
KORT NIEUWS:

Bestuurs-
voorzitter 
gezocht

Vinkeveen - Museum De Ron-
de Venen zoekt een bestuurs-
voorzitter (onbezoldigd). Mu-
seum De Ronde Venen bevindt 
zich momenteel in een uitda-
gend vernieuwingstraject. Het 
museum zal binnen een paar 
jaar gaan verhuizen naar een 
nieuw gebouw en wil hier ver-
der professionaliseren en mo-
derniseren. Voor het nieuwe 
museum is een innovatief con-
cept ontwikkeld, waarbij de sa-
menhang tussen landschaps-
ontwikkeling en erfgoed cen-
traal staat. Om dit nieuwbouw-
plan mogelijk te maken wordt 
er intensief samengewerkt met 
diverse instellingen en organi-
saties, waaronder de gemeen-
te De Ronde Venen en Natuur-
monumenten.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE
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NU 2 VESTIGINGEN

Bestel nu online en krijg 
bovenop alle andere 
aanbiedingen nog een 
EXTRA VUURWERK 
KORTING VAN 10%. 

aanbiedingen nog een 10%
Bestel nu online en krijg 
bovenop alle andere 
Bestel nu online en krijg 

10%10%
Bestel nu online en krijg 

10%
Bestel nu online en krijg 
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extravuurwerkkorting VUURWERKWORLD
Aalsmeerderweg 249i, Aalsmeer

MARSKRAMER/VUURWERKWORLD
Dennenlaan 58, Zwanenburg

O p e n i n g s t i j d e n :  D i n s d a g  2 9  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  2 1 . 0 0  u u r  |  Wo e n s d a g  3 0  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  2 1 . 0 0  u u r  |  D o n d e r d a g  3 1  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  1 9 . 0 0  u u r

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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UITHOORN

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

Kerstexpositie 2015

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

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

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

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

Onbeperkt Spareribs voor14,50

Onbeperkt Sliptong voor17,50Onbeperkt
Sliptong!

Onbeperkt
Spareribs!

0294-291381
reserveren:

elke zaterdag

elke dinsdag

€17,50
€14,50

De hele maand December:

De Ronde Venen - De stabiliteit 
van bomen langs de Viergang, de 
Dr. J. van der Haarlaan en de Oos-
terlandweg in Mijdrecht wordt na-
der onderzocht. De bomen zijn niet 
stevig in de bodem geworteld en 
kunnen indien zij volledig in het 
blad staan bij harde wind omwaai-
en. Nader onderzoek moet aanto-
nen of kap noodzakelijk is om de 
veiligheid te waarborgen. Tijdens 
de storm die eerder dit jaar over het 
land trok, zijn op verschillende plek-
ken langs de drie wegen bomen 
omgewaaid of scheefgezakt. Mede 
naar aanleiding daarvan heeft een 

gespecialiseerd bureau onderzoek 
gedaan naar de stabiliteit van diver-
se bomen langs die wegen. Bij de 
onderzochte bomen bleek dat deze 
onvoldoende is. De wortels zijn niet 
diep in de bodem gedrongen, maar 
oppervlakkig verspreid. De kans is 
daardoor (zeer) groot dat de boom, 
als hij weer vol in het blad staat en 
het hard waait, omvalt. Het college 
heeft dinsdag 1 december besloten 
nader onderzoek te doen naar de 
stabiliteit en laat nog eens 50 bo-
men onderzoeken. Hierdoor ont-
staat een meer gedetailleerd beeld 
van de situatie. Blijkt uit het onder-

zoek dat de stabiliteit onvoldoende 
is, dan wordt een groot aantal bo-
men langs de Viergang, Dr. J. van 
der Haarlaan en Oosterlandweg 
gekapt om de veiligheid te kun-
nen waarborgen. Het resultaat van 
het onderzoek is binnen enkele we-
ken bekend. Als het college tot kap 
overgaat om veiligheid te kunnen 
waarborgen, worden waarschijn-
lijk een of meerdere inloopavon-
den georganiseerd om hierover na-
dere uitleg te geven. Ook wordt in-
woners dan gevraagd suggesties te 
doen voor het type boom dat wordt 
herplant. 

Langs Viergang, Van der Haarlaan en Oosterlandweg

Stabiliteit bomen onderzocht

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen heeft in de eerste 
week van december 130 kroonrin-
gen om lantaarnpalen aangebracht. 

Aan de kapstokhaken van de-
ze kroonringen kunnen afvalzak-
ken worden opgehangen. De eer-
ste 130 kroonringen in De Ronde 
Venen zijn geplaatst op aanvraag 
van inwoners. Wethouder Anco 
Goldhoorn: “Het doel van het plaat-
sen van kroonringen is het voorko-
men van zwerfafval en het stimule-
ren van een opgeruimd straatbeeld. 
Gemeente De Ronde Venen roept u 
als inwoner op om aan te geven op 
welke plaats in uw buurt de kroon-
ringen het best bevestigd kunnen 
worden.”

Afvalinzameling bevorderen
Met de introductie van kroonrin-
gen wil gemeente De Ronde Ve-
nen de inzameling van plastic, blik 
en drinkpakken bevorderen. Het in-
zamelen van deze drie afvalsoor-
ten resulteert in meer hergebruik-
te grondstoffen en drukt de kos-
ten voor de afvalverwerking. Mo-
menteel wordt 62 procent van het 
afval in De Ronde Venen geschei-
den ingezameld. De doelstelling is 

om naar 75 procent toe te groeien 
in het jaar 2020. 

Afvalzakken ophalen
Het ophalen van huishoudelijk afval 
in De Ronde Venen is op een ver-
nieuwde manier georganiseerd. U 
kunt plastic, blik en drinkpakken 
inzamelen in de speciaal daarvoor 
verstrekte afvalzakken. Deze afval-
zakken zijn gratis verkrijgbaar bij 
het gemeentehuis, de servicepun-
ten, de afvalbrengstations én al-
le supermarkten binnen De Ron-
de Venen. In de oneven weken op 
de donderdagochtend worden de 
afvalzakken opgehaald bij de kap-
stokhaken van de kroonringen.

Kroonring aanvragen
Wilt u graag een kroonring bij u in 
de straat? Bespreek dit dan met uw 
buren en noteer het nummer van de 
lantaarnpaal waar de kroonring ge-
plaatst moet worden. Per inwoner 
kan er één kroonring aangevraagd 
worden. U kunt een kroonring aan-
vragen bij het Klant Contact Cen-
trum van gemeente De Ronde Ve-
nen via T. 0297 29 16 16. Vervol-
gens plaatst de gemeentelijke bui-
tendienst binnen twee weken een 
kroonring bij u in de straat. 

Gemeente plaatst de 
eerste 130 kroonringen

Regio - In de nacht van vrijdag 
11 december (20.00 uur) tot zater-
dag 12 december (06.00 uur) 2015 
wordt het aquaduct onder de Am-
stel in de provinciale weg N201 tus-
sen de gemeenten Uithoorn en De 
Ronde Venen afgesloten voor ver-
keer. 
De afsluiting is nodig voor het uit-
voeren van onderhoudswerkzaam-
heden. Door de afsluiting kan het 
verkeer aan beide kanten geen ge-
bruikmaken van de onderdoorgang 
bij de Amstel. Verkeer over de N201 
vanuit Aalsmeer richting De Hoef, 
De Ronde Venen en/of verder rich-
ting de A2, kan zijn weg vervolgen 
via twee opties waarvan er een de 

meest acceptabele is: afslag Zijdel-
weg, Koningin Máximalaan, Amstel-
plein en Prinses Irenebrug. In om-
gekeerde richting is dit ook de aan-
gewezen weg. Als minder wenselijk 
wordt gezien de Amsterdamseweg, 
de Thamerlaan, het stukje N196 
bij het Amstelplein en de Prinses 
Irenebrug. In omgekeerde richting, 
dus vanuit De Ronde Venen, kan 
dat op die manier ook, maar dan 
via de Prins Bernhardlaan, Amster-
damseweg en N201. Maar daar zul-
len de aanwonenden van het Tha-
merlint niet zo blij mee zijn. Overi-
gens wordt het verkeer met behulp 
van borden omgeleid. Het (nachte-
lijk) verkeer op de N201 moet daar-

door rekening houden met een wat 
langere reistijd.

Om de veiligheid en doorstroming 
van het aquaduct te kunnen garan-
deren, is het noodzakelijk dat het 
aquaduct regelmatig onderhouden 
wordt, laat de Provincie Noord-Hol-
land in haar berichtgeving weten. 
Gedurende de onderhoudswerk-
zaamheden dient het aquaduct af-
gesloten te worden om de veilig-
heid van het onderhoudspersoneel 
te kunnen garanderen en te zorgen 
dat de werkzaamheden snel kun-
nen worden uitgevoerd. 

(Vervolg elders in deze krant)

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Politieke carrière 
Het gebeurt niet zo vaak in de 
Gemeente de Ronde Venen dat 
een gemeenteraadslid zijn frac-
tie verlaat. Behalve Jac Dek-
ker (Ronde Venen Belang), die 
in 2014 enkele weken als een-
mansfractie verder ging, zijn er 
geen voorbeelden uit de afgelo-
pen jaren. Tot afgelopen week, 
toen bekend werd dat Jonathan 
van Diemen de gemeenteraads-
fractie van het CDA verlaat. Op-
merkelijk was ook dat er geen 
duidelijke aanleiding was, be-
halve een vage verklaring waar-
in Van Diemen zei dat hij op di-
verse punten een ander stand-
punt innam dan de CDA-frac-
tie. Hoewel het CDA nog gepro-
beerd heeft hem over te halen 
om zijn zetel op te geven (wat 
ook in een document staat dat 
alle CDA raadsleden blijkbaar 
hebben getekend), gaat Van 
Diemen als eenmansfractie ver-
der. Een vrij kansloze missie en 
waarschijnlijk een vroegtijdig 
einde van zijn politieke carriè-
re. Want de kans is vrij klein dat 
hij na de volgende verkiezingen 
nog terugkeert: Van Diemen 
had bij de laatste verkiezingen 
niet genoeg voorkeursstemmen 
voor een zetel, en het CDA zal 
hem waarschijnlijk nooit meer 
op een politiek-bestuurlijke 
functie willen hebben. Tenzij hij 
een andere partij vindt natuur-
lijk. Jonathan van Diemen is de 
afgelopen jaren vooral in beeld 
geweest met zijn “bomenbeleid” 
(wat inmiddels gekaapt is door 
de VVD en nu een hele andere 
richting opgaat, maar dat terzij-
de), maar verder hoorde je hem 
weinig. Het is geen geheim dat 
hij wethouderaspiraties heeft. 
Maar soms hoop je toch dat 
mensen over enige zelfreflec-
tie beschikken. Van Diemen is 
een raadslid met kennis van za-
ken, maar hij heeft waarschijn-
lijk niet de vaardigheden en uit-
straling die een wethouder no-
dig heeft. Zonder lidmaatschap 
van een partij zal het hem nu 
waarschijnlijk niet meer lukken.

Waarom
Soms vraag je je af waarom 
mensen de politiek in gaan. Er 
zijn in een gemeenteraad grof-
weg drie groepen te onder-
scheiden: politieke hobbyisten, 
politieke idealisten en politie-
ke carrièremakers. In de Ron-
de Venen is de groep hobbyis-
ten groot, maar wordt de groep 
die een politieke carrière ambi-
eert steeds groter. 

Dat zijn raadsleden die de ge-
meentepolitiek gebruiken om 
binnen een partij door te groei-
en naar (bestuurlijke) func-
ties bij de provincie of in “Den 
Haag”. Het is een groot dilem-
ma voor politieke partijen. Het 
aantal leden neemt af, en het is 
steeds moeilijker om goede po-
litici te vinden. Maar daardoor 
is er ook nauwelijks concurren-
tie voor personen die door wil-
len groeien. Een politieke car-
rière is redelijk snel gemaakt. 
Hoe het er in de Ronde Venen 
voorstaat met het niveau van 
de gemeenteraad is moeilijk te 
zeggen. Wat je ziet tijdens een 
gemeenteraadsvergadering is 
maar een momentopname. Er 
zijn maar weinig inhoudelij-
ke discussies. En daardoor is 
het ook moeilijk om te zien wat 
raadsleden echt kunnen en of 
ze zich echt goed voorbereiden. 
Het feit dat bijvoorbeeld Robert 
Seisener (CDA) nauwelijks iets 
inbrengt tijdens een vergade-
ring wil niet zeggen dat hij ach-
ter de schermen niets inbrengt. 
En dat Cees Houmes (D66) el-
lenlange monologen houdt wil 
niet zeggen dat hij beter is dan 
andere raadsleden (niemand zit 
te wachten op mensen die voor-
al zichzelf graag horen praten). 
Het feit dat Kiki Hagen fractie-
voorzitter is van D66 wil niet 
zeggen dat ze echt zelf haar 
teksten voorbereid. De inter-
rupties van juriste Yvonne van 
den Heerik (VVD) waren enkele 
jaren geleden nog wel grappig, 
maar beginnen ook te knagen 
aan haar geloofwaardigheid 
(waarom altijd dat theater, en 
waarom pas tijdens de verga-
dering zo`n slimme opmerking 
maken als alle stukken al vast-
liggen?). Kortom, een gemeen-
teraadsvergadering is een won-
derlijke bijeenkomst, met com-
plexe sociale verhoudingen. En 
het lijkt me erg lastig om daar-
binnen een plek te vinden als 
eenmansfractie.
Het zal Jonathan van Diemen 
nog tegenvallen. Waar hij voor-
heen lid was van een grote frac-
tie, waarbinnen de taken waren 
verdeeld, zal hij nu zelf alle ver-
gaderingen moeten bijwonen 
en alle stukken moeten schrij-
ven.
Hopelijk kan hij dat bolwerken. 
Anders kan hij beter de eer aan 
zichzelf houden en zijn zetel ter 
beschikking stellen aan de par-
tij waar hij zijn raadslidmaat-
schap aan te danken heeft. 
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Expositie Bert van Dijck in 
Dorpscentrum Willisstee
Wilnis - In de maanden december 
2015 tot en met maart 2016 expo-
seert kunstenaar Bert van Dijck in 
de ruimte van Stee-Inn in Dorps-
centrum Willisstee te Wilnis. De heer 
Van Dijck vertelt: “Je kan je op pa-
pier of linnen uitleven en daar vond 
ik als kind en vind ik als 75-jarige 
nog steeds enorme rust en voldoe-
ning in. De uren vliegen voorbij als 
ik met een schilderij bezig ben en 
dan vergeet ik vaak de tijd en dat 
laatste heb ik in redelijke mate als 
gepensioneerde… Heel creatief wa-
ren ook mijn overgrootmoeder (mw. 
Kloppenburg-Versteegh) en mijn 
grootmoeder (mw. J.M.C van Dij-
ck-Kloppenburg) van vaders kant , 
de “Van Dijck” tak van de familie. Zij 
schilderden voornamelijk stillevens 
en bloemen. Mijn overgrootmoe-
der tekende en kleurde handmatig 
voor het door haar in het voormalige 
Nederlands Indië uitgegeven en in 
meerdere talen vertaalde beroemde 
medicinale kruidenboek een bijbe-
horende platenatlas met daarin alle 
planten , bloemen , zaden , vruchten 
, wortels enz. welke gebruikt werden 
voor het bereiden van de inheemse 
medicijnen. Buiten haar olieverf-
schilderijen kon mijn grootmoeder 
bloemen en andere taferelen bor-
duren op een zo kunstige wijze dat 
men niet kon zien wat de “verkeer-

de” of de “goede” kant van het lin-
nen was. Ergens ligt er in onze fami-
liestamboom ook nog een link naar 
de beroemde Vlaamse schilder An-
thonie van Dijck die vooral bekend 
werd door zijn manshoge schilderij-
en van Engelse hof-adel. In Arundel 
(Zuid-Engeland) heb ik er een paar 
van zijn hand mogen aanschouwen 
en dan is het toch vreemd dat je dan 
je “eigen” naam onder die stukken 
ziet staan. Bij mijn schilderijen wil ik 
dat een toeschouwer niet hoeft te 
gissen wat ik aan het doek heb toe-
vertrouwd. Ik vind dat je direct moet 
zien wat iets voorstelt. Ron en Bri-
gitte van “Stee-Inn” in Dorpscen-
trum Willisstee hebben mij de kans 
gegeven om een aantal werken van 
mij aan u te laten zien. Ben hen daar 
zeer dankbaar voor, omdat het voor 
een amateurschilder haast niet mo-
gelijk is om een expositieruimte te 
vinden als je niet bij een schilders 
club bent aangesloten. Als U , bij 
het zien van mijn werk, een leuke 
of mooie afbeelding heeft waarvan 
u altijd al een schilderij wilde heb-
ben, dan is dat misschien mogelijk. 
Ik werk uitsluitend met olieverf of 
acrylverf op doek in diverse afme-
tingen maar niet groter dan b.v. 80 
cm of hooguit 1 mtr. Hangt ook nog 
eens van de afbeelding af. Interesse 
? Neem dan gerust eens contact op.

Accordeonvereniging Con Amore
De Ronde Venen - Op zondag 13 
december a.s. treedt accordeonver-
eniging Con Amore uit Vinkeveen 
op in café restaurant de Eendracht 
in Abcoude.. Dit concert is een zo-
genaamd inloopconcert dat duurt 
van 15.30 tot 16.45 uur. U kunt dus 
gewoon in en uitlopen. De entree is 
gratis ! Dit concert staat in het teken 

van de kerstmarkt die wordt gehou-
den in de Hoogstraat die duurt van 
12.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk wor-
den er ook kerstliedjes gespeeld. 
Speelt u accordeon of heeft u dit 
vroeger gedaan, kom dan zeker 
luisteren.
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij 
ons orkest en dit is een mooie gele-

Actie Servicepunt voor 
Stichting Jongeren Actief
Vinkeveen - Het Servicepunt wo-
nen, welzijn en zorg heeft geduren-
de haar 10e jubileumjaar verschil-
lende acties gevoerd ten behoe-
ve van de Stichting Jongeren Ac-
tief. Het Servicepunt was aanwezig 
op verschillende markten waar be-
zoekers een bijdrage konden done-
ren. Een andere actie was het opha-
len van de emballagebonnen in de 
supermarkten. Onze dank gaat dan 
ook uit naar Albert Heijn in Vinke-
veen en Mijdrecht. Er is een mooi 
bedrag opgehaald voor Stichting 
Jongeren Actief. De penningmees-
ter heeft dit bedrag in ontvangst 
mogen nemen op het Servicepunt in 
Vinkeveen. Deze stichting laat daar-
van kinderen van ouders met een 
minimum inkomen gratis sporten. 
Denkt u dat u in aanmerking komt 
voor vergoeding door Stichting Jon-
geren Actief, laat u daarover dan in-
formeren op het Servicepunt.

De Ronde Venen - Op woensdag 30 
december a.s. wordt in de Dorpskerk 
aan het Kerkplein 45 te Abcoude een 
bijzonder oudejaarsconcert gege-
ven door Hugo van der Meij en Jan 
Rozendaal, twee jonge enthousias-
te musici, virtuozen op toetsen. Hugo 
en Jan willen ons muzikale verrassin-
gen bezorgen! Naast muzikale hoog-
tepunten is er ook samenzang. Hugo 
en Jan hebben onlangs een cd op-

Oudejaarsconcert in de 
Dorpskerk te Abcoude

Vinkeveen – Aanstaande zater-
dag 12 december worden de laatste 
biertjes getapt in de huidige kanti-
ne van SV Hertha in Vinkeveen. Na 
44 jaar trouwe dienst gaat de ‘ou-
de’ kantine plaatsmaken voor de 
broodnodige kleedkamers en rond 
half januari zal de mooie nieuwe 
kantine worden geopend. Eenieder 
die nieuwsgierig is naar de bouw-
werkzaamheden, of voor de aller-
laatste keer een lekker pilsje, wijn-
tje of frisje wil komen drinken is van 
harte welkom in de Hertha kantine, 
waar zoveel mooie en gezellige mo-
menten zijn gedeeld. Hertha zorgt 
voor een bijpassend hapje en gezel-
lige meezingers en u voor de ‘ouwe 
koeien’ en hilarische anekdotes! Ie-
dereen is welkom aanstaande zater-
dag 12 december vanaf 20.00 uur bij 
SV Hertha. 

Het laatste 
rondje in de 

‘oude’ kantine

genomen, uiteraard is deze dan ook 
verkrijgbaar in de kerk. Een spranke-
lend concert zal het zeker worden op 
het fraaie orgel en de mooie vleugel 
in deze Dorpskerk. Het oudejaars-
concert begint om 20.00 uur. We ver-
wachten een grote opkomst! De toe-
gang vrij, maar is er na afloop wel ge-
legenheid voor een vrije gift. Ieder-
een is van harte welkom! Verdere in-
fo: www.zingenenzo.com

genheid om met ons kennis te ma-
ken. Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn om naar het concert te 
komen maar wel interesse hebben 
om bij ons orkest te komen spelen, 
dan is het ook mogelijk een repeti-
tie-avond bij te wonen op dinsdag-
avond in basisschool De Schakel te 
Vinkeveen.
Als u meer informatie over “Con 
Amore” of het concert wenst, kunt u 
ook de website bezoeken op www.
vavconamore.nl. U kunt ook telefo-
nisch contact opnemen met de heer 
H. van Beek .Telefoon 0297 264071.
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Opening nieuwe stand-
plaats van Kleur is Kracht
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
3 december is de praktijkruimte 
“Kleur is kracht” officieel in gebruik 
genomen door Astrid van Zelst. Met 
een mooie speech vertelde ze over 
hoe ze terecht is gekomen in de Bo-
venboog en hoe blij ze is met alle 
samenwerkingspartners die ze daar 
kan treffen. Het oude schoollokaal 
is nu een prachtige praktijkruimte 
geworden voor kunstzinnige thera-
pie en beeldende coaching. De dag 
na de opening was een open dag 
waarbij de mensen meteen konden 
ervaren wat kleur en kunst met je 

kan doen. Mocht u deze open dag 
gemist hebben, neemt u dan con-
tact op met Astrid van Zelst. Met al-
le plezier vertelt zij over de mogelijk-
heden die Kleur is kracht kan bie-
den. Kleur is Kracht | Praktijk voor 
kunstzinnige therapie en beeldende 
coaching. 
Praktijkadres: De Bovenboog 1e 
etage, Johan de Wittlaan 83, 1421 
XB Uithoorn, mob. 06-14904491. 
Postadres: Fermoor 72, 1423 ED Uit-
hoorn, tel. 0297-540352, mob. 06-
14904491. info@kleuriskracht.nl, 
www.kleuriskracht.nl

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Half november 2015 heeft 
Microsoft de eerste grote update 
voor Windows versie 10 voor pc’s 
en tablets uitgestuurd. In die up-
date zitten verbeteringen en nieu-
we stuurprogramma’s voor randap-
paratuur. Reden voor veel mensen 
om alsnog Windows 10 te instal-
leren en reden voor SeniorWeb De 
Ronde Venen het cursusprogram-
ma in Mijdrecht en Uithoorn aan te 
passen. 

Cursussen in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Windows 10: Acht donderdagoch-
tenden van 10 tot 12 te beginnen 
op 14 januari en acht woensdag-
ochtenden te beginnen op 16 maart. 
Bestandsbeheer: Vier maandagoch-
tenden te beginnen op 25 januari 
2015 en vier donderdagochtenden 
te beginnen op 7 april. Picasa (digi-
tale fotobewerking): Zes maandag-
ochtenden te beginnen op 7 maart. 

Workshops in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Internetbankieren (Rabo). Elke laat-
ste vrijdag van de maand van 10 tot 
12. Tablets: Woensdagmorgen 20 ja-

nuari van 10 tot 12 en dinsdagmor-
gen 23 februari ook van 10.00 tot 
12.00 uur. Daarnaast organiseert 
de bibliotheek elke laatste maan-
dag van de maand ’s middags van 
2 tot 4 een tabletcafé waar geïnte-
resseerden met elkaar ervaringen 
kunnen uitwisselen. Seniorweb as-
sisteert daarbij. 

Cursussen in Uithoorn 
in het Buurtnest
Windows 10: Acht maandagmidda-
gen van 2 tot 4 te beginnen 11 ja-
nuari en acht donderdagmiddagen 
te beginnen 24 maart. Bestandsbe-
heer: Vier dinsdagochtenden van 10 
tot 12 te beginnen 8 maart. 

Hulp bij computerproblemen
Elke maandag- en woensdagmid-
dag om 14.00 uur staan onze vrij-
willigers in de bibliotheek weer voor 
u klaar om te helpen uw computer-
problemen op te lossen. Wordt het 
later bel dan 06 2066 6738 om te 
zien of er nog helpers aanwezig zijn. 
Voor aanmelden en informatie 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een 
emailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. 

Amstel Blazers Collectief 
geeft kerstconcert
De Hoef - Zoals u onlangs in deze 
krant heeft kunnen lezen, speelt het 
Amstel Blazers Collectief a.s. zon-
dag 13 december om 11.50 uur tij-
dens de kerstmarkt in de kerk in De 
Hoef. De toegang is gratis. Dit wilt u 
toch niet missen? Om de kerstsfeer 
te verhogen zal het ensemble, on-
der leiding van Richard Wortel, tij-
dens dit sfeervolle kerstconcert be-
kende, maar ook verrassende kerst-
nummers ten gehore brengen. 
Komt u gezellig luisteren en kijken?
Ook op 20 december a.s. kunt u ko-

men genieten van de kerstnum-
mers. Tijdens de eindejaarsactivi-
teiten van het Buurtbeheer Zijdel-
waard in het winkelcentrum Zijdel-
waard geeft het Amstel Blazers Col-
lectief daar om 14.30 uur en 15.30 
uur een kerstconcert. 
Voor het komende jaar staan al een 
aantal leuke concerten gepland met 
nieuw repertoire. Houd u hiervoor 
de website (www.amstelblazerscol-
lectief.nl of facebookpagina (www.
facebook.com / AmstelBlazersCol-
lectief) in de gaten.

Kerst inluiden met Franz 
Lisztkamerkoor
Regio – Op 13 december om 14.30 
uur in de Thamerkerk aan de Am-
stel luidt het Franz Liszt Kamerkoor 
Kerst in met een kleurrijk kerstcon-
cert. Dirigent is Eric Jan Joosse, so-
listen op het orgel en op hobo zijn 
Cees van der Poel en Gerlieke Aart-
sen. Advents- en kerstmuziek van 
J.S. Bach, Telemann, Zipoli, Koda-
ly, Holst, Berlioz en Adam komt tot 
klinken.
Het koor zingt ook enkele bewer-
kingen van bekende kerstliederen 
van Eric Jan Joosse zelf. Ter afslui-

ting van het concert is er samen-
zang met ‘O come all ye faithful’. Het 
is het vierde concert van de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn) van dit seizoen.
Meer info is te vinden op de websi-
tes: www.scau.nl en www.franzliszt-
kamerkoor.nl Koop kaarten à 12 eu-
ro, jongeren onder de zestien jaar 
betalen slechts 6 euro.
Voorverkoop bij de boekhandels 
Bruna (winkelcentrum Amstelplein) 
en Ten Hoope. Vanaf 14.00 uur zijn 
er ook kaarten te koop aan de zaal.

Mijdrecht - Claudia Sollard, op-
richter en eigenaresse van Slim-
ness, praktijk voor lichaamsgewicht 
en beweging, is voornemens haar 
vleugels uit te slaan. De in de re-
gio bekende gewichtsconsulent en 
bewegingscoach viert komend jaar 
haar vijfjarig bestaan. Wat niet weg-
neemt dat zij gewoon doorgaat met 
mensen te adviseren en te begelei-
den die willen afvallen. Behoort ‘af-
vallen’ tot een van uw goede voor-
nemens dit jaar, dan kunt u dat bij 
Slimness doen. De eerste lessen 
‘afvallen in groepsverband’, waar-
in plaats is voor maximaal 12 per-
sonen, beginnen op 13 januari 2016 
en er is nog plek! Claudia heeft in de 
achterliggende jaren talloze men-
sen met overgewicht met succes 
kunnen helpen aan een lichaam dat 
meer in proporties is, een gezon-
der gevoel geeft en waarin men zich 
happy voelt. Claudia doet dat door 
gezonde voeding te propageren en 

combinatie met beweging op maat. 
Zij gebruikt voeding en levensmid-
delen die men overal bij de super-
markt kan kopen en schrijft daar-
mee haar eigen recepten. Geen di-
eten en dure preparaten of bijzon-
der middelen om af te vallen. Inte-
gendeel, juist heel laagdrempelig. 
Haar cliënten roemen haar om de 
eenvoudige methodiek en begrijpe-
lijke manier waarmee je kunt afval-
len, maar vooral ook om de uitste-
kende begeleiding waarin zij ‘strin-
gente regels’ hanteert in het belang 
van haar cliënten.

Startpunt franchising
“Juist omdat er steeds meer men-
sen in de regio zijn die bij Slimness 
iets aan hun gewicht gaan doen en 
een gezonde levensstijl erop na wil-
len houden, is het misschien tijd om 
mijn ideeën ook buiten de regio De 
Ronde Venen gestalte te geven. De 
viering van mijn eerste lustrum zie ik 

daarvoor als een mooi startpunt. Ik 
heb vergaande plannen om er een 
franchise organisatie van te ma-
ken. Dan kunnen in de verschillen-
de dorpen en steden ergens anders 
in het land ondernemers onder de 
naam Slimness in hun eigen prak-
tijkruimte mensen met overgewicht 
begeleiden en adviseren,” vertelt 
een ambitieuze Claudia die er met-
een aan toevoegt dat zij met haar 
vestiging gewoon in Mijdrecht ac-
tief blijft. “En verder wil ik mijn me-
thoden, voedingsadviezen en bijbe-
horende bewegingsprogramma’s in 
boekvorm uitbrengen. Dat wil ik al-
lemaal komend jaar proberen te re-
aliseren.”

Eerst een training
Claudia stelt wel eisen aan franchi-
sers die onder de naam Slimness 
zelfstandig de methode en werkwij-
ze gaan uitdragen. Ze heeft daar-
voor een complete map met infor-
matie aangelegd. Zo moet de lo-
catie goed bereikbaar en er moet 
ook enige vorm van privacy zijn. De 
kleur wit fungeert als basis voor het 
interieur en ook de kleding van de 
consulent(e) moet passen bij de uit-
straling van Slimness. Een diploma 
gewichtsconsulent is vereist en de 
gewichtsconsulenten moeten bo-
vendien aangesloten zijn bij Be-
roepsvereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland (BGN). Ze heeft 
ook adviezen voor haar toekomsti-
ge franchisers hoe die zich bekend 
moeten maken door middel van ad-
verteren in de media, zich via Face-
book en Twitter in de markt dienen 
te zetten, hoe je het moet aanpak-
ken en wat je wel en niet moet heb-
ben in je praktijkruimte enzovoort. 
De toekomstige franchisers krijgen 
van haar sowieso eerst een training,

In korte tijd succesvol afvallen
In haar voedingspatronen en be-
geleiding gaat Claudia zeer precies 
te werk. Met haar methode vielen 

Gewichtsconsulent 
Slimness slaat vleugels uit

sommige van haar cliënten in tien 
weken tijd 15 kilo af. En dat zonder 
al te veel moeite en geen honger-
gevoel te hebben! Enkelen in totaal 
50 kilo, maar wel gemeten over een 
langere periode. Verstandige keu-
zes in voeding en beweging liggen 
daaraan ten grondslag. Wie zich 
daarvan wil overtuigen kan voor-
beelden in de vorm van foto’s ‘voor 
en na het afvallen’ van haar cliënten 
zien op de website www.slimness.
nl. Overigens gebeurt dat niet au-
tomatisch. Wie momenteel bij Slim-
ness in consult is wordt netjes ge-
vraagd of men daar bezwaar tegen 
heeft. Wilt u liever niet, dan worden 
er geen foto’s gemaakt en getoond.
Degenen die al langere tijd worste-
len met overgewicht en er zelf al het 
nodige aan hebben gedaan, maar 
het niet heeft geholpen, kunnen 
Claudia om raad vragen. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden, zoals in-
dividueel, met z’n tweeën afvallen of 
in groepsverband. Slimness is aan-
gesloten bij de BGN (Beroepsver-
eniging Gewichtsconsulenten Ne-
derland). Dit houdt in dat de kos-
ten van het consult door meerde-
re zorgverzekeraars vergoedt wor-
den in de aanvullende pakketten. 
Ook bedrijven kunnen bij Claudia 
terecht om hun aanbod in de be-
drijfskantine te laten ‘doorlichten’ of 
dit voldoet aan de regels van gezon-
de voeding dan wel dit gevarieerder 
te maken. Wilt u eigenlijk meer be-
wegen maar lukt het niet helemaal 
om dat zelf te doen? Dan kunt u ook 
bij Claudia terecht. Zij geeft advies 
over welke sport/beweging het bes-
te bij u past in uw specifieke om-
standigheid Veel informatie over de 
werkwijze om af te vallen, gezonde 
voeding en bewegen vindt u op de 
website van Claudia (www.slimness.
nl) waar u zich ook kunt aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Tevens is er een 
contactformulier waarbij u zich kunt 
opgeven voor een eerste (gratis) 
consult (kennismakingsgesprek). U 
vindt hier ook de verschillende ta-
rieven voor de consulten en advie-
zen. Wilt u liever een persoonlijk 
contact en een afspraak maken? Bel 
Claudia Sollard op 0297-765027 of 
stuur een e-mail: info@slimness.nl.  
Slimness is gevestigd op Bozenho-
ven 19 in Mijdrecht.

Kerstshow Jan Makkes in 
Velserbroek
Regio – Van zaterdag 12 december 
tot en met zondag 3 januari kunnen 
kunstliefhebbers in Museumboer-
derij Jan Makkes te Velserbroek 
weer genieten van een wereld vol 
kleur op een unieke locatie. Aan de 
hand van veel eerder niet getoond 
werk krijgt de bezoeker een goe-
de indruk van het talent, het unieke 
kleurgebruik en de mens Jan Mak-
kes. Ongeveer 100 schilderijen, pas-
tels, tekeningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende ruim-
tes in de Museumboerderij die spe-
ciaal hiervoor in kerstsfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzonde-
re kleurgebruik. Op de kerstshow is 
te zien dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd. 
Als er ergens werd gebouwd was 
Makkes er vaak bij om er tekenin-
gen of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse als inter-
nationale onderwerpen zijn te zien 
op zijn schilderijen. 

Jan Makkes was meer dan een kun-
stenaar: door zijn contacten met 
wereldleiders die hem om zijn werk 
bewonderden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vrede. ,,Zijn 
leven was wonderlijk, maar zijn werk 
nog meer’’, vertelt zijn weduwe El-
ly Makkes. In de eeuwenoude mu-
seumboerderij waar Jan Makkes ja-
ren woonde en werkte zijn veel fo-
to’s van deze bijzondere kunste-
naar te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Elly vertelt graag over 

Jan en geeft samen met anderen 
rondleidingen door de eeuwenoude 
boerderij, die zowel binnen als bui-
ten een plaatje is. Uiteraard is het 
aanwezige werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige fotoboek 
over zijn leven. 
Wie een bezoek aan de museum-
boerderij wil brengen is van 12 de-
cember 2015 tot en met 3 janua-
ri 2016 welkom, dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur aan Hofgeester-
weg 22a in Velserbroek. Buiten de-
ze tijden is men na telefonische af-
spraak welkom, bel hiervoor met 
023-5376227. Parkeren kan op 100 
meter afstand van de boerderij bij 
voetbalvereniging VSV aan de Hof-
geesterweg. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Amstel aquaduct dicht 
voor onderhoud
Vervolg van de voorpagina.

Die zijn niet alleen nodig voor pre-
ventief onderhoud, zoals het was-
sen van de wanden en het reinigen 
van de wegmarkeringen, maar ook 
voor inspecties en testen, zoals con-
troles op veiligheidsmiddelen. Om 
het verkeer zo min mogelijk te hin-
deren worden de onderhoudswerk-
zaamheden daarom in de avond- en 
nachtelijke uren uitgevoerd.

Ver omrijden
Vanzelfsprekend is onderhoud 
van de kunstwerken als het Am-
stel aquaduct en de Waterwolftun-

nel in de N201 op zijn tijd noodza-
kelijk voor een veilige verkeersaf-
wikkeling. Maar het is opvallend dat 
het hier toch wel erg vaak aan de or-
de is. Dat zal zijn redenen wel heb-
ben. Nu is dat nog geen probleem 
omdat het verkeer langs een relatief 
korte route kan worden omgeleid. 
Bij onderhoud aan de Waterwolftun-
nel zijn er sowieso voldoende om-
leidingsmogelijkheden. En in dit ge-
val kan men zijn weg via het Amstel 
aquaduct gewoon vervolgen. In om-
gekeerde richting moet dit ook geen 
probleem zijn. Iets anders wordt het 
als het Amstel aquaduct wordt afge-
sloten vanwege onderhoud of een 

calamiteit en de gemeente Uithoorn 
geen doorgaand verkeer over de 
Irenebrug meer toestaat. Dat gaat 
een keer gebeuren bij uitvoering van 
de plannen zoals die er nu liggen. 
In dat geval is het verkeer dat rijdt 
op de N201 vanuit De Ronde Venen 
verplicht om echt behoorlijk ver om 
te rijden. Bij de kruising Tienboeren-
weg via de Ringdijk 2e Bedijking, 
Nieuwveen en Vrouwenakker, over 
de N231/Noord-Zuid route naar de 
N196/kruising Legmeerdijk en ver-
volgens verder naar de N201. Want 
ook via De Kwakel is geen optie. In 
omgekeerde richting is dit eveneens 
de aangewezen route. Uithoorn zou 

niet blij zijn als al dat verkeer weer 
over het oude tracé rijdt naar het 
centrum, om vervolgens via de Laan 
van Meerwijk naar de Amsteldijk-
Zuid te rijden richting Vrouwenak-
ker en Nieuwveen. Dat allemaal is 
een behoorlijk eind om als je een 
bestemming hebt die ligt in een van 
de woonkernen in De Ronde Venen 
of verder wilt naar de A2. Het we-
ren van doorgaand verkeer over de 
Irenebrug heeft dus ook dit als con-
sequentie!. Behalve bij calamiteiten 
overdag zal het doorgaans wel mee-
vallen met de verkeersstroom omdat 
het onderhoud veelal in de nach-
telijk uren wordt gedaan. Maar wie 
wel eens in de late uurtjes over de 
N201 rijdt zal zien hoeveel verkeer er 
nog in beide richtingen rijdt op die 
tijdstippen. En dat moet dan alle-
maal (ver) omrijden, in het minst ge-
wenste geval door of in de buurt van 
woonwijken. Er zijn in dit geval wei-
nig andere alternatieven.

Open avond 
trainingsbureau HSS
Vinkeveen - Maandag 14 decem-
ber organiseert het trainingsbureau 
Hink-Stap–Sprong (HSS) een open 
avond op de locatie ‘Drukte van be-
lang’. Dat is op de benedenverdie-
ping in het nieuwe appartementen-
complex (Maria Oord) aan de He-
renweg 63E te Vinkeveen. Tijdens 
deze avond geven Mieneke Vaas en 
Laura Passet een presentatie over 
hun trainingsaanbod. Trainingsbu-
reau HSS biedt laagdrempelige trai-
ningen aan op het gebied van op-
voeding en persoonlijke ontwikke-
ling. Via een presentatie tijdens de 
Open avond willen zij de bezoekers 
informeren en inspireren met hun 
visie op dit onderwerp. Tevens kun-
nen belangstellenden zich op deze 
avond inschrijven voor een cursus 
die hen aanspreekt. Het trainings-
bureau wil iedereen die dat wil aan-
zetten om in beweging te komen 

teneinde zich zelf verder te ontwik-
kelen. De open avond begint om 
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Na afloop is er volop gelegenheid 
om met een drankje en een hapje 
na te praten. Het trainingsbureau 
heeft ook een aanbod voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 
jaar. Het programma daarvoor ligt 
op deze avond voor belangstellen-
den ter inzage. De avond is vooral 
geschikt voor volwassenen die zich 
op een laagdrempelige manier ver-
der willen ontwikkelen op persoon-
lijk gebied én voor degenen die zoe-
kende zijn voor hun kind dat dreigt 
vast te lopen en/of een boost no-
dig heeft. U kunt zich opgeven via:  
mieneke@isjetalentalbekend.nl of 
via lpasset@xs4all.nl. U ontvangt 
dan al direct geheel gratis het E-
book ‘De kracht van je talent’. U 
bent van harte welkom.
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Sinterklaasfeest
bij de OBS Eendracht 
en Hofl andschool
Mijdrecht - Al jaren vieren de twee scho-
len uit het complex het sinterklaasfeest ge-
zamenlijk. Donderdag 3 december was het 
weer zo ver. Alle kinderen stonden om 8.30 
uur op het schoolplein om  Sinterklaas en 
zijn Pieten te begroeten. Dit jaar moesten de 
kinderen wat langer geduld hebben omdat 
de auto van Sinterklaas onderweg kapot was 

gegaan. Gelukkig kwam de ANWB en sleep-
te de auto het schoolplein op. Nadat Sinter-
klaas een rondje had gelopen ging het feest 
binnen verder. De speelzaal was omgetoverd 
tot rommelzolder van Piet en alle groepen 1 
t/m 5 mochten op visite komen. De kinde-
ren zijn goed verwend en waren heel blij met 
hun cadeaus.

Sint wil
Twistvliedschool kopen
Mijdrecht - Op 4 december 
stonden de kinderen van de 
Twistvliedschool vol verwach-
ting te wachten op de komst van 
Sint en zijn Pieten. Tot hun gro-
te verbazing kwam er een ver-
huiswagen van P.A. van Rooyen/
Topmovers aan. Toen de deuren 
van de verhuiswagen open gin-
gen, rolden Sint en zijn Pieten 
uit de wagen. Had Sint het dan 
toch niet begrepen?

De afgelopen dagen werden er 
op school verhuisdozen gevon-
den. Op een gegeven moment 
hing er een bord dat de school 
aangekocht was door Sint.nl. 
En bleek er al een start gemaakt 
te zijn met de verhuizing. Over-
al ingepakte dozen, meubels op 
elkaar gestapeld klaar om te 
verhuizen én stonden er spul-
len buiten. In een brief heb-
ben de kinderen laten weten 

dat Sinterklaas zich heeft ver-
gist, want we gaan pas het ein-
de van dit schooljaar verhuizen. 
Waarschijnlijk was deze brief 
niet aangekomen, anders was 
de Sint vast niet met een ver-
huiswagen gekomen. Gelukkig 
kon de Sint om deze verwarring 
lachen. Nu hij er toch was, be-
sloot hij om z’n verjaardag ge-
zellig met de kinderen van de 
Twistvliedschool te vieren.

Sint met zijn Pieten in de speelzaal
Sint spreekt de kinderen toe

Sint met zijn Pieten worden feestelijk onthaald

Sint met zijn Pieten

Sint heeft zijn verhyisdozen al klaar] staan!
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Korenfestival 
“BeKOORlijk Aboude”

Regio - Koren uit de regio: op-
gelet!! Op 28 mei 2016 vieren we 
ons eerste lustrum! 
Voor de 5e keer zal er een koren-
festival plaatsvinden in Abcoude 
waaraan ook uw koor kan deel-
nemen. Zingen in de Dorpskerk 
van Abcoude is een ervaring die 
je niet wilt missen. De akoestiek 
in de kerk is prachtig. Iedereen 
die al eerder deel uitmaakte van 
dit korenfestival weet hoe heerlijk 
het is om er te zingen. Een aan-
tal koren hebben zich al aange-
meld om mee te doen, maar hoe 
meer koren, hoe meer vreugd! De 
koren die eerder meededen kun-
nen daarvan meepraten! Dit fes-
tival biedt u de gelegenheid an-
dere koren te horen, inspiratie op 

te doen en nieuw repertoire te le-
ren kennen. Mocht uw koor wil-
len deelnemen, dan kan dat zo-
lang er nog plaats is. U kunt uw 
koor nu aanmelden bij Louise van 
Schalkwijk (zie onder voor con-
tactgegevens). De kosten om 
mee te mogen doen (2,-p/p) kun-
nen u de kop niet kosten, boven-
dien krijgt iedere deelnemer zelfs 
een kop koffie aangeboden in de 
inzingruimte! De opzet is gezellig-
heid, voor elkaar en publiek zin-
gen en vooral genieten van de 
prachtige akoestiek in de Dorps-
kerk. Zaterdagmiddag 28 mei 
2016 vanaf ±10.30 uur tot ±17.00 
uur. Aanmelden en informatie: 
bekoorlijkabcoude08@gmail.com 
of 0294-284625

Kerstshow Rudolph van 
Veen in Crown Theater
Regio - De bekendste televisie kok 
komt met zijn spectaculaire kerst-
show naar Aalsmeer. Het is de laat-
ste van zijn sfeervolle, swingende 
en culinaire tour door Nederland 
waarin één ding centraal staat; ‘Wat 
eten we met Kerst?’ In diverse inter-
views geeft Rudolph aan dat deze 
twee uur durende liveshow mensen 
kerst-klaar moet maken.
“Ik geef inspirerende en goed maak-
bare recepten zonder al te moeilij-
ke ingrediënten. Je zit er heel dicht-
bij in het theater. Kunt het ruiken en 
soms proeven. Ik neem mijn gehele 
keukeninventaris mee in een grote 
vrachtwagen en u kunt relaxt ach-
teroverzitten, maar ook meedoen. 
Ik geef levendige voorbeelden en 
laat iedere handeling zien. Ieder-
een houdt toch van lekker eten en 
drinken? Deze show is daarom voor 
iedereen, niet alleen koks of hob-
by koks, nee, de hele familie is wel-
kom.” Aan de hand van anekdo-
tes, filmbeelden en muziek zal Ru-
dolph kookdemonstraties geven. En 
dat doet hij niet alleen. Hij wordt bij-
gestaan door collega kok Bianca 
Janssen van 24Kitchen, de muzika-
le omlijsting is in handen van Barba-
ra Straathof, bekend geworden van 
The Voice of Holland, en er is live 
kerstmuziek. Rudolph heeft zin om 
naar Aalsmeer te komen: “Ik werk 
het liefst met versproducten en zie 
altijd graag verse bloemen op ta-
fel. Verleiden kan niet zonder ver-
sieren, dus wat is nu een prachtig 
gedekte eettafel zonder een mooie 
bos bloemen uit Aalsmeer? Of, in dit 
geval, mooie kerstdecoraties. Voor 
mij mag het elke dag kerstmis zijn; 
Er is geen gezelliger feest dan kerst. 
De voorpret begint al in november, 
met kerstliedjes die overuren draai-
en in een huis ruikend naar een mix 
van dennennaalden en versgebak-
ken koekjes. Hoogtepunten van de-
ze periode zijn natuurlijk de kerst-
diners. Een goede voorbereiding en 
de hulp van anderen blijken elk jaar 
weer de oplossing te zijn om de ba-
lans te vinden tussen een mooi me-
nu en voldoende rust om gezellig 

samen aan tafel te zitten. Daarom 
heb ik me met hart en ziel gestort 
op het maken van een kerstkook-
boek die na de theatershow te koop 
zal zijn, gesigneerd door mij.” 

Rudolph & Oevers-arrangement
De theatershow ‘Rudolphs Christ-
mas’ wordt gespeeld op woensdag 
23 december om 20:00 uur en er zijn 
nog kaartjes a 31 euro vijftig. Ook 
kunnen er nog kaarten gewonnen 
worden op Radio Aalsmeer, luis-
ter dan aanstaande vrijdag naar het 
Vrijdagavondcafé van Ron Leegwa-
ter vanaf 21:00 uur. Hij had een leuk 
interview met Rudolph van Veen. 
Er zijn ook diverse arrangementen. 
Kijk hiervoor op www.crownthea-
teraalsmeer.nl, telefonisch 0900-
1353 en via de volgende verkoop-
punten: Espago (Ophelialaan 105 te 
Aalsmeer), Boekhuis (Zijdstraat 12 
te Aalsmeer), Primera (Poldermees-
terplein), Ten Hoope (Winkelcen-
trum Zijdelwaard, Uithoorn), Mars-
kramer (Kudelstaart) en Gemaks-
winkel (Leimuiden). Door een bij-
zondere samenwerking met Bras-
serie-Café Oevers in Kudelstaart is 
er echter ook een leuk arrangement 
ontstaan; Voorafgaand aan de the-
atershow kan daar namelijk geno-
ten worden van een speciaal drie-
gangen theatermenu, Gemaakt uit 
het kerstkookboek van Rudolph! U 
komt dan meteen in de sfeer van de 
kerstshow. De aanvang is 17:00 uur 
en om 20:00 uur schuift u aan bij 
Rudolph’s Christmas in Crown The-
ater Aalsmeer. Dit arrangement kost 
u 59 euro vijftig. Het Rudolph & Oe-
vers arrangement staat tot en met 
22 december ook iedere dag op de 
kaart bij Oevers voor 29 euro vijftig. 
Los theaterkaartje bij Oevers is der-
tig euro. Rudolph van Veen tot slot: 
“Het zou natuurlijk leuk zijn als ie-
dereen naar Rudolph’s Christmas 
komt, zodat je de kerstsfeer vast 
kunt opsnuiven en je op een leu-
ke manier kunt voorbereiden op de 
feestdagen. Een culinaire groet en 
graag tot ziens in het theater!” 
Door Miranda Gommans

Expositie “landscapes en 
monuments”
Wilnis - In het weekend van 12 en 
13 december aanstaande is Art-Ga-
lerie “Boven Verwachting” in Wil-
nis geopend met een kunstweekend 
van 2 zwagers. Sjaak Stroomer en 
Ton Bocxe hebben een mooie col-
lectie kunst voor u in petto zodat el-
ke kunstliefhebber aan zijn trekken 
komt. Sjaak tekent hoofdzakelijk 
landschappen en gebouwen, meest-
al monumentale panden. Het zijn 
krachtige tekeningen in detail aan 

het papier toevertrouwt. De funda-
menten van Sjaak liggen als art-di-
rector in de grafische sector, zijn op-
leiding heeft hij bij de Rietveld Aca-
demie gevolgd. Ton als galeriehou-
der en gastheer organiseert hiermee 
alweer de 20-ste editie “Kunstweek-
end”. U bent beide dagen van har-
te welkom op het adres: Herenweg 
298a. De openingstijden zijn bei-
de dagen van 11.00 tot en met 17.00 
uur. www.tonbocxeart.com

Voedselbank actie in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Voedselbank De 
Ronde Venen organiseert op zater-
dag 12 december a.s. een gelijktij-
dige winkelactie bij de supermark-
ten AH Leicester Mijdrecht en Jum-
bo Vinkeveen. Doel van deze acties 
is om het winkelend publiek de ge-
legenheid te bieden om voedsel 
te doneren door in de supermarkt 
een keuze te maken uit een selec-
tie van producten, deze af te reke-
nen bij de kassa met de eigen bood-
schappen en het product vervolgens 
over te dragen aan het actieteam 
van de Voedselbank. AH Leices-
ter Mijdrecht en Jumbo Vinkeveen 
- van huis uit al trouwe ondersteu-
ners van de Voedselbank - dragen 
op een fantastische wijze bij door 
aan elke drie gedoneerde produc-
ten een vierde product toe te voe-

gen! De Voedselbank probeert el-
ke week weer het voedselpakket zo 
evenwichtig mogelijk samen te stel-
len door de voedingswaarde van de 
afzonderlijke producten in het pak-
ket zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. De voedselbank is echter 
afhankelijk van diverse aanvoerka-
nalen waarbij niet altijd te voorspel-
len valt wat voor type producten er 
worden aangevoerd. Het grote voor-
deel van deze winkelactie is dus dat 
je als donateur zeker weet dat het 
gekozen product heel goed aan-
sluit bij de gewenste samenstelling 
van het voedselpakket. De inzamel-
teams zijn samengesteld uit vrijwilli-
gers van Lions Mijdrecht en Vinke-
veen, de kerken in De Ronde Venen 
en de Voedselbank De Ronde Venen. 
De acties lopen van 9.00–16.00 uur.

Woonadviescommisie 
is er voor
De Ronde Venen - Bent u mis-
schien één van de gelukkigen die 
binnenkort een woning koopt of 
huurt in Vinkeveld, De Maricken of 
Land van Winkel? Dan zult u het fijn 
vinden dat de Woonadviescommis-
sie De Ronde Venen u terzijde kan 
staan met een gratis advies over uw 
nieuwe woning. 

De Woonadviescommissie De Ron-
de Venen zet zich in voor de prak-
tische bruikbaarheid van de woning 
en de wijk. Het gaat daarbij niet zo-
zeer om de techniek, maar om za-
ken als een logische en praktische 
indeling van een huis, voldoende 
ruimte, goed schoon te maken en 
te openen ramen en praktische in-
stallaties. 

Top 5 Knelpunten Woningen
1.  Afmetingen
2.  Indeling
3.  Berging en bergruimte
4. Toegankelijkheid/doorgankelijk-

heid deuren
5. Installatie

Niet levensloopgeschikt
Zoals u weet moeten de mensen 
thuis blijven wonen, verzorgingshui-
zen zijn er niet of nauwelijks meer. 
Veel nieuwbouwwoningen worden 
gerealiseerd met kleine en smalle 
ruimten. Met name de entree en hal 
zijn aan de krappe kant, maar ook 
slaapkamer(s), de gang of overloop 
en sanitaire ruimten zijn niet royaal 

te noemen. Veel commissies mel-
den dat woningen daardoor niet le-
vensloopgeschikt zijn. Terwijl er wel 
nieuwe wetten worden ingevoerd 
waardoor bewoners langer thuis 
moeten blijven wonen en thuis ook 
hulp moeten kunnen krijgen. 

Onhandig 
Wandcontactdozen en radiatoren 
die onhandig geplaatst zijn, beper-
ken de indeling- en gebruiksmoge-
lijkheden van de woning. Een stop-
contact midden op de muur zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat men die grote 
kast niet meer kwijt kan. 

Te weinig bergruimte
Ook de aanwezige bergruimte is 
vaak minimaal of wordt in ruimte 
beperkt door de plaatsing van in-
stallaties ten behoeve van warmte, 
warm water en ventilatie. Hierdoor 
kunnen bewoners hulpmiddelen als 
een rollator moeilijk kwijt. Maar niet 
alleen ouderen hebben hinder van 
de beperkte ruimte. Er is ook (te) 
weinig plaats voor kinderwagens, 
tuinmeubilair, kerstartikelen en ski-
spullen enzovoorts. 

Momenteel bestaat onze Woonad-
viescommissie uit 5 personen maar 
er is nog ruimte voor een enthou-
siaste vrijwilliger met interesse voor 
bouwen en wonen. Geïnteresseerd? 
Meld u aan door een mail te stu-
ren naar wac-derondevenen@hot-
mail.com.

Gezocht vrijwillige 
gastheer/gastvrouw
Mijdrecht - De Bibliotheek is een 
belangrijke ontmoetingsplek waar 
iedereen zich thuis kan voelen. Vol-
wassenen en kinderen lezen, spe-
len, leren, ontmoeten en werken 
in de Bibliotheek. De Bibliotheek 
is van en voor iedereen en positi-
oneert zich daarmee midden in de 
samenleving.
We bieden klanten aantrekkelijke 
abonnementen, waarmee zij niet al-
leen in de lokale Bibliotheek kunnen 
lenen, maar ook regionaal, provinci-
aal of landelijk. Verder biedt de Bi-
bliotheek via website en apps 24 uur 
per dag, 7 dagen online service. 
Voor de Bibliotheek Mijdrecht zijn 
wij op zoek naar een gastvrouw/
gastheer op vrijwillige basis. 

Wat gaat u doen?
U ontvangt klanten en zorgt dat ze 
zich welkom voelen. U helpt klanten 
met de zelfbedieningsapparatuur en 
beantwoordt vragen rondom het uit-
leenproces. U zorgt voor een gast-
vrije sfeer in de Bibliotheek en wijst 
klanten de weg in de Bibliotheek.

Wat brengt u mee?
U bent enthousiast, hebt een posi-
tieve instelling en kunt goed samen-
werken. U legt gemakkelijk contact 
en staat open voor anderen. U hebt 
affiniteit met de Bibliotheek en u 
kunt zich daar een tot twee dagde-
len per week voor inzetten. U bent 
digitaal vaardig. En u bent bereid 
deel te nemen aan scholing.

Wat bieden wij
Een dynamische werkomgeving 
waarin u veel mensen ontmoet, 
werkt met de nieuwste media en be-
kend raakt met zeer uiteenlopende 
onderwerpen. U wordt betrokken bij 
relevant teamoverleg en krijgt een 
gratis bibliotheekabonnement. Wij 
zorgen voor passende scholing.

Meer weten?
Voor informatie over deze vacatu-
re in de Bibliotheek Mijdrecht kunt 
u contact opnemen met één van de 
medewerkers van de Bibliotheek 
Mijdrecht of een mail sturen naar 
mijdrecht@bibliotheekavv.nl.

Kersmarkt in RK kerk 
Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 12 de-
cember is er in de H.H. Kerk in Vin-
keveen en gezellige markt/tentoon-
stelling waarbij allerlei religieu-
ze voorwerpen en een klein aantal 
boeken staan uitgestald en diete-
vens te koop zijn.
Hierbij kun je denken aan kerst-
groepen/stallen, heiligenbeelden, 
wijwater bakjes, kruisbeelden enz. 
De blikvanger van deze markt is 
een grote collectie kerstgroepen en 

,meest Italiaanse, heilige beelden 
die door een verzamelaar aan de 
kerk is geschonken en ook te koop 
worden aangeboden. Om even te 
pauzeren is er een koffie/theehoek 
ingericht en is er een loterij met leu-
ke prijzen.
Het geheel wordt omlijst met mooie 
kerstmuziek. De markt wordt ge-
houden van 10.00 tot 15.00 uur in 
de H.H. Hart Kerk, Kerklaan 2 Vin-
keveen 

Steun onze actie voor 
Make-A-Wish
De Ronde Venen - In het kader van 
het “entreprenasium” (ondernemer-
schap leren) hebben wij, vier leer-
lingen uit de HAVO brugklas van 
het VeenLanden College, een pro-
ject opgestart om geld in te zame-
len voor Make-A-Wish. Make-A-
Wish bezorgt kinderen en jongeren 
(van 3 tot 18 jaar) met een levens-
bedreigende ziekte de mooiste dag 
van hun leven door een wens te la-
ten uitkomen. De afgelopen jaren 
heeft MakeAWish Nederland al vele 
duizenden wensen vervuld en daar-
mee de eigen kracht van deze kin-
deren en jongeren aangewakkerd. 
“Niet de ziekte, maar het kind en/of 
de jongere zelf staat centraal en dat 

maakt de wens tot een unieke be-
leving. Dit vinden wij een heel mooi 
doel om ons voor in te zetten. Onze 
actie bestaat uit het inzamelen van 
lege flessen en het doen van klus-
jes. Misschien heeft u ons al voor-
bij zien komen? Daarnaast zullen 
wij op zaterdag 12 december aan-
staande bij Karwei in Mijdrecht cup-
cakejes en drankjes verkopen. Dus 
kom allen en bezoek onze stand. Op 
makeawishnederland.org hebben 
wij ook een speciale actiepagina (te 
herkennen aan het VLC logo) waar 
u onze actie financieel kunt steu-
nen”, aldus Nigel van Asselen, Ma-
nuel Leeuwerik, First Permsri en Di-
on Oudshoorn.

In onze tuin broeden elk jaar zwa-
nen. Elk jaar dezelfde, want de 
weilanden om ons heen zijn hún 
territorium. Ze kiezen altijd de-
zelfde plek: tussen de sloot en 
een gazen hek, lekker veilig. Als 
wij komen kijken zetten ze hun 
veren op en blazen ze agressief 
naar ons. Half maart begint de 
vrouw te leggen, grote grijzige ei-
eren. In de eerste jaren zes, la-
ter wel negen. In die tijd kunnen 
we soms even stilletjes gaan kij-
ken. Ze dekt af en toe haar eieren 
toe en zwemt even weg om wat 
te eten. Eind maart begint ze met 
broeden. De man is altijd trouw 
en waakzaam in de buurt. Soms 
neemt hij het broeden even over, 
zodat zij kan gaan foerageren. 
Eind april begint de man langs al-
le oevers te zwemmen. Elke vogel 
die hij ziet wordt met luid geblaas 
weggejaagd: broedende eenden, 
meerkoeten, waterkipjes... Niet 
leuk om naar te kijken. “De oe-
vers zijn voor ons” betekent dat.
En dan is het 5 mei, soms 6: één 
voor één kruipen kleine witte 
donsjes uit de grote eieren. Na 
een paar uur gaat het hele ge-
zelschap te water: de donsjon-
gen kunnen dan al zwemmen en 
lopen. Even verderop moeten ze 

tegen de oever opklimmen. Dat 
gaat niet makkelijk. Soms val-
len ze wel tien keer terug. Zijn ze 
eenmaal boven dan gaan ze on-
der moeders vleugels. Elke dag 
zwemmen ze langer. Zwanen zijn 
strenge ouders. De jonge zwa-
nen moeten in de rij blijven en 
doen wat vader of moeder voor-
doet. In het late najaar verandert 
alles: we zien met schrik hoe ze 
bruut worden weggejaagd door 
vader en moeder zwaan. De ve-
ren vliegen rond, als ouderlief-
de ziet dit er niet meer uit... In de 
winter hebben de zwanen ons 
soms nodig. Als het vriest maken 
we een wak voor ze. Dat houden 
we open zodat ze te water kun-
nen. Op een dag in een late win-
ter moet dat ook, lijkt het. Mor-
genochtend gaan we een wak 
maken. Maar als de morgen 
komt is de man zwaan verder-
op in het water vastgevroren. Het 
vriest -12oC. Zijn hals en kop lig-
gen slap op het ijs. Waar zijn ogen 
waren is nu een bloedende mas-
sa. Vogels onder elkaar... Ook dat 
jaar wordt het voorjaar. De vrouw 
maakt een nest en legt 7 eieren. 
Dat jaar broedt ze lang, heel lang

Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Haat en liefde in de 
polder: zwanen

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Kerst met Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 19 de-
cember is er in de Herv. Kerk van 
Vinkeveen een muzikale avond, 
verzorgd door Brassband Con-
cordia en de Chr. Gemengde ko-
ren Chaverim uit Woerden en Hi-
ddai uit Wilnis. Een avond in de 
Adventstijd waarin het samen 
zingen van bekende kerstliede-
ren en het luisteren naar muzi-
kale intermezzo’s en koorzang el-

kaar af zullen wisselen. De avond 
begint om 19:30 en duurt tot ca. 
20:45. Iedereen is welkom op de-
ze avond die zich kenmerkt door 
een bijzondere combinatie van 
muzikale verscheidenheid. Toe-
gang is gratis, er is een collecte 
voor de onkosten. Het adres van 
de Herv. Kerk is Herenweg 203 
Vinkeveen. De deuren zijn open 
vanaf 19:00 uur.





Sinterklaas heeft het land weer 
verlaten, de Bed & Breakfast 
wordt weer leeggehaald door 
de Kringkoop winkel en overal 
verschijnen de kerstbomen. De 
mooiste tijd van het jaar breekt 
weer aan. We maken het gezel-
lig in huis en in de winkelstraten 
klinken weer de bekende kerst-
hits.
Dit jaar is er meer dan 50% meer 
online gekocht dan vorig jaar een 
onomkeerbaar proces in de retail. 
Maar er zij nog redenen genoeg 
om toch naar de ‘stenen’ winkel 
te komen, zeker de komende we-
ken. Kom proeven, passen, krijg 
een goed en persoonlijk advies en 
beleeft de gezellige sfeer, probeer 
dat maar eens online te vinden. 
De komende weken zij er veel 
extra activiteiten in het centrum 
die het winkelen in Mijdrecht 
nog leukere nog gezelliger ma-
ken. De winkeliers in Dorpsstraat 
“Noord” organiseren zaterdag en 
zondag een Winterevent. Er zijn 
twee 7 meter hoge grote kerstbo-
men geplaatst en wie raadt hoe-
veel lampjes er in de boom zit-
ten maakt kans op prachtige prij-
zen. In de Passage laten de vers-
specialisten u zaterdag 12 de-
cember proeven van hun einde-
jaars-assortiment, Laat  u inspi-
reren voor een heerlijk kerstdi-
ner. Zondag is de eerste van drie 
opeenvolgende  koopzondagen 
in december. Op het Raadhuis-
plein is er een kerstmarkt geor-
ganiseerd door de organisator die 
daar ook regelmatig de braderie 
organiseert. De kerstman heeft 
ook beloofd met zijn arrenslee 
het centrum te komen bezoeken 
en er klinken live gezongen kerst-
hits. De kinderen kunnen in het 
pand tegenover Hobby Dee heer-
lijk kerstknutselen terwijl u de 
kerstinkopen doet. Om 16.00 uur 
zal de kerstman de laatste trek-
king van vier verrassingspakket-
ten van de Spaar & Win actie ver-
richten en de vier winnaars van 
vorige week hun prijs overhandi-
gen. Gezien de reeds vele inge-
leverde spaarkaarten slaat de ac-
tie wederom aan bij een groot pu-
bliek. Iedereen doet dan ook weer 
mee voor de allerlaatste trek-
king op zondag 20 december om 
16.00 uur dan gaan de 20 speci-
ale Shopping Mijdrecht fi etsen er 
uit. (u kunt tot zondag 20 decem-
ber 15.00 uur u volle spaarkaar-
ten inleveren).
Vorig jaar maakte Mijdrecht voor 
het eerst kennis met de Santa-
run, ruim 400 in kerstmannen-
pak gestoken deelnemers liepen 
een uitgezet parcours langs vuur-
korven. Dit jaar wordt er zater-
dag 19 december gestart op het 
Raadhuisplein. Vanaf 16 uur bent 
u van harte welkom met het he-
le gezin, want het is een wandel-
tocht en geen wedstrijd. Na af-
loop is er een gezellige Apres-
Sanatarun party.

Geef je snel op en haal je kerst-
mannenpak op want op is op en 
vol is vol! 
Zondag 20 december is het eve-
nement Kerst in het Dorp, ge-
organiseerd door de Veenhart-
kerk Kom naar het dorp en beleef 
het kerstverhaal! Er zijn leven-
de kersttaferelen men kan knut-
selen, en cupcakes versieren, 
er is een kerstwandeling langs 
de levende taferelen en er wor-
den kerstliederen gezongen in de 
Janskerk. De kameel zal er ook 
weer zijn en er is gratis chocomel 
en kerstmuziek op het Raadhuis-
plein. Ook zijn de winkels open 
op zondag 20 december en heeft 
u volop tijd voor uw kerstaanko-
pen. Zoals u reeds heeft gele-
zen trekken we op deze dag rond 
16.00 uur de hoofdprijzen van de 
Spaar & Win actie. RTV Ronde 
Venen zal op zaterdag en zondag 
ook weer live uitzenden vanaf het 
Raadhuisplein met speciale uit-
zendingen voor het goede doel.
Zondag 27 december, ‘derde 
kerstdag” zijn de winkels ook 
weer geopend. Kortom volop 
activiteiten in het centrum van 
Mijdrecht.
Na dit alles wordt het tijd weer 
vooruit te kijken naar het nieuwe 
jaar, wat zal 2016 ons brengen, 
een aantal plannen zullen meer 
vorm krijgen. Men zal van start 
gaan met de metamorfose van 
het “centrum Noord” . waaron-
der de revitalisering van De Lin-
deboom, komt er dan eindelijk de 
veelbesproken Action op de eer-
ste verdieping?. Er zal begonnen 
worden met de sloop van De Mo-
lenhof die plaats gaat maken voor 
een mooi nieuw gebouw met ap-
partementen en twee winkels en 
een Hoogvliet supermarkt. En dan 
de nieuwe plannen rond Avond-
licht. Volop goede voornemens 
en we blijven gezamenlijk werken 
aan mooi centrum. Daar hebben 
de ondernemers ook u voor no-
dig, dus doe vast een goed voor-
nemen en koop nog eens wat va-
ker lokaal. Namens alle collega’s 
wens ik u hele mooie feestdagen 
en veel plezier tijdens al die leu-
ke activiteiten de komende we-
ken. Blijf op de hoogte door ons 
te volgen via Facebook ‘Shopping 
Mijdrecht.

Mister M
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Voorverkoop Vuurwerk-
world van start
Regio - Hans-Peter Reijnen en 
Frank Koopmans, de drijvende 
krachten achter Vuurwerkworld, zijn 
druk doende met hun vuurwerk-
verkoop. De online voorverkoop is 
reeds gestart, de bunkers begin-
nen aardig gevuld te raken en de 
showroom wordt prachtig aange-
kleed. Aanstaande zaterdag zal de-
ze geopend zijn voor publiek vanaf 
twaalf uur. Dit is iedere dag, behal-
ve zondag, tot zes uur. Tot de laatste 
dag van het jaar. Hans-Peter: “Ja, de 
31e zijn we zelfs open tot zeven uur 
’s avonds. De laatste drie dagen zijn 
de afhaaldagen en dat afhalen van 
besteld vuurwerk hebben we voor 
de klant verdeeld in tijdsblokken, 
dus je geeft een dagdeel op, an-
ders moeten mensen zo lang wach-
ten. Die dagen zijn de openingstij-
den op dinsdag en woensdag trou-
wens van 08:00 tot 21:00 uur en op 
de 31e dus tot 19:00 uur. En er is 
gratis een kop koffi e verkrijgbaar in 
onze knusse koffi ecorner.” Voor de 
snelle beslissers heeft Vuurwerk-
world een leuke actie in het leven 
geroepen; op bestellingen die tot en 
met aanstaande zondag online ge-
plaatst worden krijgt men 10% kor-
ting. Ook op de al aanwezige aan-
biedingen. Deze mooie aanbie-
ding gaat vandaag (donderdag) van 
start. Op de folders, die momenteel 
in grote getalen verspreid worden in 
de regio, gaat de enthousiaste vuur-
werkman inhoudelijk in: “Hot items 
zijn dit jaar de Flowerbeds. We heb-
ben ruim twintig verschillende soor-
ten vanaf 29,95. Dat is aansteken en 

genieten van prachtig siervuurwerk. 
Op onze website zijn tal van fi lmpjes 
te zien. Al het vuurwerk is overigens 
in onze showroom te aanschouwen. 
We hebben vuurwerk voor iedere 
portemonnee.
Of je nu komt voor een kinderpak-
ketje, één vuurpijl of een uitgebreid 
pakket, bij ons ben je aan het juiste 
adres! En, omdat we tevens een ver-
kooppunt hebben in Zwanenburg is 
in principe alles uit voorraad lever-
baar.”

Kindermiddag
De laatste drie dagen lopen er zo’n 
vijftien mensen bij Vuurwerkworld. 
Ook vertrouwd gezicht Leo Mool-
huijsen zal aanwezig zijn met zijn 
kennis. Zaterdag 12 december is 
er een speciale kindermiddag van 
13:00 tot 15:00 uur. Kinderen zijn 
van harte welkom om eens in de 
bunkers te komen kijken en hoe het 
er achter de schermen van Vuur-
werkworld aan toe gaat. Hans-Pe-
ter Reijnen weet als geen ander hoe 
vuurwerk tot de verbeelding spreekt 
van kinderen. “Ik zal ze rondleiden 
en informatie geven. Hoe zit het met 
de beveiliging en de waterinstalla-
tie? Leuk hoor om dat te doen met 
die kinderen, maar ouders vinden 
het wellicht ook interessant.” Blijf 
voor meer informatie en acties op 
de hoogte via Facebook en Twitter. 
Deze linkjes zijn te vinden op www.
vuurwerkworld.nl, of kom langs in 
de uitgebreide showroom aan het 
bedrijventerrein Aalsmeerderweg 
249i te Aalsmeer.

Wilnis - Passage afd. Wilnis heeft de 
bekende schrijfster Joke Verweerd 
uit Nieuw-Vennep uitgenodigd. 
Zij verzorgt het Kerstprogramma, 
met de liturgie getiteld “Het won-

der zoekt een plaats”. Veel teksten 
uit haar Kerstbundel “Het licht roept 
in de nacht” heeft zij hiervoor ge-
bruikt, aangevuld met nieuw werk. 
Mevrouw Verweerd brengt ook haar 

boeken mee en u krijgt in de pauze 
de gelegenheid de boeken te bekij-
ken en te kopen. Als er mensen zijn 
die al eerder boeken hebben aan-
geschaft en een handtekening op 

prijs stellen, kan dat. De Kerstviering 
wordt op dinsdag 15 december a.s. 
gehouden om 20.00uur in De Scha-
kel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Gasten 
zijn van harte welkom.

Graag stel ik me even aan u voor 
ik ben Mister M! Het ‘manne-
tje’ van Shopping Mijdrecht, zeg 
maar de centrum manager. Op de-
ze plek ga ik u de komende tijd in-
formeren over het reilen en zeilen 
in ons centrum. Heeft u vragen of 
opmerkingen, problemen of goe-
de ideeën laat het mij maar weten.
Dat kan via de facebookpagina 
van shopping Mijdrecht maar ook 
naar het mailadres
misterm@shoppingmijdrecht.nl.

Oude Parochiehuis prachtlocatie 
voor alle evenementen
Mijdrecht - Sinds kort is het Oude 
Parochiehuis op Bozenhoven onder 
de nieuwe bedrijfsnaam naam ’Za-
lenverhuur Oude Parochiehuis B.V.’ 
weer volledig beschikbaar voor het 
plaats bieden aan allerlei evene-
menten, politieke bijeenkomsten, 
vergaderingen, bedrijfspresentaties, 
jubilea, bruiloften en partijen, to-
neelvoorstellingen van WIK, bridge- 
en andere kaartmiddagen, bingo-
avonden en dergelijke. Nieuwe ex-
ploitant is Ruud Keizer uit Aalsmeer.
Zijn echtgenote Joanne gaat de 
zaak runnen. Het Oude Parochie-
huis is het tweede bedrijf wat Ruud 
Keizer onder zijn hoede heeft. Hij is 
ook eigenaar van PAR-AV Produc-
tions (Licht & Geluid Service en/
of het verhuren van video-appara-
tuur) in Aalsmeer. Al jaren lang ver-
zorgt hij licht en geluid voor o.a. de 
toneelvereniging WIK in het Paro-
chiehuis, horeca gerelateerde lo-
caties, bij allerlei evenementen en 
voor gemeenten bij offi ciële openin-
gen, zoals de Waterlijn dit jaar in op-
dracht van de gemeente Uithoorn. 
Zelf heeft Ruud daarnaast ook nog 
eens tien jaar horecaervaring. Hij 
kent dus het klappen van de zweep. 
Toen hij met Joanne via WIK hoorde 
dat de vorige exploitant ging stop-
pen bij het Parochiehuis, zijn zij erop 
ingesprongen en het besluit geno-
men om het zelf te gaan exploiteren. 

Dat dateert van begin april dit jaar 
en het is niet ‘een voortzetting van’ 
geworden, maar een totaal nieuwe 
opzet met een nieuwe bedrijfsvoe-
ring in de lijn van wat er al was.

Opgefrist
Het historische gebouw uit 1928, 
dat ooit ontworpen is in de trant 
van de toenmalige ‘Amsterdamsche 
School’, is van binnen geheel gemo-
derniseerd, opgefrist in lichte kleu-
ren en voorzien van nieuwe verlich-
ting en een andere inrichting en in-
deling. Het heeft daardoor een mo-
derne en eigentijdse uitstraling ge-
kregen. Wie er binnen loopt ziet di-
rect een grote ruimte. Die meet 210 
m2, maar daarvan kunnen ook drie 
afzonderlijke zaaltjes worden ge-
maakt met een vouwgordijn en 
een schuifwand. Het achterste ron-
de deel heeft dan een uitstraling 
van een gezellige huiskamer. Er is 
ook een podium dat met hydrau-
liek veertig centimeter omhoog uit 
de bodem kan rijzen. Ideaal voor 
toneel, presentaties en andere bij-
eenkomsten als lezingen en voor-
drachten. Aan het plafond is een 
beamer geïnstalleerd voor projec-
tie en beeldpresentatie. In totaal is 
er ruimte voor 170 personen (bios-
coopopstelling, buiten het podium). 
Maar ook als het om 15 of 20 per-
sonen gaat kan daarvoor een (af-

gescheiden) ruimte worden inge-
richt, bijvoorbeeld voor een bijeen-
komst van de Vereniging Van Eige-
naren. Verder is er een bar en een 
complete keuken. Op de bovenste 
verdieping is ook nog een extra ver-
gaderruimte voor 15 personen be-
schikbaar. In de onmiddellijke om-
geving zijn 80 parkeerplaatsen op 2 
minuten loopafstand. Het Oude Pa-
rochiehuis is niet meer uitsluitend 
kerk gerelateerd zoals vroeger, want 
het wordt ook voor tal van andere 
evenementen gebruikt.

Multifunctioneel gebruik
Achter het gebouw is een (dichtge-
groeide) tuin van 340 vierkante me-
ter oppervlak die zich uitstekend 
leent om er ‘wat meer van te maken’. 
Dat idee wenst Ruud Keizer in rea-
liteit om te zetten. Met Joanne wil 
hij dat de huidige buitenruimte weer 
een echte tuin wordt die tevens toe-
gankelijk moet zijn. “Ik betaal er 
tenslotte ook huur voor aan het Bis-
dom en dan zouden we graag zien 
dat het opgeknapt wordt,” vertelt 
Ruud die aan het pand een multi-
functionele bestemming voor de sa-
menleving wil gaan geven. Het leent 
zich daar uitstekend voor. “We heb-
ben er in eigen beheer heel wat aan 
moeten doen om het er te laten uit-
zien zoals dat nu het geval is. Maar 
dan heb je ook wat te bieden. Het is 

bijzonder geschikt voor particulie-
ren en bedrijven die zaalruimte wil-
len huren als zij iets te vieren heb-
ben, zoals bruiloften en partijen, om 
te vergaderen, als men bedrijfspre-
sentaties wil houden, evenemen-
ten en toneelvoorstellingen wil or-
ganiseren enzovoort. De bestaan-
de houten vloer is zelfs geschikt als 
dansvloer wat weer perspectieven 
biedt bij feesten en niet in de laatste 
plaats voor een dansschool. Maar 
het Oude Parochiehuis kan ook als 
condoléanceruimte bij begrafenis-
sen dienen. De kerk ligt hier schuin 
tegenover en vaak start daar het be-
gin van de uitvaart. Na afl oop kan 
men elkaar hier weer ontmoeten en 
dat is al een paar keer aan de orde 
geweest. Vanuit onze keuken achter 
de bar kunnen we de aanwezigen 
koffi e of thee met iets erbij aanbie-
den en desgewenst meer. En als het 
een feestelijke gebeurtenis is, heb-
ben we alles in huis voor hapjes en 
drankjes.
De invulling daarvan is altijd wat 
meer dan het ‘standaard glas’ en 
ook de hapjes zijn wat ruimer aan 
de maat. De beleving wordt dan 
meteen anders. In dat alles wil-
len we ons onderscheiden, net zo-
als in de kwaliteit van onze dienst-
verlening en klantvriendelijkheid. 
Voor elke gelegenheid kunnen we 
de grootte van de ruimte en de ver-
lichting aanpassen. We werken op 
afspraak en hanteren acceptabe-
le tarieven. Scholen, verenigingen 
en stichtingen die bij ons iets huren 
betalen een lagere huurprijs dan bij 
commerciële verhuur,” aldus Ruud. 
”Wat we er ook mee beogen is dat 
we ook het andere bedrijf PAR-AV 
hiermee kunnen gaan voeden. Als 
er bijvoorbeeld een businesspre-
sentatie wordt gehouden draven wij 
met PAR-AV op om voor dat doel 
onze apparatuur te ‘verhuren’ en te 
installeren. Dat is dus een win-win 
situatie. Bovendien neemt het be-
drijf voor wie we de presentatie or-
ganiseren ook nog eens kennis van 
ons beider mogelijkheden.”

Wilt u meer weten en/of zaalruim-
te bespreken? Kijk op de website 
www.zalenverhuur-mijdrecht.nl of 
www.oudeparochiehuis.nl. Bellen 
voor een afspraak kan ook: 0297-
778020 of stuur een e-mail naar in-
fo@zalenverhuur-mijdrecht.nl. Ook 
bereikbaar via Facebook. Als de 
buitendeur van het Oude Parochie-
huis overdag en ’s avonds open-
staat mag iedereen vrijblijvend naar 
binnen lopen om te zien wat het Ou-
de Parochiehuis te bieden heeft. U 
bent van harte welkom!

Vrijwilligerswerk in 
Uithoorn en De Kwakel
Regio - Vrijwilligerswerk is fi jn, 
leuk, boeiend en leerzaam! Daarbij 
kunt u door een enkel uurtje vrijwil-
ligerswerk ook veel toevoegen aan 
het leven van een ander. Kijkt u eens 
bij onderstaande functies. Wilt u 
meedenken over activiteiten voor en 
door vrouwen in Uithoorn? Stichting 
Pavones zoekt een aanpakker/orga-
nisator (vr.) gezocht voor vrouwen-
activiteiten (vac. nr. 10959). Houdt 
u van zwemmen en wilt u best een 
meneer van 50 jaar met een ver-
standelijke beperking hierbij bege-
leiden? Woonvoorziening Zijdelveld 
komt graag in contact met u (vac. 
nr. 15324). Wilt u bewoners van Uit-
hoorn helpen met hun vragen door 
hen te adviseren of door te verwij-
zen, bijvoorbeeld door te helpen met 
het invullen van formulieren (vac. nr. 
15055)? Inlooppunt Europarei kan 
uw hulp goed gebruiken.
Wilt u deel uitmaken van een klein 
enthousiast team dat lokale en am-
bachtelijke ondernemers een kans 
geeft hun producten te presente-
ren aan een breed publiek? Stich-

ting Streekmarkt Uithoorn zoekt 
versterking van bestuursleden (vac. 
nr. 14945). Lijkt het u leuk en nuttig 
om fi etsles te geven aan vrouwen? 
Stichting Pavones zoekt nog fi etsles 
begeleiders (vac. nr. 14890). Kring-
loopwinkel Ceres zoekt diverse vrij-
willigers zoals chauffeurs (vac. nr. 
14599), beheerders (vac. nr. 14598) 
en kledingcontroleurs (vac. nr. 
14597). Zou u graag echt iets voor 
een ander willen betekenen? Wordt 
dan mantelzorgmaatje. Mantelzorg 
en Meer zoekt o.a. een sportmin-
ded maatje (vac. nr. 14116), en een 
gesprekspartner voor een rustige, 
vriendelijke oudere mevrouw (vac. 
nr. 14115) Buiten bovenstaande vrij-
willigersfuncties, vindt u op de va-
caturebank voor vrijwilligerswerk 
nog tal van andere leuke, boeiende 
en nuttig vrijwilligerswerkmogelijk-
heden. Kijkt u gerust eens rond op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.in-
fo of neem contact op met Dyanne 
van Tessel van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk via d.vantessel@stdb.
nl of (0297) 230 280.

Provinciaal en lokaal 
slaan handen in een!
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag is met grote meerderheid 
het CDA initiatiefvoorstel ‘Glasve-
zel in de kleine kernen en buiten-
gebieden’ aangenomen. Derk Bos-
wijk, uit De Ronde Venen, was het 
eerste Statenlid sinds lange tijd die 
een initiatief heeft gemaakt en inge-
diend. Derk kreeg hierbij veel com-
plimenten op de manier hoe hij alle 
partijen bij de tot standkoming van 
het voorstel heeft betrokken.
Momenteel zijn er veel gebieden in 
de Provincie die nog niet over snel 
en acceptabel internet beschikken 
of simpelweg worden overgeslagen 
als er in de buurt glasvezel wordt 
aangelegd. Snel internet is volgens 
het CDA anno 2015 een nutsvoor-
ziening die voor iedereen beschik-
baar moet zijn. Zo is snel internet 
niet alleen belangrijk voor de eco-
nomische ontwikkeling, maar ook 

op het gebied van innovatie in bij-
voorbeeld de thuiszorg is snel inter-
net van cruciaal belang. Het aan-
genomen voorstel moet lokale ini-
tiatieven ondersteunen en verbin-
den om zo de haalbaarheid te ver-
groten. Volgens Derk was het een 
lang traject dat een paar maanden 
in beslag heeft genomen en waar-
bij veel partijen betrokken zijn ge-
weest. Zo heeft Derk vanuit De Ron-
de Venen veel steun en medewer-
king gehad van wethouder Anco 
Goldhoorn (RVB) die al in een ver-
der gevorderd stadium is om glas-
vezel overal in De Ronde Venen mo-
gelijk te maken. Volgens Anco Gold-
hoorn is de steun vanuit de provin-
cie meer dan welkom en hij is dan 
ook erg blij met dit initiatief.
Ook Anco Goldhoorn komt deze 
week met een voorstel voor snel in-
ternet in de raad.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Nog niet zo heel lang geleden 
was het besluit genomen om de 
hoge bomen langs de Reiger-
straat in Vinkeveen te kappen. Dit 
naar aanleiding van een aantal 
klachten over de overlast die deze 
bomen opleverden. Pas toen dit 
besluit bekend werd reageerden 
mensen die wel van bomen hou-
den; die het een mooie aankle-
ding van de laan vinden en zich 
realiseren hoeveel geluid en ho-
veeel fi jnstof wordt afgevangen. 
En pas toen bleek dat het aantal 
aanwonenden dat tegen het kap-
pen van de bomen was, veel ho-
ger was dan de klagenden.

En die geschiedenis lijkt zich te 
herhalen. De lokale VVD stelt een 
meldpunt overlast bomen in en 
gaat er in het naar buiten bren-
gen daarvan van uit dat bomen 
vervelend zijn Ze geven scha-
duw, laten bladeren vallen, er 
kunnen zelfs takken afbreken en 
ze kunnen omwaaien. Allemaal 
waar maar of daarvoor een poli-
tiek meldpunt voor moet worden 
ingesteld is twijfelachtig. Natuur-
lijk kan een boom overlast geven 
maar er bestaan goede wegen 
om dat kenbaar te maken en van 
een gemeentebestuur mag wor-
den verwacht dat dan de klacht 

op zijn merites wordt beoordeeld. 
Net zo goed als van de gemeen-
te mag worden verwacht dat pre-
ventief wordt ingegrepen als 
door ziekte of ouderdom van een 
boom of bomen gevaarlijke situa-
ties kunnen ontstaan.
Laten we blij zijn dat we in een 
gemeente wonen waar nog van 
groen te genieten valt. Natuur-
lijk zijn er mensen die het raads-
lid Maarten van der Greft steunen 
in het idee dat bomen maar beter 
verbannen kunnen worden naar 
het platte land – lees buiten de 
bebouwde kom. Maar waar blijft 
de stem van de bewoners die de 
aankleding van onze gemeente 
met groen en bomen wel waar-
deren? Die beseffen dat bomen 
de leefomgeving juist veraange-
namen. Laten we niet in een si-
tuatie komen waarbij het nodig is 
een actiecomité op te richten om 
wat gewoon hoort te zijn te be-
schermen. Ik hoop dan ook dat 
de Raad verstandig genoeg is 
deze VVD actie voor kennisge-
ving aan te nemen en de boorde-
ling van gevaarlijke of overlastge-
vende situaties overlaat aan men-
sen die daarvoor zijn opgeleid en 
aangesteld.

Wil Ezendam

Bomen

Nieuwe cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Het nieuwe jaar 2016 start 
bij de Stichting ‘Paraplu” met vier 
nieuwe cursussen waarvoor nog 
plaatsen vrij zijn.

Facebook
Facebook, het lijkt allemaal simpel 
maar voor nieuwe gebruikers van 
een Laptop, I-phone of Tablet is het 
toch behoorlijk onoverzichtelijk door 
de vele mogelijkheden die Facebook 
biedt. De cursus is vooral geschikt 
voor degenen die sinds kort gebruik 
maken van Facebook, maar meer 
willen weten over de gebruiksmo-
gelijkheden. U kunt uw eigen lap-
top of tablet meenemen. Aanschaf 
van een lesboek (7,00) kan in over-
leg met de docent. Deze korte cur-
sus wordt verzorgd door een docent 
van ‘Seniorweb’ en vindt plaats op 
de dinsdagen 12 en 19 januari 2016 
van 09:30 - 11:30 uur in een zaal bij 
de Stichting ‘Paraplu’. Kosten 25,00.

Basiscursus Windows 10
In deze cursus van 8 lessen willen 
wordt u wegwijs gemaakt in Win-
dows 10 en daarmee wordt uw ken-
nis en computerplezier vergroot. De 
cursus wordt verzorgd door een do-
cent van Seniorweb. Aan de orde 
komen: Het werken met het start-
scherm waarop allerlei toepassin-
gen in tegelformaat en het menu, 
waarachter Windows alle instellin-
gen heeft verstopt. Verder behande-
len we natuurlijk ook alle ins en outs 
van Internet en e-mail.
Computers zijn aanwezig. In overleg 
met docent kunt het Lesboek aan-
schaffen. De cursus vindt plaats ge-
durende 8 dagdelen, op donderdag 
van 09:30 - 11:30 uur te beginnen 
op 13 januari 2016. Kosten 80,00.

Cursus Inleiding Picasa
Met de komst van de digitale foto-
grafi e en Internet is het nu voor ie-
dereen bereikbaar geworden om fo-
to’s op de computer te zetten, be-
werkingen uit te voeren en op In-
ternet te publiceren in een web al-
bum. Een van de meest geschik-

te programma’s hiervoor is Picasa. 
Het programma leent zich om op 
de computer foto’s te beheren en 
te bewerken. Het programma maakt 
het mogelijk eenvoudige basis han-
delingen te verrichten en diepgaand 
de (foto-) bestanden te beheren. In 
deze cursus beperken we ons tot 
de basishandelingen. Deze cursus 
is bedoeld voor beginners die stap 
voor stap met Picasa kennis willen 
maken. Meenemen: uw eigen lap-
top. U zorgt dat u lees- en schrijf-
rechten op uw pc heeft. De cursus 
is laagdrempelig, maar enige voor-
kennis van (Windows-)computerge-
bruik is noodzakelijk, zoals het wer-
ken met (foto-) mappen en kopië-
ren van (foto-)bestanden. De cur-
sus wordt verzorgd door docent Jan 
van Veen gedurende 3 dagdelen, op 
woensdag van 20:00 - 22:00 uur, te 
beginnen op 13 januari 2016. Kos-
ten 31,00.

Solliciteren doe je zo!
Tijdens de bijeenkomsten zal er aan-
dacht besteed worden aan het zoe-
ken en vinden van een nieuwe baan. 
Denk hierbij aan, welke bronnen zijn 
er, welke kun je er voor gebruiken. 
In het kort wordt behandeld hoe je 
o.a. LinkedIn hiervoor kunt inzet-
ten. Daarna kijken we naar het he-
le sollicitatieproces; wat zijn do’s en 
don’ts in en tijdens een gesprek. 
Hoe kun je zelf actief een rol inne-
men in het proces om de baan van 
je dromen te krijgen. Neem uw ei-
gen laptop mee en pen en papier. 
Docent Ula Rusin verzorgt deze cur-
sus tijdens 2 dagdelen, op donder-
dag van 09:30 - 11:30 uur, op 14 en 
21 januari 2016. Kosten 14,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl

Kerstmuziek door de 
eeuwen heen
Wilnis - Dinsdag 15 december, 
Kerstmiddag bij NVVH-Vrouwen-
netwerk, afdeling De Ronde Venen
om 14.00 uur in Willisstee: “Kerst-
muziek door de eeuwen heen.”
Alice van Rossum  gaat deze mid-
dag presenteren. Zij is wel bekend 
bij ons. Ieder land heeft zijn eigen 
kerstrepertoire: De Carols  in En-
geland. De Weihnachtsliederen in 
Duitsland, de musical getinte, zoe-

te Amerikaanse songs. En ook iede-
re periode in de geschiedenis ken-
de zijn eigen manier van het ver-
klanken van het kerstverhaal. De le-
zing is een aaneenschakeling van 
luistervoorbeelden van bekende en 
onbekende kerstliederen die, voor-
zien van aardige wetenswaardighe-
den, ons geheel in kerstsfeer zullen 
brengen. Introducés zijn welkom, zij 
betalen 2.50 euro.

Muzikaal en culinair 
avontuur in Wilnis
Wilnis - Op 2 januari a.s. organi-
seert Muziekvereniging Viribus Uni-
tis uit Wilnis, in samenwerking met 
De Zwart dranken & delicates-
sen, Cafe de Buurvrouw en de Ba-
roness, “Happen en Stappen” door 
Wilnis dorp. Op deze unieke me-
thode bieden zij u de kans om op in 
een ontspannen sfeer en onder het 
genot van een hapje en een drank-
je een hele leuke avond te hebben. 
De tocht begint tussen 18:00 en 
18:30 bij Cafe de Buurvrouw en ein-
digt omstreeks 20:00u bij het club-
gebouw van Viribus Unitis aan de 
Pieter Joostenlaan in Wilnis. Daar 
zal aansluitend een concert worden 
verzorgd door het fanfare orkest 
van Viribus Unitis. Tijdens de tocht 
wordt u voorzien van in totaal 3 
gangen, met steeds een bijpassend 
drankje. Ook de nieuwjaarsbubbels 

zullen uiteraard niet ontbreken. Het 
straat orkest Toos uit Heemskerk is 
ook aanwezig om de tocht muzikaal 
te begeleiden. Kaarten voor dit ‘wal-
king dinner’ kosten 25 euro per stuk 
en zijn slechts tot 24 december te 
verkrijgen bij bovengenoemde deel-
nemers of via de website van Viribus 
Unitis – www.viribusunitis.nl. Wees 
er snel bij, want het aantal kaarten 
is beperkt. Kunt u alleen het con-
cert bijwonen? Dat is ook mogelijk. 
Kaarten hiervoor kosten 5 euro per 
stuk (inclusief een warm drankje 
met gebak) en zijn alleen te bestel-
len via de website van Viribus Uni-
tis. Na afl oop van het concert is er 
nog uitgebreid de mogelijkheid om 
te proosten op het nieuwe jaar. 
Wij zien u graag op 31 december 
voor onze oliebollen en 2 januari in 
Wilnis dorp!

CDA zet vrijwilligers in 
spotlights
De Ronde Venen - Deze week is 
het de Week van de Vrijwilligers, 
ook in de gemeente De Ronde Ve-
nen zijn ongelofelijk veel vrijwil-
ligers actief, de helft van de inwo-
ners doet wel eens vrijwilligerswerk! 
Er zijn zoveel plekken in De Ronde 
Venen waar vrijwilligers actief zijn> 
Het CDA De Ronde Venen heeft de-
ze week een aantal bijzondere vrij-
willigers verrast met een taart. Op 
de foto Hertha voorzitter Harry van 
Genderen, ontving de taart voor het 
velen werk wat hij heeft verricht om 
te komen tot de prachtige nieuwe 
kantine, die medio januari wordt 
geopend. De nieuwe kantine is bij-
na helemaal gerealiseerd met hulp 
van vrijwilligers, van het slopen tot 
het metselen tot het leggen van de 
vloeren, allemaal gemaakt met de 
inzet van vrijwilligers. Bijzonder bij 
de bouw is ook de inzet van veel ou-

dere Herthanen, zij klussen samen 
op dinsdag en krijgen, gemaakt 
door de voorzitter een lekkere lunch 
voorgezet voor het harde werken. En 
het resultaat mag er zijn, een prach-
tig modern sportcomplex waar me-
nig vereniging jaloers op zal zijn. Bij 
uitstek een voorbeeld van hoeveel je 
met vrijwilligers kunt realiseren: en-
thousiasme en doorzettingsvermo-
gen en heel veel handjes.
Voor het CDA zijn vrijwilligers zijn de 
kampioenen van Nederland! Sport-
verenigingen, culturele en maat-
schappelijke organisaties, maar 
ook scholen en kleinschalige initi-
atieven zouden vaak niet mogelijk 
zijn zonder deze vrijwillige inzet. Dit 
zorgt voor een sterke samenleving 
die weerbaar is. Iedereen heeft een 
taak. Het draait niet om wat je van 
de overheid ontvangt, maar wat je 
aan de samenleving bijdraagt. 

Jazz aan de Amstel elke 2e 
en 4e zondag van de maand
Regio - Zondag 13 december is de 
Masha Bijlsma Band te gast bij Jazz 
aan de Amstel.  Onder leiding van 
singer/songwriter en presentatri-
ce Shyla Zoet kunt u genieten van 
echte Jazz standards, eigen songs, 
maar ook evergreens en bewerkin-
gen van bestaande nummers. Zan-
geres Masha Bijlsma is al opge-
merkt door veel buitenlandse jazz-
critici: “Masha behoort tot die Euro-
pese vocalistes die zich probleem-
loos kunnen meten met hun Ame-
rikaanse collega’s.” In Duitsland, 
Zwitserland, Belgie, Italie, Grieken-
land en Zweden heeft ze haar naam 
gevestigd tijdens vele concerten 
met jazzgroten  als Benny Bailey, 
Gary Thomas, Bob Malach en Tony 
Lakatos. In eigen land zijn de kritie-
ken voor haar nieuwste cd ‘Whis-
pers and Moans’ uitermate lovend:  
“Een prachtig album vol intieme, in-
tense songs. Luistermuziek van de 
eerste orde”, schrijft Jacques Los, 
en: “Dit wereldwijf heeft een moord-
stem; de beste Nederlanse jazzplaat 
van 2008”, jubelt Jean Paul Heck 
(Telegraaf/Jazzism). Masha haar 
publiek mee op een swingende ont-
dekkingsreis door haar eigenzin-
nige repertoire. Wat u te wachten 
staat? Bijzondere jazzstandards, ei-
gen stukken en jazzy bewerkingen 
van popsongs van onder anderen 
Kate Bush en Joni Mitchell. Jazz aan 
de Amstel is een initiatief van Shy-
la Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten,  muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 
keer weer verrassend en zeer toe-

Jubileumconcert 

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

Het concert vindt plaats op zater-
dagavond 12 december in ’t Oude 
Parochiehuis aan Bozenhoven 152 
in Mijdrecht. 
Het ongeveer twee uur durend pro-

gramma begint om 20.00 uur. Voor 
aanvang van het concert (vanaf 
19.00 uur) krijgt u een kopje glüh-
wein/warme chocomelk aangebo-
den. De toegang is gratis!

De Ronde Venen - Zangschool 
Greetje de Haan geeft een Kerstcon-
cert met haar leerlingen in de prach-
tige Galerie Boven Verwachting van 
Ton Boxce! Aanvang 19.30-20.30 
uur. Kinderen, jong volwassenen en 
iets ouderen zingen mooie liederen 
van  Mariah Carey, Carrie Under-
wood tot en met Gabriel Fauré: Avé 
Maria, een duet! Begeleid door pia-
no en contrabas. Naast Cantique de 
Noël en een Kerstengelen lied klin-
ken delen uit de Messiah voor Vrou-
wenkoor, met B.C. Maar ook een ge-
voelig liedje als “Mag ik dan bij jou” 

zal niet ontbreken op deze stemmi-
ge Kerstavond die wordt afgesloten 
met een hapje en een drankje. Het 
wordt een heel afwisselende avond 
in Kerstsfeer waarna U ook met Ton 
Bocxe de schilderijen mag bezichti-
gen als U dat wilt! Toegang is �7,50 
voor volwassenen, �5,- voor kinde-
ren, �2,50 voor (oud)leerlingen. Om 
een plaatsje te reseveren kunt op 
contact opnemen via gretele.rot-
schild@gmail.com of telefoon 06-
20743560. Adres: Atelier Boven Ver-
wachting is: Herenweg298A, grens 
Mijdrecht-Wilnis.

Kerststerren zingen gankelijk voor een breed publiek. 13 
december bestaat de band uit Ed 
Baatsen (piano), Henk de Ligt (con-
trabas) en Dries Bijlsma (drums).
Locatie Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Wachten op de Sint met zijn Pieten

Sint met zijn Pieten in de aula van de Beatrixschool
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Sint op bezoek bij Beatrixschool
Wilnis - Het is vroeg in de ochtend 
op 4 december 2015, de kinderhart-
jes op de Pr. Beatrixschool in Wil-
nis beginnen al sneller te kloppen… 
Sinterklaas komt vandaag op school! 
De Pietenband van Viribus Uni-
tis zorgt al voor een hoop gezellig-
heid op het plein en er wordt uit vol-
le borst mee gezongen en gedanst. 
Maar het grote wachten is natuurlijk 
op Sinterklaas. Na een aantal liedjes 
kwam hij dan ook echt in een he-

le mooie Porsche aangereden, maar 
waar zijn de Pieten? Gelukkig, ook 
zij waren meegekomen in een ver-
sierd bootje achter een auto aan. Pe-
pernoten vlogen door de lucht... Na 
een welkom van juf Angela kwam 
Sinterklaas gezellig mee naar bin-
nen en heeft daar alle tijd genomen 
voor de kindjes. Eerst gezellig met 
de Pietenband langs alle groepen 
en daarna langs groep 1&2 en groep 
3&4 om naar alle verhalen en optre-

dens van de kinderen te luisteren 
en te kijken. Natuurlijk had Sinter-
klaas ook nog cadeautjes meegeno-
men. Wat een feest. De groepen 5, 6, 
7 en 8 hebben lootjes getrokken en 
surprises met een gedicht gemaakt. 
Wat een mooie creaties zijn er ge-
maakt. Er zaten echte kunstwerken 
tussen. Na een geslaagde dag ging 
iedereen naar huis, om een gezellig 
sint weekend tegemoet te 
gaan!

Sinterklaas verrast kleuters
op OBS Willespoort

Wilnis - Onder luid gejuich van al-
le bijna zestig kleuters heeft Sinter-
klaas het nieuwe speel- en klauter-
toestel “De Vesting” offi cieel ge-
opend. Dit deed hij door middel van 

het doorknippen van het specia-
le Sint-lint dat er omheen was ge-
spannen. Dankzij onder meer de 
opbrengst van het jaarlijkse ope-
ningsfeest 

Zwarte Pieten moeten kleur 
bekennen op de Sint Jozefschool

Vinkeveen - Op de vroege ochtend 
van 4 december zijn omwonenden 
van de Julianalaan en Kerklaan in 
Vinkeveen misschien wat ruw ge-
stoord in hun slaap door gelach, ge-
gil en zwaar motorgeluid... Sinter-
klaas en maar liefst vijf Zwarte Pie-
ten kwamen namelijk met luid ge-

Kijk de Pieten nu is gaan bij de Sint Jozefschool!
Deze Piet heeft het duidelijk na zijn zin

Alle klassen werden vervolgens be-
zocht en in elke klas gebeurde wel 
iets spannends of bijzonders. Zo na-
men de groepen 7 en 8 interviews af 
van de Pieten. Daarbij werden leuke 
en moeilijke vragen gesteld, zoals: 
Hoeveel zwarte Pieten zijn er? Naar 
welke goede doelen gaat de op-

brengst van de Sinterklaasactie Uit-
hoorn? En wat vindt Piet zelf eigen-
lijk van de Zwarte-Pieten-discussie? 
De Pieten wisten alle vragen knap 
te beantwoorden. Na een handje (of 
twee) vol pepernoten mochten de 
de kleinsten hun cadeautje bekij-
ken en begonnen de grotere kinde-
ren aan het uitpakken van de sur-
prises. Het werd een prachtig Sin-
terklaasfeest om nog lang met ple-
zier op terug te kijken.

Sint opent offi cieel het nieuwe speeltoestel “De Vesting”

“De Willesstart” is de aanschaf van 
mogelijk gemaakt. Ook hebben het 
bestuur van de stichting AURO voor 
Openbaar Onderwijs en de tussen-
schoolse opvang stichting “OWIKI” 

de handen fi nancieel ineen gesla-
gen. De kleuters hebben de bouw 
van hun nieuwe klim- en klauter-
toestel in de afgelopen weken van-
uit hun lokaal goed gevolgd. Zij wa-

ren dan ook heel erg blij dat zij na 
de openingshandelingen van Sin-
terklaas meteen met de Pieten op 
het speeltoestel konden gaan spe-
len.

Met zijn alleen bij het speeltoestel

raas aan, voor een bezoek aan de 
Sint Jozefschool. Het gezelschap ar-
riveerde met twee stoere crossau-
to’s. Luid ronkend reden de auto’s 
het schoolplein op, bestuurd door 
meervoudig autocrosskampioen Re-

ne Kennis en zijn vrouw, alwaar al-
le leerlingen en hun ouders hen met 
gezang en gejuich begroette. Direc-
teur juf Corrie kon de Sint gelukkig 

melden dat alle problemen op tijd 
waren opgelost: de kleuters hadden 
de Hunebedsteen gevonden en ook 
de knuffel van Zielepiet was terecht. 
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Kerstprijsklaverjassen
De Hoef - Aanstaande zater-
dag 12 december is er klaverjas-
sen voor kerstprijzen van de Biljart-
club in Dorpshuis De Springbok in 
De Hoef. Er is deze keer voor iedere 
speler een aardigheidje, iedereen is 
van harte welkom op deze gezellige 

avonden, breng u partner,vriend of 
vriendin mee om het nog gezelliger 
te maken, de organisatie zal voor de 
rest zorgen. Zaal open vanaf 19:30 
we proberen om 20.00 uur te begin-
nen. Wij zien u graag in de Spring-
bok aan de oostzijde 61 a in De Hoef.

Kerstprijsklaverjassen
Vinkeveen - Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 15 decem-
ber een Kerst prijsklaverjas avond 
met leuke en lekkere prijzen. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis 
de Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Iedere kaartliefhebber is van harte 
welkom.

De uitslag van de vorige kaartavond 
is 1. Martien de Kuijer met 5064 
punten, 2. Herman Mulkhuijse met 
5054 punten, 3. An van der Meer 
met 5049 punten. 4. Bep Schaken-
bos met 4594 punten. De poedel-
prijs ging naar Ferry Verbraak met 
3892 punten.

HSV’69 C1 ongeslagen 
najaarskampioen!
De Hoef - De jongens van de 
HSV’69 C1 hebben zichzelf overtrof-

fen en met glans de eindstreep ge-
haald van de najaarscompetitie. De 

voorbereidingen op deze compe-
titie met een nieuwe trainer-coach 

Walk the SantaRun!
Mijdrecht – Zaterdag 19 decem-
ber a.s. om 17.00 uur is het zo ver, 
dan wordt de tweede editie van de 
Mijdrechtse Rotary SantaRun ge-
houden. Ook dit jaar gaan we weer 
met honderden deelnemers (ver-
kleed als kerstman of kerstvrouw) 
3,5 km wandelen door Mijdrecht.
 De opbrengst van deze SantaRun is 
voor Stichting Hulphond Mijdrecht 
en de Aalsmeerse- en Mijdrechtse-
Moederverwendagen. Vanaf 16.00 
uur worden we al in feest- en kerst-
stemming gebracht door DJ Boes 
en dweilorkest Dorst. Om 16.30 uur 
begint de ludieke warming-up met 
Jazz-& Showballet Nicole. Om 17.00 
uur lost burgemeester Divendal het 
startschot voor de gezellige wan-
deling door Mijdrecht. U kunt zich 
weer inschrijven via website www.
mijdrecht.rotarysantarun.nl. Voor 

15,- mag je deelnemen en krijg je 
een compleet kerstmannenpak,
inclusief muts en baard; kinderen 
betalen slechts 10,-. Dit jaar bestaat 
er ook de mogelijkheid om in eigen 
kerstmannenpak deel te nemen. Je 
hoeft dan alleen maar een start-
nummer à 7,50 te kopen bij de start 
of bij een van de uitgiftepunten (zie 
website voor de adressen). Er zijn 
prijzen te winnen in vier categorie-
en. De jongste deelnemer, de oud-
ste deelnemer, origineelste deelne-
mer en bedrijf/vereniging/club met 
de meeste inschrijvingen gaan met 
een prachtige bokaal naar huis. Om 
18.15 uur sluit de finish. Na de prijs-
uitreiking kun je tijdens het Santa-
Run-après-ski-feest met DJ BOES 
nog lang nagenieten.
Doe je dit jaar ook weer mee? Schrijf 
je meteen in!

Traditie bij Denk en Zet jeugd 
simultaan met pepernoten
De Ronde Venen - Omdat de 
speeltijd kort is, 1 uur, bedenkt de 
jeugdleider aangepaste spelregels. 
Ook blijft de indeling voor de simul-
taangever en de spelers tot het laat-
ste moment een verrassing. Niet ie-
dereen kon aanwezig zijn, omdat 
Sinterklaas hier en daar al werd ge-
vierd. De 17 jeugdspelers werden 
ingedeeld over vier groepjes op ni-
veau aan de tafels die in u-vorm wa-
ren opgesteld. Vier jeugdbegelei-
ders werden als simultaangever op 
niveau ingezet.

De spelregels voor deze avond
De simultaangevers spelen op alle 
borden met de witte stukken.
Als de simultaangever je een hand 
geeft, start hij de partij met zijn eer-
ste zet en gaat naar het volgende 
bord. Elke keer als de simultaange-
ver bij je bord aankomt, mag je pas 
zetten. Elke ronde mag je één keer 
passen, maar daarna moet je zetten.
De partij is afgelopen door winst, 
remise of verlies, daarna zet je alle 
stukken weer op het bord en speel 
je gewoon weer opnieuw mee.
Als de tijd om is en de jeugdleider 

aan geeft, we gaan stoppen, dan 
wint degene met de meeste punten 
naast zijn bord de partij.

Punten berekenen 
De jeugd heeft geleerd dat schaak-
stukken een bepaalde relatie-
ve waarde hebben, die wordt uit-
gedrukt in punten. De pion 1 punt, 
het Paard 3 punten, de Loper ook 
3 punten, de Toren 5 punten en de 
Dame 9 punten. De Koning heeft 
geen punten (die mag niet geslagen 
worden, die kun je alleen schaak 
of schaakmat zetten). Tussendoor 
trakteerde de jeugdleider op pe-
pernoten die tussen het denken en 
zetten door lekker werden weg ge-
snoept. Sommigen waren er zó druk 
mee, dat het hun partij en de uitslag 
beïnvloedde en dat was weer een 
feestje om te zien. Toen de tijd om 
was, werden de punten geteld en de 
balans opgemaakt. 
Groep 1, de spelers met het hoog-
ste niveau. Edward Deen, Jaco Thijs 
ten Cate, Martin Meijer, Lennart van 
der Veen en jeugdbegeleider Jan de 
Boer moesten het opnemen tegen 
simultaangever Peter de Jonge. Pe-

ter speelde 6 partijen. Uitslag 4,5 - 
1,5 voor de simultaangever. 
Groep 2, Arnout van der Veen, Timo 
Post, Björn de Hondt en Felipe Baart 

speelden tegen simultaangever 
Stefan Rijsbergen. Stefan was flink 
in vorm of het was te makkelijk. Hij 
wist 8 partijen te spelen, waarvan 7 
winst partijen en 1 remise. 
Groep 3, Onne Heijsteeg, Marije 
Koster, Boet van Beest, Tieme Ver-
laan en Guang van den Bosch wer-
den ingedeeld bij simultaangever 
Huub Rijsbergen. Deze jeugdspe-
lers, die Huub als beginners heeft 
begeleid, gaan flink vooruit in hun 
spel. De uitslag werd na 5 partijen 
2-3 voor de jeugd. 
Groep 4, de beginnergroep. Storm 
Hoetmer, Manolis Tsamitros, Brian 
Scheenaart, Gijs de Graaf en gast-
speler Abel Heijsteeg tegen simul-
taangever Merijn van der Veen. Het 
was hier wat drukker met het tel-
len van de pepernoten (wat ook be-
langrijk is) dan het verzamelen van 
de schaakpunten waardoor de uit-
slag 4-1 werd voor Merijn.
Na 1 uur werd de avond succesvol 
afgesloten.

en een nieuwe shirtsponsor, C.J.K. 
installatietechniek, heeft meer dan 
zijn vruchten afgeworpen. Met fa-
natiek trainen en gretigheid heb-
ben de C-junioren van HSV laten 
zien dat ze met een half nieuw team 
in staat zijn geweest om alle con-
currenten op sportieve wijze te ver-
slaan. Het begin in september was 
al veelbelovend en werd het nieuwe 
tenue met trots gedragen. De eerste 
wedstrijden werden met speels ge-
mak gewonnen. Dit duurde echter 
totdat de HSV-ers het in een streek-
derby tegen de buren uit Vinke-
veen moesten opnemen. Dit span-
nende duel werd maar nipt gewon-
nen. Daarna was het geloof om als 
eerste in deze competitie te eindi-
gen geboren. De volgende wedstrij-
den streden de mannen daardoor 
des te harder. Alle buurtclubs, waar 
de rivaliteit en gedrevenheid altijd 
hoog bij is, moesten het ook ontgel-
den tegen de Hoefenezen. Afgelo-
pen zaterdag werd de ongeslagen 
status groots gevierd. Ook de laat-
ste wedstrijd tegen CSW werd ge-
wonnen. De ‘champagne’ spoot na 
het laatste fluitsignaal door de lucht 
en dwarrelde de confetti door de 
kleedkamer. Voor de voorjaarscom-
petitie zal de borst nog wel nat moe-
ten worden gemaakt en de mouwen 
worden opgestroopt. Maar dit kam-
pioenschap zit mooi in de pocket.

CSW MD2 verslaat 
kampioen Hertha!
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag speelde CSW wederom een 
belangrijke uitwedstrijd tegen de 
meiden van Hertha. 

Dit team was de week ervoor al 
kampioen geworden maar CSW 
moest winnen om de 2e plek defi-
nitief veilig te stellen. Dat leek op 
voorhand een lastige opgave omdat 
de koploper slechts een keer had 
gelijkgespeeld en rest alles had ge-
wonnen. Het goede nieuws was dat 
dit gelijke spel wel tegen CSW MD2 
was. Dus voldoende ingrediënten 
voor een hele spannende pot. Door 
de stevige wind kwam CSW wat 
moeilijk uit de startblokken. Hertha 
pakte het initiatief zonder echt ge-
vaarlijk te worden. Een paar scho-
ten van afstand werden door on-
ze super keeper Seda Steenbergen 
klemvast gepakt. Verder speelde de 
verdediging van CSW een zeer goe-
de pot, centraal achterin staan Ni-
na Rolling en Bodine Verheul en op 
de flanken Anne Pothuizen en Romy 
Bauhaus. Niet voor niets de minst 
gepasseerde verdediging van de 
competitie met slechts 11 doelpun-
ten in 10 wedstrijden. Toch was er 
vlak voor rust een moment van on-
achtzaamheid en wist Hertha toch 
op voorsprong te komen. Vlak voor 
rust maakte CSW al weer gelijk, al 
werd deze goal uiteindelijk afge-
keurd wegens vermeend buitenspel.

Na de rust had CSW echter het 
voordeel van de sterke wind en bij 
de eerste de beste corner ging de 
bal er ook gelijk in. Na een mooie 
indraaiende corner van Romy Bau-
haus wist onze topscoorder Dewi 
Geurts de bal bij de 2e paal binnen 
te werken 1-1. Dat was het CSW 
het teken om nog meer druk te zet-
ten op de tegenstander die er hier-
door echt niet meer uitkwam. Het 
duurde dan ook niet lang meer of 
Dewi Geurts kon vanaf de 16 me-
ter lijn vrij uithalen en schoot de 
bal schitterend in de kruising ach-
ter de kansloze keeper van Hert-
ha 1-2. De meiden van CSW voelde 
dat dit niet meer mis kon en mocht 
gaan. Hertha kwam bijna de middel-
lijn niet over en toen even later on-
ze supersnelle rechtsbuiten Man-
dy Niekus werd weggestuurd en al-
leen op de keeper kon aflopen was 
de beslissing nabij. De keeper van 
Hertha wist de bal eerst nog te pa-
reren maar wederom Dewi Geurts 
stond op de goede plek om het laat-
ste beslissende zetje te geven 1-3. 
Een puntgave hatrick dus van De-
wi Geurts zorgde ervoor de Hertha 
de eerste nederlaag van de com-
petitie ging oplopen. Maar veel be-
langrijker CSW was definitief verze-
kerd van de 2e plaats in deze mooie 
competitie op slechts 2 punten van 
Hertha. Een groot compliment voor 
de Meiden van CSW MD2.

Superstart voor wedstrijdgroepen 
showballet Nicole
De Ronde Venen - Op zondag-
ochtend 6 december vond de eerste 
voorronde plaats van het NK Shell 
We Dance Event, dit keer in theater 
De Muze in Noordwijk. De vier wed-
strijdgroepen van showballet Nico-
le moesten vroeg uit de veren om 
hun danskunsten te laten zien. Na 
een succesvolle auditie in oktober 
kon je geplaatst worden in een van 
de wedstrijdgroepen en dit lever-

de uiteindelijk 4 wedstrijdgroepen 
op. Voor de meeste van de 43 dan-
seressen was het dus extra span-
nend, omdat dit de eerste wedstrijd 
was ooit.

Jongste
De jongste groep, JuudsFunkyLit-
tleDanceCrew, zat in de eerste leef-
tijdscategorie tot en met 10 jaar. Het 
wedstrijdveld was hier best groot, 

dus lekker veel concurrentie. Ze-
nuwachtig en gespannen in de cou-
lissen, maar met heel veel zin ston-
den ze te wachten tot ze aan de 
beurt waren. Toen was het zover, 
ze mochten laten zien wat ze had-
den geleerd, vol enthousiasme en 
vrolijkheid brachten ze het nummer 
Shake it up. Het podium werd goed 
gebruikt en ze straalden helemaal. 
Hun nummer werd beloond met een 

3e plaats, heel knap zo voor de eer-
ste keer. 

Bootcamp
JuudsFunkyDanceCrew mocht in de 
volgende categorie aantreden met 
hun nummer Bootcamp. Een stoer 
nummer wat strak gedanst moet 
worden, achter de coulissen nog 
wat verwarring over waar het pu-
bliek zat en hoe er gedanst moest 
worden. Maar eenmaal op het po-
dium gleden de zenuwen vanzelf 
weg, plekken waren goed, passen 
goed afgemaakt. Hier en daar een 
klein slordigheidsfoutje, dat de jury 
niet is ontgaan….Helaas nog geen 
beker voor deze groep, maar ze za-

ten dicht achter de nummer 3. Dus 
op naar de volgende keer en dan 
nemen jullie ook een beker mee. 
JuudsDanceCrew heeft vaker wed-
strijden gedanst, maar is dit jaar 
versterkt door 2 nieuwe meiden. Ze 
hadden een nieuw nummer inge-
studeerd en wilden graag een extra 
uitdaging: alles op zilveren dans-
hakken. Dat gaf wel wat extra zenu-
wen, maar ze hebben het prima ge-
daan. Sissy that walk werd vol over-
gave, strak en met de juiste uitstra-
ling gebracht. Dat de hakken nog 
wel wat remmen in hun echte en-
thousiasme heeft de jury niet door 
gehad, want ze werden beloond met 
een mooie 3e plaats. In de tweede 
show mochten zij ook nog hun mo-
derne nummer laten zien, Nothing 
really matters. Dit nummer ging ook 

heel goed en met veel inlevings-
vermogen werd deze gedanst. He-
laas net niet genoeg voor een beker, 
maar dit uitstapje naar modern was 
zeker voor herhaling vatbaar.

Laatste
JuudsDanceSquad mocht als laat-
ste in de ochtendshow. Met hun 
nummer 90s by nature wilden ze 
echt een feestje neer gaan zetten. 
Vol enthousiasme begonnen ze hun 
nummer vanuit de coulissen joelend 
en dansend, met de juiste verdeling 
over het podium dansten ze vro-
lijk door. De energie spatte er van-
af, met hier en daar een foutje, heb-
ben ze toch de 3e plaats weten te 
behalen. En dat was beker nummer 
3, gefeliciteerd allemaal en op naar 
17 januari in Wageningen!
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Helemaal op de helft
Regio - Vorige week al gemeld dat 
de winterkampioenen er aan zaten 
te komen en nu is het zover. Te be-
ginnen met de 1e divisie. Daar was 
de Merel/Heerenlux 1 de grootste 
kandidaat. Vier punten voorsprong 
op DIO, de nummer twee, zou toch 
voldoende moeten zijn. Thuis tegen 
de Springbok 1 moest minimaal 6 
punten gehaald worden om niet af-
hankelijk te zijn van de concurren-
tie. Dat was ook geen probleem. 
Rob van de Brink, Kees Griffioen en 
Walter van Kouwen (de hoogste se-
rie deze week met 12 caramboles 
en 29,27%) speelden sterke partij-
en waar de Springbok geen weer-
woord op had. Wilbert Celie verloor 
wel maar de hele wedstrijd eindig-
de met 7-2 en daarmee is de Me-
rel/Heerenlux 1 dan de winterkam-
pioen. De nummer 2, DIO, mocht 
naar Bar Adelhof om daar tegen 
team 1 te spelen. De partij Richard 
Scheurs tegen Paul Schuurman had 
een mooi slot. Paul maakte de par-
tij uit en Richard moest in de na-
beurt nog 9 caramboles maken voor 
een gelijk spel en dat lukte hem. Een 
fraaie prestatie. Richard van Kolck 
begon sterk tegen Herman Turken-
burg maar zakte halverwege de par-
tij wat weg maar wist op het eind 
toch net de overwinning binnen te 
slepen. Hiermee zorgden de beide 
Richards voor de complete punten 
opbrengst van Bar Adelhof 1, 3-6. 
Bij Lutis/de Springbok liet Donny 
Beets zien dat hij, in ieder geval een 
deel, biljartgenen van vader John 
heeft, in slechts vijftien beurten (de 
snelste partij van de week) schoof 
hij Wiebe Elzinga van Bar Adelhof 
2 aan de kant. Vader John en Alan 
Knightly vulden dat nog eens aan en 
daarmee kwam het totaal voor Lu-
tis/de Springbok op 7 en voor Bar 
Adelhof op 2 punten. De Merel/
Heerenlux 3 speelde tegen Stieva/
Aalsmeer. De laatste had maar drie 
spelers en dus was het extra caram-
boles maken en twee partijen spe-
len voor Lucia Burger. Een partij luk-
te het haar om de winst naar zich 
toe te trekken maar dat waren de 
enige potten die Stieva deze avond 
kon breken, 7-2. Bar Adelhof 3 en 
de Kuiper/Stee Inn maakten het el-
kaar in de partijen knap lastig. Rui-
me overwinningen waren er niet 

bij en na vier partijen was het 4-4. 
Zelf in het aantal caramboles ga-
ven de teams elkaar weinig toe, met 
slechts 0,02% meer (een ½ caram-
bole?) trok de Kuiper/Stee Inn met 
4-5 net aan het langste eind. In de 
2e divisie had CenS de beste papie-
ren, hoewel zij 7 punten nodig had-
den om zeker te zijn van het winter-
kampioenschap. Geen eenvoudige 
opgave. Dat moesten zijn ook nog 
eens waarmaken in een uitwed-
strijd tegen de Kromme Mijdrecht 
2. Dat ging ook niet helemaal vol-
gens plan. Willem de Graaf (Krom-
me Mijdrecht) maakte de partij te-
gen Evert Driehuis (CenS) uit maar 
Evert sleepte er in de nabeurt toch 
nog een gelijkspel uit. Dylan Huis 
(Kromme Mijdrecht) won zijn partij 
maar die drie punten waren de eni-
ge voor de Kromme Mijdrecht, 3-6. 
Door deze uitslag was CenS wel af-
hankelijk van de uitslag de Kromme 
Mijdrecht 3 tegen de Biljartmakers. 
Kon de clubgenoot een handje hel-
pen? Dat is een simpel “ja”. Alleen 
Chris Esser verloor van Nick van de 
Veerdonk maar dat waren dan ook 
de enige 2 punten voor de nummer 
twee de andere 7 waren voor Krom-
me Mijdrecht 3 met als gevolg dat 
CenS de winterkampioen van de 2e 
divisie is! De laatste twee wedstrij-
den waren de Springbok 2 tegen 
ASM 1 en ASM 2 tegen the Peanut-
bar. De Springbok 2 kon geen vuist 
maken maar ASM 1 kon dat juist 
wel. Willem Holla en Jack Baak (de 
Springbok) kwamen nog dichtbij 
maar helaas voor hen niet genoeg, 
alle partijen werden door ASM 1 
(Cor Ultee, Hennie Versluis, Gerrie 
Holzken en Jan Stege) gewonnen, 
0-9. Door deze overwinning is ASM, 
samen met CenS, ook winterkampi-
oen. ASM 2 had ook een speler te-
kort maar deze keer deerde dat (bij-
na) niet. Jim van Zwieten en Miguel 
van Nieuwkerk (2 maal) wonnen de 
partijen en zorgden daarmee dat er 
7 punten in huis bleven en slechts 2 
naar buten gingen.

De finale 3 banden in de A-poule 
staat zaterdag 11 december en zon-
dag 12 december op het program-
ma. Beide dagen wordt er in Dorps-
huis “de Springbok”, de Hoef gestart 
om 11:00.

CSW geeft niet thuis
Wilnis - CSW speelde zaterdag 
een heel teleurstellend duel uit te-
gen WVHEDW. De ploeg kwam nog 
wel op voorsprong maar na negen-
tig minuten spelen stapte de ploeg 
met een 3-1 nederlaag van het veld.
Het begin van de wedstrijd was 
hoopgevend voor CSW want al na 
twaalf minuten spelen kwam het op 
een 0-1 voorsprong. Dave Corne-
lissen verzond een prachtige pass 
richting Bram Bode die vervolgens 
binnen de zestien werd gevloerd. 
De toegekende strafschop werd 
door Elroy Baas feilloos binnenge-
schoten. Maar vijf minuten later lag 
aan de andere kant de gelijkma-
ker alweer in het net. Een afgeme-
ten voorzet kon simpel worden bin-
nengetikt. CSW probeerde de draad 
weer op te pakken maar de ploeg 
wist zich nauwelijks kansen te cre-
eren en moest het deze middag af-
leggen tegen het beter voetballen-
de WVHEDW. Nog voor rust kwam 
WVHEDW op voorsprong toen van-
uit de tweede lijn zomaar vrij kon 

worden aangelegd voor een schot 
en de bal in de uiterste hoek ver-
dween. Na rust ging CSW meteen 
fel van start maar was niet bij mach-
te om het de tegenstander echt 
moeilijk te maken. Het kreeg enke-
le hoekschoppen maar helaas voor 
CSW zonder enig resultaat. Na een 
kwartier in de tweede helft was het 
zelfs WVHEDW dat de voorsprong 
verder uitbouwde. De spits draaide 
weg en schoot verassend in de kor-
te hoek. CSW moest nu echt meer 
risico’s gaan nemen. Zo kreeg Bram 
Bode nog een mogelijkheid na 
doorkoppen van Vincent van Hel-
lemondt maar het hakje van Bode 
was te zacht en schoten van San-
der Kunkeler waren een prooi voor 
de doelman. CSW mocht niet eens 
klagen dat de uitslag nog hoger uit-
viel want als WVHEDW iets zorgvul-
diger was geweest had dat zomaar 
gekund. Uiteindelijk bleef het bij 3-1 
waar CSW maar eens goed over 
moet nadenken wat er allemaal mis 
ging deze middag.

Hertha E2 wint van Argon E4
Vinkeveen - De omstandigheden 
waren afgelopen zaterdag zwaar. 
Een stevige wind maakte dat er veel 
werd gevraagd van beide teams. Dit 
kon de pret niet drukken. Voor het 
begin van de wedstrijd stelde bei-
de teams zich op in het midden van 
het veld en gaven alle spelers elkaar 
een hand voor een leuke en spor-
tieve wedstrijd. Gelukkig konden 
de jongens van Hertha weer over al 
hun speler beschikken en startte ze 
op volle sterkte. 
Argon startte erg sterk en wist de 
verdediging van Hertha op het ver-
keerde been te zetten. Zij maakte 
aan het begin van de wedstrijd de 
1-0. De jongens van Hertha bleven 
er echter cool onder. Tim Stubbe 
stond op zijn vast plek in het doel. 
Thijs Stroet speelde geweldig als 
voorstopper en Thom Hamelink en 

Wes Twaalfhoven hielden het ach-
terveld samen helemaal schoon. Het 
was dankzij een geweldig schot van 
Lars van den Berg dat Hertha met 
1-1 gelijk kon komen. De bal krul-
de van grote afstand schitterend in 
het doel. 

Met deze stand gingen de jongens 
de rust in. In de tweede helft kon 
Tom Roumimper een voorzet geven 
aan Dylan Fransen die deze langs 
de verdediging van Argon schoot. 
Het vertrouwen van de jongens van 
Hertha groeide steeds verder en zij 
konden dit nog verder uitbouwen. 
Via een steekpass van Tom van der 
Laan lukte het Dylan opnieuw de 
keeper te passeren en kwam de 
winst naar Vinkeveen. Het was een 
leuke wedstrijd waarin beide teams 
goede strijd leverde.

Argon in tweede helft 
langs De Valken
Mijdrecht - Argon heeft het zich 
in Valkenburg niet gemakkelijk ge-
maakt, het veldoverwicht en het be-
tere spel kon het niet in doelpun-
ten omzetten. Een vijftal mogelijk-
heden waarvan er zeker drie een 
doelpunt hadden moeten zijn gin-
gen niet over de doellijn. Doelman 
Edwin van der Nagel van De Valken, 
later uitgeroepen tot man van de 
wedstrijd, hield in die fase zijn doel 
met kust en vliegwerk schoon. Pas 
in de tweede helft en vele aanslagen 
later sloeg Argon toe en kwam het 
met 0-2 voor. In minuut 88 scoor-
de De Valken verrassend tegen zo-
dat er 1-2 stand op het scorebord 
kwam, de overwinning was dik ver-
diend maar de score magertjes.

Handvol mogelijkheden
De eerste goede mogelijkheid voor 
Argon kwam na een klein kwartier 
toen Cyrano Morrison goed afvuur-
de maar de doelman met enig ge-
luk in tweede instantie kon ingrij-
pen, Ook Wilco Krimp zag zijn inzet 
gesmoord en de bal een prooi voor 
de doelman worden. Een poging 
van Jesse van Nieuwkerk bleef ook 
dit keer bij een poging. In die pe-
riode moest Argondoelman Romero 
Antonioli opgelapt worden na een 
heftige botsing, maar hij kon ver-
der spelen. Na een half uur schoot 
Matthijs de Mooy namens De Val-
ken voor het eerst op het Argon-
doel, echter Antonioli greep in. Met 
nog een kwartier te gaan leverde de 
mooiste aanval van Argon ook geen 
doelpunt op. Via een hakje van Jes-
se van Nieuwkerk kreeg Lorenzo 
Zorn de kans om uit te halen maar 
doelman Nagel redde met de voet 
en toen even later Zorn weer de bal 
voor de voeten kreeg stuitte hij op-
nieuw op de sluitpost. Veel moge-
lijkheden maar geen doelpunten.

Eindelijk
Maar even na de hervatting, met de 
storm schuin tegen, zorgde Syrano 
Morrison voor het eerste doelpunt, 
een diepe bal pikte hij op en op snel-
heid liet hij de defensie en de doel-
man kansloos 0-1. De Valken moest 
nu echt iets gaan doen om wat aan 
de opgelopen achterstand te gaan 
doen. Maar de defensie van Argon 
greep menigmaal goed in. Na de 
zoveelste aanslag op Ian van Otter-
loo trok de scheidsrechter, na over-
leg met zijn assistent, dan toch rood 
voor Van Duin. Van Otterloo kreeg 
geel voor het advies dat hij aan de 
leidsman gaf. Maar hij kon weer op-
gelapt worden, evenals Wouter Win-
ters en Cyrano Morrison even daar-
na. Met Bas Pel (terug van een bles-
sure) en Mitchell Vorstman (debuut) 
ging Argon de laatste twintig minu-
ten in. Nadat Jasper van Werkho-
ven naast schoot was het even la-
ter Cyrano Morrison die een mooie 
aanval afrondde met een treffer 0-2. 
Daarna zagen we nog een paar goe-
de mogelijkheden, opnieuw een in-
zet van Jasper Werkhoven die door 
de doelman werd weggeslagen, Roy 
Verkaik kopte opnieuw in maar nu 
kon een verdediger de bal tot hoek-
schop verwerken. Ook een inzet van 
Morrison werd door doelman Van 
der Nagel met de voet gekeerd.

Twee minuten voor tijd liet Argon 
zich toch verrassen toen een dia-
gonaal schot van Matthijs de Mooy 
laag in de verre hoek tegen het net 
sloeg. 1-2. Maar verder liet Argon 
het niet komen, Jasper Werkhoven 
overleefde nog een aanslag maar 
uiteindelijk konden alle spelers op 
eigen kracht het veld verlaten.
En dat is toch mooi meegenomen 
met zaterdag a.s. concurrent Voor-
schoten ’97 op bezoek. 

Hertha MD1 verslaat 
Buitenveldert MD1
Vinkeveen - De meiden van de 
MD1 van Hertha spelen in de eer-
ste klasse en kwamen daar afgelo-
pen zaterdag de MD1 van Buiten-
veldert tegen. Buitenveldert staat 
op dit moment op de eerste plek en 
onze Vinkeveense meiden staan op 
de tweede plek. En spannend pot-
je werd daarmee verwacht. Zoals al-
tijd kwamen de meiden uit Vinke-
veen op volle sterkte, ze hebben een 
brede selectie van wel 15 enthou-
siaste meiden. De meiden uit Am-
sterdam kwamen goed uit de start-
blokken en zette Hertha goed onder 
druk. Na een klein kwartiertje maak-
te zij dan ook de 0-1! Het loepzuivere 
schot was voor keepster Benthe Post 
niet te houden. Maar de Vinkeveners 
schrokken niet van deze achterstand 
en voor de rust kon spits Maud Eerd-
huyzen dankzij een strakke voorzet 
van Fleur de Jong de 1-1 laten note-
ren. Het spel verschoof steeds meer 
naar de speelhelft van Buitenvel-
dert. Dankzij het uitstekende verde-
digende werk van Elaine Voorbij en 
Cindy van Maanen kon Hertha aan-
vallend blijven spelen. In de twee-
de helft werd het spel door Natalie 

Delicious 
nieuwe 

sponsor van 
CSW MC1

Wilnis - Delicious is de nieuwe 
sponsor van dit top meiden team die 
dit seizoen uitkomt in de eerste klas-
se. Afgelopen week waren de mei-
den van CSW MC1 te gast bij Delici-
ous Pizzeria in Wilnis. Na de gewon-
nen kraker van medekoploper uit 
Nieuw Vennep werd het team uitge-
nodigd om een heerlijke pizza te ko-
men eten. De eerste titel is in zicht 
met 3 punten voorsprong en nog 2 
wedstrijden te gaan. De meiden zijn 
erg blij met hun nieuwe sponsor die 
ze zal voorzien van nieuwe shirts en 
trainingspakken.

UWTC mannen sterk bij 
Amsterdamse Cross Competitie
Regio - Zondag 6 december is al-
weer de 8e wedstrijd van de Am-
sterdamse Cross Competitie verre-
den. DTS in Zaandam was de gast-
heer. De jeugd heeft nu steeds in 
beide groepen een twintigtal trouwe 
deelnemers en ook enkele UWTC le-
den zijn wekelijks in actie te zien. Bij 
de jeugd A reed de niet fitte Duuk 
vd Haagen naar de 5e plaats, Teun 
Wahlen werd 11e en Sen Haasbroek 
17e. Bij de jeugd B reed Danny Plas-
meijer naar de 6e plaats en Sven 
Buskermolen werd 10e. In het tus-
senklassement is het bij de jeugd 
nog erg spannend. Bij de jeugd A 
staat Duuk van der Haagen op de 
5e plaats, maar tussen nummer 1 en 
nummer 5 zit maar een paar punten 
verschil. Dat kan dus nog alle kanten 
op bij de laatste vier wedstrijden die 
nog verreden moeten worden. Bij de 
jeugd B staan Danny en Sven op de 
5e en 6e plaats in het tussenklasse-
ment. Bij de 40+ strijden wekelijks 
tussen de 60 en 80 renners mee. Pe-
ter van Capel scoort regelmatig pun-
ten en ook vandaag reed hij weer 
netjes naar de 20e stek. Frank Jan-
sen werd 30e. Bij de 40- klasse ste-
len de UWTC renners wekelijks de 
show. Bart de Veer en Tommy Oude 
Elferink hebben al heel wat keren op 
het podium gestaan en ook vandaag 
werd Bart 2e en Tommy 3e. De net 
16 jaar geworden Menno van Ca-
pel doet het ook goed in deze klas-

se. Menno werd 7e en staat op een 
mooie vierde plaats in het tussen-
klassement. In het tussenklassement 
staat Bart de Veer ruim aan de lei-
ding en Tommy Oude Elferink staat 
op de tweede plaats. Bij de dames/
nieuwelingen deed alleen Stijn Ruij-
ter mee voor UWTC. Stijn reed lekker 
mee en werd 7e. 

Clubcross
Op een parcours rondom sportpark 
Randhoorn in Uithoorn wordt ook 
wekelijks een veldrit gereden bij 
UWTC. De uitslag van 6 december: 
40-: 1 Dennis Moolhijsen, 2 Lorena 
Wiebes, 3 Roberto Blom, 4 Lars Wie-
bes, 5 Robin Leijgraaf. 40+: 1 Frans 
v Heteren, 2 Maarten de Jong, 3 
Wilfred Zeijerveld, 4 Harry van Pier-
re, 5 John Zeijerveld, 6 Gijs Kostman, 
7 Jan van Zon, 8 Leen Blom, 9 Cock 
Fangmann, 10 Piet Rewijk. jeugd 
8-10 jr: 1 Bo Versteeg, 2 Jasmijn 
Wiegmans, 3 Joost Burgers. jeugd 
11-14 jr: 1 Flip van Walraven, 2 Jes-
se van Hattum, 3 Jesse Versteeg

Nationale crossen
In Appelscha reed jeugdlid Mike De-
rogee op Sinterklaasdag naar de 14e 
plaats. Op zondag deden 3 jeugdle-
den mee aan de veldrit in Lieshout. 
Siem van Smoorenburg werd 10e 
(cat 2), Mike Derogee werd 22e (cat 
4) en Mees van Smoorenburg werd 
23e (cat 5)

Passet en Fleur van Maanen steeds 
mooi opgebouwd. Demi van den 
Berg en Zoey Hamelink brengen de 
ballen steeds goed naar voren. Het 
was uiteindelijk Quinn Hartsink die 
met een lange sprint van halverwege 
het veld de 2-1 kon maken. Het werd 
inderdaad een spannende wedstrijd, 

de competitie is nog niet beslist en 
de meiden willen graag proberen om 

net als vorig jaar weer kampioen te 
worden.





 
20   Nieuwe Meerbode  •  9 december 2015

KDO G1 eist 2e plaats op 
in najaarscompetitie
De Kwakel - De laatste wedstrijd 
van de najaarcompetitie werd nu 
eens niet op kunstgras afgewerkt. 
Met de stevige wind van de zijkant 
was dit ook wel eens prettig. Een 
goed combinerend KDO kon in de-
ze wedstrijd iets doen aan het doel-
saldo. Dat doelsaldo stond op -2 
maar na afloop was het getal weer 
flink positief. In de eerste helft werd 
er gescoord door Nicky 2x , Lars en 
Jeffrey. In de 2e helft werd er zwak-
ker begonnen waardoor Over-Am-
stel op 4-2 kon komen. Het publiek 
ging er weer even voor zitten. Het 
leek weer spannend te gaan wor-
den. Alleen gaf een speler van Over-
Amstel onbedoeld het startsein voor 
een doelpunten regen van KDO. Hij 
speelde namelijk de bal in eigen 
doel waardoor 5-2 ontstond. KDO 
pakte het goede voetbal van de 1e 
helft weer op en volgde nog doel-

punten van Daan 2x, Nicky 2x en 
Jeffrey 2x. Alle doelpunten kwamen 
tot stand door het rondspelen van 
de bal en pas schieten op doel als 
er resultaat te behalen viel. De eind-
stand kwam hierdoor op KDO G1- 
Over-Amstel G1 11-2. De produc-
tiefste speler vandaag en man of the 
match was Nicky met 4 doelpunten.

Geen ‘Sinterklaas’ bij BVK
De Kwakel - Los van een ver-
dwaalde Zwarte Piet was er afge-
lopen donderdag weinig te merken 
van Sinterklaas, want er werd wei-
nig kado gedaan aan de tegenstan-
ders in de diverse lijnen. Er moest 
dus flink gebuffeld worden om een 
goed resultaat te bereiken. In de A 
lijn voor het eerst sinds weken weer 
vertrouwde namen bovenaan de 
daguitslag, want Rita en Wim Ritzen 
vinden we daar met 58,68%. Daar-
door staan zij nu 3e in de totaal-
stand. Het gat met nummer 1 , Geke 
en jaap Ludwig, is wel vrij behoor-
lijk, maar ik waag mij niet aan een 
voorspelling van de uiteindelijke top 
3. Tiny en Adriaan Kooyman volg-
den als 2e met 58,33% en na hun 
1e plaats van vorige week moch-
ten Ineke Hilliard en Huib van Gef-
fen opnieuw het erepodium betre-
den. Dat deden zij samen met Nelly 
Vork en Andre Verhoef, want ook die 
scoorden 54,17%. Paula en An lieten 
het deze week wat afweten, maar 
zij staan nog altijd op een fraaie 4e 
plaats ‘over all’. In de strijd tegen de-
gradatie is voor 1 paar het doel al 
wel gevallen en voor de 2 resteren-
de plaatsen zijn nog 5 paren kan-
didaat.

B lijn
In de B lijn staan 3 paren al klaar 
om de openvallende plaatsen in te 
gaan nemen, ook al moet daar op 
de laatste speelavond van deze cy-
clus geen al te beroerde score ge-
noteerd worden. Greet de Jong en 

Roel Knaap werden 1e met 62,95%, 
Helen Conijn en Herman Koper-
draad 2e met 60,36% en Corrie en 
Ruud van der Peet 3e met 58,6%. 
Dat laatste paar heeft een stabiele 
serie van 4 goede uitslagen neerge-
zet en met 59,55% gemiddeld gaan 
zij dan ook fier aan kop en kan hen 
promotie niet meer ontgaan. Anne-
ke Karlas en Jaap Verhoef en ook 
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nig-
tevegt lijken hen te gaan vergezel-
len. Ook in deze lijn is het lot van 1 
paar wel bezegeld waar het gaat om 
degradatie, maar hier moeten 4 pa-
ren nog vrezen voor hun plekje.

C lijn
In de C lijn een nog ongenaakbaar-
der koploper in de totaalstand. Met 
59,72% gemiddeld (!) en een voor-
sprong op nummer 2 van meer dan 
5% staat er absoluut geen maat 
op Hans Elias en Ben Terra. Deze 
week moesten zij weliswaar genoe-
gen nemen met een 3e plaats met 
54,97%, maar de concurrentie voor 
de 3 topklasseringen lieten het le-
lijk afweten. De 1e plaats was deze 
week voor Atie Doeswijk en Huub 
Zandvliet met 60,59% en de 2e voor 
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk met 
59,9%. Tiny en Han Mann staan 
dankzij 2 ijzersterke eerste weken 
van deze cyclus nog op de 2e plaats 
in de totaalstand en Marjan en Ben 
v.d. Broek 3e. Piet vd Poel en Gerard 
de Kuijer staan daar echter dicht 
achter, dus dat wordt nog spannend 
volgende week.

Bridgeclub ABC
Er is veertien keer klein 
slem geboden!
Uithoorn - Donderdagochtend 3 
december was de laatste en ook 
spannende zitting van de 2e com-
petitieronde voor de leden van de 
Amstel Bridgeclub. Een drietal pa-
ren zou gaan degraderen, maar een 
drietal paren zou ook gaan promo-
veren. Het was een ochtend waar-
in veel slems geboden en gemaakt 
konden worden, hetgeen niet vaak 
voorkomt. In de A-lijn werd vijf keer 
een slem geboden bij spel 3. Één 
keer 6 klaveren, die helaas net niet 
werd gehaald, en vier keer 6 Sans. 
Ciny & Hetty hadden weer eens ge-
luk, zij behaalden 6 Sans +1, ter-
wijl toch hartenaas buitenboord zat. 
Waren OW daar te zuinig op? Gelijk 
die aas zetten mensen bij zo’n slem 
contract! Bij spel 19 werd twee keer 
6 Sans geboden en +1 gehaald, 
goed geboden en gespeeld door 
Greet & Roel en Wim & Ria. De an-
dere paren stopten bij 3 Sans en be-
haalden ook maar 3 Sans +3 (wel 
een klein slem hoor!). Ook bij spel 
23 werd twee maal slem geboden, 
t.w. 6 harten en 6 Sans, waarbij het 
6 Sans contract, helaas voor Ria & 
Joop, de meeste punten opleverde. 

B lijn
Ook in de B-lijn werd vijf keer slem 
geboden. In spel 1 zaten voor OW 
veel mooie hartenkaarten en er 
werd dus drie keer 6 harten ge-
boden. Hanny & Jany speelden zo 
goed tegen, dat dit contract voor 
Greet & Nel helaas 1 down ging. 
De andere twee paren behaalden 
dit klein slem wel. Ook bij spel 16 
werd twee keer 6 harten geboden. 

Dit contract ging echter beide keren 
down. De andere paren speelden al-
lemaal 3 Sans + 4. Het was dus ken-
nelijk een groot slem contract als er 
tenminste Sans geboden zou wor-
den, doch dat heeft niemand kun-
nen bedenken! 

C lijn
Maar dan nu de uitslag: De 1e plaats 
in de A-lijn was voor Aja & John met 
62,50%. Ze hebben echter Ciny & 
Hetty niet meer van de 1e plaats 
op de ranglijst van de 2e competi-
tieronde kunnen verdringen. Twee-
de werden Wim & Ria met 60,42%. 
De 3e en 4e plaats waren voor Ciny 
& Hetty en Leny & Jan. Beide paren 
scoorden 58,33%.
In de B-Lijn werden Corrie & Le-
nie eerste met 62,78%. Zij promove-
ren dan ook naar de A-lijn. Op de 
2e plaats kwamen Henny & Lucas 
met 62,40%, helaas niet genoeg om 
te promoveren. Zij werden gevolgd 
door Greet & Nel met 61,23% op 
de 3e plaats en ook zij promoveren 
naar de A-lijn. Ank & Lotte, die ge-
middeld 55,72% zijn komen te staan, 
zullen de komende tijd eveneens in 
de A-lijn gaan spelen. Corry & Bibet, 
Miep & Madelon en Coby & Joop, 
zullen de komende competitieronde 
in de B-lijn gaan spelen. 

Ook meespelen met de Amstel-
bridgeclub? Het is een gezellige 
club met regelmatig lekkere trak-
taties en Madelon, die leuke geur-
zakjes voor je naait. Voor informa-
tie kunt u bellen naar onze secreta-
ris telefoon 0297-564729

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel - Vrijdag 11 december 
2015 wordt er voor de derde keer 
een voetbalquiz georganiseerd in de 
kantine van KDO. Onder leiding van 
de enthousiaste quizmasters Theo 
en Hein Leliveld zal er deze avond 
worden bepaald wie zich de groot-
ste voetbalkenners uit de regio mo-
gen gaan noemen!
Voor 5,- per koppel kun je samen 
met je beste voetbalvriend (-in) vrij-
dag de 11e vanaf 20:30 uur mee-
strijden om deze felbegeerde titel 
en kans maken op de leuke prijzen. 
Er zullen acht rondes gespeeld gaan 
worden, waarbij de focus zal liggen 
op nationale en internationaal ge-
relateerde voetbalvragen. Je kunt 
het zo gek niet bedenken, maar al-
les kan aan bod komen tijdens deze 
spraakmakende avond. Van spelre-
gelvragen, het raden van clublogo’s 
tot en met de WK-historie van het 
Nederlands elftal. Om zeker te zijn 

van je deelname op deze avond, kun 
je je hiervoor per direct als tweetal 
aanmelden via de website van KDO. 
Door te klikken op de grote banner 
die centraal op de homepage staat, 
kun je je eenvoudig verzekeren van 
een plekje als koppel in de kantine.
Op de avond zelf is het ook mogelijk 
om je aan te melden. Het inschrijf-
geld zal vrijdag 11 december ter 
plekke betaald dienen te worden.
Wacht dus niet langer, schrijf je 
snel in en zorg ervoor dat je goed 
voorbereid in de kantine komt deze 
avond. Wij zijn ervan overtuigd, het 
gaat een fantastische avond wor-
den! Wanneer? Vrijdagavond 11 
december 2015 Waar? In de kan-
tine van KDO (Vuurlijn 51, 1424 NN 
De Kwakel) Hoe laat? Inloop vanaf 
20.00 uur, de quiz begint om 20.30 
uur. Kosten? Slechts 5 euro per 
koppel. Opgeven? Via www.kdo.nl.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Uithoorn - Op de eerste dag van 
december werden we verwend met 
heerlijke Sint chocola en marse-
pein bij Partycentrum Colijn. Mis-
schien gaf dit Elly en Jessie vleu-
gels, ze scoorden 62,50%, Trudy van 
den Assem & Refina van Meijgaar-
den hebben geen suiker nodig om 
57,64% te halen, vaak goed voor een 
top drie plaats zijn Kitty van Beem 
& Janny Streng zo ook vandaag met 
56,25%. De topscore vandaag was 
tochin de B wel voor Bep Verleun 
& Hans Warmenhoven 63,99%, Tini 
Geling & Paula Kniep lieten zien dat 
ze blij zijn dat Tini weer aan tafel zit 
met 62,80%. Deze dames verdwij-
nen snel weer naar de A waar ze ei-
genlijk horen. De derde plaats was 
deze middag weggelegd voor Inge 
Dyrbye & Thea Stahl, 56,85%. Met 
nog 1 middag in deze ronde te gaan 
is de tussenstand als volgt. De B 

nog steeds Bep en Hans op de eer-
ste plaats, die geven ze niet meer uit 
handen, 58,83%. De tweede plaats 
voor Marja en Sandra met 56,00% 
en de derde plaats voor Mieneke en 
Hilly met 55,29%. Deze plaatsen zijn 
nog goed bereikbaar voor nummers 
4 t/m 6. Ik voorzie een verhitte strijd 
volgende week. In de A ligt de top 5 
ook aardig dicht bij elkaar Kitty van 
Beem & Janny Streng 55,97%, El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
53,86%, Ted Brand & Alice Oosten-
dorp 53,62%, Trudy van den Assem 
& Refina van Meijgaarden 53,37% 
en Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma 52,89%. Dus dames wilt u in de 
top blijven dan weet u wat u te doen 
staat!
Wilt u zich ook in de strijd gooien bij 
damesclub Hartenvrouw? Harten-
vrouw2015@gmail.com of Sandra 
Raadschelders 0297569910.

Leer beter bridgen!
Uithoorn - Bridgen is een lastig 
kaartspel. Het spel begint met een 
bieding waarmee we het doel van 
het spel bepalen. Daarmee bepa-
len bridgers hoeveel slagen ze den-
ken te gaan halen. En ze kiezen ook 
hun favoriete speelkleur. Er zijn ech-
ter vele kaarthanden waar er geen 
favoriete kleur is. Bridger noemen 
dat SANS ATOUT spellen (zonder 
troefkleur is de Nederlandse term). 
Het uitspelen van deze spellen vergt 
een verstandige aanpak want zon-
der troeven kan je niet ingrijpen in 
het spel als je een kleur niet kunt be-
kennen. Daarom gaan we het heb-
ben over een speelplan maken voor 
SA-contracten. Doel van deze les is 
om meer grip te krijgen op een gun-
stig resultaat. Onder het motto: Als 

je alles van te voren weet... Het ma-
ken van een speelplan gaat je hel-
pen om een goed geboden contract 
te gaan verzilveren. Een speelplan 
hebben vanaf de eerste gespeel-
de kaart is een instrument om (nog) 
beter te leren bridgen. Wilt u mee 
doen met deze themales? Dat kan 
op vrijdag 11 december vanaf 13:00 
in het clubhuis van de scouting Ad-
miralengroep aan de van Seumer-
laan 3 Uithoorn (tegenover de Tha-
merkerk). De les is tussen 13:00 en 
14:00 aansluitend kun je het geleer-
de in praktijk brengen bij Bridgen 
onder Begeleiding Uithoorn. Mee-
doen kost 5 euro, gelieve vooraf op 
te geven bij hans.selman@planet.nl 
06-54108456, www.facebook.com, 
leerkomgabridgen

Van onder naar boven en van links naar rechts op de foto, zijn dit de meiden 
die dit mogelijk gemaakt hebben: Onderste rij: Janique, Eline Middelste rij: 
Samsara, Lieke, Jasmijn, Luna, Diana Bovenste rij: Tessa, Fleur, Tamar, Maria, 
Xanne En daarboven de trotse coaches: Alex, Saskia

Legmeervogels ME1 
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Na een leuk seizoen, 
waarbij de spanning af en toe om 
te snijden was, zijn de meiden on-
geslagen kampioen geworden. Het 
seizoen begon in augustus met drie 
wedstrijden voor de beker, die we 
alle drie wonnen, waarvan ze de 
2e ronde nog moeten spelen. Dit 
was een mooie warming up voor 
de competitie. De eerste 6 competi-
tie wedstrijden werden allemaal ge-
wonnen door onze meiden. Met nog 
5 wedstrijden voor de boeg ston-
den wij op dat moment op de twee-
de plaats in de competitie, gelijk 
aan punten met S.V. Hoofddorp, al-
leen had Hoofddorp een veel hoger 
doelsaldo als onze meiden. Na de 
herfstvakantie hadden we meteen 
twee hele zware wedstrijden, eerst 
tegen de nummer 3 Kon. HFC en 
meteen daarna tegen de nummer 1 
Hoofddorp. Op 31 oktober moesten 
we thuis tegen Kon. HFC. Dit was 
een hele mooie en spannende wed-
strijd tussen twee teams die beiden 
goed positiespel speelden. De uit-
slag was een zwaar bevochten 2-0 
overwinning, dus nog steeds ge-
lijk met Hoofddorp qua punten. Op 
7 november moesten we eindelijk 
aantreden tegen S.C. Hoofddorp, de 
wedstrijd om plaats 1. Het was een 
hele spannende wedstrijd, waar-
bij het in de eerste helft gelijk op 
ging. Met de rust was de stand nog 
steeds 0-0. Na de rust begonnen we 
wederom goed en scoorden na on-
geveer 10 minuten de 0-1! Daar-
na hebben de meiden enorm moe-
ten vechten om deze stand vast te 
houden, de eindstand 0-1 en daar-
mee de 1e plek overgenomen van 

Hoofddorp. De week erop speelden 
we de thuiswedstrijd tegen RKDES, 
die we niet heel gemakkelijk won-
nen met 2-0. Hoofddorp speelde de-
ze dag gelijk tegen Kon. HFC, waar-
door we toen 5 punten voor stonden 
op Hoofddorp. Daardoor werd de 
volgende uitwedstrijd tegen Nieuw 
Sloten op 28 november onverwacht 
onze kampioenswedstrijd. De wed-
strijd tegen Nieuw Sloten beteken-
de heel vroeg opstaan. We moesten 
namelijk al om 8.30 uur met de wed-
strijd beginnen. Al snel werd duide-
lijk dat Nieuw Sloten graag tegen 
ons wilden scoren. Wij verdedigden 
alleen super en hielden daardoor de 
nul. Wij wisten gelukkig wel te sco-
ren en gingen met een 0-6 overwin-
ning het veld af.
We waren na de wedstrijd dan ook 
dolblij en hebben in de kantine bij 
Nieuw Sloten een leuk feestje ge-
vierd. Dan restte ons nog 1 thuis-
wedstrijd tegen de nummer 3: VVC 
uit Nieuw-Vennep. Vooraf was al 
bekend dat het een zware wedstrijd 
zou worden, omdat VVC al veel ge-
scoord had in de competitie. Ook 
stond er een stevige wind. In de eer-
ste helft kwamen wij met 1-0 voor. 
De tweede helft hadden wij wind te-
gen en dat was best lastig.
Na veel doelpogingen van VVC, wa-
ren zei de eerste tegenstander dit 
seizoen die tegen ons wisten te sco-
ren: 1-1. Vlak voor tijd wisten wij ge-
lukkig nog wel de winnende goal 
te maken, waardoor we uiteindelijk 
ongeslagen kampioen werden met 
11 gespeelde wedstrijden 33 punten 
en 63 doelpunten voor en slechts 1 
tegen! Echt een geweldige prestatie!

KDO pakt in slotfase 
1 punt tegen Buiksloot
De Kwakel - Na twee weeken-
den zonder competitievoetbal stond 
voor KDO afgelopen zondag, de 
laatste uitwedstrijd voor de winter-
stop op het programma tegen Buik-
sloot. Midweeks speelde de selec-
tie van trainer Raymond de Jong ter 
voorbereiding nog een oefenwed-
strijd tegen Kickers’69, welke in een 
3-3 gelijkspel eindigde. Met de her-
stelde Maurice Bartels op nummer 
tien en Mathijs Molleman terug in 
het hart van de defensie, wilde KDO 
een mindere serie qua resultaten af-
sluiten in Amsterdam-Noord.

Beginfase
In de beginfase kwamen de Kwake-
laars prima uit de startblokken en 
kon Menno Lingeman in de 2e mi-
nuut KDO al vroeg op voorsprong 
zetten. In plaats van met links te 
schieten, schoot Menno in kansrij-
ke positie echter met rechtervoet 
en verdween de bal niet tegen de 
touwen. In de 9e minuut wist Joeri 
Stange alleen voor de Amsterdamse 
doelman niet te scoren en 12e mi-
nuut redde diezelfde sluitpost van 
Buiksloot op een hard schot van 
Mathijs van Rijn. Kortom, KDO ver-
zuimde in het begin van de wedstrijd 
afstand te nemen van Buiksloot, iets 
waar de Kwakelaars aan het einde 
van de eerste helft de rekening voor 
gepresenteerd kregen. In de 40e mi-
nuut kon keeper Tim ten Brink nog 
redden na een gevaarlijke uitbraak 
van de spits van de thuisploeg. Vlak 
voor rust moest hij toch zijn meer-
dere erkennen in de nummer ne-
gen van Buiksloot. Na een lange 
bal van de doelman van de Amster-
dammers, werd de bal verkeerd in-
geschat door zowel Mathijs Molle-
man als Doron Borger, waarna de 
spits de bal over de uitkomende Tim 
ten Brink wist te schieten, 1-0. KDO 
speelde als collectief sterker en dic-
teerde het spel in de eerste vijfen-
veertig minuten, maar moest toch 
met een 1-0 achterstand de kleed-
kamer op gaan zoeken.

Gelijkmaker
In de tweede helft ging KDO vanaf 
meet af aan op zoek naar de felbe-
geerde gelijkmaker. Het technische 
vaardige Buiksloot kroop wel meer 
uit zijn schulp dan in het eerste ver-

drijf, maar echte kansen kon het elf-
tal van trainer Brian Tevreden niet 
creëren. Aan de andere kant wa-
ren Maurice Bartels (kans schuin 
voor het doel) en Erik Verbruggen 
(schot tegen een tegenstander aan) 
dicht bij de 1-1, maar ook zij kon-
den het vijandelijke net niet vinden. 
Met een drietal aanvallende wissels 
(Rick Kruit, Bart Hoving en Bart van 
der Tol) aan de zijde van KDO gin-
gen de Kwakelaars meer druk naar 
voren zetten. Lang moest de Kwa-
kelse aanhang deze middag wach-
ten op de eerste treffer van KDO, 
maar in de 82e minuut was het dan 
toch raak. Na een slim een-tweetje 
tussen Mathijs van Rijn en Bart van 
der Tol wist laatstgenoemde de bal 
bekwaam in de lange hoek te schie-
ten, 1-1. Tot grote ontsteltenis van 
KDO leek Buiksloot de wedstrijd in 
de 90e minuut toch in haar voordeel 
te beslissen. Na een diepe bal van 
de Amsterdammers richting Tim ten 
Brink leek de Kwakelse doelman de 
bal te pakken, maar hij gleed onge-
lukkig uit, waardoor hij de bal los-
liet en de spits van Buiksloot een-
voudig de 2-1 in een leeg doel bin-
nen kon schieten. Gelukkig toon-
de KDO veerkracht na dit late doel-
punt, want de Kwakelaars bleven 
doorgaan met druk zetten, wat uit-
eindelijk in de 94e minuut werd be-
loond met de terechte gelijkmaker. 
Na een doorkopbal van Bart Hoving 
schoot centrumspits Mathijs van 
Rijn de bal vakkundig diagonaal te-
gen de touwen, 2-2. Even later floot 
de goed leidende scheidsrechter af, 
waardoor KDO één punt overhield 
aan het treffen met Buiksloot.

Gelijk
Door dit gelijkspel staat KDO nu op 
de achtste plaats in de derde klas-
se C. Met nog twee thuiswedstrij-
den voor de boeg voor de winter-
stop hebben de Kwakelaars nog 
twee mogelijkheden om afstand 
te nemen van de onderste regio-
nen van het klassement. Volgende 
week komt koploper Arsenal op be-
zoek aan de Vuurlijn, één week later 
maakt Ouderkerk dezelfde reis naar 
De Kwakel.
De wedstrijd KDO-Arsenal begint 
volgende week om 14:00 uur, wij 
hopen op uw komst!

Legmeervogels C1 
(zondag) kampioen
Uithoorn - Lang heeft het ernaar 
uitgezien dat Sporting Almere on-
geslagen de titel zou binnensle-
pen. De laatste wedstrijden kregen 
ze echter last van kriebels in de be-
nen en gingen ze kostbare punten 
morsen. Het kampioenschap kwam 
met schuchtere stappen steeds 
meer binnen het gretige handbe-
reik van de Uithoornse C1 bevlogen 
jongens. Zouden ze zaterdag jl, de 

laatste (thuis)wedstrijd van het sei-
zoen te winnen, dan worden ze zo-
waar kampioen. 
Laten ze daarentegen punten lig-
gen, dan kan het zomaar gebeuren 
dat Roda 23, met slechts 1 verlies-
punt meer dan Legmeervogels en 
met nog 2 wedstrijden te gaan, als-
nog de lachende derde van de com-
petitie wordt door de beker voor-
de begerige ogen van de Legmeer-

vogels weg te kapen. Bij gelijkspel 
of erger verlies, resteert Uithoorn 
als schrale troost een tweede plek, 
want de hobbels die Roda moet ne-
men om de beker te omarmen zijn 
nagenoeg verwaarloosbaar. Wat de 
uitslag ook zou worden, mogen ze, 
voor wat het waard is, koesteren dat 
ze de productiefste doelpuntenma-
chine zijn (+43 doelpunten) en de 
minst gepasseerde defensie hebben 
(slechts 7 doelpunten tegen). 
De vraag is of knikkende knieën, 
met het kampioenschap zomaar 
voor het grijpen, niet gaan opspe-
len. Dave heeft er wel vertrouwen in 
dat ze de spanning de baas kunnen 
blijven. Zeker als ze net zo gecon-
centreerd spelen als voorafgaande 
keren. Ze moeten proberen hun po-
sitie aan te houden, de directe te-
genstander in het oog houden, niet 
gaan dwarrelen, kort op de bal blij-
ven, in gesprek met elkaar blijven, 
maar vooral veel plezier beleven. 
Zodra wz de 16 bereiken, moeten 
ze gaan schieten, handballen is uit 
den boze. Het is weliswaar droog, 
maar guur en het waait hard. De 
wind staat echter dwars op het on-
langs geopende kunstgrasveld, zo-
dat ze er beide helften last van blij-
ven houden.. Na krap 3 minuten 
staat Legmeervogels met liefst 2-0 
voor en 2 keer op rij is Mike de ge-
vierde man. Na de bliksemstart zak-
ken ze enigszins in en wordt Bui-
tenveldert steeds gevaarlijker. Ge-
lukkig staat Laurens weer een potje 
ouderwets goed te keepen. Na een 

kwartier vecht Buitenveldert zich 
met de 2-1 aansluiting weer terug 
in de wedstrijd. Verdere doelpunten 
blijven de eerste helft uit. Met een 
wankele 2-1 voorsprong mogen we 
met schrik in de benen aan de thee. 
De druk komt ons voetballen duide-
lijk niet ten goede. Bovendien voert 
Roda die druk op door Pancratius 
als verwacht met 12-1 weg te vegen. 
Even lijkt het erop dat Legmeervo-
gels bezwijken wanneer Buitenvel-
dert zowaar langszij komt: 2-2. De 
hoop op een goede afloop vervliegt. 
Bevlogen aanvoerder Fabio weet 
zijn adjudanten onvermoeibare Su-
raj, hardwerkende Yannick, stof-
zuiger Morgan, tengere Stijn, rusti-
ge Lars en supersnelle Daan tijdig 
weer in het gareel te krijgen. Tho-
mas’s afstandsschot had een be-
ter lot verdiend dan een luidruchtig 
maar kil contact met de lat. Migh-
ty Mike maakt echter aan alle onze-
kerheid een eind door 2 goals vlak 
na elkaar: 4-2. Laurens voorkomt 
bovendien de 4-3. Sem, de klei-
ne man van de grote assists, rondt 
een pracht voorzet van de tech-
nisch begaafde Noah af: 5-2. Dit is 
tevens de bevrijdende einduitslag. 
We zijn kampioen! Zeker, het was 
geen mooi voetbal, maar wel span-
nend vechtvoetbal. Een enerverend 
seizoen met 7 overwinningen, 1 ne-
derlaag (tegen Almere) en een ge-
lijkspel (Roda) hebben ze in stijl af-
gesloten. Het mooie aan dit kampi-
oenschap is dat ze het samen be-
reikt hebben. 
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