover: “Vanuit de nieuwe 

locatie gaat men diverse rioolwater-
zuiveringsinstallaties en rioolgema-
len aansturen en de kwalitatieve as-
pecten van het afvalwater controle-
ren. De medewerkers die dat doen 
hebben daarbij ook Uithoorn, Loe-
nen, Amstelveen en Maarssen on-
der hun hoede. Maar ook de wa-
terkwantiteitsbeheerders, dus de 
mensen voor de poldergemalen, de 
boezems e.d., zeg maar voor het op-
pervlaktewaterbeheer, krijgen hier 
een werkplek. Zie het als een stukje 
effi ciency om met elkaar vanuit één 
centraal punt te opereren. Voorheen 
waren dat diverse plekken, gerela-
teerd aan de oude waterschappen 
van weleer.” Voor het hele AGV ge-
bied zuivert Waternet meer dan 340 
miljoen liter afvalwater per dag! 
“Het zuiveren van rioolafvalwater, 

het schoon, en op peil houden van 
oppervlaktewater en het leveren 
van drinkwater is een heel belang-
rijk gegeven in ons dichtbevolkte 
land. Vaak staan wij er met zijn al-
len niet bij stil hoeveel werk en zorg 
ermee gemoeid zijn. Schoon drink-
water wordt door ons ervaren als 
een gewoon alledaags goed, ter-
wijl het een luxe is in andere landen 
in de wereld, kijk maar naar Afrika. 
Door de droogte aldaar snakt ieder-
een naar een mondje vers drinkwa-
ter dat vaak niet voorhanden is.” Al-
dus Oldenhof die het nieuwe be-
drijfsgebouw ziet als een goed ge-
faciliteerde en prettige werkomge-
ving voor de werknemers, maar dat 
tevens kan bijdragen aan besparin-
gen en kwaliteitsverbetering binnen 
de eigen organisatie.
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Versteeg 50 jaar verkoper 
van Chiquita bananen
Mijdrecht - Groente- en fruitspe-
cialist Versteeg (‘De echte groente-
man’) op Bozenhoven 25 is donder-
dagmiddag 8 december door Chi-
quita gehuldigd omdat men vanaf 
dat tijdstip gerekend al 50 jaar Chi-
quita bananen verkoopt. Als blijk 
van waardering voor de jarenlan-
ge samenwerking kreeg Frans Ver-
steeg samen met zijn echtgenote 
Nel en dochter Ellen door Chiqui-
ta vertegenwoordiger Wim Teunis-
sen in de winkel een offi ciële Loy-
alty Award uitgereikt. Die bestaat 
uit een ingelijste exclusieve en ge-
personaliseerde art-print (zeefdruk), 
waarin het getal 50 heel kunstzinnig 
met afbeeldingen van Chiquita ba-
nanen vorm is gegeven. Frans Ver-
steeg nam de Award trots in ont-
vangst en memoreerde dat alleen 
de beste groente- en fruitproduc-
ten door hem aan zijn klanten wor-
den aangeboden. Daarin passen al 

een halve eeuw Chiquita bananen. 
Versteeg is een (h)echt familiebe-
drijf dat al ruim tachtig jaar van va-
der op zoon – en straks dochter - 
in de groente- en fruitsector actief 
is. “Het zijn niet alleen maar groen-
te en fruitproducten die wij aanbie-
den, maar ook complete maaltijden, 
salades en nog veel meer maaltijd-
componenten.
Dat wordt allemaal in eigen beheer 
bereid. We zijn dus dagelijks am-
bachtelijk bezig in ons vak, waar-
bij we tevens zorgen voor een ho-
ge kwaliteit van onze producten. Het 
is een boel werk, maar in ruil daar-
voor krijgen wij veel waardering van 
onze klanten die onze inspanningen 
op hoge prijs stellen. En daar doe je 
het voor”, aldus Frans die de Chiqui-
ta banaan nog altijd als een toppro-
duct ziet. Wim Teunissen voegt hier-
aan toe dat men er bij Chiquita in 
vol enthousiasme aan werkt om ie-

Met Tuincentrum De Huifkar knalgoed de jaarwisseling tegemoet!

Norbert Kok (re.) en Richard Groenewegen wensen u mede namens alle medewerk(st)ers van De Huifkar
een ‘knallend’ 2012 toe!

Dit is slechts een deel van het adembenemende vuurwerkassortiment

De cirkel-grip voor veilig afsteken van vuurwerk-
potten

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Onlangs kwamen we er achter dat veel mensen 
nog niet weten dat wij elke dinsdag- en don-
derdagmorgen in ons leercentrum aan de Ener-
gieweg 107 te Mijdrecht van 10 tot 12 open huis 
houden. Dat wil zeggen dat iedereen die thuis 
problemen heeft met de computer langs kan ko-
men om door ons geholpen te worden die proble-
men op te lossen. Ander nieuws is dat onze buur-
man op de Energieweg, het ROC, gaat verhuizen 
en de gemeente bezig is te proberen de vrijgeko-
men ruimte op te vullen. Zij kijkt dan ook naar Se-
niorWeb. Het zou de zesde keer zijn dat wij weer 
onze biezen moeten pakken met alle gevolgen van 
dien. De vorige keer meldden wij dat we, dankzij 
een grote gift, inmiddels mobiel zijn geworden. We 
kunnen nu overal in de omgeving, waar we ruimte 
kunnen huren, computerles geven. Sinds begin 
november doen we dat in Abcoude. Daar loopt het 
storm, want voor veel ouderen is de 30 km naar en 
van Mijdrecht net iets te veel van het goede, ook 
al is Abcoude nu een deel van de gemeente De 
Ronde Venen.
 

Cursuslokatie Energieweg 107 te Mijdrecht
Kennismaken met de computer
- Een gratis les van twee uur op woensdagmor-

gen 4 januari, woensdagmiddag 8 februari en 
dinsdagmiddag 13 maart. 

Basiscursus Windows
-  Acht maandagmiddagen van 2 tot 4 te begin-

nen 9 januari. Vervolgens acht woensdagmid-
dagen van 2 tot 4 te beginnen 18 januari. Daar-
na acht donderdagmiddagen van 2 tot 4 te be-
ginnen 22 maart. 

Fotobewerken
- Gebaseerd op Picasa. Acht maandagochten-

den van 10 tot 12 te beginnen 9 januari. Vervol-
gens acht woensdagochtenden van 10 tot 12 te 
beginnen 21 maart.

Internet voor gevorderden
-  Zeven donderdagmiddagen van 2 tot 4 te be-

ginnen 12 januari. Daarna zeven dinsdagmid-
dagen van 2 tot 4 te beginnen 27 maart.

Opfriscursus voor gevorderden
- Vier dinsdagmiddagen van 2 tot 4 te beginnen 

24 januari. Daarna vier maandagochtenden van 
10 tot 12 te beginnen 5 maart.

Internetbankieren
- Elke laatste vrijdagmorgen van de maand. Te 

beginnen 27 januari.

Cursuslokatie Dorpszicht 22a te Abcoude
Beginnerscursus Windows
- Acht donderdagmiddagen van 2 tot 4 te begin-

nen 5 januari. Vervolgens acht vrijdagochten-
den van 10 tot 12 te beginnen 6 januari. Er is op 
beide cursussen nog plaats.

Aanmeldingen en inlichtingen:
Graag elke dinsdag- of donderdagmorgen tele-
fonisch tijdens de inloopochtenden naar 0297-
272720 of per email op seniorwebdrv@gmail.com.

De lessen zijn of van 10.00 tot 12.00 uur of van 
14.00 tot 16.00 uur afhankelijk van de cursus en 
worden gegeven in het leercentrum aan de En-
ergieweg 107 te Mijdrecht of bij Tympaan in Ab-
coude.

Surf ook eens naar onze website: 
derondevenen.seniorweb.nl.

ONS CURSUSPROGRAMMA
BEGIN 2012

Nieuws van SeniorWeb
De Ronde Venen

dereen in Nederland de kans te ge-
ven vers, gezond en lekker fruit te 
kunnen kopen. “Bananen blijven 
daarbij onze favoriet, het is onver-
brekelijk met die naam verbonden. 
We zijn dan ook blij dat wij binnen 
de groente- en fruitspecialisten nog 
zoveel ambassadeurs van Chiquita 
bananen hebben”, aldus Teunissen. 
Hij noemde in dit verband Frans 
Versteeg een gedreven onderne-
mer die overtuigd is van de kwali-
teit van zijn producten, waaronder 
de Chiquita bananen en ze daarom 
al zo lang in zijn assortiment heeft. 
De belangrijke rol die zijn groente- 
en fruitzaak in het aanbod van na-
tuurproducten speelt, wordt door 
Chiquita benadrukt in de vorm van 
de Award.

Frans Versteeg zei de zeefdruk een 
opvallende plaats in de winkel te 
zullen geven.

Mijdrecht - Het uitluiden van het 
oude jaar en het verwelkomen van 
het nieuwe gaat traditioneel ge-
paard met het afsteken van vuur-
werk. Als het even kan met heel 
mooi grond- en/of siervuurwerk dat 
in talloze variaties volop verkrijg-
baar is, dan wel naar believen met 
fi kse donderslagen. Liefhebbers van 
goed en vooral betrouwbaar vuur-
werk zullen ook dit jaar daarvoor 
fl ink in de buidel willen tasten om 
de jaarwisseling zoveel mogelijk 
fl uitend en knallend te beleven. Wat 
meer is, het aanbod van vuurwerk 
wordt steeds groter en mooier. Bij 
Tuincentrum De Huifkar op de Oos-
terlandweg in Mijdrecht weten ze er 
alles van. Niet voor niets 
maakt men deel uit van 
een pilotgroep die jaarlijks 
met de fabrikant en ande-
re leveranciers om de ta-
fel gaat zitten om regelma-
tig nieuwe vuurwerkeffec-
ten te ontwikkelen en uit 
te proberen. Het aanbod 
van vuurwerk dit jaar is ge-
weldig. De Huifkar heeft er 
een complete full colour 
‘vuurwerkkrant’ voor ge-
maakt, inclusief QR-codes 
om met de smartphone in 
te scannen teneinde het 
resultaat van het vuurwerk 
na het afsteken te zien.
Bij De Huifkar kunnen lief-
hebbers op locatie aan de 
Oosterlandweg hun hart 
ophalen aan de gewel-
dige sortering vuurwerk, 
bestaande uit meer dan 
165 verschillende items. 
Men kan het vuurwerk ter plek-
ke bekijken en bestellen, maar ook 
via internet de bestelling opgeven 
(www.dehuifkar.com). Daarbij kan 
worden geprofi teerd van een actie 
dat men bij besteding van een be-
paald bedrag een extra vuurwerk-
pakket GRATIS krijgt. En dat doet 
niet onder voor wat men koopt! Be-
stellingen via de folder kunnen tot 
en met 28 december bij De Huifkar 
worden ingeleverd. Tijdens de re-
guliere verkoopdagen 29, 30 en 31 
december kunnen ze worden afge-
haald. Op die dagen kan men ook 
(los) vuurwerk aan de balie kopen. 
Op oudejaarsdag tot 17.00 uur.

Leuke vuurpijl actie
Onder de tientallen soorten zijn er 
ook nieuwe generaties vuurwerk, 
bijvoorbeeld van Thunder King-
dom en het New Kids Nitro pak-

ket. Maar ook complete buurtpak-
ketten voor groepen, Chinese ster-
renbeeld vuurwerkpakketten van 
Zodiac, groundmovers en natuur-
lijk ook nog steeds de powerblok-
ken met maximaal 500 gram kruit-
bestanddelen die de mooiste ef-
fecten geven. Verder is er de ‘ei-
gen’ Sensation vuurwerklijn die uit-
sluitend bij De Huifkar verkrijgbaar 
is en een goede prijs/kwaliteitver-
houding kent. Dan hebben we het 
nog niet gehad over de enorme sor-
tering van de mooiste en krachtig-
ste vuurpijlen die voor professione-
le effecten zorgen. Een en ander te-
gen soms sensationele prijzen. “Het 
staat allemaal in onze vuurwerkfol-

der die recentelijk huis aan huis is 
bezorgd. Let daarbij vooral op de 
vuurwerk top-tien. Dat is niet voor 
niets ons meest aantrekkelijke item. 
Naast natuurlijk het gratis vuurwerk 
dat men krijgt bij bestellingen in de 
voorverkoop”, glundert Norbert Kok 
die samen met Richard Groenewe-
gen van de Huifkar het verkooppro-
ces onder zijn hoede heeft. Als lu-
dieke actie organiseert de Huifkar 
in De Ronde Venen een ‘zoektocht’ 
naar (dummy) vuurpijlen in De Ron-
de Venen. In de woonkernen wor-
den de vuurpijlen ‘herkenbaar’ ver-
stopt, bijvoorbeeld in winkeletala-
ges. Als iemand die ziet of vindt kan 
men daarvan melding maken via de 
website, facebook of twitter. Op de 
pijl staat een code en die moet men 
vermelden. Tijdens de verkoopda-
gen kan men als prijs bij De Huif-
kar dan gratis een pot vuurwerk ko-

men afhalen. Informatie en spelre-
gels staan op de website.

Demozuil
Bij De Huifkar houdt men zich strikt 
aan de regels en heeft voor de ver-
koop van (legaal) vuurwerk fi ks ge-
investeerd in faciliteiten om het tra-
ject van in- en verkoop daarvan ge-
heel veilig te laten verlopen. “Je bent 
als vuurwerkverkoper aan stren-
ge regels gebonden en die wor-
den jaarlijks steeds aangescherpt”, 
vertelt Norbert. “Daar hebben we 
geen bezwaar tegen, want veilig-
heid gaat natuurlijk voor alles. Het 
meeste nieuwe vuurwerk moet te-
genwoordig voldoen aan het wet-

telijke CE-keurmerk. Het ou-
de vuurwerk dat dat keur-
merk nog niet heeft, mogen 
we wel uitverkopen. Als je het 
veilig gebruikt is er niks mis 
mee. Om de keuze voor ko-
pers gemakkelijker te ma-
ken hebben we een complete 
wand met verschillende dum-
my’s van vuurwerk opgesteld. 
Voor die wand staat een de-
mozuil met een beeldscherm 
waarop klanten in de vorm 
van een demonstratiefi lmpje 
het resultaat kunnen zien van 
een bepaald pakket vuurwerk 
als dit is afgestoken.

Ook de logistiek speelt een 
belangrijke rol in ons ver-
koopproces. Klanten kunnen 
ruim van te voren hun bestel-
lingen opgeven via internet of 
tijdens de winkelvoorverkoop. 
Na betaling krijgt men een af-

haalbon mee waarop onder andere 
staat aangegeven hoeveel vuurwerk 
men in gewicht heeft gekocht. De 
kilogramregistratie is mede bedoeld 
om bewijs te hebben tijdens con-
trole van de politie, de milieupolitie 
en de brandweer. Het is in feite een 
controle of de verkoop wel volgens 
de regels verloopt en of je het vuur-
werk op de juiste manier verwerkt in 
je bestellingen. Op de bon staat ook 
een barcode en het tijdvak aange-
geven waarop iemand zijn vuurwerk 
kan komen afhalen. De afhande-
ling gaat tegenwoordig zo effi ciënt 
en vlot dat er nauwelijks wachtrijen 
voorkomen.

Die snelheid van uitleveren en de 
service er omheen geven ons een 
voorsprong op de concurrentie. Bij 
ons staan de klanten nooit langer 
dan enkele minuten in de wachtrij.”

Veilig met vuurwerk
Grond- en siervuurwerk zijn er in 
alle soorten en maten en daarvoor 
bestaat grote belangstelling. “Om 
het veilig af te steken hebben we 
tegenwoordig een zogeheten cir-
kel-grip waarin je de vuurwerk-
pot klemt. Het geheel staat daar-
door heel stabiel op de grond en 
kan niet omvallen. Voor vuurpij-
len hebben we een lanceerba-
sis, maar er zijn ook aansteeksi-
garen, aansteeklonten en zelfs 

een veiligheidsbril. Ze kosten een 
paar euro en dragen in hoge ma-
te bij aan de veiligheid bij het af-
steken van vuurwerk. Lees ook al-
tijd eerst de voorschriften voordat 
je vuurwerk afsteekt. En ga voor-
al niet zelf iets in elkaar knutselen 
met de inhoud van verschillende 
soorten vuurwerk. Levensgevaar-
lijk! Kortom, zorg goed voor je ei-
gen en andermans veiligheid bij 
het afsteken van vuurwerk. Dat 
is het advies dat wij aan al on-

ze klanten meegeven. Natuur-
lijk willen we graag zoveel moge-
lijk vuurwerk verkopen, maar on-
ze klanten ook het volgend jaar 
weer gezond en wel terugzien.” 
Aldus Norbert Kok die hoopt op 
een knallende jaarwisseling en 
bij dezen namens het ‘vuurwerk-
team’ iedereen een gezond en 
veilig 2012 toewenst! Meer we-
ten? Bezoek de website www.de-
huifkar.com of bekijk de huis aan 
huis verspreide vuurwerkfolder.



Mijdrecht - Sinds 25 november jl. 
weet Sandra Loogman uit Mijdrecht 
dat zij tot de twaalf finalisten be-
hoort die eind maart volgend jaar 
tijdens de Grote Maten Beurs in 
Beursgebouw Eindhoven gaan uit-
maken wie van hen Miss Plussize 
2012 van Nederland wordt. Een der-
gelijk evenement wordt ieder jaar 
gehouden, komend jaar voor de ne-
gende keer. Doel is om te laten zien 
dat mensen die een grote maat kle-
ding dragen ook modieus gekleed 
kunnen gaan en dat daarvoor kle-
ding verkrijgbaar is. Het idee dat 
die een oubollige uitstraling heeft 
of onflatteus is, blijkt al lang achter-
haald te zijn.
Sandra (29) is een charmante ver-
schijning, maar heeft een bouw dat 
om ‘een maatje’ meer vraagt als zij 
kleding koopt. Niets mis mee, want 
ook bij een maatje meer kunnen 
mensen – en zeker Sandra – er toch 
goed en leuk gekleed uitzien. Te-
genwoordig zijn er veel kledingza-
ken die een ruim aanbod aan mo-
dieuze kleding in een maatje meer 
te bieden hebben. “Ik wist hele-
maal niet wat een grote maten win-
kel inhield en ben toen uit nieuws-
gierigheid een keer bij Groot Gelijk 
in Wilnis binnengestapt. Daar kon ik 
goed slagen in mijn keuze. Omdat 
ik erg tevreden was over het aan-
bod en het advies dat ik kreeg, koop 
ik er sindsdien mijn kleding, Voor-
deel daarbij is ook dat je veel mer-
ken leert kennen die bij een bepaal-
de kledingcollectie horen. Daaruit 
kan je dan kiezen wat je het beste 
staat, maar meer nog wat de bes-
te pasvorm is. Zelf heb ik maat 48 
en waar ik mij heel prettig in voel is 
kleding van onder andere Twister, 
Yoek en Zhenzi”, vertelt Sandra des-
gevraagd. Sandra werkt als vormge-
ver bij Bohil Media in Amsterdam, 
maar heeft ook een eigen bureau 
in het grafische. Van daar uit geeft 
ze onder meer vorm aan de Proos-
dijkoerier van de Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden. Sandra 
is van kleins af aan een meisje met 
een forse bouw geweest. Daarnaast 
had zij altijd belangstelling voor leu-
ke kleding. Omdat zij immer werd 
beoordeeld op haar uiterlijk heeft zij 
zich er van meet af aan op toege-
legd dat zij er altijd goed moet uit-
zien. Vroeger was het met de kle-
ding altijd improviseren geblazen, 

maar tegenwoordig hoeft dat niet 
meer want er is veel meer verkrijg-
baar in de grotere maten.

Zeker van zichzelf
Hoe kwam Sandra bij deze miss-
verkiezing terecht? “Vorig jaar ben 
ik eens bij zo’n verkiezingsevene-
ment geweest. Ik stond echt ver-
steld van al die vrouwen die zo zeker 
van zichzelf op het podium stonden 
en er prachtig gekleed uitzagen. Het 
hele gebeuren er omheen leek me 
erg mooi en toen heb ik mij als deel-
nemer ingeschreven. Mij niet reali-
serend dat ik nog eens in de finale 
terecht zou komen. Twee weken ge-
leden zijn de voorrondes geweest. 
Daar deden zo’n veertig vrouwen 
aan mee. De hele dag namen we 
deel aan we workshops, kregen we 
stylingtips en catwalktraining, maar 
er werden ook fotoshoots gehou-
den. De juryleden hielden een ge-
sprek met je en aan het einde van 
de dag moesten we ons presente-
ren. Toen werd tevens bekendge-
maakt wie er door waren naar de 
finale. Daar zat ik tot mijn verras-
sing ook bij. Bij deze missverkiezing 
gaat het om de presentatie in kle-
ding vanaf maat 44 tot en met maat 
60. De finalisten variëren in leeftijd 
van 23 en 32 jaar, dus een specifieke 
doelgroep die er ondanks het ma-
tje meer toch hip en leuk gekleed uit 
wil zien.”

Lekker in je vel
Sandra had nog nooit eerder aan 

een dergelijke verkiezing meege-
daan. Niettemin liep zij met het 
idee rond iets te willen betekenen 
voor mensen met een maatje meer 
door hen te laten zien dat er vol-
doende mogelijkheden zijn om aan-
trekkelijk gekleed door het leven te 
gaan. Sandra: “Je hoeft niet onze-
ker te zijn en je kunt je gewoon lek-
ker in je vel voelen. Het is nergens 
voor nodig je te schamen voor je li-
chaam als dat niet tot de slankste 
behoort. Wij hebben allemaal on-
ze eigen bouw en uitstraling. Maar 
om dat goed naar buiten te bren-
gen moet je dat zelf doen. De win-
naar van de Miss Plussize verkiezing 
mag een jaar lang ‘het kroontje’ dra-
gen. Als ik het goed heb begrepen 
krijg je als winnaar voor duizend 
euro aan kleding en andere styling 
spullen. Belangrijker echter vind ik 
de gedachte achter het evenement 
uit te dragen. Mooi zou zijn via een 
fotoshoot op de cover van een glos-
sy of een ander mooi modeblad te 
komen. Dus in de publiciteit komen 
waardoor andere mensen met een 
maatje meer worden aangezet om 
ook de stap te nemen zichzelf op de 
juiste manier te presenteren. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, toch?”
Wij wachten af wat het dit voorjaar 
gaat worden met Sandra en zijn zeer 
benieuwd op welke plaats zij eindigt 
in de finale. Dat laten wij u te zij-
ner tijd weten! Wie alvast meer wil 
weten over deze missverkiezing kan 
dat doen via de website www.miss-
plussizefashionverkiezing.nl.

Uithoorn - Als u van vliegen houdt 
en u vraagt zich wel eens af wat de 
bemanningsleden van de vliegtui-
gen zo al meemaken op hun vlieg-
reizen, dan kunt u dit nu lezen. Oud- 
piloot Aart van Wijk uit Uithoorn, 
heeft een geweldig boek samenge-
steld met honderden verhalen van 
gepensioneerde bemanningsleden 
van verkeersvliegtuigen. Aart van 
Wijk: “Aan de mensen die mij hun 
verhalen stuurden heb ik gevraagd 
niet de gewone verhalen in te zen-
den, maar bij voorkeur onbeken-
de verhalen over door hen meege-
maakte voorvallen, ook voorvallen 
waarop zij destijds wellicht niet trots 
waren of gebeurtenissen die eigen-
lijk niet door de beugel konden. En 
het is gelukt. Ik hoop dat de lezers 
van dit boek de inhoud van de ver-
halen naar waarde zullen weten te 
schatten en, indien van toepassing, 
deze zullen zien als voorbeelden om 
na te volgen in hun eigen luchtvaart 
carrière, dan wel, in sommige geval-
len, dit juist niet te doen”, aldus de 
samensteller.

Klein kijkje
Onze redactie heeft reeds kennis 
kunnen nemen van dit 500 pagina 
tellende boek en heeft ervan geno-
ten. Het is geen boek dat je in één 
adem uitleest, maar dat je nu en dan 
ter hand neemt en een of meerdere 
verhalen leest, het boek weer op ta-
fel legt en later weer oppakt om ver-
der te lezen. Zeker als je gericht de 
verhalen zoekt is het een genot om 
te lezen. We pikten er een paar ver-
halen voor u uit:

None of you business
De samensteller van het boek Aart 
van Wijk, zelf bijna zijn hele leven 
piloot geweest, maakte het volgen-
de mee: “In Bangkok vierde een van 
de Japanse stewardessen haar ver-
jaardag. Tijdens het diner zat ik aan 
het hoofd van de tafel, met rechts 
de jarige en zij wenste mij toe: “Ha-
ve een nice meal, captain”. Ik dacht 
plotseling aan onze reacties in de 
officiersmess van Soesterberg wan-
neer er een onbekende aan onze ta-
fel plaatsnam en ons smakelijk eten 

wenste. Ik flapte er dan ook uit te-
gen de jarige: “That is none of your 
business”. Zij keek mij uiterst ge-
schrokken aan en ik haastte mij dan 
ook om mijn grapje uit te leggen. 
Dat dit wonderwel lukte, mocht blij-
ken uit het vervolg van het verhaal. 
De volgende ochtend zat ik te ont-
bijten en de Japanse dames zaten in 
uniform aan een eigen tafel, zij gin-
gen weer vliegen. Toen zij de deur 
uitstapten wenste ik hen toe: “Have 
a nice flight” en gelukkig antwoord-
de mijn voormalige tafeldame: “That 
is none of your business captain”. En 
nog maanden daarna fluisterde op 
het meldingsbureau dezelfde stem 
mij soms deze woorden toe.”

De verdwenen ballon
Avyola Viruly stuurde het volgende 
verhaal in: “Het bordje ‘fasten seat-
belts’ is uitgefloept en ik sta op om 

mijn eerste echte kennismakings-
rondje langs de lange rijen te gaan 
maken. Daar zitten ze dan met zijn 
allen. Op weg over de Pool naar 
Nieuw-Guinea. Ik zie rijen met hoof-
den, maar dan mis ik een hoofd. Hé, 
daar zat toch iemand in dat hoekje 
bij het raam op de tweede rij? Dat 
kleine hoofdje is verdwenen tus-

sen de twee gordijntjes en zit blijk-
baar gespannen naar iets daar bui-
ten te kijken. “En wat zie jij wel al-
lemaal voor prachtigs daarbuiten? 
De sterretjes?”. Langzaam komt een 
klein blond kopje te voorschijn. “M’n 
ballon...” begint het kind en stopt 
dan verlegen. “ O, jij met je ballon”, 
neemt de vader naast haar het over. 
“Ziet u”, zegt hij tegen mij, “gisteren 
bij het laatste rondje boodschappen 
heeft ze van oma een ballon ge-
kregen.” “Ja, en toen woei het zo”, 
zo vertelt het kind verder. “En weg 
was tie”, lacht de vader. “Weggevlo-
gen”, verklaart het kind. Thuisgeko-
men had de grootvader de ontroost-
bare Loesje voorspeld: “O, die haal 
je morgen wel weer in, met je vlieg-
tuig.“ “Nou, en u ziet het”, grinnikt 
vader, “die zit van Amsterdam tot Bi-
ak naar buiten te kijken.” 
Heel veel uren later, net voor het 
ontbijt, wordt Loesje wakker.

Ze knippert een paar keer met haar 
ogen, wrijft ze uit, kijkt verbaasd om 
zich heen, herinnert zich dan plot-
seling, waar ze ook al weer voor was 
gekomen was, draait dan vlug naar 
rechts en met een kreet van verruk-
king en triomf: “papa”, want daar-
buiten is, boven een wit bevroren 
ijsvlakte, een reusachtige oranje zon 
opgegaan. En zo zijn er heel veel 
van dit soort verhalen in dit boek te 
lezen.

Te koop
De prijs van dit boek is 40 euro. Het 
is uit voorraad leverbaar bij boek-
handel Ten Hoope in het winkel-
centrum Zijdelwaard in Uithoorn. Bij 
Venstra in Amstelveen, Bij Stevens 
in Hoofddorp, Aviation Megastore in 
Aalsmeerderbrug en de boekwinkel 
van het militaire Luchtvaart Muse-
um in Soesterberg.

Het kan ook per post naar u wor-
den toegezonden, na betaling van 
48,05 op bankrekening: 483093203 
onder vermelding van naam, adres, 
postcode en de letters ( LVV) de af-
korting van het boek. Na ontvangst 
wordt het boek u per omgaande, 
aangetekend toegezonden.
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Een uniek festijn met nachtrondleidingen, 
verhalenvertellers en een sensationele vuurshow!

Gezellige midwinterfair in 
Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - In deze donkere da-
gen voor kerst organiseert Muse-
um De Ronde Venen een midwin-
terfair op woensdagavond 21 de-
cember van 20.00 tot 23.00 uur. Voor 
het museum zijn het onzekere tij-
den; uiterlijk 1 maart 2012 moet er 
duidelijkheid zijn over de toekomst, 
anders moet het museum noodge-
dwongen haar deuren sluiten. Daar-
om wordt dit jaar nog één keer uit-
gepakt met een spectaculair festijn 
met spannende nachtrondleidingen, 
verhalenvertellers en een sensatio-
nele vuurshow. De entree is een vrij-
willige bijdrage voor het behoud van 
het museum.
2011 is het Jaar van de Veensteek-
machine. Om dit goed af te sluiten 
gaat het museum voor het eerst in 
haar geschiedenis ’s avonds open 
voor publiek en geheel in de gezelli-
ge kerstsfeer. De film ‘Op Hoop van 
Zegen’ van Videoclub De Ronde Ve-
nen gaat deze avond in première en 
wordt herhaaldelijk vertoond. Hoe-
wel we niet te veel willen verklap-
pen, zullen we u alvast vertellen dat 
de Veensteekmachine hierin een 
hoofdrol speelt. Het blazerskwintet 
van brassband Concordia zal traditi-
onele kerstmuziek ten gehore bren-
gen. Ook gaan verhalenvertellers u 
spannende winterverhalen ten ge-
hore brengen en er zijn spookach-
tige rondleidingen door het muse-
um. Het absolute hoogtepunt van de 
avond is de spectaculaire vuurshow 
van de mannen van KAOS.

Een traditione-
le koek-en-zo-
piekraam ver-
koopt heerlij-
ke erwtensoep 
en chocolade-
melk voor het 
goede doel: 
het behoud en 
de vernieuwing 
van het muse-
um. Voor meer 
informatie en 
de program-
mering kijk op 
www.museum-
derondevenen.
nl. 
Mis deze gezel-
lige midwinter-
avond niet!
Woensdag 21 
d e c e m b e r : 
Midwinterfair, 
Museum De 
Ronde Venen 
open van 20.00 
tot 23.00 uur
Herenweg 240 
- Vinkeveen
T 0297 262 223
W www.muse-
umderondeve-
nen.nl 
Entree: een vrij-
willige bijdra-
ge voor behoud 
van het muse-
um

Verkoop 34 woningen in 
BeLeef Buitendijks gestart

Uithoorn - Zaterdag 10 decem-
ber is vanuit het nieuwe informatie-
centrum van EKZ | Makelaars aan 
de Dorpsstraat het startsein gege-
ven voor de verkoop van het bijzon-
dere nieuwbouwproject BeLeef Bui-
tendijks in Uithoorn.
In Uithoorn zal, op de locatie tus-
sen de bestaande Legmeer en de 
nieuwe Wijk Legmeer West, een op-

vallend vormgegeven buurtschap-
je ontstaan met een groen karakter 
en een eigen identiteit, dat herken-
baar zal zijn als ontspannen en ei-
gentijds. De bestaande ecologische 
zone, het water en de oude spoor-
dijk zullen op een gedurfde manier 
met elkaar verbonden zijn.
De projectontwikkelaar van dit plan, 
Kalliste, was destijds de winnaar 

van een door de gemeente Uithoorn 
uitgeschreven ontwikkelcompeti-
tie en één van de elementen waar-
op Kalliste geselecteerd werd was 
het feit dat de toekomstige bewo-
ners nauw bij het ontwerpproces 
betrokken zouden worden. Om aan 
dit uitgangspunt ‘handen en voeten’ 
te geven hebben er in het afgelopen 
jaar vier woonworkshops plaatsge-
vonden. In deze creatieve sessies 
met toekomstige bewoners hebben 
architect en ontwikkelaar bruikbare 
tips en adviezen gekregen over ver-
kaveling, woningtypen, architectuur 
en woonomgeving. De samenwer-
king tussen architect, Kalliste en de 
deelnemers van de woonworkshops 
heeft geresulteerd in een bijzonder 
fraai plan met grote variatie aan wo-
ningtypes. Zo komen er naast een-
gezinswoningen met een veran-
da aan de voorzijde uitkijkend over 
een wijkparkje ook riante 2/1-kap-
woningen met een achtertuin op het 
zuiden. Als klap op de vuurpijl wor-
den er bovendien zes 2/1-kapwo-
ningen aan het water en 6 vrijstaan-
de woningen die letterlijk in het wa-
ter staan gerealiseerd. De koopsom-
men van de woningen in Beleef Bui-
tendijks variëren van 240.000,- tot 
495.000,- euro v.o.n.

De inschrijving voor deze wonin-
gen sluit op maandag 19 decem-
ber om 11.00 uur. Informatie over 
dit bijzondere plan kunt u krij-
gen bij EKZ | Makelaars, 0297-
567 863 of via de projectwebsite  
www.beleefbuitendijks.nl

Oud-piloot Aart van Wijk uit Uithoorn stelt mooi boek samen

Luchtverhalen door gepensioneerde 
bemanningsleden verkeersvliegtuigen

Wordt Sandra Loogman 
Miss Plussize 2012?



2e katern

Mijdrecht - Woensdagmiddag 
opende Buddies Hairdesign op 
feestelijke wijze haar deuren, nadat 
Han Franke samen met zijn Irene 
het lint had doorgeknipt. De nieu-
we locatie had een zuigende wer-
king op zijn vele klanten en verde-
re belangstellenden, want in minder 
dan geen tijd was het stampvol met 
nieuwsgierigen die onder het ge-
not van een hapje en drankje hun 
bewondering niet onder stoelen of 
banken staken.

De kapsalon ziet er van binnen ‘ge-
likt’ uit in antracietkleurige en smet-
teloos witte tinten. In de door spie-
gelwandjes gescheiden ruimte zijn 
twee rijen van vier comfortabele 
stoelen tegenover elkaar geplaatst. 
Dus acht ‘stations’ voor professio-
nele haarbehandelingen voor zo-
wel mannen als vrouwen. Verder 
zijn in een zijgang drie mogelijkhe-
den gecreëerd om haren te wassen. 
Er is tevens een kleine wachtruimte 
naast de ontvangst- en verkoopba-
lie. De salon is uniek gelegen in het 
korte deel van de Mijdrechtse Pas-
sage, naast de winkel van Swaab 

Juweliers die sinds eind november 
in hetzelfde nieuwe gebouw is ge-
huisvest. Op de hoek is nog ruim-
te voor nog een ondernemer om er 
bijvoorbeeld een winkel te vestigen. 
Al met al is het nieuwe pand van ei-
genaars Ed en Anneke Swaab met 
winkels en appartementen erboven, 
een verrijking voor het koopcentrum 
van Mijdrecht. 

Nieuw begin
Han en Irene Franke zijn bijzonder 
blij, maar ook trots op hun nieu-
we locatie die zij als een nieuw be-
gin zien na 34 jaar in winkelcen-
trum Adelhof te hebben gezeten. 
Het was volgens Han tijd voor een 
nieuwe uitdaging, verfrissing, upda-
ting enzovoort, maar dan in het cen-
trum van Mijdrecht. “Hier hebben 
wij lang van gedroomd en de droom 
is uitgekomen”, zegt Han wijzend 
op de tekst van Francky De Baec-
ke op een van de muren, waar staat: 
‘Alles start met een droom. Niet al-
le dromen worden realiteit. Maar al-
les wat realiteit is, werd ooit door ie-
mand gedroomd’.
Han en Irene nemen hun klan-

ten mee en voor zover die aanwe-
zig waren bleken zij, net als de tien 
medewerk(st)ers, onder de indruk 
van de sfeer en de locatie. “Het is 
binnen nog niet helemaal klaar, We 
zijn nog bezig de details aan het af-
ronden. Wij willen nog wat meer 
aankleding in de vorm van wand-
versieringen en de buitenkant van 
de gevel moet nog afgeschilderd 
worden. Iedereen die een haarbe-
handeling wenst kan hier zonder af-
spraak binnenlopen.
Wij maken het de mensen die niet 
willen wachten maar in plaats daar-
van nog even willen winkelen, mak-
kelijk door hen hun 06 nummer te 
vragen. Zo gauw er een plaats vrij 
komt bellen wij hen dat zij kunnen 
komen. Op die manier kan eenie-
der zijn/haar tijd optimaal besteden 
in plaats van hier te zitten wachten.
Voor ons ook prettig want de wacht-
ruimte is redelijk beperkt”, aldus 
Han die nu al extra aanloop in zijn 
zaak constateert. Geweldig toch!

Meer weten? Kijk op de website: 
www.buddieshairdesign.nl. Of bel 
voor informatie 0297-281618.

Groep 3/4 van de 
Pijlstaartschool gaan 

schaatsen
Vinkeveen – Maandagmorgen 5 december zijn de kinderen uit groep 3 en 4 van OBS 
de Pijlstaart gaan schaatsen op de ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Nadat al-
le schaatsen waren gepakt en aangetrokken, konden de kinderen kijken of ze het nog wel 
konden. Voor de kinderen, die nog even moesten wennen om los te schaatsen, waren er 
zeehondjes om als steun te gebruiken. Na 10 minuten warm rijden moesten ze allemaal bij 
elkaar komen en kon de schaatsles beginnen. De groep werd in tweeën gesplitst, de ‘ge-
vorderden’ aan de ene kant en de beginnelingen aan de andere kant. Na een paar rondjes 
kregen de kinderen deze ijsvreugde al snel onder de knie en maakten ze aardige slagen. 
Met het nodige vallen en opstaan hebben de kinderen van deze ochtend heerlijk genoten..

De droomlocatie voor Han en 
Irene van Buddies Hairdesign

Basisschool De Schakel ontvangt 
de Klokhuis techniektoren
Vinkeveen - Deze week heeft ba-
sisschool De Schakel een Klok-
huis techniektoren ontvangen.  Bet-
ty Mulckhuyse van bouwbedrijf C. 
Mulckhuyse bv. overhandigde de 
toren namens Bouwend Neder-
land aan de school. Marlieke Smit 
mocht als techniekcoördinator van 
De Schakel de prijs in ontvangst ne-
men. Bouwend Nederland is, met 
het oog op de toekomst, hoofd-
sponsor van het Klokhuis lespakket 
en heeft onder haar leden een aan-
tal techniektorens verloot. De afde-
ling Noord- West Utrecht ontving er 

ook één.  Cor Mulckhuyse heeft als 
bestuurslid van deze afdeling en di-
recteur van C. Mulckhuyse bv be-
sloten om deze prijs aan De Scha-
kel te gunnen. De school is er ui-
teraard erg blij mee en ziet het als 
een mooie aanvulling op de regulie-
re techniektorens. De Schakel werkt 
al een aantal jaar met de techniek-
torens. Met de techniektorens kun-
nen de leerlingen van groep 1 tot en 
met 8 alle facetten van techniek ont-
dekken. De nu ontvangen Klokhuis 
techniektoren laat de kinderen ken-
nismaken met alle fasen en aspec-

ten van het bouwen van een huis. 
Alles komt aan bod: van het ont-
werp en de fundering tot het aan-
leggen van de elektriciteit en de op-
levering van een huis. In het pakket 
zit ook een dvd met verschillende 
onderwerpen die tijdens de lessen 
aan bod komen. De kinderen kun-
nen maquettes maken, of zelf met 
steentjes een huis bouwen. De leer-
lingen zijn erg enthousiast over de 
Klokhuis techniektoren.
En wie weet ontdekken zij op de-
ze manier dat hun toekomst in de 
bouwwereld ligt.
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Shop-in-shop voor merkbrillen

Het nieuwe pand van Sybrants & van Olst in de Dorpsstraat

Coen van Olst: “De kleuren van monturen komen bij daglicht het beste tot 
hun recht”

Sijbrants & van Olst Optiek is 
verhuisd naar nieuw pand
Uithoorn - Dinsdag 6 december 
betrok Sijbrants & van Olst Optiek 
haar nieuwe pand aan de Dorps-
straat 32 in het Oude Dorp van Uit-
hoorn. Maar alvorens het zover was 
heeft het pand een intensieve ver-
bouwing ondergaan, zowel binnen 
als buiten, waarbij het karakteris-
tieke aanzien onaangetast is ge-
bleven. “We zijn er met elkaar bij-
na drie maanden, zeg maar dag en 
nacht, aan bezig geweest om het 
interieur naar onze zin te laten in-
richten. Daarbij hebben we zelf ook 
nog het nodige gedaan. Op details 
na was het afgerond en toen heb-
ben we besloten alles van het ou-
de pand aan het Marktplein 21 over 
te brengen. Omdat nog niet alles in 
het nieuwe pand is ingericht heb-
ben we de officiële opening naar de 
tweede week van januari verscho-
ven”, vertelt Muus Sijbrants. Samen 
met Coen van Olst was hij al gerui-
me tijd op zoek naar een mooie-
re, maar vooral grotere locatie met 
meer verkoopmogelijkheden en 
oogmeetruimten. Maar ook met een 
betere aansluiting op het imago als 
dé designopticien in de regio waar 
beiden het accent op leggen. Tevens 
wilden zij niet meer huren maar de 
beschikking hebben over een eigen 
onderkomen.
Dat alles vonden zij in het pand op 

Ultramoderne meetruimte voor contactlenzen op de eerste verdieping

de hoek van de Dorpsstraat en het 
Prinsenhofje dat de bekende familie 
Sparnaaij (van de juwelier) in de ja-
ren zestig van de vorige eeuw door 
architect De Groot heeft laten bou-
wen. Voor toen al een zeer modern 
gebouw dat door zijn eenvoud en 
architectuur al mooi te noemen was. 
Behalve een grote presentatie- en 
verkoopruimte op de begane grond 
bevindt zich daar ook een kleine ad-
ministratiebalie, een oogmeetruim-
te, een knusse personeelskantine, 
keuken en een grote en goed geou-
tilleerde werkplaats annex slijperij. 
Centraal is er een mooi uitgevoerde 
trap onder de fraaie lichtkoepel die 
naar de eerste verdieping leidt met 
twee andere meetruimten, waaron-
der die voor contactlenzen en een 
ruim kantoor met uitzicht op de 
Dorpsstraat.

Shop-in-shopconcept
“We hebben de moderne stijl van 
de jaren 60 laten aansluiten bij de 
trend van nu”, vertelt Coen. “De be-
leving van het daglicht is hier op-
timaal door de grote lichtkoepel 
in het trapportaal, en de 25 meter 
lange glaspui aan de voor- en zij-
kant van het pand. Licht is bij ons 
vak een belangrijk aspect, omdat 
de bijzondere kleuren van montu-
ren het beste tot zijn recht komen 

met daglicht. Voorheen liepen we 
vaak met de klant naar buiten om 
de kleur van een montuur op het 
gezicht goed te kunnen beoorde-
len. Dit is nu in de nieuwe winkel 
niet meer nodig vanwege de mooie 
lichtval. Door de schuin geplaats-
te muren zijn de verkoopruimten 
open, maar bieden toch veel privacy 
waar de klanten zich prettig bij voe-
len. Wij hebben als designopticien 
nu nog meer merken exclusief voor 
de regio in huis. Zo is er een apar-
te ruimte ingericht met een shop-in-
shopconcept van het Deense merk 
Lindberg, met als aanvulling een 
speciale 18 karaats gouden collec-
tie genaamd Precious Metal. Dit zijn 
monturen die met de hand vervaar-
digd worden uit Groenlands goud 
dat bekend staat om zijn mooie 
kleur. Het wordt vaak gecombineerd 
met delen van buffelhoorn of he-
lemaal goud met diamanten naar 
keuze. Ook het merk van de toon-
aangevende ontwerper Alain Mikli 
is bij ons exclusief als shop-in-shop 
verkrijgbaar, wat inhoudt dat er spe-
ciale exemplaren van Alain Mikli en 
Philip Starck in beperkte oplage 
worden vervaardigd.”

Theo
Het merk Theo is bekend onder de 
hippe brildragers. Volgens Coen zijn 

dat vaak mensen die iets verder 
durven te gaan met het tonen van 
hun brilmode. Die kenmerkt zich 
door bijzondere vormen en kleuren, 
vaak niet te vergelijken met ande-
re merken. Daarnaast is het is een 
stijl die op zichzelf staat. “De reac-
tie van klanten met een Theo mon-
tuur is vaak dat ze worden aange-
sproken door andere mensen die 
dan ook een Theo montuur op heb-
ben of het herkennen als een ech-
te Theo bril, wat soms leuke reacties 
teweeg brengt.”

Muus: “Onze vorige locatie aan de 
Markt met uitzicht over de Am-
stel was ook bijzonder, maar dich-
ter bij de kern van het Oude Dorp 
geeft toch iets meer winkelgevoel. 
Ook de toekomstige plannen die 
de gemeente heeft met het Oude 
Dorp van Uithoorn sluiten perfect 
aan bij onze nieuwe locatie. Hoe-
wel er wat vertraging in de uitwer-
king van de plannen is gekomen, 
zijn wij van toch van mening dat het 
de gemeente in de toekomst zal luk-
ken Uithoorn aan de Amstel als ide-
aal winkelgebied voor de regio op 
de kaart te zetten. In dat licht ge-
zien willen wij van deze gelegenheid 
gebruikmaken om de gemeente Uit-
hoorn te bedanken voor de vlotte en 
prettige manier van samenwerking, 
waardoor de verbouwing van ons 
nieuwe pand snel kon worden ge-
realiseerd.”
Sijbrant & van Olst Optiek is geves-
tigd in hartje Uithoorn en goed be-
reikbaar. Parkeren kan gratis schuin 
aan de overkant van de winkel in 
de ondergrondse parkeergarage 
van de supermarkt C1000 waar bij-
na altijd plaats is. De nieuwe winkel 
sluit tevens prima aan bij Sijbrants 
& van Olst Oogzorg, een extra ves-
tiging in het nieuwe Gezondheids-
centrum Waterlinie in Uithoorn aan 

de provinciale weg N201, waar men 
ter plaatse eerstelijnsoogzorg ver-
leent en samenwerkt met de huis- 
en oogartsen. Meer weten? Kijk op 
de website: www.designbril.nl.

Sijbrants & van Olst Optiek, Dorps-
straat 32, Uithoorn 0297 -540777 en 
Sijbrants & van Olst Oogzorg, Pro-
vincialeweg 30M, Uithoorn 0297-
712004.

Net voor de kerstdagen zal rechter J.A.J. Peeters uitspraak doen:

Blijft begraafplaats Zijdelveld 
gesloten of gaat het weer open?
Uithoorn - Zal er dan 23 december 
eindelijk een begin gemaakt wor-
den tot het behoud van het kerk-
hof aan Zijdelveld in Uithoorn, of zal 
de rechter die dag een einde maken 
aan elk sprankje hoop dat er nog is 
bij de nabestaanden en de vereni-
ging ‘Vrienden Zijdelhofje. De vas-
te lezers van deze krant weten dat 
al zo’n twee jaar een (soms) hef-
tige strijd wordt gevoerd met een 
groep nabestaanden van het kerk-
hof en het kerkbestuur van de R.-K. 
parochie Emmaüs. Het bestuur wil 
het kerkhof afstoten en heeft beslo-
ten om meer dan driekwart van de 
grafstenen te ruimen. Hiertegen was 
vanaf de eerste dag verzet, maar het 
kerkbestuur zette door. Bij de start 
van de ruiming werd echter asbest 
ontdekt en werd het werk stilgelegd.

Verboden
Het werd stil rond de begraaf-
plaats, het leek wel of het kerkbe-
stuur zich had teruggetrokken. Er 
werd geen onderhoud meer ge-
pleegd. Het kerkhofje verpauperde 
en toen kwamen de nabestaanden 
weer in actie. Een grote groep vrij-
willigers ging aan de slag en knapte 
het kerkhof weer op. Onkruid werd 
verwijderd, grafstenen schoonge-
maakt, wandelpaden geharkt, kort-
om: het werd weer een mooi kerk-
hof. Maar dat was niet wat het kerk-
bestuur wilde en het plaatste bor-
den met ‘verboden te schoffelen en 
onkruid te wieden in verband met 
asbest’. De vrienden van het Zijdel-
hofje vonden dit een belachelijk iets 
en gingen toch door, gevolg... van 
de ene dag op de andere dag ston-
den er grote hekken met ‘verboden 
te betreden in verband met asbest’.

Rechter
Dit ging de vereniging te ver. De 
reeds ingeschakelde advocaat 
vroeg een uitspraak van een rechter. 
Mag het kerkbestuur dit? Maandag 

jl. was het kort geding en was de 
rechter persoonlijk naar het kerk-
hof gekomen om zich te laten voor-
lichten door alle partijen en de zaak 
zelf in ogenschouw te nemen. Na 
het bezoek aan het kerkhof werd de 
hoorzitting vervolgd in het gemeen-
tehuis. In de pleitnota van ‘Vrienden 
Zijdelhofje’ stond duidelijk de vor-
dering: 
1: een verbod op het verwijderen 
van graftekens en grafbeplating van 
de graven tot het moment waar-
op een bodemprocedure over deze 
kwestie is geoordeeld. 
2: een gebod om de afsluiting van 
de begraafplaats ongedaan te ma-
ken en de begraafplaats open te 
stellen en te behouden voor bezoe-
kers. 
3: een gebod tot het opheffen van 
het verbod op het plegen van on-
derhoudswerkzaamheden.

Klem
De Parochie was ook duidelijk in 
haar verweer. Zij deed wat moest. 
De actiegroep was onredelijk, de 
Nieuwe Meerbode eenzijdig. Er was 
wantrouwen tussen de parochie en 
de andere partijen, hoewel ‘de paro-
chie steeds zo zorgvuldig en coulant 
mogelijk had gehandeld, waarbij 
ze alle belangen steeds nauwgezet 
weegt en transparantie betracht’, al-
dus hun pleitnota. Ook de gemeente 
liet de parochie in de kou staan: “De 
parochie vindt het uitermate zuur 
om de begraafplaats te moeten af-
sluiten en heeft derhalve op 30 no-
vember jl. nog overleg gevoerd met 
de gemeente om uit te vinden of 
openstelling in de kerstperiode mis-
schien toch mogelijk was. De ge-
meente reageerde begripvol, maar 
wilde zich duidelijk niet uitspreken 
over welke bevoegdheden dan ook. 
De parochie heeft het advies van de 
gemeente wel ter harte genomen en 
bij het asbestverwijderingsbedrijf 
Schijf geinformeerd of het te verant-

woorden was om de begraafplaats 
toch open te stellen”, aldus de pa-
rochie.

Gevaar
“Het advies van Schijf”, zo vervolgt 
de parochie in haar pleitnota: “laat 
aan duidelijkheid niets te wensen 
over (en strookt met het eerder ge-
geven advies van de heer Bosschers 
van de gemeente): ter plaatse is ge-
constateerd dat op diverse loca-
ties werkzaamheden aan de op-
pervlakte van de grond zijn uitge-
voerd waardoor asbest vrijkomt en 
zich kan verspreiden. Dit is gevaar-
lijk voor de personen die daar aan-
wezig zijn. Aangeraden wordt om 
het terrein niet te (laten) betreden, 
voordat er maatregelen zijn geno-
men om verspreiding van asbest te 
voorkomen, c.q. de asbesthoudende 
materialen zijn verwijderd. De paro-
chie is van oordeel dat zij nu volle-
dig klem staat: zij wil rechthebben-
den het recht op toegang tot de be-
graafplaats helemaal niet beletten, 
maar zij kan zich eveneens niet ont-
trekken aan haar verantwoordelijk-
heden ten aanzien van de veiligheid 
en de volksgezondheid. In janua-
ri gaat Schijf - als dat althans niet 
verboden of anderszins verhinderd 
wordt - aan de slag met het verwij-
deren van grafstenen en - beplating 
van die graven waarvoor dat aange-

wezen is. Tevens zal het terrein na-
der worden onderzocht op asbest 
en worden schoongemaakt. Tot die 
tijd is het niet verantwoord mensen 
op de begraafplaats toe te laten, 
laat staan onderhoudswerkzaamhe-
den te laten uitoefenen”,
aldus de parochie.

Weer o pen
“De parochie heeft veel begrip voor 
de belangen van rechthebbenden. 
Het liefst zou de parochie voor het 
gewone bezoek van de begraaf-
plaats de hekken meteen weer ver-
wijderen. Gelet evenwel op het ad-
vies van Schijf, durft zij dat niet aan. 
Zodra de werkzaamheden, die in ja-
nuari zijn gepland, zijn afgerond, en 
de asbest is verwijderd wordt de be-
graafplaats uiteraard weer gewoon 
opengesteld.” Aan de rechter nu 
een oordeel te vellen. “Klinkt alle-
maal heel nobel van het parochie-
bestuur”, aldus een belanghebben-
de, “maar de parochie vergeet te 
vertellen dat na de werkzaamhe-
den van Schijf niet alleen het asbest 
is verdwenen van de begraafplaats, 
maar ook driekwart van de graven. 
Wat blijft er dan nog over van dit 
prachtige begraafplaatsje? We wen-
sen de rechter veel wijsheid toe”. 
Op de foto’s ziet u de rechter en af-
gevaardigden van parochie en na-
bestaanden het kerkhof bekijken.
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Afvallen nummer één 
goed voornemen 2012
Mijdrecht - Wilt u ook gaan afval-
len in 2012? Dat kan bij Slimness, 
zowel individueel, met z’n tweeën 
of in groepsverband. Er zijn nog 2 
plaatsen beschikbaar voor de aan-
komende cursus ‘afvallen in groeps-
verband’. Deze cursus start dinsdag 
10 januari 2012 van 19.00 tot 20.30 
uur en duurt 10 weken. Slimness is 

aangesloten bij de BGN. Dit houdt 
in dat de kosten van deze cursus bij 
sommige zorgverzekeraars vergoed 
worden, in de aanvullende pakket-
ten. U kunt zich nu nog opgegeven 
vol = vol! Maximaal 10 personen per 
cursus. 
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant.

Geweldig begin tussen recreatieondernemers 
en gemeente De Ronde Venen
De Ronde Venen - De eerste bij-
eenkomst van het Platform recrea-
tieondernemers De Ronde Venen. 
heeft in een goede sfeer plaatsge-
vonden. Deze bijeenkomst was ge-
organiseerd door de Gemeente in 
samenwerking met de Stichting Van 
Gein tot Venen, een organisatie die 

de belangen van recreatieonderne-
mers in de gemeente behartigt. 
Na de opening van wethouder Kees 
Schouten leidde beleidsmedewer-
ker Pieter Scholten de avond in met 
een vrolijke noot. De heer Droogers, 
regiomanager/ANWB, gaf een pre-
sentatie over de toekomst van de 

recreatie in het Groene Hart en de 
heer Rimmer de Vries heeft een uit-
leg over de toekomstige en noodza-
kelijke structuurvisie van ons mooie 
gebied gegeven. Vernieuwend is dat 
de gemeente graag input krijgt van 
de recreatieondernemers betreffen-
de de nieuwe structuurvisie.

Eerste collegevergadering 
in nieuwe samenstelling
De Ronde Venen - Het college van 
de gemeente De Ronde Venen is 
weer compleet en heeft dinsdag 6 
december voor het eerst in de nieu-
we samenstelling vergaderd.
Tijdens deze vergadering is de por-
tefeuilleverdeling opnieuw vastge-
steld.

De portefeuilleverdeling 
van het college van B 
en W is nu als volgt:

Wethouder en
1e locoburgemeester
David Moolenburgh (CDA)
Ruimtelijke ordening 
Landelijk gebied en Groene Hart
Volkshuisvesting 
Bouw- en woningtoezicht 
Sport

Burgemeester Maarten Divendal
Algemene en bestuurlijke zaken
Openbare orde
Integrale veiligheid
Handhaving
Intergemeentelijke samenwerking
Juridische zaken
Beheer gemeentehuis
Communicatie 
Dienstverlening

Wethouder en
2e locoburgemeester 
Pieter Palm (VVD)
Financiën
Personeel en Organisatie
Economie en Bedrijvigheid
Grondzaken en Beheer vastgoed
Openbare werken
Inkoopbeleid
Informatievoorziening
Automatisering

Wethouder en
3e locoburgemeester 
Erika Spil (PvdA/GL)
Financiën
Personeel en Organisatie
Economie en Bedrijvigheid
Grondzaken en Beheer vastgoed
Openbare werken
Inkoopbeleid
Informatievoorziening
Automatisering

Wethouder en
4e locoburgemeester
Kees Schouten (CU/SGP) 
Kernenbeleid en
Wijkgericht Werken
Groen
Recreatie
Milieu en Handhaving 
Reiniging en Afvalbeleid
Verkeer en Vervoer
Monumenten

Stralend de feestdagen in!
Mijdrecht - Komende zaterdag 17 
december organiseert Beautysa-
lon Périne, salon voor professionele 
huidverbetering, in samenwerking 
met Pascaud Beauty Innovations, 
een feestelijk dag voor iedereen die 
2011 stralend willen afsluiten.
Vanaf 10.00 uur heeft u de moge-
lijkheid om uw huid deskundig te 
laten bekijken en behandelen met 
de Pascaud Meso therapie of Pas-
caudlite Laser.
De samenwerking tussen “Péri-
ne” en Pascaud Beauty Innovations 
is al vanaf begin van het jaar 2000. 
Mardge Pascaud, eigenaresse van 
Pascaud Beauty Innovations, leer-
de aan ‘Périne’ als tweede in Ne-
derland de BioSkinJetting techniek. 
Deze gepatenteerde methode voor 
natuurlijke rimpelopvulling, was het 
begin van het specialisme; natuur-
lijke huidverjonging, waar Pascaud 

nu staat. En waar Pascaud groeide, 
groeide ‘Périne’ mee. Zo sterk zelfs 
dat ‘Périne’ door Pascaud is bena-
dert om in 2012 een ‘Pascaud Expe-
rience instituut’ te worden. 
Dit geeft aan dat ‘Périne’ een hoog 
aantal behandelingen met het Pas-
caud concept per jaar uitvoert en 
alle technieken en kennis in huis 
heeft om de huid snel en effectief te 
verjongen. Hierdoor kan het hoogst 
haalbare resultaat worden behaald. 

Pascaud Meso therapie
Meso therapie verbetert het huid-
beeld en helpt rimpels vervagen. 
Mesotherapie is gebaseerd op het 
toedienen van werkzame stoffen 
juist daar waar ze nodig zijn. Dit be-
tekent dat er door het toedienen van 
kleine injecties in de huid werkza-
me stoffen worden ingebracht. De 
stoffen worden relatief oppervlak-

kig ingespoten (gemiddeld 1 tot 2 
mm. diep). Bij het oppervlakkig in-
jecteren wordt er een vitamine- 
en mineralencomplex dat de wer-
king van fibroblasten stimuleert ge-
bruikt. Fibroblasten zorgen ervoor 
dat de huid collageen aanmaakt en 
de elasticiteit verbetert. Het aanwe-
zige hyaluronzuur herstelt de vocht-
balans in de huid.
Mesotherapie moet gezien worden 
als een totale huidverbeteraar waar-
bij vooral wordt gewerkt aan de oor-
zaak van huidveroudering. Het vult 
allerlei essentiële stoffen aan in de 
huid. Hierdoor is Beautysalon Péri-
ne in staat om het huidbeeld te ver-
beteren.

Pascaudlite Laser
Deze natuurlijke facelift werkt door 
middel van de laatste generatie ap-
paratuur die zuiver licht met één 

specifieke golflengte (laser)de huid 
verjongen. Door deze laser op huid-
cellen in te laten werken wordt 
de stofwisseling van de cel op-
nieuw geactiveerd. Het gevolg: ver-
steviging en lifting van het gelaat 
en minder wallen onder de ogen. 
Doordat Périne tijdens een kuur zo-
wel van binnenuit als van buitenaf 
werkt krijgt de huid optimaal col-
lageen stimulatie Een kuurverband 
van 5 weken zorgt voor zeer lang 
aanhoudend liftend en drainerend 
resultaat, maar zelfs na één behan-
deling is er duidelijke verbetering 
zichtbaar! 
Op zaterdag 17 december kunt u, 
tegen inlevering van de bon uit de-
ze krant, gratis kennismaken met 
één van bovengenoemde behande-
lingen. 
Reserveer tijdig want het aan-
tal plaatsen is beperkt! Beautysa-
lon Périne is gevestigd op Hofland 4 
te Mijdrecht. U kunt reserveren via  
info@perine.nl of telefonisch via 
(0297)273121. Zie ook voor infor-
matie op www.perine.nl

Dit werd deze avond ook voor een 
gedeelte duidelijk naar voren ge-
bracht door middel van vooraf be-
dachte stellingen waarop de dona-
teurs naar de gemeente toe konden 
reageren. Na het debat vond ieder-
een het een vruchtbare avond en 
was er nog genoeg tijd om te net-
werken. 
De gemeente de Ronde Venen en 
de Stichting van Gein tot Venen zul-
len dit twee keer per jaar organise-
ren om goed met elkaar in gesprek 
te blijven. 

Proostdijkinderen schrijven 
hun eigen kerstmusical
Mijdrecht - Het thema van het 
kerstfeest op de Proostdijschool is: 
‘Een heel bijzonder feest’. 
Daar wilde groep 6 graag bij aan-
sluiten met een bijzondere activiteit. 
De kinderen maakten zelf de dialo-
gen bij het mooie en al heel oude 
kerstverhaal. “Jozef kom je eten... we 
eten paddenstoelensoep...” zo be-
gint de musical dan ook. Ze maken 
graag eigen verhalen en zijn op de-
ze manier creatief met de taal bezig. 
Ook zijn er acht echte gezelli-
ge kerstliedjes te horen in de mu-
sical. Het decor is geschetst door 
juf Therese en de kinderen heb-
ben het daarna zelf ingeschilderd. 
Dat was nog een hele klus maar ge-
lukkig kregen ze hulp van enthou-
siaste klasssenouders. Er zijn ver-

der nog kamelen geknutseld en een 
paard en bovendien zijn er enge-
len die dansen op een zelfbedachte 
dans. Muzikaal talent, danstalent en 
schrijftalent worden op deze manier 
gestimuleerd en ontwikkeld.
Deze manier van werken sluit heel 
goed aan bij het werken vanuit de 
Meervoudige Intelligentie. Kinderen 
worden uitgedaagd met activiteiten 
die bij hun specifieke onderwijsbe-
hoeften en talenten passen. 

De Proostdijschool wil door het le-
ren vanuit de Meervoudige Intelli-
genties het onderwijs nog passen-
der en leerzamer maken.
En wat betreft de kerstmusical... dat 
wordt een bijzondere spetterende 
uitvoering.

Twee locale toppers op
podium van The Mix
Uithoorn - Het Uithoornse The Red 
17 is dan precies een jaar bij elkaar.
In dat jaar werd onder de prestigi-
euse Rob Acda Award gewonnen. 
Daarna volgde in snel tempo veel 
optredens zoals op het grote Be-
vrijdingspop festival in Haarlem. De 
energieke pop-rock formatie speelt 
op aanstekelijke wijze vlotte, lekker 
in het gehoor liggende liedjes die je 
niet snel meer loslaten. De bandle-
den zijn uitermate tevreden met de 
videoclip van hun single Move On 
en zullen hiermee nadrukkelijk aan 
de weg gaan timmeren!
Some Weird Sin is een indie-rock-

trio uit Amstelveen. De band ken-
merkt zich door een rauwe, maar 
sexy sound. Met de bezetting van 
piano, drums en elektrische gitaar 
wordt gespeeld met contrasten in 
dynamiek en sfeer.
De combinatie van intelligente rit-
mes en sterke melodieën maakt in-
druk bij uiteenlopend publiek. De 
band flirt hoorbaar met stijlen als 
jazz en punk en noemt als invloeden 
o.a. The Kills, Pixies, The Dresden 
Dolls, Radiohead, Shellac, The Cure 
en dEUS. De teksten gaan over ver-
leiding en uitzinnige liefde, geweld 
en frustratie.

Sinds hun debuutoptreden in 2005 
stond Some Weird Sin op verschil-
lende podia in het hele land. In kor-
te tijd nam de band in eigen be-
heer een demo op. Door gebruik 
van analoge apparatuur klinken 
de nummers rauw en in-your-face. 
Naast het vaste repertoire schreef 
en speelde de band een eigenzin-
nige soundtrack bij de klassieke ge-
luidsloze film Faust (F.W. Murnau, 
1926) in theaters in Amsterdam en 
Amstelveen.
In 2006 won Some Weird Sin de 
Griffioen Popprijs in P60 en stond 
de band in de finale van de Clash of 
the Titans in dB’s Studio in Utrecht. 
VPRO’s 3voor12/Utrecht schreef 
hierover: “In de originele bezetting 
van piano, gitaar en drums bren-
gen ze het ene na het andere leuke 

Fotokring Uithoorn:
Foto van de maand oktober
Uithoorn - Iedere twee weken ko-
men de leden van Fotokring Uit-
hoorn bij elkaar om elkaars foto-
werk te bespreken. 

Naast opdrachten die aan het begin 
van het seizoen vastgesteld worden, 
wordt ook ‘vrij werk’ besproken. Dit 
wordt gedaan door de verkiezing 
van de foto van de maand; een soort 
van fotokringcompetitie, waarbij ie-

der lid van de fotokring zijn of haar 
beste foto kan indienen. 
Naast bespreking van de foto’s wor-
den ook de nummers 3, 2 en 1 ge-
kozen.

Hieronder de foto van de maand ok-
tober: Angel, gemaakt door Marcel 
van Balken. Zie voor meer informa-
tie over de Fotokring en het jubile-
um; www.fotokringuithoorn.nl

of mooie indie-liedje.[...] De teksten 
worden overtuigend gebracht met 
een welkome zweem PJ Harvey, en 
dat klinkt inderdaad best sexy. [...] 
Een veelbelovende band met leuke 
liedjes.”
Kort erna besteedde Kink FM aan-
dacht aan de band in het item NL 
RoXx, waarbij Rooftop werd ge-
draaid en Lindy een interview gaf. 
Ook is Some Weird Sin onlangs 
door een deskundige muziekredac-
tie uit de vele bands op ongekend 
Talent geselecteerd voor Serious Ta-
lent, “een uniek project waarin ta-
lentvolle bands en muzikanten een 
plek krijgen in het radioformat van 
3FM”, aldus de site. En nu de nieu-
we cd “All i am is what we are”die 
goed ontvangen is! Aanvang: 20.30 
uur, Entree: 5 euro



Regio - Het is inmiddels een lang-
jarige traditie dat het jaar bij de pe-
tanquevereniging Boule Union Tha-
men wordt afgesloten met het Slot-
toernooi. Dit laatste toernooi van 
het jaar wordt gecompleteerd met 
de huldiging van de clubkampi-
oenschappen tijdens het afsluiten-
de buffet. Maar voordat de deel-
nemers zich tegoed kunnen doen 
aan de heerlijkheden, worden er 
eerst drie partijen mêlee gespeeld. 
Meestal vindt het toernooi op de 
laatste zondag voor de kerst plaats, 
maar dit jaar moest dat een week 
eerder, omdat verschillende leden 
op de laatste zondag competitie-
verplichtingen hadden. Zesentwin-
tig leden hadden ingeschreven en 
werden beloond met droog weer 
van een redelijke temperatuur. Bij 
het systeem van mêlee speelt elke 
deelnemer in iedere speelronde met 
en tegen andere deelnemers. Het lot 
bepaalt met wie en tegen wie men 
speelt. Dat levert vaak verrassende 
combinaties op met ook vaak ver-
rassende uitslagen. Zo gebeurt het 
dat een koppel van pas beginnende 
spelers een ervaren koppel van de 
baan speelt. Ook dit jaar waren er 
weer onverwachte uitslagen en dat 
leidde tot de volgende top zes:

 winst saldo
1 Tom Simonis  3 25
2 Wilma Buchner 3 24
3Hein Bloemers 3 19
4 Michiel Buchner 3 18

5 Kees van Duijkeren 3 17
6 Bertus Buchner 2 15

Gehuldigde clubkampioenen
Doubletten:
Kampioen Alfons Atanes Limia en 
Günther Jacobs;
2e plaats Gusta en Willem Vreeken;
3e plaats Alex en Angèle Smit;
Tête-à-tête:
Kampioen Ina Hoekstra
2e plaats Nel Bloemers;
3e plaats Michiel Buchner;
Precisieschieten (tireren):

Kampioen Henk van Rekum;
Pointeren (plaatsen):
Henk van Rekum;
Jokercompetitie:
Winnaar Ina Hoekstra.
De komende weken wordt er nog 
wel op de clubavonden en –middag 
gespeeld, maar het volgende evene-
ment zal pas volgend jaar plaatsvin-
den. Op de laatste zondag van ja-
nuari zal het Kouwe Klauwentoer-
nooi plaatsvinden. Ook dat wordt 
weer volgens het meleesysteem ge-
speeld.

Regio - Afgelopen zaterdag was de 
negende KPN cup marathon wed-
strijd in Amsterdam
De jarige Jaap Edenbaan had er een 
groot feest van gemaakt. Het was 
vijftig jaar geleden dat de baan ge-
opend werd. Kevin Regelink van IJs-
club Nooit Gedacht uit Wilnis had 
deze wedstrijd op een lijstje gezet 
om hier een goed resultaat te beha-
len. Er werd vrij rustig gestart met 
een paar kleine aanvalletjes toen er 
net voor het verstrijken van de eer-
ste vijftig rondjes een kopgroep ont-
stond van vijftien rijders. Kevin was 
de enige rijder van zijn team Romex 
Restate in deze groep. Er werd een 
rondje of vijftien keihard gereden 
door de kopgroep maar ook door 
het peloton. Mede door die hoge 
snelheid vielen er weer veel rijders 
af van het peloton. Na die vijftien 
rondjes gaf het peloton zich gewon-
nen en reed de kopgroep het laatste 
stukje dicht naar de groep. Daarna 
waren er nog wel wat schermutse-
lingen maar dat leidde tot niets. Met 
het rondebord op elf kreeg het pe-
loton de bel voor de laatste ronden. 
Na die fi nish ging de kop van inmid-
dels veertien man door voor hun fi -
nale. Met nog negen ronden te gaan 
ging één rijder van de A-rijders er 
vandoor en in de rest van de kop-
groep zaten drie rijders van één 
team die de opleidingsploeg is van 
de A-rijders team van de rijders die 
weggereden was. Dus die drie rij-
ders legden de groep lam en zo kon 
die A-rijder de wedstrijd gemakke-
lijk winnen maar dit telt niet mee 
voor het klassement. Met het ron-
debord op één kreeg Kevin’s groep 

de bel voor de laatste ronden. Kevin 
werd in de laatste bocht naar buiten 
gedreven en moest zo meer meters 
maken waardoor hij derde van de 
groep werd en ook derde in de eind-
uitslag omdat de A-rijder wel op het 
podium mag staan als winnaar van 
die dag. Kevin kwam dus niet op het 

podium als derde van de B-rijders.
Wel weer een mooi resultaat en Ke-
vin staat nog steeds zesde in het 
tussenklassement. Aanstaande za-
terdag rijdt het landelijke circus van 
de KPN cup een wedstrijd in Breda. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor 
de man uit Wilnis!
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Koopzondag 18 december winkels open van 12.00 tot 17.-00 uur

Zaterdag volop activiteiten in 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Komend weekend, op 
zaterdag 17 en zondag 18 decem-
ber, is er van alles te doen in win-
kelcentrum Zijdelwaard. De winkels 
zijn aanstaande zondag 18 decem-
ber geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Op die dag vindt om 14.00 uur ook 
de prijsuitreiking plaats van het Prij-
zenfestijn.

Culinaire dag
Zaterdag 17 december staan er bij 
de diverse winkels kramen waarop 
de winkeliers heerlijke hapjes pre-
senteren. En die mogen natuurlijk 
volop gratis geproefd worden!

Koopzondag
Op de koopzondag 18 december is 
er van alles te doen in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Bij de diverse 
winkels staan kramen met allerlei 
kerstkoopjes. Stadsomroeper Step-
han roept om het kwartier de bes-
te koopjes om. Er zijn optredens van 
het Shantykoor uit Aalsmeer en van 
het Kerstmannenkoor van de mu-
ziekvereniging KNA uit Uithoorn. 
En om 14.00 uur vindt de prijsuit-
reiking plaats van het Prijzenfestijn. 
Alle prijswinnaars hebben thuis be-
richt ontvangen en worden uitgeno-
digd om naar het winkelcentrum te 
komen om hun prijs in ontvangst te 
nemen. Het prijzenpakket van het 
Prijzenfestijn bestaat uit maar liefst 
38 waardebonnen van 250,- euro, te 
besteden bij de winkels van Zijdel-
waard. Maar de prijswinnaars ma-
ken tijdens de prijsuitreiking ook 
nog eens kans op een minuut gratis 
winkelen bij Albert Heijn of C1000 
Reurings!
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle 
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst 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 verantwoordelijk voor de 
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Fietsers houden ook van de natuur
De gemeente is voornemens om een fi etspad aan 
te leggen op de oude spoorbaan, zo lezen we in 
de gemeenteberichten. Afgezien van het fi nancië-
le aspect lijkt me dat een uitstekend idee. En hoe-
wel de oude spoordijk waarschijnlijk een van het 
verontreinigste strookje grond in De Ronde Venen 
is bloeit en groeit de natuur daar in alle luister. 
Zelf kan ik niet alle namen van de vogeltjes die 
langs de spoorbaan hun vertier zoeken en daar 
wil ik me ook helemaal niet in verdiepen. Hoe-
wel ik natuurlijk, als geboren inwoner van Vinke-
veen, niet helemaal een leek ben. Ik kan name-
lijk wel het verschil tussen een eend en een gans, 
een reiger en een ooievaar en een roodborstje en 
een koolmees en zo zijn er nog wel een paar. En 
hoewel ik graag fi ets schaar ik me niet onder de 
fi etsers die, gedwongen door hun kilometertel-
lers, met de neus op het stuur hijgend de peda-
len ranselen om later thuis te verkondigen dat ze 
zo van de natuur genoten hebben. Ik kan genie-
ten van al wat je tegenkomt op een ontspannen 
fi etstochtje, zoals bomen, bloemen, vogels, strui-
ken, water, boerderijen, en niet vergeten de koei-

en die grazen in de prachtige weilanden. En laat 
dit alles nu te vinden zijn vlak bij huis in onze ei-
gen Ronde Venen. 
Hoewel ik zelf af en toe de fi ets laat staan en mijn 
stoute (wandel)schoenen aantrek heb ik totaal 
geen moeite met het uitbreiden van de mogelijk-
heden voor de fi etser in combinatie met het wan-
delen, mits het pad gebruikt wordt door de recre-
anten en het fi etsgedeelte een soort schelpenpad 
zou worden en niet een fi etssnelweg.
Ook komen de natuurliefhebbers die slecht ter 
been zijn maar nog goed kunnen fi etsen ook eens 
op plekken `van horen zeggen`. 

Eigenlijk zou het zelfs heel goed zijn om ook een 
ander gedeelte van de spoorbaan, richting be-
graafplaats Wilnis, van een echte fi etsstrook te 
voorzien. Nu al wordt dit stukje spoordijk behal-
ve door de wandelaars ook door enkele (school) 
fi etsers gebruikt. 

Jan van der Maat,
Vinkeveen

Kevin Regelink weer bij top 3

Slottoernooi petanque bij 
Boule Union Thamen

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 6 december 
werd door de Hartenvrouwen de 
tweede zitting van de laddercom-
petitie gespeeld. Vanwege de ver-
jaardag van de sint had de feest-
commissie voor een lekkernij bij 
de thee gezorgd, wat uiteraard erg 
in de smaak viel.

Evenals de vorige week werd er 
weer top-integraal gespeeld. De 
topscore was voor Kokkie van 
den Kerkhoven en Corry Smit 
met 62,95%, de tweede plaats 
voor Annet Roosendaal en Ri-
ni Tromp met 59,82%, zij werden 

op de hielen gezeten door An van 
Schaik en Lea Wit met 59,82%, op 
de vierde plaats Gerda Bosboom 
en Nel Hamelijnck, zij behaalden 
58,93%. De vijfde plaats was voor 
Ted Brand en Alice Oostendorp 
met 58,63%, de zesde voor het 
combipaar Froukje Kraaij en Floor 
Janssen met 58,63%, op de zeven-
de plaats weer een combipaar na-
melijk Jessie Piekaar en Riet Wil-
lemse met 55,65%, op de ach-
ste plaats Reina Slijkoord en Rita 
Vromen met 55,36%. De negende 
plaats was voor Ank Reems en Jo-
sé Möller met 55,06%, en de tien-

de voor het combipaar Tini Geling 
en Guus Pielage met 53,87%.
De competitiestand na twee zit-
tingen is als volgt: 1: Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck; 2: Elly 
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar; 
3: Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma; 4: Froukje Kraaij en Anneke 
van der Zeeuw; 5: Tini Geling & 
Paula Kniep.
Volgende week de derde zitting 
van de laddercompetitie en daar-
na de Kerstdrive. Voor inlichtin-
gen over Hartenvrouw: Miene-
ke Jongsma tel:0297-565756 of 
wjongsma1@hotmail.com.

Kleiberg aan de Amstelhoek nog geen centimeter geslonken

Wethouder Schouten: ‘Duidelijk is dat het 
bedrijf het niet nauw neemt met regels’
Amstelhoek - De handhavings-
kwestie rondom het illegaal storten 
van bergen klei op het terrein van 
de fi rma Kool/Amstelkring aan de 
Amstelkade 118 in de Amstelhoek is 
nog lang niet aan zijn eind, zo bleek 
wel tijdens de commissievergade-
ring bestuurlijke zaken van 8 de-
cember jl. Deze kwestie was op de 
agenda geplaatst naar aanleiding 
van vragen van de fractie van Ronde 
Venen Belang. Er is de laatste we-
ken al erg veel over geschreven en 
duidelijk is dat dit bedrijf, zoals wet-
houder Schouten, omwonenden en 
ook ambtenaar duidelijk lieten ho-
ren” alle regels aan zijn laars lapt” 
en dit al doet vanaf het moment dat 
hij zich op deze locatie vestigde en 
dat is al ruim 15 jaar.
De gemeente heeft de fi rma Kool nu 
laten weten dat de klei vóór 15 de-
cember verwijderd moet zijn. Zo niet 
dat volgen er sancties. Ook de pro-

vincie heeft de fi rma Kool laten we-
ten dat de klei die hij gestort heeft 
direct moet verwijderen. Maar bij 
het ter perse gaan van deze krant 
was er nog geen centimeter klei ver-
plaatst en morgen is het 15 decem-
ber. “Niet vreemd”, volgens wethou-

der, ambtenaar en omwonenden: 
“zo gaat het al jaren. Hij gaat on-
herroepelijk bezwaar aantekenen”, 
en dat is gebeurd en zolang een be-
roep loopt hoeft de klei niet verwij-
derd te worden. 
Wordt vervolgd.

Burgemeester: ‘Geen reden om deze tijden te verruimen
D66 wil de kroegen elke dag laat open
De Ronde Venen - Tijdens de 
voorbespreking van de gelijktrek-
king horecasluitingstijden van Ab-
coude aan die van de oude Ronde 
Venen, bleek dat D66 De Ronde Ve-
nen gelijk maar even wilde probe-
ren om dan de openingstijden die in 
het weekend gelden, ook maar voor 
de rest van de week toe te passen.
Ook de openingstijden van de bui-
tenterrassen, zo vond de fractie-
voorzitter van D66, Cees Houmes 
moesten ook maar gelijk tot 24.00 

uur worden bijgesteld. Reden vol-
gens Houmes: het rookverbod.
Burgemeester Maarten Divendal 
voelde daar nog even niets voor: 
“Een APV kan natuurlijk te allen tij-
de weer worden veranderd of bij-
gesteld”, zo zei hij, “maar voor zo-
ver mij nu bekend is er geen en-
kele reden waarom we nu de ope-
ningstijden zouden gaan verruimen. 
Het is natuurlijk verleidelijk om het 
rookverbod erbij te halen, maar om 
daarom nu de terrassen langer open 

te houden lijkt mij geen goed idee. 
Ook lijkt het mij niet verstandig om 
de cafés de hele week zo laat open 
te houden”, aldus de burgemeester. 
De fractievoorzitter van de CU/SGP, 
de heer Stam, was wel tevreden met 
het antwoord van de burgemeester. 
Hij vindt namelijk dat de cafés ze-
ker niet langer open moeten, eerder 
vroeger. De tijden blijven hetzelfde 
voor De Ronde Venen oud en Ab-
coude mag nu langer open dan ze 
gewend waren.
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Hertha MC1 wint van de 
nummer vier uit de ranglijst
Vinkeveen - Vandaag nummer de 
4 tegen nummer 5 op de ranglijst. 
Twee ploegen die aan elkaar ge-
waagd zijn. Hertha moest het stel-
len zonder keeper Quinty, die nog 
steeds geblesseerd is.. 
Onder leiding van scheidsrechter 
Paul Kok ging de wedstrijd stipt om 
13.00 uur van start.Hertha had een 
stevige achterhoede geformeerd 
met Nadine, Lesia, Danitsja en Nan-
cy. Romy moest vandaag het doel 
verdedigen. De eerste 30 minuten 
waren dramatisch voor Hertha, veel 
balverlies, geen concentratie, geen 
communicatie en veel stilstaan. Het 
was dan ook niet zo gek dat SDO uit 
Bussum het eerste doelpunt scoor-
de. Zoals de coach zei, de meiden 
waren aan het prutsen. 
Nu kon dit komen door de kou, het 
was net boven nul met een stevi-
ge wind uit het westen. In de rust 
werd het team duidelijk toegespro-
ken door Danny en hierna liep het 
een stuk beter.. Na een aantal po-
sitie wisselingen ging het spelletje 
lopen. De eerste goal was van Emi-
ly die prachtige aanvallen uitvoerde 
over de rechter kant 1-1. Met Lisa 
en Amber aan de linkerzijde kwam 
er extra druk en scoorde Amber de 
2-1. Roxy is een echter knokker en 
heeft veel doelkansen gecreëerd, 
jammer dat ze niet scoorde, dat zou 
een prachtig debuut zijn geweest. 
Om de wedstrijd veilig te stellen 
is Danitsja vanuit de achterhoede 
naar het middenveld geschoven en 
na een prachtige acties scoorde Da-

nitsja het derde doelpunt, wat ook 
de eindstand was 3-1. Meiden, de 
tweede helft was een genot om naar 
te kijken, weinig balverlies, mooie 
overspeelballen, knokken om de bal 
terug te veroveren, veel via de zij-
kanten om het spel op te bouwen, 
prachtig om te zien. 
Deze keer zijn er twee Girl’s of te 
Match, dat mag op de laatste wed-
strijd voor de winterstop. Door de 
blessure van Quinty stond Ro-
my het doel te verdedigen en dat 
deed ze met overgave. Slechts 1 
doelpunten heeft ze doorgelaten, 
maar door goed mee te voetbal-
len, in de 16 meter, hield ze verder 
haar doel schoon. De tweede Girl of 
the Match is Emily, ze was vandaag 
ijzersterk rechtsvoor. Ze heeft stevi-
ge duels uitgevochten met meiden 
die twee koppen groter waren, maar 
die wel het onderspit moesten del-
ven tegen Emily.
Door haar goal in de 2e helft werd 
een doorbraak in deze wedstrijd ge-
forceerd. Romy en Emily jullie heb-
ben vandaag allebei het predicaat 
Girl of the Match verdiend . Ze heb-
ben de 4e plaats stevig in handen 
gehouden en zijn door deze winst 
uitgelopen op nummer 5. 
Na de winterstop heeft de KNVB 
ons weer nieuw ingedeeld, met mo-
gelijk nieuwe tegenstanders, maar 
ook met nieuwe kansen. Meisjes 
voetbal zit in de lift en met dit meis-
jes team van Hertha gaat het als een 
speer. Op de foto staat Emily links 
en Romy rechts.

HSV F jeugd doet het 
goed in Almere
De Hoef - Afgelopen zaterdag heb-
ben de jongste handbalmeiden van 
HSV het goed gedaan op het Sin-
terklaastoernooi in Almere. Elke 
week gaan de meiden enthousiast 
naar de training en het resultaat is 
te zien.
Ze hebben 3 wedstrijden gespeeld 
en gewonnen. Hun laatste tegen-
stander was niet gemakkelijk maar 
ook daar van wonnen ze toch nog 

met 2-1. Enthousiast geworden? 
Ben je 6 jaar of ouder en wil je ook 
graag handballen meldt je dan aan 
bij HSV in de Hoef. We kunnen al-
tijd nog nieuwe speelsters/spelers 
gebruiken.
Meer info: lyanne@van-loenen.net 
of kom een keertje meetrainen. Dit 
is elke woensdagmiddag van 17.00 
uur tot 18.00 uur in de Springbok in 
De Hoef.

HVM J6E1 kampioen!
Mijdrecht - Door de winst in al-
le voorgaande wedstrijden van de 
herfstcompetitie hadden de jongens 
op zaterdag 10 december genoeg 
aan een gelijkspel tegen de Kikkers 
J6E1.
Precies op tijd ging de wedstrijd 
van start. Het veld was vooral bij het 
doel van de tegenstander erg glad 
waardoor het elkaar aanspelen en 
vinden bij HVM niet makkelijk ging. 
Gelukkig wist Floris uit een snelle 
spelhervatting handig te scoren, 1 – 
0. Maar de Kikkers kwamen vervol-
gens snel terug en scoorden de ge-
lijkmaker, stand 1- 1. Ondanks het 
uitstekende werk van keeper Jef-
frey, scoorden de Kikkers nog snel 
voor het rustsignaal en stonden we 
achter met 1- 2.

Na de rust werd er gewisseld van 
speelhelft. Voordelig voor HVM, dat 
nu goed gebruik moest gaan ma-
ken van de betere veldcondities bij 
het doel van de tegenstander. HVM 
kwam al snel beter in de wedstrijd. 
De verdedigers, Tycho, Brent, Qhu-
shi sloegen aanvalspogingen goed 
af en de middenveldspelers Ivo/
Fynn zorgden voor goede voorzet-
ten naar de aanvallers.Door dit goe-
de werk op het middenveld, wist 
Tom met een harde slag vanuit de 
rechterhoek de stand op 2 – 2 te 
brengen. Een gelijkspel was genoeg 
om kampioen te worden, maar van 
de Kikkers win je niet zomaar. Span-
nende momenten voor ons doel. 
Keeper Jeffrey bleef goed gecon-
centreerd en zorgde er samen met 

Kerst Koppel Klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 20 decem-
ber organiseert Onder Ons een kop-
pel klaverjasavond met leuke kerst-
prijzen. Iedere klaverjas liefhebber is 
van harte welkom ! de avond begint 
om 20.00 uur in bar bistro Gewoon 
Lekker Herenweg 276 in Vinkeveen.
Dinsdag 6 december was Bep Scha-

kenbos de beste met 5218 punten, 
2e. Martien de Kuijer met 5125 pun-
ten. 3e. Ricky Kooiman met 5042 
punten, 4e. Frans Bierstekers met 
5002 punten, 5e. Annie Veeenhof 
met 4908 punten, Miep Haak moest 
met 3483 punten genoegen nemen 
met de laatste plaats.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 17 
december 2011 is er prijs-klaver-
jassen in de kantine van S.V. Hert-
ha aan de Mijdrechtse Dwars-
weg te Vinkeveen. Er zijn fraaie prij-
zen te winnen. De zaal is open om 
19.30 uur; om 20.30 uur wordt er ge-

start met kaarten. Het eerste kopje 
koffie/ thee is gratis. Zet de volgen-
de datum voor prijs-klaverjassen in 
de agenda: zaterdag 17 december. 
Daarna wordt er weer gekaart op 
zaterdag 21 januari 2012. Tot ziens 
bij Hertha (0297-263527).

Derde competitiedag voor de 
7 miniteams van Atalante
Vinkeveen - Het toernooi werd be-
gonnen met niveau 4. Op dit niveau 
spelen de meeste teams van Atalan-
te; de Toppers, de Ministars, de Me-
gamini’s en de Long Ladies. 

Atalante Toppers
(Claudia, Chanel, Noa, Roos, Leo-
nie, Lucia)
De meiden spelen in de hoog-
ste poule op niveau 4 en moesten 
het zonder Chanel doen die verhin-
derd was. De eerste wedstrijd te-
gen Hoofddorp verliep voorspoedig. 
Ze zaten lekker in het spel. Er werd 
goed geserveerd en ze gingen ook 
goed naar de bal. Een mooie winst-
partij. Daarna volgde de partij tegen 
Martinus uit Amstelveen.

Deze tegenstander was wat groter 
en bleek ook een pittige tegenstan-
der. Hoewel de Vinkeveense for-
matie erg dichtbij kwam konden ze 
toch niet de winst naar zich toetrek-
ken. De laatste wedstrijd was te-
gen een jongensformatie uit Haar-
lem. Atalante speelde weer een erg 
solide spel, terwijl de tegenstanders 
slordige fouten maakten. De laatste 
wedstrijd werd ook weer met ruime 
cijfers gewonnen. Een mooie twee-
de plek als resultaat. 

Atalante Ministars
(Fay, Talitha, Valerie, Nikki, Isabel)
De Ministars kwamen uit in de D-
poule deze minidag. Ze staan erom 
bekend heel goed te starten en ook 
deze keer maakten ze een fantasti-
sche start tegen VCH. Mooie pas-
ses en goed geserveerd. Ze wonnen 
beide sets overtuigend. De tweede 
wedstrijd was tegen een ander team 
van VCH. Daar hadden ze wat meer 
moeite mee, maar ze boden toch 
heel goed tegenstand. De wedstrijd 
eindigde in een gelijk spel. Als laat-
ste tegen de zwakste tegenstander 
in de serie, maar het was helaas ook 
de minste wedstrijd van de Minis-
tars. De energie leek een beetje op. 
Deze wedstrijd werd verloren. Maar 
doordat een van de VCH teams bui-
ten mededinging meedeed zijn de 
meiden toch mooi 1e geworden!! En 
zullen volgende keer weer uitkomen 
in de C-poule!

Atalante Megamini’s
(Mark, Lisanne, Maaike, Anouk, Ju-
dith)
Dit jonge fanatieke team speelt al 
even in de B-poule en weet daar 
steeds in de middenmoot mee te 
draaien. De eerste wedstrijd op 
het programma was tegen Marti-

nus. In deze wedstrijd was Atalan-
te duidelijk de sterkste. Er werd erg 
makkelijk gewonnen. Daarna volg-
de de streekderby tegen Unitas uit 
Mijdrecht. Vorige keer werd er nog 
van verloren, maar deze keer heeft 
Atalante dat recht gezet.
Ze hadden in de tweede set wel 
even een dip, maar dat werd ge-
lukkig op tijd bijgedraaid. Beide 
sets gewonnen, er waren zelfs aar-
dig wat mooie smashes en ook een 
puike bovenhandse serveerbal van 
Mark. De laatste wedstrijd is net als 
bij de Ministars altijd de moeilijk-
ste pot. De energie lijkt dan meest-
al verspeeld te zijn. En deze laatste 
wedstrijd was juist tegen het team 
dat ook twee wedstrijden had ge-
wonnen, VVO uit Ouderkerk. Ata-
lante bood in de eerste set nog veel 
tegenstand, deze werd nipt door 
VVO gewonnen. Maar in de twee-
de set was de koek op en werd 
ruim verloren. Desondanks was een 
mooie tweede plek het resultaat.
 
Atalante Long Ladies
(Eva, Jade, Rosalie, Annefloor)
In de E-poule komen we de Long La-
dies tegen. Het nieuwe team wat al 
snel op elkaar is ingespeeld. De eer-
ste partij was tegen VHZ uit Nieuw 

Vennep, niet moeilijk het werd ei-
genlijk een “walk-over” werd voor 
de Ladies. Het was een warming-up 
voor de tweede partij tegen het an-
dere team van VHZ. Dit team boodt 
duidelijk meer tegenstand. Het werd 
in beide sets spannend, maar mede 
door mooi geplaatste ballen van Ro-
salie en Annefloor konden ze beide 
sets net winnen. De laatste wed-
strijd was tegen de sterkste tegen-
stander uit Haarlem. Ondanks een 
sterke pass van Eva konden ze de 
eerste set niet winnen. Maar dit ver-
lies werd in de tweede set recht ge-
zet. Precies voor de zoemer wist Ja-
de nog mooi twee punten te sco-
ren met haar serve en de winst bin-
nen te halen. Een hele mooie eer-
ste plek waardoor ze een poule om-
hoog gaan de volgende minidag. 
In de middag kwam het hoogste ni-
veau 6 aan bod met de Volleyknal-
lers (voorheen Muppets) en ook ni-
veau 2 met de jongste spelers de 
Kanjers en Heroes.
 
Atalante Volleyknallers
(Juriaan, Ivar, Marc, Jaco, Kimo, Ste-
fan)
Het hoogste team van de Atalante 
mini’s moest vorig keer een stap-
je terug doen. Zij kwamen dit keer 
weer uit in de B-poule op niveau 6. 
Doel was om weer terug te komen 
in het allerhoogste niveau in on-
ze regio, wel moesten ze het stel-
len zonder Kimo. De eerste partij 
was tegen de Hoofddorpse forma-
tie VCH. Er werd naarmate de wed-
strijd vorderde steeds meer in 3-en 
gespeeld en gesmasht. Ook werd er 
veelvuldig mooi bovenhands geser-
veerd! Het zag er mooi uit en Ata-
lante was ook wel de betere partij. 
De eerste set werd mooi gewonnen. 
De tweede werd nipt verloren, door-
dat een paar smashes net uit gin-
gen. Ook de tweede wedstrijd had 
Atalante weer het betere spel. Maar 
ook hier werd er gelijk gespeeld. De 
laatste wedstrijd, tegen de nummer 
twee van die dag werden de puntjes 
op de i gezet! Een mooie overwin-
ning, waarmee de Volleyknallers de 
eerste plek hebben bemachtigd. En 
nu weer terug mogen naar de aller-
hoogste poule in de regio!

Atalante Heroes
(Cayden, Sander, Sander, Alyssa, 
Daan)
Het jongste team speelde de eer-
ste partij tegen Spaarnestad, waar-
bij het team nog even warm moest 
draaien. Het vorige toernooi werd 
nog gelijk gespeeld, maar deze keer 
moesten ze de meerdere erkennen 
in de Haarlemse formatie. Daarna 
volgde de wedstrijd tegen SAS uit 
Uithoorn. De Heroes waren inmid-
dels warm gedraaid. Er werd goed 
gevangen en Cayden liet ook nog 
een pass-vangbal zien, waarmee 
alle speelsters weer terug moch-
ten het veld in! Met een gewonnen 
set en een gelijkspel wisten ze de-
ze partij te winnen. De laatste partij 
was een Atalante-onderonsje. Om-
dat de Kanjers een speelster misten 
deze laatste wedstrijd deed Alyssa 
van de Heroes mee met de Atalan-
te Kanjers. In deze Atalante-derby 
moesten ze de meerdere erkennen 
in de net iets oudere Kanjers. 

Kanje rs
(Nathalie, Isa, Tessa, Zoëy)
De Atalante Kanjers speelden in 
Ouderkerk een zeer sterk toer-
nooi. De eerste partij was tegen een 
nieuw team, de VHZ Cheeta’s. Het 
was duidelijk dat de Atalante Kan-
jers wat meer ervaring hadden op-
gedaan in de eerste twee toer-
nooien. Met goed vang- en gooi-
werk werd er makkelijk gewonnen. 
Daarna stond een wat meer erva-
ren Spaarnestad op het programma. 
Maar ook deze wedstrijd speelden 
de Kanjers een mooi en solide spel. 
Met een gewonnen set en een ge-
lijk spel wisten de dames ook deze 
wedstrijd te winnen. Als laatste de 
Vinkeveense derby tegen mede trai-
ningsgenootjes, de Atalante Heroes. 
Tessa moest helaas weg, maar ge-
lukkig kregen de meiden Alys-
sa (van de Heroes) erbij. De Kan-
jers speelden net iets meer solide 
dan de Heroes en wonnen ook deze 
partij en eindigden daarmee op een 
hele mooie eerste plek!

onze verdedigers voor dat de Kik-
kers niet meer tot scoren konden 
komen. Door een gezamenlijke ac-
tie van de aanvallers Floris en Tom 

werd de eindstand 3 – 2!! HVM J6E1 
werd op dat moment de onversla-
gen kampioen van de herfstcompe-
titie!!
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SV Hertha D1 waait lekker 
uit in Noordwijkerhout
Vinkeveen – Zaterdag jl. stond de 
belangrijke wedstrijd tegen Alme-
re op het programma, bij verlies van 
Victoria zou Hertha D1 bij winst te-
gen Almere kampioen kunnen wor-
den. Helaas, het team was om on-
begrijpelijke redenen op het slecht-
ste veld ingedeeld, erg jammer na-
tuurlijk en zodoende werd de wed-

strijd afgelast. Na eerst profielfoto’s 
te hebben gemaakt voor de voet-
balplaatjes van Jumbo vertrok het 
D1-team om 09.30 uur naar Noord-
wijkerhout voor een strandtraining. 
Onderweg nog een buitje regen, 
maar bij aankomst in Noordwijker-
hout was het prima weer voor een 
mooie training. Na diverse duinoe-

feningen en een toernooitje en ui-
teraard een groot partijspel wa-
ren ze na 1,5 uur strandtraining wel 
hongerig en dorstig. Dus gingen 
ze met z’n allen nog even naar het 
strandpaviljoen om een patatje eten 
en wat te drinken. Zo was het toch 
nog een supergeslaagde zaterdag 
geworden.

Basketbalteam U16-2 nipt verloren
Mijdrecht - Het tweede team ‘On-
der 16 jaar’ van Basketbalvereni-
ging Argon heeft afgelopen zater-
dag verloren tegen BV Leerdam. 
De vaste coach Marcel Schenk kon 
deze week er niet bij zijn maar hij 
werd prima vervangen door Ge-
rard van Oosbree. De jongens spe-
len 4x 10 minuten en moesten de 

hele wedstrijd hard werken om de 
achterstand in te lopen. Uiteindelijk 
hebben ze net verloren met 59-69. 
Topscoorders van het team Jeffrey 
van Loo en Erik van Oosbree had-
den een paar mooie acties, maar 
het was net niet genoeg. Ook Niels 
Schenk, Martijn Schippers, Glenn 
van Loenen, Dennis Kuchler en 

Koen van de Horst hebben hard ge-
werkt. Het is leuk om te zien dat het 
hele team van Argon Basketbal sa-
menwerkt, want de tafeldames Mai 
Chau en Maud Kint spelen ook bij 
Argon en de scheidsrechters Marci-
ano en Felice Mascini speelden la-
ter op de dag nog zelf een wedstrijd. 
Volgende keer beter!

Drukbezochte indoorwedstrijd 
bij LR & PC Willis
Mijdrecht – Op 11 december jl. or-
ganiseerde Landelijk Rijvereniging 
en Ponyclub Willis haar eerste in-
door-dressuurwedstrijd van het sei-
zoen. Een ‘indoorwedstrijd’ wil zeg-
gen dat de proeven die worden ver-
reden in de binnenmanege plaats-
vinden. Het losrijden ofwel de war-
ming-up is dan in de buitenmanege. 
De wedstrijd was opengesteld voor 
zowel pony- als paardenruiters. 
Voor deze wedstrijd hadden veel 
Willisruiters zich ingeschreven. 
Dat was extra leuk, aangezien de-
ze wedstrijd jammer genoeg vorig 
jaar werd afgelast wegens te slecht 
weer. De aftrap werd gedaan door 
de ponyruiters en er werd gestart 
in de klasse B-dressuur. Op de der-
de plaats eindigde Rachel ter Brug-
ge met Pandora. Het was haar eer-
ste wedstrijd en het ging heel goed. 
Ze behaalde 188 punten voor haar 
B-proef. Het rode lint en de twee-
de plaats was voor Britt van Zijl met 
Micky. Ze kreeg 189 punten voor 

haar proef. Met 192 werd Valerie 
van de Werff met haar pony Stracci-
atella eerste. Ze reed een hele nette 
proef en dat werd beloond met het 
oranje lint en een mooie beker. 

Bixie
Na de pony’s waren de Bixie rui-
ters aan de beurt. Bij de Bixie-proe-
ven is het gebruikelijk om geen uit-
slag op te stellen, want meedoen is 
belangrijker dan winnen. Er is wel 
een jury die een beoordeling geeft 
en de jury geeft bij iedere deelne-
mers nog tips. Na alle proeven kre-
gen Britt van Zijl, Isa Tijsseling, An-
toinet Peek, Sam van der Beitel, Ra-
chel van Zwieten, Meina Peek, Lynn 
Corts en Lynn Peek een mooi Bixie-
lint en een snoepprijsje voor het rij-
den van hun proef. 
Na de Bixie-ruitertjes waren de 
paarden aan de beurt. Ook hier 
werd weer goed gereden en de 
punten mochten er daarom weer 
zijn. Op de derde plaats eindigde 

Pauline Oudijk met Chicago L. Ze 
reed een L2 proef en kreeg daar-
voor 190 punten. De tweede prijs 
was voor Damaris Engelschman 
met Tjeske. Ze stuurde haar Friese 
paard netjes door de baan en kreeg 
van de jury 192 punten. De eerste 
plaats was voor een nieuwe combi-
natie Wanda van Basten met Anta-
lya. Ze reed met haar witte schim-
mel een hele nette proef en kreeg 
196 punten. 

Kortom, een geslaagde dag met veel 
winstpunten. De volgende wedstrijd 
zal weer bij Maria Hoeve gehou-
den worden en wel op zondag 11 
maart. Dit wordt een speciale on-
derlinge wedstrijd waarbij Willisrui-
ters een kür op muziek kunnen rij-
den. Tevens zal de ‘Oude Hap wed-
strijd’ dan ook weer worden verre-
den. Deze wedstrijd is voor Willis-
aanhangers die 35+ zijn. Dit zijn de 
ingrediënten voor een nu al leuke 
wedstrijd. 

Op de foto v.l.n.r. staand: Nelly Huizinga, Nicky Kroon, Annick Stokhof, Eva He-
melaar, Emese Kroon en ellen Stokhof. V.l.n.r. gehurkt: Johan Huizinga, Jelle 
Mul, Pascal Hoogeboom, Mark de Haan en Marcel Sintnicolaas.

De Vinken A1 blijft 
ongeslagen

Vinkeveen - Voor de korfbaljuni-
oren van De Vinken stond de he-
le week al het in het teken van de 
naderende wedstrijd tegen het zeer 
sterke Blauw Wit A2 uit Amsterdam. 
Deze ploeg is al heel lang ongesla-
gen en een plaaggeest voor De Vin-
ken. Blauw Wit is tot nu toe nog op-
permachtig geweest in hun veld- en 
zaalwedstrijden, er werd nog niet 
verloren. In de voorbespreking werd 
nog even gewezen op de snelle he-
ren en goed spelende dames. De 
coaches Marcel Sint-Nicolaas en El-
len Stokhof wezen hun junioren er-
op om vooral de eigen tegenstander 
in de gaten houden en goed naar el-
kaar te roepen. Oud-bestuurslid en 
oud-speler van De Vinken 1, Rinus 
Pothuizen, doneerde een korfbalbal 
aan De Vinken A1. Ook beloofde hij 
een drankje als De Vinken A1 zou 

gaan winnen van Blauw wit A1.
De Vinkenaanval bestond uit Mark 
de Haan, Johan Huizinga, Annick 
Stokhof en Eva Hemelaar. De ver-
dediging bestond uit Jelle Mul 
(spelend met een blessure), Pascal 
Hoogeboom, Emese Kroon en Nel-
ly Huizinga.

Snelle opening
De wedstrijd was nog geen twee 
minuten oud toen de bal er al aan 
De Vinkenkant in lag: 1-0. Een af-
standsschot van Johan Huizinga 
doorboorde al direct de kunststof 
korf. Maar Blauw Wit liet zich niet 
van de wijs brengen en antwoordde 
meteen, door 1-1 te scoren. Blauw 
Wit A2 was flink gevaarlijk door zijn 
snelle mensen en kon dan ook sim-
pel uitlopen naar 1-3. Toch kregen 
de Vinkeveners steeds meer grip op 

de tegenstanders en een prima uit-
gespeelde aanval leverde een sco-
re op uit een doorloopbal van Mark 
de Haan: 2-3. De Vinkenaanval-
len werden geduldig uitgespeeld 
en er werd goed gekeken wat de 
beste kansen waren. Johan Hui-
zinga stond op een verre afstand 
en twijfelde wat hij moest doen, af-
spelen of toch schieten. Op aan-
geven van de coach koos Huizinga 
voor het laatste met 3-3 als gevolg. 
Een kansje van Emese Kroon en de 
stand was 4-3. Het Vinkenspel was 
wat te gehaast, vele ballen gingen 
mis, maar het was ook de verdienste 
van Blauw Wit dat weinig ruimte gaf 
om te kunnen korfballen. In de laat-
ste tien minuten voor rust ging het 
wat beter. Het was opnieuw Emese 
Kroon die scoorde en een mooie 5-3 
ruststand verzorgde.

Koplopers
De tweede helft begon voor De Vin-
ken uitstekend: twee afstandsscho-
ten van Annick Stokhof tilden de 
stand van 5-3 naar 7-3. Ook Blauw 
Wit ging wat meer aanzetten en bij 
de Amsterdammers gingen de af-
standsschoten er nu ook in: 7-4. 
De Vinken A1 bleef geduldig spe-
len. Pascal Hoogeboom schoot van 
afstand raak 8-4. Blauw Wit maak-
te de wedstrijd weer spannend door 
keurig terug te knokken naar 8-7. De 
wedstrijd lag weer open. Jelle Mul 
gaf De Vinken wat lucht door de 9-7 
te scoren. En Vinkeveen dacht de 
zege binnen te hebben, zeker nadat 
Mark de Haan van afstand scoorde: 
10-7. Maar Blauw Wit gaf het niet 
op en de bezoekers kwamen in rap 
tempo teug tot 10-10. Er gebeur-
de nog van alles in deze wedstrijd 
en de spanning was te snijden. Op 
1 minuut 40 voor het einde kreeg 
De Vinken een strafworp mee, deze 
werd net benut door Mark de Haan, 
hetgeen de hardwerkende Vinkeve-
ners een zeer verdiende zege op-
leverde. Volgende week wacht de 
eveneens nog ongeslagen mede-
koploper Apollo A1.

Sensationele zege Atlantis 
A1: winst bij koploper
Mijdrecht - De cijfers vooraf logen 
er niet om bij de wedstrijd Avanti–
Atlantis A1. Na vier gespeelde com-
petitieronden was Avanti de onge-
slagen koploper en Atlantis nog 
steeds zonder punten. Echter, de 
ploeg uit Pijnacker scoorde in die 
vier duels slechts 42 keer, terwijl At-
lantis al 57 keer de korf wist te vin-
den. Met deze insteek begon Atlan-
tis A1/Van Dam op zaterdag 10 de-
cember vol vertrouwen aan de wed-
strijd.
De eerste tien minuten was het af-
tasten. Atlantis kreeg verrassend 
veel kansen en was totaal niet onder 
indruk van wat de ploeg uit Pijnac-
ker liet zien. Het was nota bene At-
lantis dat het spel dicteerde, maar 
nog niet doeltreffend was. Het eer-
ste doelpunt werd pas gescoord in 
de twaalfde minuut en kwam uit 
handen van Jeroen Korver. Hij ver-
dubbelde vervolgens de score door 
een aan hem toegekende strafworp 
te benutten. Avanti was dit niet ge-
wend: een achterstand in eigen hal. 
Het thuispubliek liet van zich horen 
en dat gaf de ploeg vleugels. De 0-2 
achterstand werd omgebogen naar 
een 5-2 voorsprong. Met een prach-

tig afstandsschot van Sharon Moen 
knokte Atlantis zich terug. Vlak voor 
rust bracht Jeroen de stand op 5-4 
en zo bleef de wedstrijd spannend.
In de rust waren de coaches en spe-
lers ervan overtuigd dat deze ploeg 
verslagen kon worden. Verdedigend 
zat het goed in elkaar: het spelletje 
van Avanti was redelijk doorzichtig. 
Enig minpuntje bij Atlantis was het 
missen van de vele kansen.

Stunt
De ploeg was scherp, geladen en 
het geloofde in een stunt. Jeroen 
benutte de kans onder de korf nu 
wel en beide ploegen stonden weer 
naast elkaar. Nog eenmaal kwam 
Avanti op een 6-5 voorsprong, 
maar een strafworp van Goof van 
Straaten, verkregen door Megan 
van Aken, betekende 6-6. De wed-
strijd werd van Avantizijde wat har-
der en gemener waarbij Jeroen  het 
mikpunt was. De uitstekend fluiten-
de scheidsrechter Bijl kon niets an-
ders doen dan een strafworp geven. 
Jeroen liet zich niet intimideren en 
scoorde de 6-7. Avanti trok alle re-
gisters open en er werden nieuwe 
spelers ingezet. Nog eenmaal wist 

de ploeg naast Atlantis te komen. 
Met twee fraaie afstandsschoten 
van Maarten Helsloot werd het 7-9.  
Het werd vervolgens 8-9  en Avanti 
had nog hoop op een goede afloop. 
Maar met drie treffers op rij van Je-
roen, Sharon en Megan schoot At-
lantis zich naar een 8-12 voorsprong 
en het verweer van Avanti was ge-
broken. Avanti  bracht de eindstand 
uiteindelijk op 9-12. 
Complimenten waren er zeker voor 
Sophia van der Horst die de beste 
dame van Avanti volledig aan ban-
den legde, Ciska Taal die vele duels 
met haar tegenstandster onder de 
korf won en Lars van Walraven die 
de snelste speler van het veld keu-
rig in bedwang hield. Dit was een 
teamprestatie vanjewelste. De beide 
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal 
waren onder indruk van het getoon-
de spel en de inzet van de gehele 
ploeg inclusief de beide reserves  
Eva Haspels en Timo Jongerling. 
De volgende wedstrijd is komende 
zaterdag 17 december. Dan speelt 
Atlantis A1 zijn laatste wedstrijd in 
2011 thuis in sporthal de Phoenix 
tegen Valto A1. Aanvang is 14.30 
uur.

Hertha F1 verslaat nu ook FC Weesp
Vinkeveen - Het gaat goed met de 
talentjes van Hertha F1. 

Zaterdag werd maar liefst de der-
de overwinning op rij geboekt maar 
nog belangrijker is de manier waar-
op. Bij aanvang stond er een prach-
tige regenboog over sportpark Hert-
hanello. Het leek wel of de erehaag 
al klaar stond voor de boys. Hert-
ha zat ook direct lekker in de wed-
strijd en het was Rens Kok(kie) die 
met een heuse “Smit-Tak” sleep-
beweging de bal voor zijn rechter 
bracht en hard uithaalde: 1-0. Daar-
na scoorde Sem Werneke knap 2-0 
na een fantastische pass van Niels 
Maas. Aan de andere kant was het 
niet Edgar maar Storm zelf die 2-1 
scoorde namens FC Weesp.

Op volle toeren
Daarna begon de JP-Loman-aan-
valsmachine op volle toeren te 
draaien en dan is er geen houden 

meer aan. Niels Maas schoot Niels 
nog in het zijnet, Sem snoeihard 
op de paal maar Cooper Kropveld 
en topspits Yanick Sumajow (2X) 

scoorden prachtige doelpunten en 
maakten aan alle Vinkeveense on-
zekerheid een einde en zorgden 
voor de 5-1 op het scorebord.
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Atlantis A2-team ontvangt 
maar geeft ook
Mijdrecht - Purmerend – Zater-
dag 10 december jongstleden heeft 
het door Scheenaart & Hassing Ri-
oolservice bv gesponsorde Atlantis 
A2 haar zegereeks voortgezet met 
een ruime overwinning op het Wijde 
Wormerse WWSV A1. De wedstrijd 
werd uiteindelijk afgefloten met een 
7-15 eindstand in het voordeel van 
Atlantis. Het tweede A-jeugd team 
van de Mijdrechtse korfbalvereni-
ging, spelend in de derde klasse, 
ging vol goede moed richting Pur-
merend. Coach Chantal Poolman 
kon niet mee, maar ze had een uit-
stekende vervanger gevonden; Au-
ke van der Zijden was bereid om 
met het team mee te gaan. WWSV 
stond met nul punten onderaan, 
terwijl Atlantis met acht punten de 
ranglijst aanvoerde. 
Atlantis begon redelijk fel aan de 
wedstrijd. Al snel stond de 0-1 op 
het scorebord door middel van een 
mooi doorloopbal van Willemijn 
Schouten, geholpen door haar vak-
genoten Robina van Senten, Mat-
thijs Blokland en Robin van ’t Schip. 
Laatstgenoemde zorgde met een 
doelpunt voor de vakwissel via een 
mooie wegtrekbal. Nu mocht het 

andere vak, met Iris Facee Schaef-
fer, Eva Haspels, Kariem Khalifa en 
Timo Jongerling, het proberen in de 
aanval en ook dat lukte al vrij snel. 
Met een mooi afstandschot maakte 
Iris de 0-3. WWSV had hier een ant-
woord op en zorgde voor de 1-3. Zo 
ging het de hele eerste helft af en 
aan en stond de ruststand van 4-7 
op het bord.
In de rust werd het team verteld om 
zo veel mogelijk haar eigen spel te 
spelen. Speel voor elkaar en niet 
voor jezelf. Bewaar je rust en hou 
het vertrouwen erin. Hou de eer aan 
jezelf! Met die gedachte gingen de 
spelers weer de bühne op. Matthijs 
maakt plaats voor Niels van Ou-
denallen en de geblesseerde Ro-
bina werd gewisseld voor Lusanne 
Meints. Nu pas begon de stoomtrein 
van Atlantis echt te werken. Er wer-
den maarliefst zes doelpunten ach-
ter elkaar werden gemaakt door het 
overheersende Atlantis team. Met 
een tussenstand van 4-13 kwam de 
zege steeds dichter in zicht en dat 
was te zien aan de aandacht van het 
team. Die verslapte namelijk en dat 
was de kans voor WWSV. Zij scoor-
den drie doelpunten achter elkaar 

Opnieuw overwinning 
voor Atlantis E1
Mijdrecht - Op zaterdag 10 de-
cember stond voor het door Albert 
van Dijk gesponsorde team van At-
lantis E1 de wedstrijd tegen Fiks uit 
Oegstgeest op het programma. Aan 
het begin van de wedstrijd kon je 
zien dat de tegenstander een lan-
ge reis achter de rug had, zij kwa-
men dan ook laat aan voor het begin 
van de wedstrijd. De wedstrijd be-
gon met in de aanval Anouk Mol-
lers, Isa Schouten, Jim Siegers en 
Marc de Waal. In de verdediging be-
gonnen vandaag Jennifer Veenboer, 
Nina van Schaick, Niels Roeleveld 
en Lars van der Sluijs. Fay Trompert 
moest vandaag helaas verstek la-
ten gaan omdat ze ziek was. Ruben 
Gortenmulder stond reserve. De 
aanval kreeg al snel veel kansen 
en Jim wist een mooie doorloopbal 
af te maken en de stand op  1-0 te 
brengen. Atlantis bleef goed aan-
vallen en verdedigen en hielden de 
stand op 1-0. Na een tijdje en vele 
kansen voor Atlantis, maar ook voor 
Fiks was Jim zijn tegenstander toch 
weer te snel af en bracht de stand 
op 2-0. 

Wisselen
Toen was het tijd om te wisselen en 
moest het andere vak  gaan probe-
ren te scoren. Zij hadden toch iets 
meer moeite om de bal in de korf 
te krijgen. Atlantis hield het bij de 
verdediging goed dicht en zo werd 
de rust bereikt met een stand van 
2-0. Na een paar aanwijzingen van 
de coaches Melissa van der Stap 
en Nathalie Valentijn begon Atlan-
tis aan de 2e helft. Het bleef span-
nend en over en weer waren ge-
noeg kansen en scores die helaas 
niet telden omdat ze verdedigd wa-
ren. In de laatste 10 minuten kwam 
Ruben Gortenmulder in het veld 
voor Nina van Schaick. In de slot-
fase kreeg Fiks nog 2 strafworpen, 
maar deze gingen wederom mis, zo-
dat de einduitslag uitkwam op 2-0 
van Atlantis. Volgende week staat 
wederom een belangrijke wedstrijd, 
en de laatste wedstrijd van het jaar 
2011, op het programma. Atlantis E 
1 speelt dan in Krommenie tegen 
Furore. Eens kijken of het de E1 gaat 
lukken om als koploper het nieuwe 
jaar in te gaan.

Bowlen in de bedrijvenleague
Mijdrecht - Na vier speelrondes in 
de bedrijvenleague wil het nog niet 
echt vlotten met het team van Stof-
feerderij Henk Rass. Misschien wa-
ren de teamleden vorig seizoen ook 
wel wat verwend, toen ze geruime 
tijd in de bovenste regionen van de 
bedrijvenleague mee gooiden. De 
verwachtingen waren hoog gespan-
nen. Te hoog bleek uiteindelijk. Al 
met al was een zevende plaats niet 
verkeerd voor een debutant, maar er 
was op meer gehoopt. 
Nu moet het team van Henk Rass 
na de seizoenstart het doen met 
een negende plaats. Wel is er zicht 
op verdwijnend blessureleed. Al in 
het voorjaar moest Dirk van Nieuw-
kerk overschakelen op de linkerarm 
om mee te gooien. Met een ijzeren 
wil en een strak trainingsschema 
wist Dirk zich in luttele weken tijd 
te bekwamen in het links gooien. 
Dat was een heel knappe presta-
tie. Zo tracht ik als geoefend scha-
ker al jaren, bij wijze van proef, de 
zetten met de linkerhand uit te voe-
ren. Maar gelukt is dat nog steeds 
niet. Dus het vermoeden dat links 
zetten leidt tot het activeren van de 

andere hersenhelft, met ongetwij-
feld verrassende zetten tot gevolg, 
heb ik nog niet kunnen staven. Ook 
Dirk is nu weer volledig overgescha-
keld op de rechterarm, met nog be-
tere resultaten tot gevolg. Dorine 
Hofmeester was zelfs enkele weken 
helemaal uitgeschakeld. Inmiddels 
wapperen beide handjes weer bijna 
als vanouds en ook haar prestaties 
vertonen een stijgende lijn. Tijdens 
de herstelperiode heeft Dorine het 
nog geprobeerd met een speciale 
bowlingbal die net als een curling-
schijf was voorzien van een handvat. 
Maar het viel niet mee om telkens 
als een TinkyWinky met je handtas 
te smijten. De overige teamleden 
probeerden het ook, hetgeen tot hi-
larische scènes leidde.
Al met al is de stijgende lijn nu in-
gezet. Morgen, donderdag 15 de-
cember, treft het team van Stoffeer-
derij Henk Rass de bowlers van Van 
Walraven 1. Op de ranglijst scheiden 
slechts twee punten beide teams, 
dus een sprongetje naar de boven-
ste helft van de ranglijst behoort 
voor de Rass-bowlers zeker tot de 
mogelijkheden. 

De Vinken mist aansluiting
Vinkeveen - Het zat De Vinken net 
niet mee afgelopen zaterdag in de 
thuiswedstrijd tegen koploper Wei-
devogels. Dat de verschillen in de 
poule 2H van de tweede klasse erg 
klein zijn bleek ook deze wedstrijd 
wel. In feite waren de bezoekers niet 
echt sterker dan de sterk partij leve-
rende ABN-AMRO ploeg. Pas in de 
laatste minuten kon het Bleiswijk-
se Weidevogels de ongemeen span-
nende strijd in eigen voordeel be-
slissen: 18-20.

Topschema
Het begin van de wedstrijd was 
weer overweldigend. Na het voor-
stellen van de teams, inclusief het 
jeugdteam van de week: de E2 
schoten beide teams zeer verdien-
stelijk uit de startblokken. 
De eerste drie minuten scoorden 
beide partijen in een schema wat 
een eindstand van 60-60 zou ople-

veren. De 0-1 werd direct door Peter 
Koeleman genivelleerd, maar ook de 
2-1 van Joyce Kroon stond slechts 
enkele seconden op het storings-
gevoelige scorebord. Ook de door-
loopbal van Mariska Meulstee werd 
direct van afstand weggepoetst: 3-3.

Daarna ging het scoringstempo 
iets omlaag. Het speltempo even-
wel bleef van hoog niveau. De sterk 
spelende Kelvin Hoogeboom knalde 
eerst van afstand 4-3 door het plas-
tic, waarna hij ook nog de door Silvia 
Oussoren meegekregen strafworp 
verzilverde: 5-3. De Vinken bleef het 
voortouw nemen. Na de 5-4 was het 
Mariska Meulstee die 6-4 maak-
te en op 6-5 voltooide Hoogeboom 
een glaszuivere hattrick. 
Er werd hard gewerkt en met fel 
spel wist De Vinken de koplopers 
aardig in de tang te houden. Op 7-6 
mocht Peter Kooijman de door Ma-

riska Meulstee meegekregen stip in 
een treffer omzetten. Een uitwijk-
bal van Weidevogels kreeg het enig 
juiste antwoord van Rudy Oussoren: 
9-7. Helaas voor de thuisploeg kon 
Bleiswijk nog voor rust gelijk ko-
men en na een gemiste Vinkeveen-
se strafworp zelfs op slag van rust 
de eerste voorsprong nemen: 9-10 
ruststand.

Net niet
In de tweede helft zwoegden de Vin-
keveners steeds net achter de te-
genstander aan. Binnen twee minu-
ten was er weer vier maal gescoord. 
Een uitwijkbal van Peter Koeleman 
en een fraaie afstandstreffer van 
Joyce Kroon deden de Bleiswijk-
se tegentreffers teniet. Toch zou-
den de bezoekers langzaam meer 
grip op de stand krijgen. Waar de 
thuisploeg zich verloor in jammer-
lijk gemiste kansen, was Weidevo-

gels, vooral door een paar bijzonder 
goed scorende dames, in staat ver-
der uit te lopen: 12-16 halverwege 
de tweede helft. 
Maar de thuisploeg gaf het publiek 
volop reden er nog eens goed voor 
te gaan zitten. De taaie Vinkenploeg 
toonde enorme veerkracht en onder 
aanvoering van de overigens ook 
uitstekend verdedigende Melanie 
Kroon kwam de ABN-AMRO ploeg 
weer helemaal terug. Eerste knalde 
Melanie van afstand raak om kort 
daarna ook nog haar tegenstand-
ster met een doorloopbal te ver-
schalken. Kelvin Hoogeboom bracht 
De Vinken weer naast de bezoekers. 
Eerst vanaf de stip en daarna van 
afstand zorgde de lange Mijdrech-
tenaar voor 16-16. 

De snelle tegenscore van Weidevo-
gels werd nog weer door een door-
loper van Peter Koeleman wegge-
werkt. Maar daarna moest De Vin-
ken met lede ogen aanzien dat de 
trefzekerheid van de Weidevogelda-
mes net even te groot was. Op 17-20 
had de sneller dan haar eigen scha-
duw schietende Mariska Meulstee 
nog wel het laatste woord, maar de 
uitstekend leidende scheidsrechter 
Van der Spek blies op 18-20 voor 
het eindsignaal. De Vinken kreeg 
hierdoor net niet waar het gezien 
de vertoonde inzet recht op had en 
men zal volgende week alles uit de 
kast moeten halen om niet verder 
weg te zakken.

Door dit resultaat nestelt De Vinken 
zich namelijk op plaats 5 tussen de 
groep van het rechterrijtje. Met na-
me de toch wel verrassende winst 
van lantaarndrager Thor op Vrien-
denschaar geeft aan, dat de uitwed-
strijd komende zaterdag tegen de 
nummer 6 Fluks in Noordwijk cru-
ciaal is om tevreden het nieuwe jaar 
in te kunnen stappen.

Op de foto: De Vinken 1 met Team van de week de E2, v.l.n.r.: aanvoerder Peter Kooijman met Bente Claassen, Mariska 
Meulstee met Maxime Müller, Rudy Oussoren met Bud van der Vliet, Silvia Oussoren met Ditte Claassen, Peter Koele-
man met Wessel Stoof, Melanie Kroon met Nigel van Asselen, Kelvin Hoogeboom en Joyce Kroon.

Galatasaray wint Uefa Cup 
Penaltybokaal bij CSW
Wilnis - Afgelopen zaterdag 10 de-
cember sloten de 9 toppers van Ga-
latasaray de najaarscompetitie voor 
de Uefa Cup succesvol af op de vel-
den van CSW. De laatste wedstrijd 
werd gewonnen met 3 tegen 1 van 
Juventus en daarmee werd een 
mooie tweede plaats in de compe-
titie bereikt. Er is in 12 wedstrijden 
maar liefst 38 keer gescoord door 
topscoorders Ramon (14), Stan (8), 
Jonah (4), Jens (2), Erik (2), Mark (1) 
en Dean (1), terwijl invaller en eigen 
doelpunten van de tegenstander het 

team nog verder hielpen (6). Dankzij 
knap verdedigen en keepen, voor-
al van Stijn en Sam, kreeg het team 
ook maar weinig doelpunten tegen. 
Maar het absolute hoogtepunt was 
de winst van de Penaltybokaal.

Met 76 rake strafschoppen in 12 
wedstrijden en een voorsprong van 
wel 15 treffers op de nummer twee 
werd de trofee opgeëist! Op de fo-
to staan de winnaars afgebeeld met 
hun twee trotse leiders Dingeman 
en Patrick.

en kwamen daarmee iets dichter-
bij. Lusanne vond dat genoeg en 
scoorde respectievelijk de 7-14 en 
de 7-15. Het eindsignaal was daar 
en de wedstrijd was afgelopen. Met 
nog een klein opstootje na het fluit-
signaal liet Atlantis, zoals afgespro-
ken, de eer aan zichzelf en vertrok 
weer richting Mijdrecht. Het team 
kon trots zijn op haar inzet en pres-
tatie.

De vele meegereisde supporters 
werden bedankt voor hun steun 
en inzet. Aankomende zaterdag 17 
december speelt Atlantis A2 weer 
een thuiswedstrijd, namelijk om 
13.10 uur tegen Triaz A1 in Sport-
hal De Phoenix aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Triaz heeft de derde 
plaats in het bezit, dus het belooft 
een spannende wedstrijd te wor-
den.

Tafeltennissers Van Roon en Veerhuis 
dubbelkampioenen Veenland
Wilnis – Afgelopen vrijdag stonden 
de dubbelkampioenschappen tafel-
tennis bij Veenland op het program-
ma. Deze kampioenschappen staan 
traditioneel op de kalender de week 
na de laatste speeldag van de na-
jaarscompetitie en staan altijd ga-
rant voor veel strijd en gezelligheid.
Helaas waren er enkele spelers van 
het eerste en vierde team verhin-
derd, maar uiteindelijk konden er 
toch nog vier koppels geformeerd 
worden. Elk koppel speelde tegen 

elkaar volgens het best-of-five prin-
cipe. Het eerste koppel bestond uit 
Harry Warmer en Ramon Mayen-
burg, twee spelers uit het onlangs 
gepromoveerde tweede team. Het 
tweede koppel bestond uit Mar-
ten Nap en Alexander Noteboom. 
Alexander is een speler uit het der-
de team en al jaren uitkomend in 
de vijfde klasse. Marten heeft on-
langs het competitiespelen vaarwel 
gezegd, maar is nog altijd een be-
trouwbare dubbelspelpartner. Het 

derde koppel bestond uit Jaap van 
Maanen en Martijn de Graaff. Bei-
den komen ook uit voor het derde 
team in de vijfde klasse. Het vierde 
en laatste koppel bestond uit Joost 
van Roon en Fabian Veerhuis. Joost 
was de enige speler van het eerste 
team en dubbelde samen met Fa-
bian die voor het tweede team uit-
komt. De eerste wedstrijd ging tus-
sen Joost/Fabian tegen Alexander/
Marten. Het koppel Alexander/Mar-
ten was duidelijk nog niet warm ge-
draaid en konden nog geen potten 
breken. Joost/Fabian trokken vrij 
gemakkelijk aan het langste eind 
en zorgden voor hun eerste over-
winning van de avond. Tegelijkertijd 
speelden Harry/Ramon tegen Jaap/
Martijn. Na een vliegende start van 
Ramon/Harry kwamen Jaap/Martijn 
qua setstanden steeds dichterbij, 
maar Ramon/Harry wonnen al hun 
sets en wonnen dus ook hun eer-
ste partij.

Tegenstand
Hierna speelden Joost/Fabian te-
gen Jaap/Martijn. In het begin bo-
den Jaap/Martijn goed tegenstand, 
maar kwamen uiteindelijk iets te 
kort om een set te kunnen winnen. 
Hiermee sloten Joost/Fabian hun 
tweede partij winnend af en waren 
zeker van een medaille. Tegelijker-
tijd speelden Harry/Ramon de span-
nendste wedstrijd van de avond te-
gen Alexander/Marten. Na een tac-
tisch schaakspel van beide kanten 
konden Harry/Ramon na vier sets 

hun tweede overwinning van de 
avond veilig stellen. 
Na een korte pauze stonden de fi-
nales op het programma. De finale 
om de bronzen medaille ging tus-
sen Jaap/Martijn en Alexander/
Marten. Beiden hadden nog geen 
wedstrijd gewonnen, maar waren 
er op gebrand om de derde plaats 
in de wacht te slepen. Het resultaat 
was een spannende wedstrijd waar-
bij Alexander en Marten uiteinde-
lijk verrassend aan het langste eind 
trokken in vier sets. Vooral de laat-
ste twee wedstrijden van Alexan-
der/Marten was van een hoog ni-
veau, dus de bronzen medaille was 
verdiend. De strijd om de gouden 
medaille ging tussen Joost/Fabian 
en Harry/Ramon en was het huza-
renstukje van de avond. Deze spe-
lers zijn waarschijnlijk de fanatiek-
ste spelers van tafeltennisvereni-
ging Veenland. Urenlange trainin-
gen op de vrijdagavond heeft blijk-
baar zijn vruchten afgeworpen met 
een mooie finale als beloning. De 
spelers kennen elkaar door en door 
en hebben geen geheimen voor el-
kaar. De eerste set ging gelijk op en 
werd nipt gewonnen door het kop-
pel Joost/Fabian. In de tweede set 
namen Harry/Ramon al vroeg een 
ruime voorsprong, maar Joost/Fa-
bian konden de set toch nog win-
nen door wat meer risico in hun spel 
te nemen. In de derde set was het 
verzet aan de kant van Harry/Ra-
mon gebroken en waren Joost en 
Fabian de nieuwe dubbelkampioe-
nen van 2011. Zij werden beloond 
met de gouden medaille uitgereikt 
door organisator Kees Besse en 
werden bijgekerfd in de wisselbe-
ker. Ondanks een lagere verwachte 
opkomst een geslaagde avond met 
veel strijd en gezelligheid.
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Argon zaterdag scoort 
mager puntje in Rijsenhout
Mijdrecht - Volgens de prognose 
had Argon 83% kans op een over-
winning tegen SCW maar het werd 
een 1-1 gelijkspel. Hoewel Argon, 
gezien de vele kansen de bovenlig-
gende partij was, bleef het scorend 
vermogen om doelpunten te ma-
ken in de kleedkamer achter. SCW 
was gastvrij, het scoorde niet van-
af de stip.
Al na zeven minuten kreeg Stefan 
Tichelaar z’n eerste mogelijkheid 
om de score te openen, op aange-
ven van Groenen verdween z’n om-
haal naast het doel. Enige minu-
ten later opnieuw een goede mo-
gelijkheid, een hoekschop van Ali 
Eren bereikte Albert Mens die kop-
pend doelman Jeroen Pathuis niet 
kon verschalken. Even later was het 
wel raak toen een pass van Mens 
door de defensie van SCW onge-
lukkig werd uitverdedigd en de bal 
vervolgens door Ali Eren werd inge-
schoten 0-1. Nog geen minuut later 
was de stand alweer gelijk toen Thi-
mo den Edel van dichtbij kon intik-
ken 1-1. 

Vlagsignaal
Het vlagsignaal van de assistent 
werd door arbiter Knetsch niet ge-
honoreerd. Daarna was het weer 
eenrichtingsverkeer richting doel-
man Pathuis, zo kwam Albert Mens 
alleen voor de sluitpost maar die 
pakte de bal. Hetzelfde onderging 
vervolgens Alan Doorson die naast 
knalde, Tichelaar en Eren mik-

te in de handen van doelman Pa-
thuis en minuut 34 werd er drie-
maal ingeschoten maar de doel-
man bleef overeind. Vlak voor rust 
nog twee mogelijkheden voor Ar-
gon, het schot van Groenen ging na 
een fraaie actie over en een hoek-
schop van Eren stuiterde op de lat 
achter het doel.

Voorsprong
De tweede helft iets minder moge-
lijkheden voor Argon, SCW had zelfs 
een mogelijkheid om op voorsprong 
te komen toen door een ongeluk-
kige handsbal in de Argondefen-
sie Jim Biesheuvel vanaf elf meter 
mocht aanleggen. Hij zag zijn schot 
via de kruising over gaan. Nadat Je-
roen Alderden van dichtbij SCW zo-
maar op voorsprong had kunnen 
zetten, het werd door doelman Bas 
van Moort verijdelt, kreeg Argon 
weer een vijftal goede mogelijkhe-
den. Zo schoot Groenen over en op 
de keeper, faalde Tichelaar alleen 
voor de keeper en had Wouter Win-
ters toen hij een prachtige kopbal 
afleverde na aangeven van Ali Eren, 
geen geluk. Vlak voor tijd nog twee 
goede mogelijkheden voor Argon, 
zo knalde Doorson op de keeper en 
schoot Groenen, na aangeven van 
Oscar Leune, in de draai over.

Een teleurstellend resultaat voor de 
koploper die aanstaande zaterdag 
het thuis opnieuw mag proberen te-
gen FC VVC. 

Machteloos Argon zondag 
ten onder tegen VVSB
Mijdrecht - In een regelrecht de-
gradatieduel heeft Argon verlo-
ren van VVSB en daarmee gaat de 
ploeg op plaats 15 de winterstop in. 
De bezoekers kwamen in het laatste 
kwartier voor rust op een 2-0 voor-
sprong en deze kwam na de doel-
wisseling geen moment meer echt 
in gevaar.
De eerste helft liet een gelijkop-
gaand beeld zien, waarbij VVSB 
weliswaar iets makkelijker combi-
neerde maar toch ook niet echt in 
staat bleek de Mijdrechtse defen-
sie, waarin Ferdy Vrede zijn debuut 
maakte als centrale verdediger, voor 
onoplosbare problemen te plaatsen. 
In het eerste half uur waren er aan 
beide zijden dan ook geen doelge-
vaarlijke momenten te zien. Het was 
dan ook niet bepaald verrassend, 
dat de openingstreffer uit een stan-
daardsituatie kwam, in dit geval een 
hoekschop voor VVSB van de lin-
kerkant. De bal werd indraaiend 
scherp in de doelmond geplaatst en 
daar slaagde Michael van Laere er 
op de doellijn (!) in de bal voor de 
handen van doelman Maxime Sin-
gels over de lijn te koppen, 0-1. Een 
treffer, die normaal gesproken niet 
zou mogen vallen, maar het gebeur-
de dus wel. Enkele minuten voor 
rust was het wederom een voorzet 
van de linkerkant, die de bal in het 
bezit bracht van van Laere. Een kap-

beweging bracht hem alle tijd om de 
bal voor zijn goede voet te leggen 
en met een schot in de bovenhoek 
werd de ruststand op 0-2 bepaald.

Kun stlicht
Wat beide ploegen na rust onder het 
kunstlicht op de Mijdrechtse mat 
lieten zien, kon de toeschouwers 
maar zelden boeien. VVSB hoef-
de niet meer en wachtte rustig af, 
waar Argon volkomen machteloos 
was in aanvallend opzicht. Doelman 
Heemskerk hoefde geen enkele 
maal te vrezen voor een tegentref-
fer, uitsluitend bij een voorzet van 
Samir Jebbar die net over het hoofd 
van Brayton Biekman ging was er 
sprake van een doelkans. Omdat 
VVSB zoals gezegd niet meer echt 
de aanval zocht viel er dus erg wei-
nig te genieten, zodat voor de toe-
schouwers het laatste fluitsignaal 
als een verademing klonk.

De ploegen in de Topklasse hebben 
nu tot 22 januari de tijd om de won-
den te helen en de pijntjes weg te 
werken, iets wat gezien de vele af-
wezigen ook voor Argon zeker een 
prettige zaak zal zijn. Bij de hervat-
ting van de competitie zal de ploeg, 
ijs en weder dienende, aan moeten 
treden bij FC Hilversum, ook al een 
ploeg die in de gevarenzone bivak-
keert.

Volleybaldames Atalante geven 
pittig partij aan koploper
Vinkeveen - Op de stormachti-
ge avond van woensdag 7 decem-
ber trad de Vinkeveense ploeg ge-
sponsord door Haaxman Lichtrecla-
me aan in Hoofddorp tegen lijstaan-
voerder VCH D1.

Het zou de eerste wedstrijd worden 
met de voltallige tien, maar Marjan 
Fares moest kort vooraf helaas af-
haken vanwege griep. De gepro-
moveerde Haaxman formatie houdt 
zich haaks op plek 5-6, de mees-
te wedstrijden zijn mooie duels en 
slechts eentje ging zonder tegen-
punten verloren. 

Sterk
Het eerste damesteam van Hoofd-
dorp was er op gebrand om een 
blanco 4-0 te spelen om zo afstand 
te houden met de directe concur-

rentie: VCH D2 en Amsterdam D3 
beide met 36 punten uit 9 wedstrij-
den en slechts 2 punten achter op 
de koploper.
De eerste set begon niet bijzonder 
sterk voor de gastploeg. De ser-
vicepass was weliswaar best aardig 
maar aan het net troffen de dames 
lange blokkerende meiden. Scorend 
kwam er lang niet zoveel terecht als 
de avond tevoren, toen juist was ge-
traind op de aanval maar dan met 
een iets kleiner blok en een voet-
baldoel als lokkertje op de andere 
speelhelft.

Nog niet.. 
Ook de Hoofddorpse felle smashes 
waren niet mis en de ballen vlogen 
de dames om de oren: 25-9 verlies, 
nog niet eerder was zo’n ruim ver-
schil gezien. 

Inspirerend
In set twee werd Natalie van Schep-
pingen aan de ploeg toegevoegd, al-
tijd goed voor mooi inspirerend ach-
terhoedewerk. Ballen raakten steeds 
minder vaak de vloer en daarmee 
kwam er hapering in de Hoofddorp-
se jukebox, die vooral straight har-
de aanvalsplaatjes draaide. Verde-
ler Jet Feddema speelde een prima 
partij en kon de aanvallers steeds 
beter in stelling brengen. Voor-
al door het midden waren aanval-
lers Debbie van der Hoorn en An-
nike van Kouwen heerlijk op dreef 
met mooie blokkeringen en scoren-
de ‘doel’aanvallen. Het ging gelijk 
op met zelfs steeds een kleine voor-
sprong van 1-2 punten. De Hoofd-
dorpse dames maakten veel fou-
ten door serveerballen en smashes 
uit te slaan, mooi meegenomen ook. 

VCH raakte nog meer uit ritme toen 
de verdediging werd ontregeld met 
tactische ballen in de beide Hoofd-
dorpse hoeken en slim geplaatste 
aanvallen. Het was een mooie strijd. 
Tot tegen het eind van de set (21-
20) Annike na een blokkeeractie 
verkeerd terechtkwam en door haar 
knie zakte. Dat was een tegenslag. 
Gelukkig pakte de geroutineerde 
ploeg de draad weer goed op met 
hulp van Joker Ruizendaal en won 
nipt met 23-25.

Onverwacht
VCH was duidelijk uit het veld ge-
slagen door deze onverwach-
te 1-1 come-back en had moeite 
om de scorende draai terug te vin-
den. De Vinkeveense ploeg draaide 
scherp met alerte rallypasses en af-
wisseling in de aanval. Op de har-
de aanvallen van Tineke Vellekoop 
had VCH geen antwoord en de ge-
plaatste tactische ballen in de hoe-
ken bleven het spel opleuken. Nog 
steeds waren er veel bonuspunten 
door fouten van de thuisploeg, de 
strijd bleef spannend. In de twin-
tig werd het heel erg spannend en 
een time-out van coach Annema-
rie Bakker gaf wat ruimte. Deze 
keer was het echter de thuisploeg 
die aan het langste eind trok, 25-
22 verlies. In set 4 haalden de da-
mes de laatste energie uit de tenen, 
maar kwamen te kort: 17-25 verlies. 

De komende 4 weken zijn er geen 
wedstrijden, in ieder geval voor An-
nike een rustperiode om te kun-
nen herstellen van de toch wel fik-
se knieblessure. De meiden houden 
het volleyballend gezellig met cam-
pingvolleybal, oefenen tegen D1 en 
het kerst-mixtoernooi op dinsdag 27 
december. 
De volgende wedstrijd is op maan-
dag 9 januari tegen hekkensluiter 
Spaarnestad D5.

Atalante H1 verliest van 
elftal uit Amersfoort
Vinkeveen - Vrijdagavond 9 de-
cember speelden de A-side mannen 
een wedstrijd tegen Forza Hoogland 
(3e) uit Amersfoort. Elf man sterk en 
coach waren uit Amersfoort geko-
men om aan te treden tegen een in-
compleet Atalante, helaas waren tij-
dens deze wedstrijd 2 man afwe-
zig. Leonard de Jong had elders ver-
plichtingen en Iwan Hendriks lag 
ziek onder de wol. Met 7 man be-
gon Atalante aan de wedstrijd tegen 
het elftal van Forza Hoogland, ple-
zier en genieten waren de woorden 
van coach Sjaak Immerzeel vooraf. 
De eerste set beloofde veel goeds, 
leuke aanvallen en scherpte in de 
verdediging was allemaal aanwezig, 
er werd fanatiek gevochten en dat 
resulteerde dan ook in een setwinst 
met 25-21.
Nu dit spel vasthouden was het doel 
van de 2e set. De A-side mannen 
gingen vanaf het begin weer vol aan 
de bak en konden het de mannen 
uit Amersfoort moeilijk maken. Ech-
ter verslapten de mannen uit Vinke-
veen in het tweede deel van de 2e 
set. Forza Hoogland kwam dicht in 
de buurt en net voor de finish gin-
gen ze langszij: setstand 23-25. 

Klein verschil maar vooruit kijken en 
kop omhoog en weer proberen om 
het spel van de eerste set op te pak-
ken. Maar de thuisploeg liep vanaf 
het begin een flinke achterstand op: 
1-7. Er werd wel weer gevochten he-
laas net niet genoeg, aan het einde 
kwamen de Vinkeveners de punten 
die ze in het begin van de set gemist 
hadden tekort: setstand 21-25.

De woorden van coach Sjaak Im-
merzeel waren in de veldwissel dui-
delijk: ‘Meteen vanaf het begin er 
vol op en zorg dat we niet weer een 
aantal punten achter komen’. De A-
sideploeg leek het te begrijpen maar 
door een paar persoonlijke fouten 
keek de Atalante formatie weer te-
gen een achterstand aan van 0-5. 
Deze dip kwam de ploeg niet meer 
te boven en de set werd dan ook dik 
verloren met 17-25. 
Komende zaterdag 17 december 
speelt Atalante H1 (10e) de laat-
ste wedstrijd van 2011 tegen direc-
te rivaal vv Amsterdam (9e). Na die 
wedstrijd beginnen de feestdagen 
en zal de eerste wedstrijd pas weer 
zijn in 2012, op vrijdagavond 20 ja-
nuari thuis tegen Sovoco.

Korfbalteam Atlantis 2 
verliest streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 2, gesponsord door 
de Rabobank, de streekderby tegen 
VZOD 2 in Kudelstaart. Beide ploe-
gen stonden op één punt, dus voor 
allebei was het belangrijk om deze 
wedstrijd te winnen. De hele wed-
strijd ging gelijk op, maar VZOD trok 
aan het langste eind. De wedstrijd 
eindigde in 13-10 voor de ploeg 
uit Kudelstaart. Atlantis kon reke-
nen op de invallers Petra Taal, Arjen 
Markus en een goed gevulde reser-
vebank. Zowel Atlantis als de thuis-
spelende ploeg had moeite om de 
score de openen. Het was uiteinde-
lijk VZOD dat na tien minuten spe-
len met 2-0 voorstond. Atlantis her-
pakte zich goed en vocht terug. Het 
werd duidelijk dat allebei de ploe-
gen de punten wilden pakken. Het 
leek erop dat VZOD met een voor-
sprong de rust in ging, maar net 
voor het fluitsignaal benutte Atlan-
tis een strafworp waardoor er werd 

gerust met een stand van 5-5. Na de 
peptalk van coach Tamira Breedijk 
kon Atlantis er weer tegenaan. Het 
was Atlantis dat na de rust de voor-
sprong pakte. De voorsprong werd 
niet lang vastgehouden en VZOD 
nam het voortouw. Het gat bleef 
steeds twee doelpunten, Atlantis 
bleef knokken. Kim Stolk en Tami-
ra Breedijk kwamen nog in het veld, 
maar dit mocht helaas niet meer ba-
ten. VZOD was niet meer in te halen 
en schoot er nog een paar afstands-
schoten in. De scheidsrechter floot 
af met een eindstand van 13-10 voor 
VZOD. Atlantis heeft geknokt tot de 
laatste minuut. 

Aanstaande zaterdag 17 december 
speelt de Rabobankploeg thuis te-
gen Tweemaal Zes 4. De punten zijn 
hard nodig. Kom allemaal om 15.30 
uur naar sporthal de Phoenix aan 
de Hoofdweg om Atlantis 2 aan te 
moedigen naar de overwinning!

Korfballers Atlantis 5 vechten 
zich naar overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag pakte het door Roebeson ge-
sponsorde Atlantis 5 in sporthal de 
Phoenix eindelijk de eerste overwin-
ningspunten van het zaalseizoen 
door Rapid 5 in een zinderende 
wedstrijd met 15-13 te verslaan. Na 
het teleurstellende verlies van afge-
lopen week was het Roebeson-team 
extra gemotiveerd om de punten in 
Mijdrecht te houden. Na een goe-
de voorbereiding in het laatste half 
uur voor de wedstrijd kon de strijd 
beginnen. De eerste aanval bestond 
uit Miranda Vousten, Wilma de Vries, 
Piet van den Akerboom en Sander 
Schrijvers. Beide ploegen hadden in 
het begin moeite om het gat van de 
korf te vinden, kansen waren er ge-
noeg. Helaas nam Rapid binnen een 
paar minuten een voorsprong van 
0-3. Het tweede aanvalsvak Anouk 
Röling, Gwenda Kooistra, Ad Schrij-
vers en Wim Meints knokte hard 
voor een doelpunt, wat uiteindelijk 
de stand op 1-3 bracht door een af-
standsschot van Wim. Door een on-
nodige fout die een strafworp voor 
Rapid opleverde en een schot van 
een dame van Rapid, keek Atlantis 
tien minuten voor rust tegen een 1-5 
achterstand aan en leek het deba-
cle van vorige week zich te herha-
len. Ad benutte een verdiende straf-
worp en bracht de stand op 2-5.

Hoop
Joeri Keevel kwam in het veld voor 
Ad en Jenny Mos voor Miranda. At-
lantis leek de hoop op te geven na-
dat drie afstandsschoten van Rapid 
de korf vonden en de achterstand 
op 2-8 bracht. Net voor rust wist 
Joeri hier met een mooi schot nog 
3-8 van te maken. Met deze stand 
werd de rust ingegaan. Het was ver-
bazingwekkend hoe het team te-
gen deze achterstand aankeek, 
want iedereen had het positieve ge-
voel dat deze wedstrijd te winnen 
was. Er werd duidelijk afgesproken 
om vooral voor het afstandsschot te 
gaan, want Rapid moest het niet van 
hun lengte hebben. Zelf speelden zij 
ook alleen maar op het afstands-
schot, dus door meer druk te geven 
bij het verdedigen en vooral goed 
te communiceren moest het zeker 
gaan lukken. Direct na rust wist een 
heer van Rapid toch direct te sco-
ren met een afstandsschot, maar 
toen kwam de vechtlust in Atlantis 
naar boven. Piet scoorde de 4-9 met 
een afstandsschot en Wilma de 5-9 
met een doorloopbal. Ondanks het 

veel betere verdedigen ten opzich-
te van de eerste helft kwam Rapid 
toch op 5-10 en toen kwam de in-
haalslag. Afstandsschoten van Joeri 
en Wilma brachten de stand nog op 
een verschil van 3 punten. Ad kwam 
weer in het veld voor Wim en Mi-
randa voor Wilma. Ook reserve Stef 
Vermolen mocht de laatste 20 mi-
nuten meedoen voor Piet. Stef be-
kroonde zijn invalbeurt met de eer-
ste bal die hij in handen kreeg mid-
dels een mooi afstandsschot in de 
korf te prikken. Ook Ad en Gwen-
da vonden het gat van de korf met 
mooie afstandsschoten en brach-
ten de stand op 10-10. Atlantis had 
de achterstand van 2-8 omgebo-
gen naar een gelijkspel van 10-10, 
een prestatie op zich, maar de wed-
strijd was nog niet afgelopen. Rapid 
nam weer de leiding met 10-11, wat 
direct beantwoord werd met een 
doorloopbal van Stef 11-11. Weer 
kwam Rapid één doelpunt voor.

Mooi schot
Dit keer bracht Joeri de stand weer 
gelijk met een mooi schot. Door een 
fout van het verdedigende dames-
duo kreeg Rapid een strafworp, wel-
ke benut werd waardoor de Haar-
lemmers weer voor kwamen te 
staan. Een voorsprong die direct 
werd afgestraft door Miranda met 
een mooi doelpunt, nadat zij de bal 
onder de korf had afgevangen. Het 
geloof in een goede afloop gaf het 
Roebesonteam vleugels. Afstands-
schoten van Joeri en Anouk brach-
ten het team met nog een paar mi-
nuten te spelen op de klok op een 
15-13 voorsprong. Dit mocht niet 
meer uit handen gegeven worden. 
Irritatie alom en paniekerig korfbal 
bij de tegenpartij.

Door de rust te bewaren in de aan-
val werd de wedstrijd op een mooie 
manier uitgespeeld en was de eer-
ste overwinning in de zaal een feit. 
Na drie keer verlies op rij, met iede-
re keer het gevoel dat het niet nodig 
was geweest, was dit een zeer wel-
kome eindstand van deze wedstrijd. 
Dit bewijst dat het team op de goe-
de weg is en dat er zeker nog meer 
punten behaald kunnen worden. 

Aanstaande zaterdag 17 december 
speelt Atlantis 5 direct na de wed-
strijd van Atlantis 1 om 17.50 uur in 
sporthal de Phoenix tegen Top 8. 
Een wedstrijd waar zeker weer kan-
sen liggen voor Atlantis.

Atlantis D2 weer gewonnen
Mijdrecht - Op zaterdag 10 decem-
ber moest het door HCM gespon-
sorde Atlantis D2 al vroeg bij de 
sporthal zijn. Om 9.00 uur moest er 
namelijk in Diemen gespeeld wor-
den tegen DKV. Aan het begin van 
de wedstrijd was te zien dat het 
nog vroeg was. Binnen 5 minuten 
stond de D2 met 2-0 achter. Geluk-
kig deed de aanval met Lieke, Demi, 
Jamaico en Amber snel wat terug. 
Amber scoorde een mooie door-
loopbal aangegeven door Lieke.

Na het wisselen van functie kwamen 
in de aanval Trevor, Dennis, Nina en 
Leonie. Nina scoorde een doorloop-
bal wat er voor zorgde dat de teams 
weer gelijk kwamen. Daarna scoor-
de het vak achter elkaar de 2-3, 2-4 
en 2-5. Nog 2 doelpunten van Ni-
na, die daarmee een zuivere hattrick 
maakte, en een doorloopbal van 
Trevor zorgden voor een ruime voor-
sprong voor Atlantis bij rust. De ver-

dediging stond goed te verdedigen 
en liet helemaal niets door.
Nadat het team in de rust een aan-
tal aanwijzingen en natuurlijk ook 
complimenten had gehad van coach 
Ciska, ging de D2 weer met goede 
moed het veld in. Dit was te zien 
want de D2 heeft in de tweede helft 
zeven keer gescoord. In de eerste 
aanval scoorde Jamaico na het on-
derscheppen van de bal een korte 
kans en Demi maakte haar door-
loopbal goed af. Ook het andere vak 
had er zin in. Dennis scoorde 2 af-
standschoten, Leonie 2 wegtrekbal-
len en Nina scoorde nog een mooi 
schot. DKV deed nog wel iets terug 
maar toch won de D2 met 3 -12.

Atlantis is goed op weg om kam-
pioen te worden, dus kom allemaal 
kijken volgende week om 11:00 uur 
als er wordt gespeeld tegen VZOD 
in sporthal De Phoenix aan de 
Hoofdweg.
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Hertha F2 wint met 8-0 
van Loosdrecht F2
Vinkeveen - De mannen van Hert-
ha F2 begonnen goed aan de wed-
strijd. Na de 2e min de eerste kans 
van de wedstrijd van Daan Tijmen 
Plevier ging net naast. Niet veel la-
ter na een goede aanval over rechts 
kreeg Bjorn Scherphuizen de bal 
voor zijn voeten maar ook zijn schot 
ging maar net naast. Hertha bleef 
aandringen met zeer goed voetbal 
en in de 6e min weer een grote kans 
voor Daan Tijmen maar zijn schot 
belande op de paal. Terwijl Mats 
klinkhamer de bal op zijn voet kreeg 
schoot hij die hoog in het dak van 
het doel, 1-0 voorsprong.

Ook nu bleven de mannen door-
drukken met dat tik ie tik voetbal 
en na een mooie aanval met Bjorn 
en Mark Roeleveld kreeg Jaiden 
van der Sloot de bal en ging men 
met zijn allen op het doel af, helaas 
werd deze gestopt door de kee-
per van Loosdrecht. In de 11e min 
kreeg Loosdrecht de eerste kans 
van de wedstrijd maar werd gestopt 
door onze keeper Mika Gankema en 
door een geweldige verdediger Syd-
ney Vooneveld . In de 15e min kwam 
hertha op 2 – 0 door een doelpunt 
van Michel Passet. 

Weer raak
Ook de tweede helft begon Hertha 
goed en na 2 min was het weer raak. 
Weer zo’n prachtige aanval over ve-
le schijven, schoot Daan Tijmen de 
3 – 0 binnen. De honger was daar-
mee nog niet over want nog geen 2 
min later na een prachtige pass van 
Mark op Michel bracht hij de stand 
naar 4 – 0. Op dat moment werd 
Loosdrecht overlopen door de ene 
en de andere aanval. Dus 5-0 was 
ook zo gemaakt door Michel. Het 
was gewoon prachtig om te zien, 
zelfs het thuis publiek ging op de 
banken staan. Want dit soort voet-
bal hadden ze nog nooit gezien. Met 
nog zo 15 min te spelen hield Hert-
ha de druk erop en in de 25e min 
weer een kans maar het schot van 
Indi Beer ging net naast. 
 5 Min voor tijd na weer een aan-
val ging Mark alleen op doel af maar 
helaas pakte de keeper die bal. Niet 
veel later kwam de 6 en 7-0 voor Jai-
den 
Het slot akkoord was ook voor Jai-
den, hij bracht de eindstand op 8 
– 0 en zo kon naar de laatste fluit-
signaal van de scheidsrechter een 
klein feestje gevierd worden en een 
ere ronde langs de volle tribune’s .

Jeugd Nooitgedacht doet 
het goed op familiedag
De Ronde Venen - Op zaterdag 
10 december werd er door IJsclub 
Nooitgedacht een familiedag ge-
organiseerd waar het voor familie 
van de clubleden mogelijk was om 
ook een keer een wedstrijdje te rij-
den. De ijsclub had de overdekte 
schaatsbaan in Dronten afgehuurd 
en na een uur vrij schaatsen, wer-
den de wedstrijden gestart. Als eer-
ste waren de allerjongste jeugd-
schaatsers aan de beurt die nog 
nooit eerder een wedstrijd hadden 
gereden, zij konden hun eerste tijd 
zetten op de 100 meter sprint. Later 
op de avond reden zij nog een twee-
de 100 meter. 
Bij de senioren zagen we zeer leuke 
wedstrijden tussen vader en zoon, 
vader en dochter en ook een aan-
tal moeders die normaal gesproken 
luid aanmoedigend langs de baan 

staan nu het strakke wedstrijdpak 
had aangetrokken en de schaatsen 
ondergebonden. 
De jeugd die al wat langer wed-
strijden rijdt reed ieder een 300 en 
500 meter zeer leuke bijkomstigheid 
daarbij was dat er door drie jeugdle-
den van IJsclub Nooitgedacht.
Met een tijd van 56.89 sec op de 500 
meter voor Romy de Jong, 35.18 op 
de 300 meter voor Lotte van der Me-
ijden (beiden pupillen C) en 31.11 
op de 300 meter voor Daan de Best 
(pupil A) worden hun namen bijge-
schreven bij de baanrecords van de 
ijsbaan in Dronten. Zij zullen hier-
voor een certificaat van de ijsbaan 
ontvangen.

Al met al kunnen we terugkijken op 
een gezellige, sportieve en succes-
volle familiedag in Dronten.

Tussendoorronde bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 8 december 
speelde we de derde ronde van de 
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
De derde ronde is eigenlijk een tus-
sendoortje tussen de Sinterklaas-
drive en de Kerstdrive en dat was 
ook goed te merken er heerste een 
gezellige en ontspannen sfeer.
Nog een ronde en dan staat de 
Kerstdrive weer voor de deur, daar 
verheugt iedereen zich op.
Er werd aan 14 tafels gebridged
Zeven in de A-lijn en zeven in de B-
lijn, helaas een stilstaande ronde in 
de A-lijn

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met 60,83 %, dit paar heeft 
een afwijkend biedsysteem, het pre-
cisie bridgesysteem, maar scoren 
daar toch steeds weer hoog mee.
Tweede werd het paar Corry Boom-
sma en Bibet Koch met 57,50 %, heel 
goed voor een paar dat net gepro-
moveerd is. Derde werden het paar 
Addie de Zwart en Jeannnet Ver-
mey met 56,28 %, ook al zo’n sterk 
paar dat steeds in de hogere regio-
nen staat.

B-lijn:.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ada Groenewegen en 
Roelie v.d.Voorden met 58,33 %, zij 
zijn weer op weg naar de A-lijn.
Tweede werd het paar Bert Mors-
huis en Wim v.d.Wilk met 57,64 %, 
hier mogen wij niets over zeggen of 
schrijven, dat doen wij dan ook niet.

Wel klagen zij, dat zij steeds tegen 
“gevallen A-lijn engelen” moeten 
spelen, dit zijn uit de A-lijn gedegra-
deerde teams, maar zij zijn natuur-
lijk niet voor niets uit de A-lijn ge-
degradeerd. Derde is het paar Greet 
van Diemen en Nel Groven met 
57,29 %, dit is een paar dat als het 
even mee zit de sterren van de he-
mel kan spelen..

De competitiestand.
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap eerste met 
een gemiddelde score van 64,55%, 
na reeds de eerste competitie ron-
de gewonnen te hebben staan zij er 
nu weer goed voor. Tweede zijn Nel 
Heilmann en Hetty Houtman met 
56,45 % en derde het echtpaar Leny 
en Jan v.d.Schot met 53,51 %.
Het lijkt erop dat hier al een kleine 
afscheiding plaats vindt.

B-lijn
In de B-lijn staat het echtpaar Til-
ly en Arnold van Dijk eerste met 
een gemiddelde score van 56,90 %, 
tweede is het echtpaar Henny en 
Lucas v.d.Meer met 56,67 % en der-
de het paar Ada Groenewegen en 
Roelie v.d.Voorden met 56,25 %.
Hier zijn de verschillen nog uiterst 
klein, maar het valt wel op dat de 
drie eerste paren allen zogenaam-
de” gevallen A-lijn engelen” zijn. 

Volgende week wordt de vierde 
competitieronde gespeeld met weer 
nieuwe kansen voor iedereen.

Anouk Claessens boekt 
opnieuw winst in Baarn
Regio - -Zondag 11 december werd 
in Baarn de tweede van de reeks 
van drie BAV wintercup wedstrijden 
gelopen. De weersomstandigheden 
waren om prima te noemen, droog 
en weinig wind. 
De Mijdrechtse atlete stond aan de 
start op deze 10 km lange cross in 
de bossen bij Baarn. Ze kwam over 
de finish in een tijd van 36.54,0, 
waarmee ze ½ minuut sneller was 
dan de eerste cupwedstrijd. Anouk 
werd 1e met deze tijd, een uitste-
kende prestatie! Ook Erwin Koop-
stra en AKU atlete Kim Putman wa-
ren van de partij in Baarn. Zij deden 
beiden mee aan de korte cross van 
3,5 km. Erwin Koopstra kwam na 
11.03,0 over de finish en veroverde 
daarmee de 10e plek. Kim Putman 
kwam na 15.54,0 over de streep en 
werd daarmee 15e.
Op deze koude zondag werd ook de 
Tata Steel Runnersworld AV Haar-
lemmermeer cross gelopen, wel-
ke gesponsord werd door Runners-
world Haarlem, tevens partner van 
het Steenbok RunningTeam. Lot-

te Krause en AKU atlete Kim Hit-
tinger stonden aan de start op de-
ze cross. Lotte Krause, lid van het 
Steenbok RunningTeam, is erop uit 
om een ‘harde race’ te lopen dus 
zonder verval in tempo. Ze liep een 
zeer gedegen race op de 2,5 km en 
eindigde op de 3e plaats in een tijd 
van 10.12,0. Voor Kim Hittinger was 
dit haar eerste wedstrijd na een lan-
ge blessureperiode, ze is weer op de 
weg terug! Op de 2,5 km werd ze 4e 
in 10.48,0.

Van AKU stonden Evelien Hooijman 
en Bram Andriessen ook aan de 
start op de 2,5 km. Zij liepen beiden 
een keurige race. Evelien eindigde 
als 3e in haar categorie in een tijd 
van 10.12, ondanks de zware wed-
strijd. Bram zette ook een prima tijd 
neer van 9.42, waarmee hij 5e werd 
in zijn leeftijdscategorie. Marcel 
Pool is vorige week donderdag in 
de training door zijn enkel gegaan. 
Hij wilde het zondag toch proberen 
op de 10 km, maar moest helaas na 
2 km uitstappen. 

Biljartcompetitie met veel 
hoge scores
Regio - De achtervolgers van DIO 
profiteerden optimaal van de stil-
staande rit van de koploper. De 
Paddestoel 2 en De Merel/Heeren-
lux 3 pakten 9 punten en De Kuiper/
van Wijk haalden 5 punten. Met nog 
8 wedstrijden te gaan in de eerste 
periode blijft DIO nog duidelijk de 
grootste kampioenskandidaat.
In speelweek 15 was 18 een ma-
gisch getal. Drie spelers had de 
kortste partij van de week in 18 
beurten en de procentueel hoogste 
serie was 18 caramboles. Voor de 
kortste partij meldde zich Dirk van 
Yperen, Jan Lindhout en Hendrik 
Versluis. Gijs Rijneveld had 34,44% 
van zijn te maken punten.
De Kromme Mijdrecht 2 moest met 
0-9 diep door het stof tegen De Me-
rel/Heerenlux 1. John Vrielink was 
op dreef tegen Ab Augustin. In 21 
beurten en een moyenne van 7,143 
John geen clementie met Ab. Bert 
Fokker, Bart Hoffman en Harry de 
Jong maakten het feest compleet. 
De Springbok 1 won in de sterk-
ste opstelling met 7-2 van APK 
Mijdrecht 3. Kees de Bruin verpul-
verde Roy Leemreize in 19 beurten. 
Kees had na 5 beurten al 100 ca-
ramboles. Zijn moyenne was 9,474 
aan het het slot van de partij. Hans 
van Eijk kwam wéér eens 1 caram-
bole tekort nu tegen Ramon Alblas. 
John van Dam en Peter Stam zorg-
den voor de overige Hoefse punten.
De Schans herstelde zich met een 
monsterzege van 9-0 op De Krom-
me Mijdrecht 1. Dirk van Yperen (zie 
foto) was de grote man in 18 beur-
ten tegen Martin Hoegee. Henk 
Doornekamp, Alex Driehuis en Hein 
Voorneveld zorgden voor de maxi-
male winst.
De Merel/Heerenlux 3 dender-
de met 9-0 over een pover Stie-

va Aalsmeer heen. Jan van der 
Meer, Hans van Rijn, Wim Berke-
laar en Cor van Wijk gunden Stieva 
Aalsmeer geen enkel punt.
De Merel/Heerenlux 4 won nipt met 
5-4 van De Paddestoel 1. Wijnand 
Strijk won in 21 beurten van Jeroen 
Vis en zorgde voor het extra punt 
van zijn team. Krelis van der Linden 
en Petra Slimmers deelden de pun-
ten.
Cens 2 was met 2-7 een maatje te 
klein voor APK Mijdrecht 1. Cor Ul-
tee, Henny Versluis en Jan Peters 
namen de punten mee naar Nieu-
wer ter Aa. 
De Springbok 2 was met 2-7 kans-
loos tegen De Paddestoel 3. Hans 
Bak, Jonathan van Diemen en Ral-
ph Dam behaalden de punten van 
De Paddestoel 3. Jan van Veen red-
de de eer voor zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor 
in een spannende wedstrijd met 
4-5 van De Kuiper/van Wijk. Kees 
de Zwart klaarde in 22 beurten de 
“klus” tegen Bert Loogman. In een 
prima partij scoorde Kees een moy-
enne van 5,454. Nico Koster was in 
27 beurten te sterk voor Nico van 
Soeren. Nick van de Veerdonk en 
Bart Dirks haalden de punten voor 
de Amstelhoekers. 
Van de volgende wedstrijden zijn 
geen formulieren binnen gekomen:
APK Mijdrecht 2-Cens 1 2-7
De Paddestoel 2–
De Merel/Heerenlux 2 9-0
APK Mijdrecht 4–Bob’s Bar 3-6
Stand na 15 speelweken:
DIO 96 punten
De Paddestoel 2 86 punten
 (1 wedstrijd meer gespeeld)
De Kuiper/van Wijk 85 punten
De Merel/Heerenlux 3 80 punten
5. De Springbok1  78 punten
 (1 wedstrijd meer gespeeld)

Goede opkomst Denk & Zet
Vinkeveen - Het is 6 december 
en Sinterklaas is weer op weg naar 
Spanje. Zoals elke dinsdagavond 
zijn de Denk & Zet leden weer bij-
een om hun geliefde hobby uit te 
oefenen. De opkomst is goed, alle 
clubleden uit Vinkeveen en Waver-
veen zijn aanwezig.
We missen wel een 8-tal schakers 
uit Wilnis en uit Mijdrecht. Mis-
schien stout geweest? Achter de 
wedstrijdtafel zit zoals altijd Jeroen 
Vrolijk in de hoedanigheid van wed-
strijdsecretaris. De volgende 8 inte-
ressante partijen komen uit zijn PC 
gerold:
Om te beginnen de partij tussen de 
nummers 1 en 2 oftewel de veel-
vuldig kampioen Henk Kroon te-
gen de altijd agressief spelende 
Thiery Siecker. In ronde 5 liep Henk 
een gevoelige averij tegen Thiery 
op en hij is nu uit op revanche. Zel-
den verliest de Vinkevener een par-
tij met zijn favoriete opening, máár 
op deze avond deelt Henk de lakens 
uit en verrast zijn tegenspeler met 
een reeks geweldige openingszet-
ten. Thiery rekt het spel nog maar 
geeft zich uiteindelijk toch gewon-
nen. Deze uitslag heeft verder geen 
consequenties op de ranglijst.
 De veruit spannendste partij van 
deze avond is van Ron Klingha-
mer  tegen Jeroen Vrolijk. Ron is de 
rijzende ster van Denk & Zet.

Tweede
Jeroen is in de voorbije jaren stee-
vast op de tweede plek geëindigd. 
Beide heren kiezen voor het rus-
tigste hoekje in de schaakzaal van 
‘de Boei’. Slechts sporadisch ko-
men enkele clubmaten bij hun par-
tij kijken, dus missie geslaagd. Je-
roen schaakt sterk maar niet sterk 
genoeg waardoor Ron er met de 
volle buit vandoor gaat. 
De volgende wedstrijd is een heu-
se klassieker, Jan de Boer - Gert 
Jan Smit. Het is een onderlinge ont-
moeting van de allersterkste scha-
kers uit Waverveen. Wit komt goed 
uit de opening ondanks wat tac-
tische grappen van de kant van 
zwart. Na ruil van wat hout staan 
de witte stukken met name loper 
en dame al gevaarlijk naar de zwar-
te koning te loeren. Jan denkt wel 
aan mat in 7 maar maakt een fata-
le misrekening. Stond de koning nu 
op g8 of h8? Door dit kleine verschil 
wordt de loperzet een grafzet. Dag 
loper, dag partij, Jan geeft meteen 
op. In plaats van die voorbarige aan-
val, was een stevig positionele aan-

pak, zoals we die van Jan gewend 
zijn juist geweest. Henk v/d Plas - 
Evert Kronemeijer. Favoriet is Henk, 
bovendien vanavond met ook nog 
wit. Tot nu toe wist hij nagenoeg ie-
dere onderlinge partij naar zijn 
hand te zetten. Dus benadert Evert 
zijn opponent met gepast respect. 
Hij krijgt een aanval over zich heen, 
maar verdedigt secuur. Lange tijd 
hoopt Henk stiekem op puntende-
ling. Evert laat zich niet bedonderen 
en wint het pionneneindspel. Mede 
door deze prachtige zege staat Evert 
Kronemeijer op de 8e plaats.
Oudste
Gerben Roos - Kees Verburg ofte-
wel de jongste speler tegen de oud-
ste speler van Denk & Zet. De nes-
tor antwoordt met Koningsindisch 
op wits zet met de damepion. Het 
oogt vrij rustig maar de partij is een 
grote valkuil. Het wordt remise. Bei-
de spelers vinden dat zij duidelijk 
beter stonden dan hun opponent. 
Wim Klaassen - Freddy Weinhandl 
vliegen elkaar naar de keel in een 
scherpe variant van het dame-lo-
perspel. De stukken blijven echter 
op het bord en daardoor ontwikkelt 
zich een interessante strijd. Beide 
rokeren lang en wit valt daarna aan 
op de damevleugel. Door een mooie 
slotcombinatie trekt Freddy aan het 
langste eind.
Partij tussen Jan Smit - Cor Versteeg 
is een waar slagveld. ‘oog om oog - 
tand om tand’ en het hout gaat al 
rap terug het doosje in. Uiteindelijk 
sneuvelen alle stukken op het bord. 
Met ieder nog  7 pionnen én uiter-
aard de koning gaat men het eind-
spel in
Toch sluiten beide kemphanen vre-
de omdat elke aanvalspoging te ri-
sicovol is.

Vaste steun
Tot slot: Cees Kentrop - Bert Vrin-
zen. Cees is al jaren vaste steun en 
toeverlaat voor D & Z 2. Bert speelt 
hier enkele borden lager. Tot nu 
toe presteerden beiden wisselva-
lig - o.a. won Bert een móóie pot 
van een Kees, maar dan met een K. 
Van meet af aan laat wit geen twij-
fel over zijn ambitie. In het midden-
spel weet wit een stuk te winnen en 
komt de vijandelijke koning behoor-
lijk op de tocht te staan.
De zwarte stukken komen niet meer 
van pas. Het is allang niet de vraag 
wie maar hoe snel gaat wit winnen. 
Dat duurt nog best lang maar uit-
eindelijk vindt de Cees winnende 
variant.  

Boule Union Thamen
Geen succes in wintercompetitie
Regio - In de periode oktober t/m 
december wordt jaarlijks de winter-
competitie petanque voor doublet-
ten gespeeld. De competitie wordt 
gespeeld in overdekte accommo-
daties en georganiseerd door af-
deling 09 van de Nederlandse Jeu 
de Boules Bond, waar Boule Union 
Thamen bij aangesloten is. Er zijn 
twee competities, één op zaterdag 
en één op zondag. Beide competi-
ties beslaan drie speeldagen en elke 
equipe speelt vijf partijen per speel-
dag. De zaterdagcompetitie wordt 
gespeeld in vijf klassen emt in elke 
klasse zestien doubletten.
Boule Union Thamen is in de zater-
dagcompetitie vertegenwoordigd 
met drie equipes. Twee in de twee-
de klasse en één in de derde klasse. 
Bij aanvang van de laatste speeldag 
waren er geen equipes van Boule 
Union Thamen meer in de running 
voor het kampioenschap en/of pro-
motie naar de hogere klasse. Men 
stond zelfs nog niet helemaal veilig 
om degradatie te ontlopen.
Zowel de tweede als de derde klas-
se speelden in de accommodatie 
van Les Boules Fleuries in Lisse. De-
ze accommodatie bestaat uit 18 bin-
nenbanen met drie soorten toplaag. 
Een gedeelte is erg glad, de twee 

andere delen hebben een rullere 
toplaag van grint. De winnaar van 
de toss kiest een baan en de equi-
pes van Boule Union Thamen wer-
den vaak gedwongen op het glad-
de deel te spelen, want hun niet 
echt ligt. Alle drie de equipes kwa-
men niet verder dan één winstpartij. 
Voor de twee equipes in de tweede 
klasse was dat voldoende om zich 
te handhaven. Helaas eindigde de 
equipe in de derde klasse op de vijf-
tiende plaats en degradeerde daar-
door naar de vierde klasse.
De eindresultaten van 
de equipes van Boule 
Union Thamen waren:
Tweede Klasse:
10e plaats Joan van Rekum/Ria van 
Beek 6 gewonnen, saldo 1;
13e plaats Jaco de Haan/Tine Siegel 
6 gewonnen, saldo -10.
Derde Klasse:
15e plaats Bert en Ina Hoekstra, 3 
gewonnen, saldo -73.
De zondageditie van de wintercom-
petitie doubletten wordt op 18 de-
cember aanstaande afgesloten.
Van de vijf deelnemende equipes 
van Boule Union Thamen is er nog 
één met reële promotiekansen. Drie 
equipes moet alle zeilen bijzetten 
om degradatie te ontlopen.




