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Wie wil met
Kerst onze
gast zijn?

Bingo bij Argon

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

2

”Snelheidsverhoging A2, ten
koste gezondheid omwonenden”

De Ronde Venen - Wij zijn
een gezin met twee kinderen
uit Waverveen en wij zouden
het leuk vinden om dit jaar op
1e Kerstdag een of twee gasten aan onze tafel te ontvangen. Wij denken aan mensen
die alleen staan en op deze
dag graag wat gezelligheid willen. Wij, Theo en Mariëlle, zorgen voor het eten en een fijne avond. Vindt u dit een leuk
idee? Bel 0297-265621 of mail
naar m.kirkels@planet.nl.

Ook na invoering van de blauwe papier container kunt u uw
papier blijven brengen bij de
papier container van de lijnkijkers op het parkeerterrein van
Argon, ook hiermee steunt u de
jeugd van Argon.
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College stuurt brief aan fracties
Tweede Kamer:

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Op 16 december
is er weer van de Lijnkijkers,
de maandelijkse bingo vindt
plaats in de kantine van sport
vereniging Argon. De hoofdprijs voor een Kerstpakket met
een waarde van €170,-.
De zaal gaat open om 19:15
uur en de aanvang is 20.00
uur. Natuurlijk is het eerste
kopje koffie weer gratis. Met
het meedoen aan deze bingo
steunt u de jeugd van Argon.
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Foto: de Groene Veendijk.

Wethouder neemt Centrumplan Vinkeveen terug

Actiegroep De Groene Veendijk:
“Dit is broddelwerk”
De Ronde Venen - Dinsdag jl. vergaderde de commissie ruimtelijke zaken over o.a. het nieuwe centrumplan Vinkeveen. Voorafgaand
stuurde De Groene Veendijk een
brief met een groot aantal bezwaren aan de leden van de commissie
en de gemeenteraad. Aan het begin
van de vergadering maakten 3 mensen van deze actiegroep, gebruik
van hun spreekrecht en legden in
een drieluik hun primaire zorgen en
grootste bezwaren voor aan de leden van de commissie. Hun grootste bezwaren tegen het huidige
plan zijn: “Het plan staat vol onzekerheden, veronderstellingen, onduidelijkheden, voorwaarden, halve en hele onwaarheden en foutieve berekeningen. Het is geen plan,

amper een concept. Het is broddelwerk.”
Bezwaren
Tijdens de vergadering werd steeds
duidelijker dat ook de commissie ruimtelijke zaken grote bezwaren had tegen het huidige plan en
de daaraan verbonden financiële risico’s. Als gevolg van die bezwaren
trok de wethouder het plan in de
huidige vorm terug. Het college van
B&W moet haar huiswerk opnieuw
doen en heeft vanuit de commissie
de opdracht gekregen om een aantal punten te concretiseren en de financiële risico’s in kaart te brengen
en af te dekken. In februari zal het
onderwerp dan weer op de agenda
worden gezet.

Zorgen
De insprekers van de Groene Dijk
gaven duidelijk hun bezwaren en
zorgen aan: “Het nieuwe centrum
valt of staat bij de verhuizing van
Albert Heijn en het aantrekken van
voldoende onderscheidende detailhandel. Kijkend naar het huidige
winkelbestand, de situaties in Mijdrecht, Abcoude, Uithoorn, etc. en de
ontwikkelingen op dit terrein achten wij dit een utopie. Wat AH wil
is onbekend. De Herenweg wordt,
tussen N201 en Baambrugse Zuwe,
voorzien van een derde ophaalbrug
voor een totaal onnodige nieuwe
vaarweg van oostelijke naar westelijke ringvaart op 500 meter afstand
van de huidige doorvaart.
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - De minister van
Infrastructuur en Milieu wil de maximumsnelheid op het wegennet op
meerdere plaatsen verhogen naar
130 km per uur. Ook op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude. Het college van De Ronde Venen vindt dit
absoluut geen goed plan: “de snelheidsverhoging is nadelig voor de
gezondheid van omwonenden, beperkt (boeren)bedrijven in hun ontwikkelingen, is slecht voor het klimaat en leidt tot meer onveiligheid
op de weg”. Dit heeft het college
aangeven met het beroep tegen het
ontwerp-verkeersbesluit van de minister. En ze vraagt nu met een brief
aandacht van de fracties van de
Tweede Kamer voor deze verstrekkende gevolgen van de snelheidsverhoging.
Wethouder David Moolenburgh: “Je
bent - hooguit - een paar minuten
sneller, maar het hogere brandstofverbruik zorgt voor hogere CO2- en
fijnstof en stikstofuitstoot en draagt
dus niet bij aan milieu, is slechter
voor de gezondheid, voor de leefbaarheid van omwonenden en beperkt lokale economische ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijvigheid en agrarische ontwikkelingen. De minister hecht belang aan
eenduidigheid voor de weggebruiker, wij vinden gezondheid, economie en minder CO2 belangrij-

ker. Met deze brief onderbouwen
en onderstrepen wij dit standpunt.
Het huidige beleid van de minister
gaat ten koste van de gezondheid
van de burgers. Het leidt tot hogere
concentraties van verontreinigende stoffen. Veel gemeenten zijn juist
bezig om de luchtkwaliteit te verbeteren tot concentraties die liggen
beneden de Europese normen. Daar
zijn goede redenen voor. Op basis van wetenschappelijke studies
heeft De World Health Organization
(WHO) geconcludeerd dat de Europese normen voor luchtkwaliteit
moeten worden aangescherpt om
de gezondheid van de burgers beter
te beschermen. Zo blijkt uit enkele
recente studies dat lage concentraties fijnstof, zelfs ver onder de huidige normen, gezondheidseffecten
veroorzaken. Ook voor stikstofdioxide (NO2) is er nieuw bewijs voor de
schadelijkheid bij concentraties onder de huidige Europese norm. Fijnstof kan leiden tot luchtwegklachten bij kinderen en ziekenhuisopnames en sterfte aan luchtweg- en
hart- en vaatziekten bij volwassenen. Relatief nieuw is het inzicht dat
het langdurig inademen van fijnstof
ook kan leiden tot astma, aderverkalking, longkanker, vroeggeboortes, neurologische aandoeningen
en diabetes”, aldus het college van
de Ronde Venen.

namelijk nooit gevraagd naar de
kwaliteit van de zorg die mensen
krijgen. Wethouder Goldhoorn melde dat er een klanttevredenheidsonderzoek komt naar de WMO,
maar dat dit nog niet gedaan is.
Rond de Huishoudelijke Hulp verwees de wethouder naar de HKZnormen waar alle zorginstellingen
aan moeten voldoen. De Korte nam
hier geen genoegen mee. “De wethouder haalt zaken door elkaar, de
HKZ zegt weinig over de tevredenheid van mensen. HKZ zegt niets
over de mensen, en of het goed
gaat, en dat willen wij juist weten.”
Wethouder Schuurs moest toegeven dat het (wettelijk verplichte)
kwaliteitsonderzoek naar de jeugd
nog niet gestart was. Zij maakte het
helemaal bont door zich hardop af
te vragen of het misschien geen tijd
wordt om eens te onderzoeken hoe
het nu echt gaat met de jeugd. Het
is vreemd dat ze dit nog niet gedaan
heeft. Wethouder Goldhoorn maakte het niet veel beter toen hij zei dat
het klanttevredenheidsonderzoek
naar de participatiewet ook nog niet
gestart is.

tevreden met de toezeggingen dat
pas in 2017 aan de klanten van de
WMO, Jeugd en Participatie gevraagd gaat worden of ze nu tevreden zijn. Ze vroegen zich hardop af
hoe ze nu kunnen sturen en zorgen
dat het goed gaat in het Sociale Domein als de wethouders niet weten hoe het met de mensen gaat die
zorg nodig hebben. Voor de inwoners is dit helemaal slecht nieuws.
Daar waar de gemeente al bijna
twee jaar verantwoordelijk is voor
de zorg in het Sociale Domein is dit
college, dat er prat op ging meters
te maken, nog niet in staat gebleken
de basis op orde te hebben.

Raadsleden zeer kritisch naar wethouders Schuurs
(VVD) en Goldhoorn (RVB)
UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree

Wethouders tonen gebrek aan
kennis over de kwaliteit van de zorg

Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl
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Wethouder Goldhoorn (RVB): boter
op zijn hoofd

Wethouder Schuurs (VVD): weet
niet hoe het met de jeugd gaat

De Ronde Venen - Tijdens de
commissie vergadering van donderdag 8 december stond het Sociale
Domein op de agenda. Waar wethouder Moolenburgh (CDA) eerder in de week al twee belangrijke
stukken terug moest nemen, waren de raadsleden ook niet erg tevreden over het werk van wethouder Schuurs (VVD) en Goldhoorn

(RVB). De wethouders kwamen
met de kwartaalrapportage over de
zorg. De gemeente is onder andere
verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Hulp, Jeugdzorg en werkgelegenheid van de inwoners. Duizenden inwoners van De Ronde Venen krijgen op één of andere manier zorg van de gemeente. Voor
de raadsleden is het belangrijk om

PRIJSKNALLER
ER!
NERGENS GOEDKOP

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

!
OP=OP

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

Expert Mijdrecht
Bozenhoven 19d, (0297) 286845

VERTROUWDE
SERVICE!

te weten hoe duur de zorg is maar
ook vooral of mensen de juiste zorg
krijgen. Tijdens de commissie bleken de wethouders hier niet naar
gekeken te hebben. Zij kwamen
met financiële cijfers over de zorg
en hoeveel geld er nu uitgegeven
wordt. De raadsleden vonden deze
cijfers weinig zeggen over de kwaliteit van de zorg. Ria de Korte (CDA):
“Hoe tevreden zijn de mensen over
de Huishoudelijke Hulp? Vraagt de
wethouder weleens aan de mensen
zelf of ze tevreden zijn?”. Yvonne
Welter (VVD) had soortgelijke vragen en werd gesteund door andere raadsleden: “Zijn de mensen nu
gelukkig? Dat kun je niet uit de cijfers halen. Wat vinden de mensen
van de producten die de gemeente
aanbiedt? Zijn zij tevreden met het
eindresultaat?”.
Nooit gevraagd
Uit de antwoorden van de wethouders bleek dat zij deze vragen niet
kunnen beantwoorden. Ze hebben

649,-

497,-

Niet tevreden
De raadsleden waren duidelijk niet

De eenzijdige focus op de financien heeft ervoor gezorgd dat waar
het werkelijk om gaat, namelijk de
inwoners, volkomen onzichtbaar is.
Vooral wethouder Goldhoorn heeft
boter op zijn hoofd. Daar waar hij
al maanden roept dat iedereen de
zorg krijgt die nodig is, blijkt nu
dat de wethouder dit helemaal niet
weet. Erger nog, hij heeft niet eens
de moeite genomen het te vragen
aan de mensen zelf. Echte belangstelling voor de inwoners houdt
blijkbaar op bij de voordeur van het
gemeentehuis.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2016
Zaterdag 10 december 2016 t/m
zondag 1 januari 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

WASMACHINE |
WAT28321NL

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

02 Nieuwe Meerbode
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Voedselbank actie bij
Jumbo

INFORMATIEF
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

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. 0297-241562.
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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON

Kerstzangdienst

sinds 1888
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Wilnis - Op zaterdag 24 december
a.s. wordt er in de Hervormde gemeente van Wilnis weer de jaarlijkse
kerstzangdienst gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Woord en Licht’ en de
meditatie wordt verzorgd door Kees
Kersbergen. De muzikale omlijsting
zal verzorgd worden door het Christelijk gemengd koor Hiddai uit Wilnis
o.l.v. Wim van Dijkhuizen en het kinderkoor Ismaël uit Wilnis o.l.v. Angela Strubbe. Aan deze dienst werken
ook mee: Kees Matze (orgel), Christien Meijers (piano). De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren
en mee te zingen! Na afloop bent u/
jij van harte welkom in De Roeping
voor drinken en wat lekkers.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Zaterdag 17 december
is er weer een verzamelaarsmarkt van
9.30 tot 13.00 uur in Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. Er zijn munten en postzegels, ansichtkaarten en
winkelwagenmuntjes. Voor inlichtingen tel. 0297-289322 en op onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl

Kom ook naar KerstInn
De Ronde Venen!
De Ronde Venen - De voorbereidingen voor de vijfde KerstInn De
Ronde Venen, op de avond van eerste kerstdag 25 december, zijn in
volle gang. En er is nog plaats in deze herberg! Dus meld je aan en geniet tijdens deze lustrumeditie niet
alleen van een heerlijke maaltijd en
een gezellig samenzijn met gelijkgestemden, maar ook van verrassend en ontspannen vermaak.
KerstInn De Ronde Venen is vijf
jaar geleden ontstaan als alternatief voor mensen in De Ronde Venen die opzien tegen de feestdagen en niet (meer) beschikken over
een groep mensen om hen heen om
kerst mee te vieren. Met de hulp van
vele vrijwilligers en de gulle medewerking van sponsoren is het mogelijk om deze gezellige avond ook
dit jaar te organiseren. Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje door te brengen? Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en
wil je van kerst toch een feest ma-

Volkskerstzang
Vinkeveen - Op dinsdag 20 december wordt er in de H. Hart Kerk aan
de Kerklaan in Vinkeveen een oecumenische kerkdienst gehouden. De
gezamenlijke koren die deze dienst
begeleiden worden bijgestaan door
organist Felicity Goodwin en staan
onder leiding van dirigent Jaap Rietdijk. Aanvang is 19.00 uur.

Geen krant?

0297-581698

en het dan vervolgens over te dragen
aan het actieteam van de voedselbank. De voedselbank probeert elke week weer het voedselpakket zo
evenwichtig mogelijk samen te stellen door de voedingswaarde van de
afzonderlijke producten in het pakket zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen. Men is daarbij echter afhankelijk van diverse aanvoerkanalen waarbij niet altijd te voorspellen
valt wat voor type producten er worden aangevoerd. Het grote voordeel
van deze winkelactie is dus dat je als
donateur zeker weet dat het gekozen product voortreffelijk aansluit bij
de gewenste samenstelling van het
voedselpakket.

ken? Wil je kerst vieren zoals het eigenlijk bedoeld is? Kom dan ook
naar KerstInn De Ronde Venen. Net
zoals vorig jaar worden alle deelnemers aan de KerstInn op 25 december vanaf 17.00 uur gastvrij onthaald
bij Walraven aan de Industrieweg 5
in Mijdrecht. De KerstInn sluit de
deuren weer rond 22.00 uur.
Meld u nu aan!
Aanmelden voor de KerstInn kan via
Servicepunt De Ronde Venen (tel:
0297-58 76 00 of kom persoonlijk
langs) of digitaal via kerstinndrv@
gmail.com. Dat kan tot maandag
19 december 15.00 uur, maar wacht
niet tot het laatste moment! Hoe
eerder je je aanmeldt, hoe beter.
Het deelnametarief voor de KerstInn
is 20 euro per persoon, voor zowel
gasten als vrijwilligers. Deze bijdrage dient vooraf voldaan te worden.
Vervoer van en naar de KerstInn is
mogelijk, bij aanmelding kan dat
worden aangegeven.

Leerlingen van OBS de
Eendracht leren programmeren!
Mijdrecht - In het computerlokaal
van OBS De Eendracht zitten de
leerlingen van groep 8 in opperste
concentratie bijeen: zij ‘bouwen’ in
tweetallen aan een eigen game! Al
in groep 7 zetten zij met behulp van
de ICT-ouders de eerste stappen op
het programmeer pad. In hun laatste jaar op de Eendracht hebben zij
een flinke sprong gemaakt en zijn

vaardig genoeg om een script te volgen en om te zetten in een spel. De
ouders zijn nog op de achtergrond
aanwezig om te helpen als iets niet
lukt, maar het is verbazingwekkend
hoe zij al na een uur hun zelf bedachte spel kunnen laten zien. 21st
CENTURY SKILLS, de leerlingen
van groep 8 van OBS De Eendracht
hebben het nu al in hun vingers!

Twaalf maanden cel voor
mishandeling
Kerstverhaaltjes voorlezen voor
peuters van Klein Duimpje!
Mijdrecht - Met open mondjes luisteren de peuters van Klein Duimpje
naar twee meisjes uit groep 7 en
8 van OBS De Eendracht. Dione is
dit jaar de voorlees kampioen van
De Eendracht en ook Emma is een
zeer ervaren voorlezer die de kleintjes altijd weer weet te boeien. Samen zijn ze goed voor gezellige momenten bij de peuterspeelzaal, waar
de kleintjes zien hoe fijn het is als je
zelf in boeken kunt lezen. Voorlezen
is niet alleen leuk maar kan ook een
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen.

In de eerste plaats is voorlezen heel
goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens
het voorlezen en ze leren hoe een
goede zin opgebouwd is. En door
met het kind ook te praten over het
boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te
gaan.
Dát is precies wat Dione en Emma
doen, tussendoor vragen stellen en
napraten. Eén ding is zeker, het genieten is niet alleen voor de peuters
van Klein Duimpje maar de voorlezers zelf hebben het ook naar hun
zin!

De Ronde Venen - Utrecht - De
rechtbank in Utrecht heeft de 53-jarige Dick de G. uit De Ronde Venen veroordeeld tot een celstraf van
twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van
drie jaar wegens diverse bedreigingen en twee inbraken bij zijn voormalig werkgever, een meubelmakerij uit Mijdrecht. Daarnaast moet
de man zich poliklinisch laten behandelen door een GGZ-instelling.
De rechtbank acht De G. verminderd toerekeningsvatbaar voor de
gepleegde feiten. De man lijdt aan
een vorm van autisme en heeft een
ziekelijke stoornis. De rechtbank
wijkt in haar vonnis sterk af van de
eis van de officier en volgt het advies van de deskundigen op. De officier van justitie eiste twee weken
geleden een celstraf van 15 maanden en TBS met dwangverpleging.
Getuigendeskundigen raadden een
TBS met dwangverpleging voor de
verdachte juist af. Het zou hem niet
helpen. De G. zou met intensieve
ambulante hulp en een GPS-enkelband beter thuis kunnen functioneren.
Bedreigingen
De G. werd in augustus opgepakt
nadat hij bij zijn psycholoog opnieuw bedreigingen aan het adres
van zijn ex-baas uitte. De G. vertelde: “ik heb iets online besteld”, “zijn
twee kinderen zullen nooit meer aan

Kerstzang in r.k.
kerk Vinkeveen
Vinkeveen - Op dinsdagavond 20
december is er van 19.00 uur tot
20.00 uur een volkskerstzang in de
H. Hart van Jezus kerk in Vinkeveen
In ongedwongen sfeer voor iedereen het kerstgevoel. Wij zingen samen bekende kerstliederen en luisteren naar het kerstverhaal. M.m.v.
koor Sp!rit en de cantorij van de
Morgenster met Felicity Goodwin op
het orgel. De entree is gratis maar
na afloop is er een uitgangscollecte
t.b.v. de Geloofsgemeenschap locatie Vinkeveen

De Ronde Venen - Voedselbank De
Ronde Venen houdt zaterdag 17 december tussen 8.30 en 17.30 uur een
winkelactie bij Jumbo Wilnis én Jumbo Vinkeveen. De voedselbank wordt
hierbij geholpen door leerlingen van
het Veenlanden College die daarmee
een mooie invulling geven aan hun
Maatschappelijke Stage. De leerlingen hebben zich al goed kunnen
voorbereiden tijdens een presentatie en rondleiding bij de voedselbank. Doel van de winkelactie is om
het publiek de gelegenheid te bieden om voedsel te doneren door in
de supermarkt een keuze te maken
uit een selectie van producten, deze dan zelf af te rekenen bij de kassa

een partner komen”, “ik zal het hele gezin aantasten”, “ik doe dit midden in de nacht” en “ik pak het hele
gezin in één klap.” De hulpverlener
was zo geschrokken van de uitlatingen dat hij naar de politie ging. De
G. heeft in de afgelopen twee jaar
twee keer ingebroken bij zijn voormalig werkgever. Tijdens de laatste
keer november 2015 gooide hij lijm
over de administratie, liet hij zoutzuur over printplaten lopen waardoor brand kon ontstaan en kiepte
hij gereedschapskisten in een sloot.
In een camper op het erf deed hij
suiker in de tank, knipte hij de Vsnaar door en liet de olie weglopen. Het bedrijf leed een ton schade en legde bijna het loodje. Naast
de vernielingen bedreigde De G. zijn
ex-baas en zijn familie. “Ik steek je
hond in de brand, dat kasteel van je
wordt een rokende puinhoop, je zal
de rest van je leven over je schouder
moeten kijken.”, beet hij hem toe.
Volgens De G. moest zijn ex-baas
zich net zo slecht voelen als hijzelf.
Aanleiding voor al deze woede uitbarstingen was het ontslag van hem
twee jaar ervoor. Het bedrijf kwam
vanwege de recessie in zwaar weer
terecht en moest een aantal mensen wegsturen onder wie De G. Tijdens de zitting gaf De G. toe dat hij
te ver was gegaan. Ook liet hij weten te begrijpen dat zijn gedrag een
enorme impact op de slachtoffers
heeft gehad.

Showballet Nicole trad op
voor bewoners Veenstaete
Gerardus Majella krijgt
bezoek uit Afrika
De Ronde Venen - Op dinsdagmiddag 6 december kreeg Gerardus Majella in Mijdrecht bezoek van
John King’ori uit Wajir, Kenia, begeleid door twee mensen uit Italië van
een Italiaanse liefdadigheidsinstelling. Samen met zijn kameraad Patrick zet hij het werk voort van wijlen
Zuster Teresanne voor de zorg voor
331 bejaarden in Wajir. Zij waren te
gast bij de Stichting Welzijn Wajir en
waren heel benieuwd naar de zorg
voor bejaarden in Nederland. Mevrouw José Witte ontving het gezelschap, leidde hen rond en gaf een
uitleg over het werken in deze instelling. Het gezelschap mocht vervol-

gens het appartement van mevrouw
van Bemmelen bekijken. De mededeling dat het gebouw voor deze
zorg is afgekeurd en dat een nieuw
onderkomen zal worden gebouwd
bracht John enigszins in verwarring:
“Dit gebouw is nog mooier dan het
gebouw van onze gouverneur...!” Na
Gerardus Majella bezochten de gasten het Johannes Hospitium in Wilnis. Jaren geleden had de Stichting
Welzijn Wajir met Zuster Teresanne
de mogelijkheid van de oprichting
van een hospice in Wajir besproken,
maar door haar ziekte en overlijden
werd dit plan nooit gerealiseerd. Het
idee is nog niet van de baan...

Mijdrecht - Met 3 Selectie groepen( 36 dansers) heeft Showballet
Nicole opgetreden voor de ouderen
In Veenstaete Mijdrecht. De eerste
selectie (het visite kaartje van Nicole) was een fantastisch optreden, de
ouderen genoten ervan. De tweede selectie gaf een zinderend op-

treden. De derde selectie de kleinste uit het nest van Nicole gaf een
show, waarvan de ouderen de tranen in hun ogen kregen. Langs deze
weg willen de bewoners van Veenstaete showballet Nicole en haar
‘meiden’ bedanken voor dit geweldige gratis optreden.
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Achtervolging

CDA stelt vragen over
situatie bushalte Abcoude
De Ronde Venen - Afgelopen
week heeft de fractie van het CDA
per brief vragen gesteld aan het
college van burgemeester en wethouders over de onveilige situatie
bij de bushalte in Abcoude. In deze brief stellen ze: “Het is u bekend
dat Veilig Verkeer Nederland (VVN)
onderzoek doet naar verkeersonveilige situaties, die worden aangemeld en naar het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Toetsing is alleen gericht op de algemene verkeersveiligheid. Uitgangpunt van
de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en
de daaruit volgende ontwerprichtlijnen. Het is u eveneens bekend
dat de adviezen van VVN onafhankelijk en onpartijdig zijn. Eerder deze week publiceerde VVN de bevindingen van het verkeersonderzoek
m.b.t. de locatie “Bushalteplaats
Abcoude”. Het betreft de bushalte
nabij de A2. Het is u ongetwijfeld
nog goed bekend dat in de raad
van de gemeente De Ronde Venen
destijds veel kritische opmerkingen
zijn gemaakt over de aanleg van
betreffende bushalte. Deze bushalte ligt buiten de bebouwde kom op
circa 800 meter vanaf de huidige
bushalteplaats. De bushalteplaats
is voor voetgangers alleen bereikbaar via het langs de Burgemeester Des Tombeweg gelegen (brom-)
fietspad. Dat fietspad wordt in twee
richtingen gebruikt en is zowel binnen als buiten de kom niet voorzien
van directe openbare verlichting.
De masten van de openbare verlichting langs de Burgemeester Des
Tombeweg staan op circa 14 meter
afstand vanaf het (brom-)fietspad.
Carpool
Uit het rapport valt duidelijk op te
maken dat tijdens het politiek-bestuurlijke proces van voorbereiding, afweging en besluitvorming
door de provincie onterecht verondersteld is dat de openbare verlichting langs de Burgemeester Des
Tombeweg ook voldoende zou zijn
voor het (brom-)fietspad. VVN is
van mening dat m.b.t. de bushalte bij de carpoolplaats onvoldoende rekening is gehouden met het
uitgangspunt “voorkomen van ongevallen”, zoals opgenomen in het

huidige overheidsbeleid “Duurzaam
Veilig”. Bovendien bevreemdt het
ook VVN dat destijds in het besluitvormingsproces besloten is om niet
gebruik te blijven maken van de rotonde binnen de kom van Abcoude
en om niet in de brede tussenberm
direct na de rotonde een bushalte aan te leggen. VVN stelt dat de
tussenberm voldoende ruimte biedt
om een bushalte aan te leggen.
Woningbouw
In dat geval bedraagt de afstand
vanaf de huidige halte minder dan
100 meter, ligt de bushalte binnen
de kom en hoeven passagiers alleen het (brom-)fietspad over te
steken. Kortom, voor bewoners
uit Abcoude dus een veel betere
en veiliger oplossing dan de veraf buiten de bebouwde kom gelegen halte bij de carpoolplaats. Bovendien zou dit een prima oplossing
zijn voor de toekomstige bewoners
waarvoor aan de andere zijde van
de Burgemeester Des Tombeweg
woningbouw is gestart. In het belang van de verkeersveiligheid raadt
VVN de provincie Utrecht aan om in
overleg met de gemeente De Ronde Venen en busmaatschappij Syntus het eerder genomen besluit te
heroverwegen. In het geval de onderzoekconclusies van VVN onvoldoende aanleiding bieden tot heroverweging adviseert VVN de gemeente De Ronde Venen met spoed
openbare verlichting te laten aanbrengen langs het gehele (brom-)
fietspad en tevens het trottoir vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan door
te trekken tot aan de carpoolplaats.
Graag vernemen wij op korte termijn uw beargumenteerde reactie op de conclusies en aanbevelingen die door VVN worden voorgelegd, evenals de verdere stappen
die u voornemens bent uit te voeren of na te laten, al dan niet in samenwerking met andere instanties.
Ook verzoeken wij u om op korte
termijn over VVN verkeersonderzoek in overleg te treden met mevrouw J. Verbeek-Nijhoff, gedeputeerde voor (o.a.) mobiliteit en communicatie van de provincie Utrecht,
met als doel samen (alsnog) tot de
beste oplossingen te komen”, aldus
de brief van het CDA.

De Ronde Venen - De bewoners
van Waverveen werden zondagavond opgeschrikt door een achtervolging. Een automobilist zag zondagavond rond acht uur een dronken man naast een scooter liggen
op een kruispunt in Waverveen. Wat
hij ook probeerde, de man was met
geen mogelijkheid ‘wakker’ te krijgen. De automobilist waarschuwde
de hulpdiensten en wilde de man
gaan reanimeren. Kort nadat hij
112 gebeld had was schrok de man
wakker en sloeg zijn helper twee
keer hard in het gezicht, waarna hij
opsprong en er met zijn scooter van
door ging. De automobilist twijfelde
geen moment en ging hem achterna. Op de Selijnsweg reed de verdachte een doodlopende straat in,
keerde en raakte hierbij verschillende auto’s. Hij reed gewoon verder richting de N201, maar werd inmiddels op de hielen gezeten door
de gearriveerde politie. Toen de man
over de busbaan reed kon de politie
hem tot stoppen dwingen. De verdachte bleek een bekende van de
politie te zijn. Op dit moment ligt
hij onder toeziend oog van agenten
in het ziekenhuis. Wanneer hij daar
ontslagen wordt volgt de aanhouding. In verband met het onderzoek
zoekt de politie nog getuigen!

Kent u haar
nog?

Regio - Juffrouw R. Venneman. U
bent dan niet zo jong meer, want
zij gaf les op de school in De Hoef
in de oorlogsjaren, zelfs nog enkele jaren daarna. Zij is nu overleden
en bereikte in een goede gezondheid de hoge leeftijd van 101 jaar.
Zij was een populaire onderwijzeres, gezien de aanwezigheid bij de
crematie in Amsterdam van enkele
oud-Hoevenaren.

Kinderkerstfeest
Wilnis - Zaterdag 17 December is
er in Wilnis een VBW kinderkerstfeest. Kinderen worden van harte
uitgenodigd om mee te doen. Buiten kun je een hapje boven het vuur
opwarmen, binnen kun je spelletjes
gaan doen of meezingen en er is
ook een vertelling. Vervelen ga je je
dus zeker niet. Bij deze kerstviering
hoef je geen mooie kleren aan te
doen! En je ouders mogen je brengen, maar ze mogen er ook gerust
bij blijven. We beginnen om 19:00
bij de Roeping, achter de Hervormde kerk in Wilnis

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdagavond 16
december is er weer een gezellige
bingo georganiseerd bij SV Hertha
in Vinkeveen. In de sfeervolle nieuwe kantine wordt er onder het genot van een hapje en een drankje, wederom om mooie prijzen gespeeld. De kantine is open vanaf
19.00 uur en we starten om 20.00
uur. Tot dan!

Kerstbingo

Officiële start bouw
23 woningen in Vinkeveld
Vinkeveen - Met het slaan van de
traditionele eerste paal gaf wethouder David Moolenburgh op maandag 12 december 2016 het startschot voor de bouw van 23 woningen door Bolton Bouw in Vinkeveld. De wethouder toonde zich verheugd over het enorme succes van
het project van Bolton in de nieuwste wijk van Vinkeveen Vinkeveld.
Alle 23 woningen van Bolton werden al voor de start van de bouw
verkocht. Dit gebeurde ook met de
vorig jaar opgeleverde Bolton-woningen in het project Bij de Vaart in
Vinkeveen.
Arjan Ton van Bolton Ontwikkeling: ”Dat alle 23 woningen binnen
het plan al verkocht zijn, voordat de
eerste paal in de grond gaat, is bijzonder. Maar dat is niet het enige

dat de nieuwe, groene woonbuurt
aan de rand van Vinkeveen uniek
maakt. De dorpse opzet van Vinkeveld met jaren ’30 en traditionele architectuur en het gevarieerde woningaanbod is tot stand gekomen in
een serie woonworkshops met geinteresseerden, architecten en ontwikkelaars.”
Vinkeveld
In het zuiden van Vinkeveen komt
op de locatie Vinkeveld (in het verleden bekend als Westerheul IV)
de nieuwe wijk Vinkeveld met ongeveer 200 nieuwbouwwoningen.
Vinkeveld krijgt een dorpse uitstraling met duurzame woningen direct grenzend aan landelijk gebeid.
De nieuwe wijk komt samen met de
toekomstige bewoners tot stand.

Amstelhoek - De eerstvolgende
bingoavond van de Buurtvereniging
Amstelhoek vindt komende zaterdag 17 december plaats. De avond
heeft een ‘Kerst’tintje en begint om
20.00uur; de zaal is open vanaf ca.
19.00uur. Er worden 10 ronden gespeeld met vele mooie prijzen. We
rekenen weer op net zo ’n grote opkomst als in november. Toen wisten 102 bingofanaten de Engellaan
te vinden. Tot ziens op zaterdag.
Adres: Engellaan 3a Amstelhoek

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
ANWB AUTOMAATJE
Ouderen met een vervoersvraag die geholpen worden
door lokale vrijwilligers. Dat is het idee achter ANWB
AutoMaatje. Sinds vorige maand is deze dienst beschikbaar in De Ronde Venen. Ouderen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten of boodschappen
willen doen, en moeilijk gebruik kunnen maken van een
andere vorm van vervoer, kunnen gebruik maken van
deze dienst. Voor 30 cent per kilometer rijdt een vrijwilliger met zijn eigen auto de klant naar zijn of haar plaats
van bestemming.
Samenwerkingsproject
Het project is een samenwerking van de ANWB, Tympaan-De Baat, het Rode Kruis, de NPV en Servicepunt
De Ronde Venen. Mensen die een auto tot hun beschikking hebben en zich willen opgeven als vrijwilliger,
kunnen contact opnemen met Liesbeth Boswijk van
Tympaan-De Baat, E. l.boswijk@stdb.nl of T. 0294 28 48
24. Ouderen met een vervoersvraag kunnen voor meer
informatie contact opnemen met het Servicepunt De
Ronde Venen. Dit is bereikbaar via T. 0297 58 76 00. Op
www.servicepuntderondevenen.nl is meer informatie te
vinden over het project en over de andere activiteiten
van het Servicepunt.
Wethouder Anco Goldhoorn gaf op 6 oktober het
startsein voor AutoMaatje in De Ronde Venen.
Foto Michael Hartwigsen.

ACTIVITEITENOVERZICHT DECEMBER 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 14 december is het thema van het Alzheimer
Café Vinkeveen “Dilemma’s bij Dementie” Gastspreeksters zijn Tineke van der Paauw en Tineke van der
Weyde, Careyn wijkverpleegkundigen in Vinkeveen. De
avond vindt plaats in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen en duurt van 19.30-21.00 uur.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 én
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willisstee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
Dorpskamer Het Raakvlak: huiskamer
voor iedereen
Elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samen activiteiten ondernemen. Van maandag tot en met zaterdag
worden in bibliotheek Mijdrecht activiteiten georganiseerd. Overdag een plek met vrije inloop voor ouderen,
werkzoekenden of jonge moeders en ’s avonds van
19.30-21.30 uur een ontmoetingsplek voor mensen met
een verstandelijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom en draagt zijn steentje
bij op zijn of haar niveau. De deuren zijn voor iedereen
geopend en bezoekers hoeven geen lid te zijn van de
Bibliotheek.
Eetcafé het Pruttelpotje
18 december, (5 december slaan we over). Het begint
om 17.00 en duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00
uur aan tafel. Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA
Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962 / hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon
Maandagmiddag 19 december vieren we kerst in de
mantelzorgsalon en maken met elkaar een mooi kerststukje. De middag duurt van 13.30-15.30 uur en vindt
plaats in de buurtkamer Mijdrecht.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 8
en 22 december van 14.00-16.00 uur. Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5.

Repair Café Vinkeveen
Elke 3e maandagochtend van de maand. Maandag 19
december van 9.30-12.30 uur. Locatie Sint Jozefschool
(lokaal 16), Tuinderslaantje 1.
Rollator spreekuur
Niet in december. Bent u niet in de gelegenheid om naar
een spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan
kunt u contact opnemen met onze Rollatorservice via
tel. 0297-230280.
Taalkamer
Welkom! Welcome! Bienvenido! Merhaba!
Dobrodošli! Gezelligheid en Nederlands praten in de
Taalkamer
- Elkaar ontmoeten
- Koffie en thee met wat lekkers
Voor mannen en vrouwen, van alle leeftijden, Iedereen
is welkom, elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24, achter de
Willistee.

Vacatures voor vrijwilligerswerk van de maanden
december in De Ronde Venen
- Loopt u over van de gezonde recepten en kookt u
ook graag? Dan is deze vacature uitermate geschikt
voor u. Vacaturenr: 17275
- Heeft u een technische knobbel en vindt u het leuk
om in teamverband te werken? Dan is RTV De Ronde
Venen de juiste plek om uw talenten in te zetten. Zij
zoeken een medewerker voor het techniekteam. Vacaturenr: 15409
- U bent een heel sportief mens en u houdt van wandelen en fietsen? Maar maakt u ook graag een praatje op zijn tijd? Dan is er iemand op zoek naar u! Vacaturenr: 17327
- Beschikt u over bestuurlijke kwaliteiten en vaardigheden? En bent u een teamspeler en kunt u goed
luisteren? Kijkt u dan zeker op onze site naar deze
vacature. Vacaturenr: 17210
- Vindt u het leuk om de nieuwkomers in ons land een
handje te helpen en van informatie te voorzien zodat
ze zich sneller thuis gaan voelen? Dan is dit echt wat
voor u! Vacaturenr: 10078
- Bent u gewoon graag administratief lekker bezig, en
beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden? Dan is deze plek wat voor u. Vacaturenr: 17546
- Vindt u het prettig om samen met een beroepskracht
wat hand en spandiensten te verlenen en een lekker
kopje koffie of thee te serveren? Of misschien vindt u
het wel leuk om te helpen met wat creatiefs, of zingt
u graag samen met mensen? Het kan allemaal hier.
Vacaturenr: 16728
- Misschien heeft u niet zo veel tijd maar kunt u eens
per maand op een zaterdagmiddag? Dan kunt u bijvoorbeeld begeleider zijn op een spelletjesmiddag.
Kijk dan op Vacaturenr:16884
Meer leuke en boeiende vrijwilligersfuncties vindt u op:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info Wilt u met iemand
van gedachten wisselen over uw mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk? Of misschien kunt u gewoon niet kiezen? Het Steunpunt Vrijwilligerswerk denkt graag met u
mee. Maakt u dan een afspraak met Dyanne van Tessel via mail d.vantessel@stdb.nl of via telefoonnummer
0297-230280. Wij horen graag van u.
BUURTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten.
- Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator
Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824

Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informatiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PROGRAMMAOVERZICHT PLUSBUS DECEMBER 2016
datum

activiteit

bestemming

ophalen v/a

kosten

Dinsdag 6 dec
Woensdag 7 dec
Donderdag 8 dec
Vrijdag 9 dec
Maandag 12 dec
Woensdag 14 dec
Donderdag 15 dec
Dinsdag 20 dec
Woensdag 21 dec
Donderdag 22 dec
Vrijdag 23 dec
Zondag 25 dec
Maandag 26 dec
Woensdag 28 dec
Donderdag 29 dec

Tuincentrum Global Garden
Pannenkoeken eten
Boodschappen + markt
Winkelen & markt
Kerstlunch Van der Valk
Vislunch Kop van de Haven
Boodschappen + markt
Kerstdiner Van der Valk
Warme Witte Winterweken
Boodschappen + markt
Bezoek Bibliotheek
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Extra Boodschappenrit
Boodschappen + markt

Zwaanshoek
Lage Vuursche
Mijdrecht
Amstelveen
Breukelen
IJmuiden
Mijdrecht
Hoofddorp
Soest
Mijdrecht
Mijdrecht

10.00 uur
10.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
13.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

€ 15,00
€ 16,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 3,00

Mijdrecht
Mijdrecht

09.30 uur
13.00 uur

€ 5,00
€ 5,00

U zich aanmelden tussen 10.00-12.00 uur via ons Klanten Contact Centrum op tel. 0297-760260.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat.
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.
U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op ons kantoor of op een van de vele
andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en gemeentehuis.
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Wat kun je zelf doen om het inbrekers moeilijker te maken

Effectieve maatregelen tegen
populaire inbraakmethodes
Regio - Flipperen, hengelen en
gaatjesboren. Het klinkt als een aantal vrijetijdsactiviteiten rondom een
speelhal, waterkant of hobbyschuur.
Niets is echter minder waar. Al deze
termen staan voor methoden die inbrekers gebruiken om uw huis binnen te komen. Lilian Tieman, adviseur Woninginbraak bij het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, vertelt welke manieren populair zijn en welke maatregelen u
er tegen kunt nemen. In Nederland
wordt er jaarlijks ruim 60.000 keer
ingebroken. Dat zijn zo’n 165 inbraken per dag. Een inbraak voor 100
procent voorkomen, is volgens Tieman onmogelijk. Maar volgens haar
kunnen bewoners zelf wel heel veel
doen om diefstal tegen te gaan.
“Door deuren consequent op het
nachtslot te draaien en de sleutels
uit het slot te halen, maak je het inbrekers al een stuk moeilijker.”
Deur op nachtslot
Bij het flipperen, hengelen en de

gaatjesboormethode, wordt stuk
voor stuk gebruikgemaakt van het
feit dat de bewoner zijn deur niet op
slot heeft gedraaid of de sleutels in
het slot heeft laten zitten. Bij de eerste methode duwt de inbreker met
een stuk plastic - bijvoorbeeld een
bankpasje - de sleuf van het slot terug via de kier tussen de deur en de
deurpost. Bij het hengelen wordt via
de brievenbus de deurklink naar beneden getrokken door middel van
een stuk ijzerdraad. De gaatjesboormethode houdt in dat er in de buurt
van het slot een gat wordt geboord.
Door dit gat kan met een hulpstuk
de sleutel worden omgedraaid die
de bewoner in het slot heeft laten
zitten.
Vervang oude sloten
Een relatief nieuwe manier om een
woning binnen te komen, is het zogenaamde cilindertrekken. Bij deze
inbraakmethode wordt de cilinder
van een slot uit de deur getrokken
door er een schroef in te draaien en
daar mechanische druk op te zetten,
hierdoor breekt de cilinder af. Vervolgens wordt de deur met een universele ‘bouwsleutel’ geopend. Een
serieus probleem, weet Tieman. “Het
overgrote deel van de woningen in
Nederland is voorzien van sloten
met cilinders die niet bestand zijn
tegen cilindertrekken. Je kunt deze methode eigenlijk alleen voorkomen door je oude sloten te vervangen door sloten met cilindertrekbeveiliging of een specifieke cilinder.”
Vraag om advies
Erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bedrijven kunnen be-

woners hierover adviseren. Het PKVW is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal belangrijke eisen op het gebied van inbraakpreventie. Woningen met het
PKVW-certificaat, hebben veel minder kans op een geslaagde inbraak.
“Inbrekers weten maar al te goed bij
welke woningen ze moeilijk binnenkomen. Ze herkennen een PKVWwoning direct aan de goede sloten,
heldere verlichting en de PKVWraamsticker. Zij bedenken zich wel
twee keer voordat ze bij zo’n woning
een kraak zetten.”
Maak het inbrekers
niet te makkelijk
Veel inbraken vinden echter plaats
zonder ook maar een slot te forceren. Het wordt inbrekers volgens
Tieman soms ook wel heel erg gemakkelijk gemaakt. “Een achterdeur
die niet is afgesloten of ramen die
wagenwijd openstaan. De inbreker
loopt of klimt dan zo de woning binnen. Een insluiping waarbij iets uit je
huis wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd. Zorg dus altijd dat
uw deuren en ramen gesloten zijn.
Ook de ramen op de eerste verdieping zijn niet veilig. Via een ladder
uit de schuur of een vuilcontainer
weten insluipers binnen luttele seconden zo’n raam te bereiken.”

Actiegroep De Groene
Veendijk: “Dit is broddelwerk”
Om tegemoet te komen aan de wensen van de initiatiefnemers is een
nieuwe ontsluiting met gigantisch
8-baans kruispunt en weg over de
dijk van de ringvaart opgenomen in
het plan. Deze weg dwars door het
dorp gaat ten koste van een mooi
stuk groen, resulteert in meer uitstoot en meer geluidsoverlast, terwijl
ook de doorstroming van de N201
belemmert wordt. Terwijl aanpassing
van het viaduct van de N201 financieel volledig gedekt is, kiest het college van B&W voor een variant van
2 x 250 meter die, gebaseerd op ge-

meentelijke schattingen, minimaal
16,2 miljoen kost, waarvan minstens
5,5 miljoen niet gedekt is. De aansluiting bij de Kerklaan is nog niet
eens vormgegeven. Het ongedekte
deel zou zo maar op kunnen lopen
tot veel meer dan 10 miljoen.
De Adelaar
In het dekkingsplan van de nieuwe ontsluiting wordt vanuit het centrumplan 6,4 miljoen bijgedragen.
Dit bedrag moet opgebracht worden door de grondeigenaren die hun
grond inbrengen en daarnaast ook
moeten zorgen voor de bodemsanering bij De Adelaar en de infrastruc-

Meer weten
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft
een overzicht gemaakt van de meest
voorkomende inbraakmethoden en
preventieve maatregelen die u kunt
nemen om de kans op inbraak en
diefstal te verkleinen. U vindt ze op
de website van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.
nl. Op de site staat ook een overzicht van de PKVW-bedrijven per
regio. Informeer gerust eens naar de
mogelijkheid om een PKVW-expert
bij u langs te laten komen voor een
woningcheck.

Vraag om legitimatie
Een andere populaire manier om
zonder braak een woning binnen te
komen, is een babbeltruc. Bijna elke
week verschijnt er wel een bericht in
de krant van criminelen die met een
smoesje een huis weten binnen te
komen. Ze doen zich voor als mede-

Wethouder neemt Centrumplan Vinkeveen terug

Vervolg van de voorpagina.

werker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal
binnen speuren ze de kamers af en
nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen. “Als er een vreemde aan
de deur komt, vraag dan altijd wat
hij of zij precies komt doen”, adviseert Tieman. “Vraag bij twijfel om
legitimatie, ook als hij zegt namens
de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Medewerkers van
een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen overigens
nooit onaangekondigd bij u aan de
deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel
probleem als u om hun legitimatie
vraagt. Doe dat dus ook. Of bel ter
controle naar het betreffende bedrijf
of instantie.”

tuur bij de nieuwe woningen, het
centrum en de 3e brug. Dit lijkt onbetaalbaar waardoor de gemeente
grote financiële risico’s gaat lopen.
Een ontsluiting via de ringdijk gaat
ook betekenen dat de hulpdiensten op bepaalde routes te maken
krijgen met extra aanrijtijden. Geen
leuk idee! Qua woningbouw geven
de documenten ook weinig duidelijkheid. Hoeveel woningen willen we
echt bouwen? Hoeveel vrije sector,
hoeveel starters, hoeveel sociaal?
Hoe groen gaan we bouwen? De varianten van het centrum laten zelfs
hoogbouw zien terwijl dat in Vinkeveen niet toegepast zou worden.

Onwaar
Het rapport van de klankbordgroep
is juichend over het overleg met en
communicatie naar de bewoners.
De waarheid is echter totaal anders. Met omwonenden van de ringvaart (Julianalaan, Kerklaan, Ringdijk, Talingenlaan, Meeuwenlaan,
Futenlaan, etc.) is nooit gecommuniceerd. De bewoners hebben alles zelf mogen uitzoeken. Deze bewoners wachten ook nog steeds op
een, reeds in december 2015, toegezegde bijeenkomst. Nu opeens gepland op 12 december. De Groene
Veendijk houdt tijdens de komende
maanden de vinger aan de pols! De
Groene Veendijk is een platform voor
bewoners die kritische kanttekeningen plaatsen bij het centrumplan
Vinkeveen en tegenstander zijn van
aanleg van een weg op de ringdijk.
Bent u kritisch en ook tegen het opofferen van de groene ringdijk voor
asfalt? Meldt u aan via DeGroeneVeendijk@gmail.com en zij houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Koetjes en kalfjes
Het jaar is nog niet voorbij, maar
nu al kun je zeggen dat 2016 de
geschiedenis boeken in gaat en
waarschijnlijk decennia lang examen stof wordt op scholen wereldwijd. Het jaar van de Brexit,
het jaar van Trump, het jaar waarin de opiniepeilers onderuit gingen, niet 1x, maar 2x volledig ernaast zaten met super belangrijke zaken. Een jaar waar de westerse media in de schijnwerper
werd gezet en zichtbaar was voor
wat ze zijn. Namelijk een groepje
linkse elite, die vanuit ivoren torens hun gal en meningen over
ons uitstrooien, maar in werkelijkheid zo ver van de bevolking
afstaan dat ze cluless zijn wat er
werkelijk gebeurt. Hetzelfde geld
voor de meeste van de “oude” politiek, zo ver van de werkelijkheid
en zo ook de focus op de verkeerde zaken. Nee, niet alleen de rijke 2% want dan zou ik het hebben over de VVD ;) nee alle partijen zijn blind en letten vooral op cijfers en opinie. Ze luisteren naar de hardste schreeuwers
en de diepste zakken. Dat is niet
democratisch. Jaren lang schudde de westerse wereld op haar
grondvesten, maar ze dronken
en glas en deden een plas en alles ging door zoals het was. Jaren
en jaren was dat de manier waarop het gebeurde, want de “Henk
en Ingrid” oftewel Jan Modaal
weten toch niet wat goed voor ze
is. In ons eigen kabinet een goed
voorbeeld.
Beloftes
De stemmers op de VVD wilde
geen PVdA en de stemmers op
PVdA geen VVD, en wat gebeurt
er na de verkiezingen? Precies
de belofte verbroken. 1000 euro
voor elke Nederlander en geen
cent naar Griekenland. Vluchtelingen plaatsen in goed overleg... Allemaal gelogen. En hoe
lossen ze het op? Een lach een
sorry en liegen gewoon door.
Want ach, ze weten toch niet beter toch?. Zwarte piet discussie is
ook een micro voorbeeld hoe het
fout gaat. Er is zeer duidelijk dat
80% van de inwoners tegen de
huidige manier van aanpassing
van ons feest is. Toch gaat de Media (TV en Krant) vol mee met de
minderheid. Want ja, dat zijn de
beschaafde mensen die weten
hoe het gepeupel zou moeten

denken. De Brexit in UK was eerste grote slag na waarschuwingen door groeiende (enge) linkse en rechtse extreme partijen.
Miljoenen vluchtelingen vanwege zinloze slecht onderbouwde
of gelogen oorlogen waar in het
vacuüm partijen als IS konden
opstaan. Vaak met westerse wapens en training...want de rebellen in Syrië die “we” de westerse overheden steunen met wapens en geld, wie zijn dat? Binladen is ooit ook getraind door
westerse landen, en zo zijn er talrijke situaties. Waar de westerse wereld zich stommer als een
ezel blijft stoten aan de zelfde
stenen. De malle molen van Europa kost bakken met geld, miljarden op miljarden in bodemloze putten. Jaar op jaar, ondertussen pensioen verdampt, en
koopkracht omlaag, de normale
burger merkt er meestal niet veel
positief van, maar ach dat maakt
ze in Brussel niet uit. Die lobbyen
lekker door en vullen de zakken.
Brexit
Zelf na de Brexit is het kwartje niet gevallen. De elite vind
het beschamend en spreken
over een ramp dat UK uit de EU
stapt. Niemand zag het aankomen en snapt er niks van. Maar
glas, plas, en door maar weer !!
Maar nu ook dat het onbegrijpelijk is een idioot aan de macht in
de USA. Wordt wakker arrogante
media, politiek en arrogante XLS
(spreadsheet) bestuurders. Dit
zijn 2 klappen die worden uitgedeeld, naast de micro klapjes die
al jaren de fundering poreus maken.
Nee, ik ben er niet blij mee, maar
ik snap het wel, dit is pas het begin. Je kan niet oordelen en beslissen over mensen. Over hun leven, omgeving, veiligheid, tradities, angsten, rechten en plichten. En dan zelf op de wal blijven
staan terwijl het volk de prut in
moet. En dan zeggen loop maar
door, wij weten wat goed voor
je is.
Luister naar wat er speeld, ga de
straat op, ja het gemiddelde volk
is dom, maar dat is omdat dat zo
gemaakt is toch? Dat was toch
ook de bedoeling? Maar ze slapen niet en slaan nu terug.
Wake up! Straks is het te Laat...
JWK

Leerlingen van De Eendracht
halen hun diploma Spaans!
Mijdrecht - Trots houden ze hun
diploma Spaans omhoog! Alweer
een aantal leerlingen die de ‘starterscursus’ Spaans hebben doorlopen bij OBS De Eendracht en mét
goed gevolg! Onder vakkundige leiding van Eulalia Fernadez, docente
Spaans, hebben zij in 10 lessen van
een uur geleerd hoe zij zich kunnen redden in bijvoorbeeld Spanje, als ze daar misschien op vakantie zijn. In januari 2017 start er een
vervolgserie op de Eendracht! Dan
schuiven ook weer de andere gediplomeerde leerlingen van het voorgaande school jaar aan in de lessen.
Feliz Navidad y Prospero ano nuevo!
(prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!).

Kerst Repair Café Vinkeveen
Vinkeveen - Het (Kerst) Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-De Baat) is op maandagochtend 19 december geopend vanaf 9.30 uur. Bij het Repair Café zijn
vrijwilligers aanwezig die voor u gratis reparaties uitvoeren van de door
u meegebrachte kapotte (kerst)spullen of (kerst)kleding. Zo vlak voor
kerst heeft u een perfecte gelegenheid om uw eventueel kapotte kerstmanfiguur, lichtjes etc. bij het Repair
Café te laten maken. Terwijl u wacht
krijgt u een (gratis) kopje koffie of
thee aangeboden. Bij het Repair Café Vinkeveen kunt u ook terecht voor
allerlei andere reparaties zoals kleding (knopen aanzetten, ritssluitingen maken, broeken korter maken,
kapotte zoom, ellebooglapjes op jas
zetten enz.), naaiklussen aan hand-

tassen, tafelkleden, sierkussens,
knuffelbeesten etc. Maar ook kleine
elektrische apparaten, zoals broodroosters, staafmixers, lampjes, stofzuigers, boormachine en dergelijke
evenals computerapparatuur zoals
software aanpassingen aan PC, laptop, Ipad, TomTom etc. Voorts (niet
al te grote) stoelen en krukjes, maar
ook poppenmeubilair, fotolijstjes en
houten speelgoed repareren, porselein en aardewerk lijmen of een gebarsten stofzuigerslang maken. Kortom alles wat u verder tegenkomt dat
kapot is en u eigenlijk gerepareerd
wilt hebben. U bent op 19 december
a.s. van 9.30 tot 12.30 uur dus van
harte welkom met al uw (kerst)reparaties in de St. Jozefschool, lokaal 16,
aan het Tuinderslaantje (ingang tegenover parkeerterrein De Boei).

Duurzame woningen in
sociale huur op Vinkeveld
De Ronde Venen - Vorige week
hebben GroenWest en Bébouw
Midreth B.V. het Design & Buildcontract voor Vinkeveld in Vinkeveen getekend. Op deze locatie worden 38 sfeervolle jaren ’30 eengezinswoningen in de sociale huur gebouwd. “De woningen - gelegen op
een prachtige locatie - zijn niet alleen een mooie aanvulling op de
woningvoorraad in Vinkeveen, maar
hebben ook een ook duurzaam en
energiezuinig karakter”, aldus Karin Verdooren (directeur-bestuurder
GroenWest).
Duurzaam en energiezuinig
In het plan Vinkeveld worden ongeveer 190 woningen gebouwd, zowel koop als huur. GroenWest heeft
Bébouw Midreth, een VolkerWessels onderneming, opdracht gegeven voor de bouw van 38 sociale
huurwoningen. Kenmerkend voor de
sfeervolle woningen is dat zij duurzaam en energiezuinig worden. Zo
worden er naast goede isolatie van

de gevel en het glas (driedubbelglas)
ook zonnepanelen aangebracht. Verdooren: ”Deze combinatie levert niet
alleen een bijdrage aan een verlaging van de CO2-uitstoot en een verbetering van het energielabel. Het zal
ook een positief effect hebben op de
woonlasten van onze huurders”, aldus Karin Verdooren.
Bouw van start
In het voorjaar 2016 is de aanbesteding van het project gestart. Na een
zorgvuldig beoordelingsproces heeft
GroenWest gekozen voor Bébouw
Midreth. “Deze partij heeft een mooi
plan ingediend met sfeervolle jaren
’30 woningen. Nu het contract getekend is, kan de bouw van start gaan”,
vertelt Verdooren. “We streven ernaar om eind 2016 het definitief ontwerp klaar te hebben en de omgevingsvergunning in te dienen. Dan
kunnen we voor de zomer van 2017
starten met de bouw van de woningen.” De oplevering wordt verwacht
in het voorjaar van 2018.
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Meezing
kerstconcert in
Joh de Doper
De Ronde Venen - Aanstaande
zondag 18 december in Joh de Doper meezing Kerstconcert voor iedereen die van zingen houdt met
Sharon Kips. Kom zondag om 16.30
uur ook meezingen bij dit eerste “Meezing Kerst Concert” in het
Monument St Johannes de Doper,
Driehuisplein 1 in Mijdrecht-Wilnis.
Iedereen is welkom. De toegangsprijs is slechts 5 euro en dat is inclusief de traditionele warme winterversnaperingen. Het monument
is om 16.00 uur open. Toegangskaarten verkrijgbaar bij: Boekhandel Mondria in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in Vinkeveen, The Read
Shop in Vinkeveen, En natuurlijk
voor aanvang in het monument

Zaterdag en zonderdag in winkelcentrum Zijdelwaard

Burgemeester bakt mee
met ‘Proef de Kerst’
Regio - Proef zowel letterlijk als figuurlijk de kerst in winkelcentrum
Zijdelwaard. Letterlijk omdat de
foodwinkels van het centrum vanuit prachtig versierde kerstkramen
hun lekkerste hapjes aan u laten
proeven. Figuurlijk omdat het centrum er met de nieuwe kerstversiering prachtig bij staat en er vele andere kerstbelevingsonderdelen in

het centrum te ervaren vallen om al
vast helemaal in een kerststemming
te komen. Zaterdag 17 december
vanaf 12.00 uur wordt u buiten bij
de hoofdentree al verwelkomt door
onze kersthostesses bij twee prachtig versierde kersthuisjes. Zij delen warme chocolademelk en kerstbrood uit. Binnen staan onze foodwinkeliers op het pleintje bij Jumbo

Demonstratie VIOS
ShowKidz en TwirlPower
Mijdrecht - Aanstaande maandag 19 december zitten de 8 gratis lessen ShowKidz er alweer op.
De ShowKidz Femke, Mare en Joran hebben een show ingestudeerd
waarmee ze zullen laten zien wat
ze geleerd hebben. Voor deze gelegenheid zijn ze natuurlijk ‘all dressed up’ met gepaste showkleding.
Ook de wedstrijdteams van TwirlPower zijn van de partij. Zij verzorgen
een demonstratie met twirl technieken voor gevorderden. Dat alles dus op maandag 19 december
van 4 tot 5 uur in VIOS clubgebouw
De Notenkraker, Windmolen 77 in
Mijdrecht. Komt dat zien. De kantine is open voor een drankje en wat
lekkers. Het wordt leuk en gezellig
deze middag, maar zeker ook span-

nend voor de ShowKidz Femke, Mare en Joran.

Burgemeester
De burgemeester bezet tussen 15.00
en 16.30 uur een van de kerstkramen. Vanuit haar ervaring bij Heel
Holland Bakt gaat zij enkele kersttaarten opmaken. Deze worden tussen 16.00 en 16.30 uur bij opbod
verkocht waarbij de opbrengst naar
de voedselbank gaat.
Op zondag 18 december kunt u
vanaf 12.00 uur Olaf en Elsa tegen
komen in het centrum en met hen
op de foto gaan; een unieke foto
voor de kerst! Daarnaast is er een
optreden van een groot kerstkoor.
Kerststal
Op beide dagen wordt u verder verrast door de kerststal. Er is een selfie-actie bij de bijzondere nieuwe
kerstboom die op het pleintje bij
Jumbo staat. Iedereen wordt uitgedaagd zijn kunsten te vertonen
bij de spelletjeshoek met blikgooien, stokvangen, ringwerpen, hoedje wip en een spiraal. Kinderen ontvangen hiervoor een leuk presentje. Ook kunt u Lumi & Luci, de vrolijk mooi aangeklede hulpjes van de
kerstman, tegenkomen in het centrum met lekkers voor de kinderen.
Zowel buiten als binnen zingt een
kerstkoor de mooiste kerstliederen.

Kerstklanken in
de morgen
Mijdrecht - Op zaterdag 24 december a.s. zal, met als titel ‘Kerstklanken in de morgen’, weer het traditionele kerstconcert in de Janskerk
plaatsvinden, aangeboden door de
Concertcommissie Bätzorgel Janskerk Mijdrecht. De bekende organist Martin Mans zal weer van
de partij zijn alsook de trompettiste Jantine Kalkman. Beiden zijn al
meerdere malen in Mijdrecht geweest om o.a. dit concert te verzorgen. Dit keer is er een nieuw gezicht
toegevoegd en wel dat van de jonge organist/pianist Mark Brandwijk.
In het komende jaar zal hij samen
met Reinier Korver als het Duo Virtuoso een concert geven in de genoemde Janskerk. Met elkaar zullen
ze een aantal kerstwerken ten gehore brengen maar ook de samenzang begeleiden wat altijd weer een
belangrijk onderdeel is van dit kerstconcert in de morgen. De aanvang is
om 11.00 uur en de toegang is gratis
maar vanaf 10.00 uur krijgt u al een
kopje koffie/thee met heerlijk kerstbrood aangeboden. Al met al, zo
vlak voor de kerstdagen, even een
momentje om lekker te zingen en te
luisteren. We begroeten u graag op
24 december vanaf 10.00 uur.

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

Anders gezien
Wethouder Anco Goldhoorn van
de gemeente De Ronde Venen
maakt winst voor de gemeente.
Hij is de geldmaker voor de gemeente. Hoe? Dat zullen wij zien.
Vroeger werd het afval opgehaald
door de vuilnisman. Maar groene afval ging naar de schillenman. Dat kon dat was toen nog
veilig. De kleding ging naar voddenjoden het oud papier ging
naar iedereen die het wilde voor
het geld. Jaar en dag wordt het
opgehaald door mensen aan de
onderkant van de samenleving.
Men ging met een pakje kranten
achter op de fiets naar de oudpapierhandel. Dat leverde hen een
klein beetje op voor een beter leven. Ineens komt het woord milieu tevoorschijn. De milieuvereniging LMW ging in 1972 glas
papier, blik, plastic en drinkpakken inzamelen. Papier kregen ze
geld voor. Daar werden projecten
van verwezenlijkt. Ook scholen
verenigingen, koren enz. zamelden papier in voor een zakcentje.
Voor leuke dingen voor de kinderen en de leden. Mooi meegenomen voor het milieu. Toch? En!!!
De gemeente ging uiteindelijk
nadat LMW er steeds op aangedrongen had zelf gescheiden ophalen. Ik denk dat het geld kostte. Als de gemeente iets doet kost
het sowieso altijd geld.
Oud papier
Nu gaat het om oud papier. Popypapier je weet wel wethouder
Goldhoorn wil ineens al het papier dat in de gemeente rondgaat. Hij wil meer papier “hij wil

al het papier. Hij wil verdienen
aan het papier.
Hoe doe je dat.
1 Hij verbiedt iedereen met zijn
wet zelf papier op te halen.
2 Hij laat bij elke woning een
container plaatsen.
3 Hij laat het papier op zaterdag
opladen door “vrijwilligers”/
amateurs in de vuilniswagen met containers en van de
straat. Zij moeten nu het beroepswerk gaan doen. Er zijn
geen werkelozen of vluchtelingen genoeg.
4 Hij betaalt de vrijwilligers een
grijpstuiver. (4 ct./kg) Het kost
de gemeente ca 2,5 ct houdt
dus 8,5 ct. over. De vrijwilligers
trappen er nog in ook.
Er bestaat ook nog een kans dat
popypapier ook nog gaat korten
op de subsidies als je geen vrijwilligers kunt of wilt leveren omdat het tegen het principe is omdat je mensen niet werk en dus
brood uit de mond wilt stoten.
Scholen, kleine en grote verenigingen worden geweldig benadeeld. Natuurlijk is het een stomme investering als je zoveel mensen tekort doet. Popypapier is
weer een van die politieke machthebbers die de mensen niet begrijpen. Ook in de zaak PAUW
niet. Wij moeten nog weten wat
er gebeurt als een vrijwilliger een
ongeluk krijgt of wat Popy doet
als het papier meer waard wordt.
Krijgen de vrijwilligers dan een
cent meer? Deze Popy lacht dan
in zijn vuistje. Een echte zelf made politicus.
J. Grootegoed

Knallend het nieuwe jaar in

Amstel Blazers Collectief
in kerststemming
Regio - Afgelopen zondag heeft het
Amstel Blazers Collectief een druk
bezocht kerstconcert gegeven tijdens de kerstmarkt in De Hoef. Het
aanwezige publiek genoot zichtbaar
van de gezellige kerstliedjes. Ter afwisseling brachten de muzikanten
nog een aantal mooie stukken uit
hun laatste concert van 30 oktober
jl. Bijzonder was dan ook het Nuovo
Cinema Paradiso, alleen uitgevoerd
door de 7-koppige saxofoonsectie.
De muzikanten onder leiding van
dirigent/arrangeur Richard Wortel
maken zich nu op voor het volgende kerstconcert. Op uitnodiging van
Vita Amstelland zullen zij op zon-

voor u klaar met de lekkerste hapjes. Haal een hapjes-strippenkaart
in het centrum bij de informatiekraam en proef gratis 8 overheerlijke verrukkingen van onze winkeliers. Als u de kaart met uw contactgegevens weer inlevert maakt u
kans op €25,- shoptegoed.

REACTIE VAN EEN LEZER
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dag 18 december a.s. in het buurtcentrum Bilderdijkhof een kerstconcert geven. Het concert begint om
14.30 uur en voor 6,- (inclusief een
kopje koffie) kunt u wederom genieten van de sfeervolle klanken die
het Amstel Blazers Collectief ten gehore brengen; zo kan uw kerst van
dit jaar niet meer stuk. Kaartjes zijn
vooraf te verkrijgen bij het buurtcentrum Bilderdijkhof of zondag aan de
deur. Speelt u een blaasinstrument
en zou u een keer mee willen doen
om te zien of het Amstel Blazers Collectief ook wat voor u is, neem dan
even contact op via het email adres:
abcuithoorn@gmail.com.

Regio - “De (online) voorverkoop is
van start gegaan en we zijn er weer
behoorlijk druk mee.” Aan het woord
is Hans-Peter Reijnen, een van de
eigenaren (zijn compagnon heet
Frank Koopmans) van twee vestigingen van Vuurwerkworld Zwanenburg en Aalsmeer. “We hebben
de inrichting van de winkel helemaal omgegooid zodat er, als je binnenkomt, echt een gezellige vuurwerksfeer hangt. Het is een heerlijke
ruimte om rond te kijken. Ook hebben we een extra verkoopbalie toegevoegd om u nog sneller van dienst
te kunnen zijn. We zijn het grootste
verkooppunt in de regio en ook zeker de gezelligste! We nemen de tijd
om vragen te beantwoorden aan de
balie en u kunt natuurlijk lekker een
bakkie koffie nuttigen bij ons.” Vanaf een bedrag van nog geen dertig
euro zijn er al flowerbeds te koop
en er zijn uitschieters van top segment voor 499 euro. Dit is de Mother Of All Boxes en bevat 42kg.
Hans-Peter vervolgt: “Wat een echte knaller wordt en ook alleen in de
losse verkoop verkocht gaat worden is een hele nieuwe vuurwerklijn. Duits vuurwerk tegen super prij-

zen. De kortingen lopen maar liefst
op tot 60%, waarbij geldt op=op.
Van deze lijn zullen er ook flyers verspreid worden, zodat u kunt zien hoe
waanzinnig dit gaat worden.”
Korting vijfdaagse
Voor kinderen is er al leuk vuurwerk
vanaf 1 euro 79. Nieuw zijn de Krazy Clown, Fire Frog en Fire Wall. Echt
vuurwerk voor de jongeren vuurwerkliefhebbers. Op de site www.
vuurwerkworld.nl staan de filmpjes
van deze artikelen. “Een mooie aanvulling voor die doelgroep, waar wij
veel van verwachten.” Aldus Reijnen. Wegens enorm succes vorig
jaar houdt het vuurwerkbedrijf ook
dit jaar een vijfdaagse kortingsactie.
De advertentie zal verschijnen in deze krant en is geldig van woensdag
21 tot en met zondag 25 december.
Blijf voor meer informatie en overige
acties op de hoogte via Facebook en
Twitter of kom langs tijdens de verkoopdagen op 29 en 30 december
van 8.00 tot 21.00 uur en op 31 december van 8.00 tot 18.00 uur in de
uitgebreide showroom aan het bedrijventerrein Aalsmeerderweg 249i
te Aalsmeer.

Wintermarkt Mijdrecht
fris, vochtig, maar gezellig
Mijdrecht - Het afgelopen weekend was de kerstsfeer goed te beleven in het Mijdrechtse koopcentrum. Gezellige winters tenten, houten kramen, een levende kerststal,
het en der een heerlijk hapje of een
drankje, leuke kerstdingetjes, veel

bezoekers, kortom het was gezellig.
Hoewel het weer, zeker op zaterdag
niet al te fijn was, nu en dan regen,
bleven de bezoekers niet weg en op
zondag was het beter en nog drukker. Kortom het was weer een geslaagd evenement.

Vrouwen Veteranen 1 van
HSV’69 Kampioen
De Hoef - Na een super spannende
reeks toernooien in de najaarscompetitie van het vrouwen veteranen
voetbal, is HSV’69 Vrouwen35 team
1 kampioen geworden. Het was een
nek aan nek race met de vrouwen
van CSW maar uiteindelijk is HSV
1 als kampioen uit de bus gekomen
met 1 doelpunt verschil. Samen met

de vrouwen uit Loosdrecht, het 2e
team van CSW en het 2e team van
HSV hebben wij met elkaar een paar
leuke toernooien gespeeld. In het
voorjaar gaan wij er weer vol tegen
aan in een nieuwe reeks van toernooien. Op dit moment word er weer
hard getraind. Elke donderdagavond
van 20.30 tot 22.00 uur.
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Atlantis 1 wint
gemakkelijk in Kockengen

Hertha MO17-1 doet
het goed
Vinkeveen - Na een onzekere start
van het seizoen constateren we nu
aan het eind van de najaars competitie dat het heel goed gaat met
de Hertha meiden van de MO17-1.
Bij aanvang van de competitie bestond het team nog maar uit 10 meiden en hadden ze geen keepster.
Het was een feit dat deze 10 meiden
er voor wilden gaan en samen met
elkaar wilden voetballen. Voor de
daadwerkelijke start van de competitie wisten de meiden het team
uit te breiden met vijf nieuwe meiden, waaronder zelfs een echte volledige keepster. Dit leuke en hechte
team bestaat uit; Isa van Loon, Amparo Baas, Sanne Biggelaar, Sumiré Iwasaki, Rosalie Eerdhuyzen, Ruby Hartsink, Sadie Girigorie, Sanne
Dekker, Anne Floor v.d. Horst, Valerie Scheffer, Nikki Blomvliet, Femke Scherpenzeel, Anne v.d. Linden,
Mellissa Brandenburg en Marta Cichocka.
Start
De start van de competitie begon
met een gelijk spel tegen de meiden van Kockengen/Kamerik, daarna werden er 6 wedstrijden op rij
gewonnen. Hierdoor stonden de
meiden lange tijd stevig bovenaan op een tweede plaats, dit was
heel goed voor motivatie. Maar het
venijn zat hem in de staart van de
competitie! De topper tegen de
meiden van SCW die op de eerste
plaats stonden werd na een spannende wedstrijd in het slot gewonnen door SCW met 2-3. De week erna stond er wederom een belangrijke wedstrijd op het programma, de
meiden moesten uit naar de nummer drie in de competitie. De wed-

strijd tegen Sporting Martinus in
Amstelveen werd verloren met 1-3.
De laatste twee wedstrijden van het
seizoen waren echte streek derby’s. Als eerst kwamen de meiden
van CSW MO17-2 op bezoek op het
mooie Hertha complex. Deze wedstrijd ging heel gelijk op en eindigde
in een 0-0 gelijkspel. Zaterdag 3 december 2016 hadden de meiden de
laatste wedstrijd van het seizoen, nu
kwamen de meiden van Argon MO17-1 op bezoek op het Hertha complex. Ook deze wedstrijd ging erg
gelijk op, met kansen over en weer.
Uiteindelijk was het Argon wat doeltrof en kwam hiermee met 0-1 voor.
Redding
Na heel goed aangeven van Mellissa Brandenburg wist Nikki Blomvliet
de gelijkmaker te maken 1-1. Na
een mooie persoonlijke actie en een
prachtig afstand schot wist Mellissa
Brandenburg de 2-1 op het scorenbord te zetten. Na een eerste instantie prachtige redding van de Hertha keepster Isa van Loon wist Argon
heel knap via de rebound en van afstand de gelijkmaker te maken 2-2.
In de laatste vijf minuten veranderen er niks meer aan deze stand en
werd de wedstrijd beslist in een terecht gelijkspel. Aan het slot van
de najaarscompetitie staan de meiden op een welverdiende 4e plaats,
knap gedaan hoor! Voor de voorjaars
competitie zijn de meiden ingedeeld
in een volledig nieuwe competitie in
de regio Amsterdam met allemaal
nieuwe clubs. Ook zullen ze nog aan
de bak moeten voor de Zwaluwen
jeugdbeker. In deze beker competitie zijn de meiden op doelsaldo knap
1e geworden.

Atalante walst over
Touché heen
Mijdrecht - In de achtervolging op
koploper Utrecht, maakte Atalante
heren 1 in de thuiswedstrijd tegen
Touché geen fout. Het traditionele
dipje in de tweede set kon, zij het
met veel moeite, worden rechtgezet
waarna in de laatste twee sets de
gasten geen schijn van kans meer
kregen. Atalante begon scherp.
Spelverdeler Jeroen opende met
een fraaie combinatie die door Iwan
volledig vrij kon worden binnen gehamerd. De toon was gezet en via
10-6 en 19-8 werd met fraaie aanvallen en sterk verdedigen de eerste
set probleemloos gewonnen: 25-14.
Aanvallers
Anders dan Amsterdam vorige week, heeft Touche twee sterke aanvallers. En omdat Atalante
na een sterke eerste set in de tweede set weer te slap begon, kon het
team uit Baarn lang bijblijven en
Atalante onder druk houden. De
thuisclub kwam daar maar moeizaam onderuit. Na twee goede aanvallen van Iwan en Bas leek bij 1714 het beslissende gaatje wel geslagen, maar Touché rook haar kans en
kwam terug tot 22-21. Atalante verkrampte, maar bleef in de spannende slotfase hard werken en kreeg
tot twee keer toe de kans de set uit
te maken. Maar als je dan op setpoint twee keer achter elkaar fout
serveert, maak je het jezelf wel heel
moeilijk. In eigen huis toonden de
mannen echter karakter en het derde setpoint was wel raak, 28-26.

Opluchting
De opluchting was groot. Met Regi voor Jeroen en Yorick voor Leroy
nam Atalante in de derde set het
heft weer in handen. Een goede serviceserie van Bas betekende al snel
een 12-2 voorsprong. De gasten leken uitgeteld en kregen bij vlagen
alle hoeken van het veld te zien,
25-12. De korte rust tussen de derde en vierde set leek Touché goed
gedaan te hebben, want ze namen
in de vierde set brutaal een voorsprong, 5-9. Atalante raakte dit keer
echter niet in paniek. Regi serveerde de thuisclub terug in de wedstrijd en nadat de thuisclub bij 109 voor het eerst weer op voorsprong
kwam, was het pleit gauw beslecht.
Met grote overmacht walste Atalante over de gasten heen, die de ballen van alle kanten om de oren kregen. Bij 25-15 werd Touché uit haar
lijden verlost en kon Atalante weer
vijf punten bijschrijven.
Koploper
Ook koploper Utrecht won met 4-0
zodat het gat vijf punten blijft. Nummer drie Sovoco verloor afgelopen
weekeinde. En dat is komende zaterdag de volgende tegenstander
van Atalante. Bij winst zal het in de
tweede competitiehelft in de strijd
om het kampioenschap gaan tussen Atalante en Utrecht. De ploeg
uit Vinkeveen is na een matige competitiestart goed op de weg terug
en kan het Utrecht nog knap lastig
gaan maken.

Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 heeft een
vrij eenvoudige overwinning geboekt op ESDO uit Kockengen. Na
een ruststand van 5-14, wist Atlantis de punten mee naar huis te nemen door met 9-24 te winnen van
ESDO. Na het matige begin van
Atlantis 1 dit zaalseizoen, moest er
vandaag gewonnen worden van de
nummer laatst ESDO. Om te voorkomen dat niet weer het elfde probleem zich zou voor doen als tegen
SDO, wist Atlantis dat het vroeg
moest weglopen bij de tegenstander. Atlantis kwam na 15 seconden op een 1-0 achterstand te
staan, door een zondagsschot van
één van de heren van ESDO. Deze
heer heeft de rest van de wedstrijd
meer de rug van Jelmer Steen gezien, omdat hij er wel 10 keer langs
kwam voor de doorloopbal. Het was
Atlantis die hierna het initiatief nam,
met goals van de in de basis spelende Sharon Moen. ESDO kon
nog aanhaken door strafworpen die
werden gegeven. Joyce Rodenburg
had het hierom in de beginfase aan
de stok met de scheids. De scheidsrechter zat er strak op en hierdoor
wisten beide teams wat ze aan de
leidsman hadden.
Atlantis had veel rebound en kon
vaak aanvallen herhalen en de ruststand was dan ook 5-14 in het voordeel van Atlantis.

Tweede helft
In de rust werd afgesproken om
niet de tweede helft achterover te
gaan hangen, maar er nog vol voor
te gaan. Dit lukte in fases, maar Atlantis probeerde ook mooie aanvallen neer te zetten. Dit resulteerde in goede goals. Amy Loman zat
vandaag weer goed in de wedstrijd,
net als de laatste weken. Natasja
was vandaag heer en meester in de
vang en zorgde ervoor dat de rest
van haar vak veel kansen kreeg. Deze kansen moesten nog wel afgemaakt worden, want Lars Kuylenburg had zijn schot in de rust waarschijnlijk in zijn tas gedaan. Maarten Helsloot dacht even dat hij in de
Korfbal League speelde, want zijn
doorloopballen probeerde hij op allemaal mooie manieren te doen, helaas niet de goede. ESDO probeerde nog met hun laatste troep doelpunten te forceren, maar Berry de
Jong had zijn tegenstander onder controle. De wedstrijd werd vrij
eenvoudig gewonnen Atlantis 1 bedankt het meegereisde publiek voor
de steun en het tweede die weerluid aanwezig was. Volgende week
hoopt Atlantis Heleen Haspels weer
terug te hebben en misschien zien
we Janneke van Ginkel ook weer
binnen de lijnen. Dan reist de A1,
het 2de en het 1ste af naar Vinkenveen, om daar 6 punten op te halen.
Ik zie u allemaal graag daar weer.

Atalante D3 pakt negende
overwinning op rij
Vinkeveen – Na bijna twee weken
rust speelde het derde damesteam
van V.V. Atalante, gesponsord door
GT.Bunck, weer een thuiswedstrijd.
Atalante mocht vorige week in vier
dagen acht punten aan het totaal
bijschrijven.
Ditmaal stond VV Amsterdam D7
op het programma. Coach Hettie
Schockman kon beschikken over
alle negen speelsters. Na een moeizame start en een nog moeizamer
einde stond toch de negende overwinning op rij op het bord. Met 3-1
hield Atalante vier punten in Vinkeveen.
De eerste set werd gestart met Sandra de Boer op spelverdeling en
Fenny Bijlsma op diagonaal, Nancy
Lijten en Irma Schouten op buiten
en tot slot Judith Jongerius en Agnes Nelis op midden. De afgelopen
wedstrijden kwam Atalante steeds
aan het begin van de wedstrijd in de
problemen en helaas was dat ook
deze wedstrijd het geval. Al snel
keek de thuisploeg tegen een achterstand aan. De passing was onzorgvuldig en aan het net werden
ook persoonlijke fouten gemaakt.
Amsterdam werd lekker in het zadel
geholpen en profiteerde daar goed
van. Er waren meerdere time-outs
en wissels nodig om het tij te keren, maar Atalante toonde wederom veerkracht en kwam terug in de
set. Dankzij zeer goed teamspel wist
dames 3 de overwinning in deze set
veilig te stellen (27-25).
Tweede set
De tweede set liet een compleet ander beeld zien. Met Denise Bijlsma
op de plaats van Fenny en Brenda Kuijlenburg op de plek van Judith begon Atalante zeer sterk aan
de set. De pass liep heel erg goed
en Amsterdam leek het even helemaal kwijt te zijn. Met een hoge servicedruk en agressief spel aan het
net wist Atalante goed uit te lopen
op Amsterdam. Aletta van Ommeren kwam halverwege de set bin-

Vinkeveen - Twee maanden geleden kreeg Hertha JO13-1 de uitnodiging van FC Utrecht om mee te
doen aan de ‘Latjetrap-competitie’,
een evenement wat tijdens de rust
van de FC Utrecht-wedstrijden wordt
gehouden. Elke thuiswedstrijd zijn er
één of twee teams die in 32 pogingen, zo vaak mogelijk de lat moeten raken. Zondag 11 december waren de mannen van Schildersbedrijf
van Asselen aan de beurt. Het record
werd ze nog even in de oren gefluisterd: een indrukwekkend aantal van
7x. 32 pogingen en 14 spelers betekende dat iedereen twee pogingen
had en tijdens de het oefenen op
de training, bleken Sander van Senten, Mats Klinkhamer, Daan Plevier
en Mees van Zijtveld notoire Latjetrappers te zijn. Zij mochten de overige vier keer invullen. Nadat Sander
de Vries met Hertha’s allereerste po-

ging al erg dichtbij kwam, was het
Daan die liet zien dit goed te kunnen
en raakte de lat. In de eerste ronde waren verder Kyan van Galen en
Tijn Eekhoudt succesvol en stond de
respectabele score van 3 uit 14 op
het scorebord. De tweede ronde was
iets minder succesvol, maar waren
het Hein Otting en opnieuw Tijn die
de lat raakte. Met nog 4 pogingen te
gaan, hadden de Herthanen dus 5x
de lat geraakt. Een mooie score, die
nog een flinke upgrade kreeg door
zowel Mats als Mees die hun laatste
poging wisten te raken. Zij brachten
het totaal op 7! Na een mooie ereronde en een teamfoto zat de schitterende ervaring in Stadion Galgenwaard voor de mannen erop. Aan
het eind van het seizoen is de finale en misschien, heel misschien mogen de Herthanen dan weer aantreden.

nen de lijnen voor Nancy en daarna
was het snel gedaan met Amsterdam. Met 25-12 ging de set naar de
thuisploeg.
Derde set
De derde set nam Fenny het stokje over van Irma. De set begon ietsje rommeliger, maar beide ploegen waren wel aan elkaar gewaagd.
Amsterdam, dat in eerdere sets
veelvuldig fout serveerde, kreeg de
service nu meer onder controle en
zette Atalante daarmee goed onder druk. Ook stond het team beter
aan te vallen en te blokkeren. Atalante bleef echter hard werken en
had halverwege de set een lichte
voorsprong. Ook deze set waren er
weer de nodige wissels en dit was
het laatste zetje voor Atalante. Met
25-21 was de wedstrijd in ieder geval gewonnen.
Vierde set
De vierde set werd er weer gestart
in een andere opstelling, maar dit
keer ging het helemaal niet goed.
Direct werd Atalante flink onder
druk gezet door de goede service
van Amsterdam. Geen pass kwam
aan en Atalante besloot de opstelling om te draaien. Ook dit had niet
het gewenste resultaat. Amsterdam
liep verder uit en verdiende, gezien
het wedstrijdbeeld, ook echt wel om
een setje te winnen. Time-outs en
wissels mochten helaas niet baten
en met 14-25 ging de vierde set terecht naar Amsterdam.
Tot nu toe heeft Atalante nog geen
wedstrijd verloren en staat het team
op de tweede plaats van de ranglijst (een wedstrijd en twee punten
minder dan de nummer 1). Het team
speelt aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd van 2016. Om 13:00
uur speelt het team in Haarlem tegen Spaarnestad D8, de nummer
negen van deze competitie. De dames gaan er alles aan doen om de
volle winst en dus vijf punten mee te
nemen naar Vinkeveen.

Hertha MO13-1 promoveert
naar de hoofdklasse
Vinkeveen - SV Hertha MO13-1
heeft zie via de zeer goede resultaten in de najaarscompetitie geplaatst voor de hoofdklasse. Een
unieke prestatie van de meiden
van SV Hertha, ook zijn de Hertha
MO13-1 meiden door in de KNVB
beker. Na de winterstop zullen

Hertha JO13-1 evenaart
record Latjetrap

de meiden van de MO13-1 in de
hoofdklasse gaan spelen met tegenstanders GVVV uit Veenendaal
en De Meern, FC de Bilt, VVIJ uit
IJsselstein en SV Houten. Een leuke maar leerzame competitie waarbij de meiden zich heel goed kunnen ontwikkelen.

Argon weer met lege
handen, nu tegen Swift
Mijdrecht - De geschiedenis herhaalde zich zaterdag, al snel tegen
een achterstand van twee doelpunten oplopen en dan eigenlijk al
weer achter de feiten aanlopen. Argon verkleinde de achterstand wel
maar hielp door een ongelukkig eigen doelpunt Swift opnieuw in de
wedstrijd. In de tweede helft kwam
de aansluitingstreffer met officieel
nog maar zes minuten te spelen.
Hoewel de gelijkmaker in de lucht
hing en er echt wel enkele mogelijkheden waren bleef een doelpunt
uit en bleef de wedstrijd op 2-3 steken. Gezien de eerste helft zeker
verdiend voor de Amsterdammers
maar Argon, die er de tweede helft
wel een wedstrijd van maakte, stond
toch weer met lege handen.
Snelle doelpunten
Al na drie minuten viel het eerste
doelpunt al te noteren, een vrije trap
van wel twintig meter werd door
Dennis Dinkgreve vanaf links gelanceerd, de bal stuiterde en verdween in de verste hoek, ongrijpbaar voor doelman Terence Manschot. 0-1. Even later werd een poging van Bas Buimer wel door de
Argondoelman verijdeld. Maar na
negen minuten kreeg Swift weer
een vrije trap en die kon door opnieuw Dinkgreve worden binnen
gekopt 0-2. Pas na ruim twintig minuten kon Argon daar iets tegenover stellen, een pass van Ian van
Otterlo bereikte Jesse van Nieuwkerk die zijn kans nu goed afrondde
1-2. Nadat daarna Argon een paar
maal door het oog van de naald
kroop, Bas Buimer miste voor open
doel en er werd ook nog over ge-

knald, kwam Swift toch weer op een
grotere voorsprong. Het werd daar
wel door Argon geholpen, Ron Rosenhart trok de bal voor het Argon
Argondoel, Van Nieuwkerk raakte
de bal ongelukkig en Terence Manschot werd weer gepasseerd 1-3.
Tweede helft herstel Argon
Het vervolg was wat meer een wedstrijd, het hele team van Argon
werkte hard en kreeg enkele mogelijkheden. In het begin was er een
actie van Wilco Krimp die een beter lot had verdiend, een hoekschop
Joey van Ede werd met een omhaal
door Krimp verlengd maar doelman
Teerink kon met een prachtige reactie de bal tot hoekschop verwerken. De druk op het Swift-doel werd
sterker en we zagen we een paar
pogingen van Argon, Zouzou knalde in handen van de keeper en ook
Van Nieuwkerk vond met een hard
schot keeper Teerink op de goede
plaats staan. Maar met nog zes minuten op de klok kreeg Argon toch
loon naar werken toen een leuke
aanval door Abdelfattha Zouzou tegen het net werd geschoten. Tot het
eindsignaal zagen we nog twee mogelijkheden aan Argonzijde maar bij
het schot van Jesse van Nieuwkerk
werkte de doelman niet mee en de
vrije trap van Joey van Ede stond de
muur van Swift goed opgesteld.
Wel mogelijkheden in de tweede
helft voor de thuisploeg maar de
missers in de eerste helft konden
niet recht getrokken worden. Swift
was de bovenliggende ploeg en kon
terecht de drie punten mee naar
Amsterdam nemen.
Foto: sportinbeeld.com
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Koploper DHSC maatje te
groot voor CSW
je efficiëntie CSW de das om. Eerst
kon Jordy Wens nog net redding
brengen op een geplaatst schot van
spits Suister, maar na een misverstand in de verdediging van CSW
had Suister geen pardon en prikte
de 0-3 met links achter de balende
Jordy Wens. Onder het genot van
een kopje koffie of een pilsje werd
in de rust door de supporters gevreesd voor een grote afstraffing.
De tweede helft was nog amper begonnen en die vrees leek waarheid
te worden. Een verkeerde terugspeelbal van Erik Mulder werd onderschept door Suister en genadeloos afgestraft, 0-4.
Wilnis - Op zaterdag 10 december
was koploper DHSC op bezoek bij
CSW. Ondanks de waterkou was er
veel publiek op afgekomen. In de
eerste helft werd CSW afgetroefd
door een sterk, maar vooral efficiënt spelend DHSC. De 0-3 ruststand voorspelde weinig goeds voor
de tweede helft. Wonderwel rechtte
CSW hun rug en kwamen ze sterk
terug. Uiteindelijk gaf het scorebord
na bijna 100 minuten speeltijd 2-5
in het voordeel van DHSC aan.
Coach Anthony Servinus stuurde CSW met een 4-4-2 opstelling het veld in. Voorin waren Dave Cornelissen op links en Menno
van der Leeden op rechts geposteerd. Deze strategie leek in het begin zowaar vruchten af te werpen.
Na een vrije trap kon Berry Kramer
zijn hoofd net niet voldoende tegen
de bal knikken en na een prachtige combinatie van Dave Cornelissen en Elroy Baas mikte Menno
van der Leeden zijn stiftje net naast
het doel van de uitgekomen keeper
Niels Renes. Het veldspel van DHSC was wel beter verzorgd, maar tot
aan de 23e minuut bleef CSW verdedigend overeind. De vrije trap die
DHSC aan de achterlijn nam werd
slim teruggespeeld op aanvoerder
en uitblinker Mohamed Bouabgha,
die de bal hard en droog in de touwen joeg, 0-1. Door een iets betere organisatie had CSW dat kunnen
voorkomen.
Penalty
Na een half uur spelen was DHSC weer dichtbij een treffer na het
nemen van een vrije trap. Het was
echter een onnodige penalty waardoor DHSC de score kon uitbouwen. Spits Wesley Suister beoordeelde een dieptepass beter dan
Jelle van den Bosch, die net binnen
het strafschopgebied Suister zonder
opzet beroerde, waarna de scheidsrechter gedecideerd naar de elfmeterstip wees. Mohamed Bouabgha schoot feilloos in en tekende zijn
tweede aan, 0-2. Een paar minuten
later kreeg CSW weer hoop nadat
18 meter van het doel een overtreding op Menno van der Leeden bestraft werd. Elroy Baas schoot echter in de muur en de rebound van
Maikel Pouw verdween hoog over
het doel. Menno werd in de daaropvolgende aanval goed aangespeeld
door Dave Cornelissen, keeper Renes wist zijn inzet te keren. Een paar
minuten voor de rust deed een les-

Wederopstanding
Des te verbazingwekkender was de
wederopstanding van CSW. Spits
Vincent van Hellemondt werd ingebracht voor de verdedigende middenvelder Mulder. Van Hellemondt
had maar drie minuten en één balcontact nodig om de afgemeten
voorzet van Elroy Baas koppend af
te ronden. De nul was van het scorebord. Zou CSW nog voor een stunt
kunnen zorgen? Twee minuten later
lukte het Van Hellemondt bijna weer
om met het hoofd te scoren na een
hoekschop. Coach Servinus bracht
met Mike Cornelissen voor Sander
Kunkeler nog meer aanvalskracht
in het veld. Opportunistisch begon
CSW te drukken wat resulteerde in
een makkelijk gegeven penalty na
een wel of niet opzettelijke handsbal. Maikel Pouw schoot onberispelijk in en met 2-4 op het scorebord en nog een half uur te gaan
gingen de supporters van CSW er
eens goed voor zitten. Elroy Baas
werd vervangen door nog een extra
aanvaller Justin Blok. Baas is echter
ook de vrije trap specialist en vlak
na zijn vervanging kreeg CSW op
18 meter van het doel een vrije trap
toegewezen. Na enige discussie wie
deze zou nemen en wat heen en
weer geschuif van de muur schoot
Berry Kramer tot ontzetting van het
publiek hoog over. Hierna leek de
angel uit het spel totdat scheidsrechter Chiour de hoofdrol opeiste.
Hij legde de bal namelijk opnieuw
op de elfmeterstip na een onschuldige en onopzettelijke handsbal van
een verdediger van DHSC. Maikel
Pouw had zelfvertrouwen genoeg
en stelde zich weer op. Er is een
ongeschreven wet dat je beter niet
twee penalties achter elkaar kan
nemen en dat kwam dit keer ook
uit; Maikel schoot via de lat over. De
scheidsrechter had er waarschijnlijk zoveel plezier in dat hij bijna tien
minuten langer liet doorspelen. In
de allerlaatste seconde profiteerde alleen DHSC daar nog van. Invaller Vincent Griffioen rondde het
af met een prachtig lobje. Een terechte overwinning van koploper
DHSC tegen een veel te voorzichtig begonnen CSW. Met deze kwaliteit en vorm is DHSC waarschijnlijk
door niemand meer te stoppen van
een kampioenschap. Maar ook dat
is een ongeschreven voetbalwet; de
prijzen worden pas aan het eind van
de competitie verdeeld. Dus goed
de winterstop doorkomen en daarna er weer stevig tegenaan.

Rabobank verlengt
contract met CSW
Wilnis - Op zaterdag 10 december
werd in de bestuurskamer van het
clubhuis van CSW de formele ondertekening van het contract met
Rabobank als hoofdsponsor ondertekent. Rabobank heeft zich daarmee voor het lopende seizoen gebonden aan CSW met een optie
voor het daaropvolgende seizoen.
Namens Rabobank waren kantoordirecteur Ronald Meijer en accountmanager Private Banking Bert
van der Horst aanwezig. CSW werd
vertegenwoordigd door voorzitter

Marcel van der Schaaf en penningmeester Jaap Germs. CSW is verheugd met deze verlenging en stelt
de reeds jarenlange sponsoring
door de Rabobank zeer op prijs. “De
Rabobank draagt uit dat zij de vitaliteit van de lokale gemeenschap
stimuleert. Het lijkt me dat met de
continuatie van ons hoofdsponsorschap dat prima is gelukt”, geeft
Marcel van der Schaaf in het midden van de foto aan. Links van hem
zit Ronald Meijer en rechts van hem
Bert van der Horst.

Kerstklaverjassen in de Boei
Vinkeveen - Vrijdag 16 december
is er kersklaverjassen in de Boei in
Vinkeveen. Er zijn weer velen mooie

prijzen te winnen. Zaal is geopend
om 13.00 uur en het kaarten start
om 13.30 uur. Inleg 3 euro p.p.

Atlantis 4 wint tweede
spannende wedstrijd op rij

Wedstrijdseizoen Showballet
Nicole flitsend geopend
De Ronde Venen - Afgelopen
zondag in Noordwijk was de eerste voorronde voor de wedstrijdgroepen van showballet Nicole. Alle drie de groepen hadden hard getraind om zich een nieuwe dans eigen te maken. Het zag er in de zaal
perfect uit, maar ja waar zouden de
concurrenten meekomen? Dit keer
mocht JuudsDanceCrew in categorie 3 als eerste aantreden van onze wedstrijdgroepen, dus vroeg uit
de veren en op naar Noordwijk. Gelukkig vroeg en in het donker, want
bij dit nummer kwam er nogal wat
schmink aan te pas. Volledig getransformeerd als leeuwen brachten zij hun Lionkingremix, prachtige
kostuums en een pittige dans. Met
hier en daar nog wat schoonheidsfoutjes werd de dans vol overgave
neergezet op het podium, alle formaties klopten en de uitstraling was
geweldig. Helaas net niet voldoende
om een prijs mee naar huis te nemen, maar de volgende keer moet
dat zeker lukken na iets langer trainen schuiven jullie zeker dat erepodium op, waar jullie nu helaas net
naast stonden...
Spannend
In de tweede show mochten JuudsFunkyLittleDanceCrew en JuudsFunkyDanceCrew in dezelfde categorie 2 aantreden. Inderdaad de
groepen moesten ook tegen elkaar
strijden, dus dat was extra spannend. JuudsFunkyDanceCrew startten als eerste met hun nummer Ima-

gine, in de nieuwe DANCE shirts
zag het er heel strak uit. Door de
zenuwen wat kleine foutjes, maar
zeker heel goed en strak de choreo
neergezet en ook hier zag je dat de
meiden aan het genieten waren van
hun dans. Een vierde plaats is ook
heel knap in dat sterke wedstrijdveld, goed gedaan meiden. Aan
het eind van deze categorie mocht
JuudsFunkyLittleDanceCrew aantreden, zenuwachtig in de coulissen afwachtend, omdat er toch wel
veel grote meiden als concurrenten voorbijkwamen. Maar eenmaal
op het podium was dat niet meer
te merken, vrolijk en stoer brachten
zij hun mix van Something to dance
for/TTYLXOX. Duidelijk was waar ze
voor dansten, helemaal enthousiast en strak werden de verschillende passen uitgevoerd. Nog niet alle
formaties klopten precies, maar de
jury was duidelijk wel overdonderd
door de jonge danseressen, want
deze groep werd beloond met een
beker voor de derde plaats! Gefeliciteerd meiden, hartstikke knap gedaan. Als afsluiter langs de McDonald’s in Uithoorn wat een nog groter feestje werd, omdat de manager
na een dansje van de meiden, de
hele groep trakteerden op een ijsje,
dat ze zelf mochten maken, bedankt
Dylan! Nu nog aanstaande zaterdag
17 december afsluiten met onze
Crazy Christmas Party voor de groepen 1 tot en met 9 bij Dansschool
Nicole en daarna met z’n allen op
naar een swingend 2017!

Mijdrecht - Het door Krijn Verbruggen gesponsorde Atlantis 4
speelde zaterdag 10 december in
Mijdrecht tegen EKVA 6 uit Almere. In het buitenseizoen werd van
deze ploeg verloren. Vorige week
pakte het team de eerste punten
deze zaalcompetitie, en ook EKVA
had tot nu toe 2 punten behaald in
deze competitie. Helaas was onze
coach Frank van der Meer afwezig,
net als de zieke Dave Both en Milou
Schouten. In het aanvalsvak startte
Thomas Bogaard, Gerben Veenhof,
Jennifer Haveman en Anouk Röling,
terwijl aan de andere kant Stefan
Mooser, Max Rusman, Manon van
Scheppingen en Nancy Kroese binnen de lijnen begonnen. De teams
begonnen even sterk. Er werd bijna
alleen maar om en om gescoord, en
ook alleen maar met schoten. In dit
eerste deel van de wedstrijd is het
verschil tussen de twee teams niet
groter dan 1 punt geweest. Voor Atlantis werden de doelpunten in de
eerste helft gescoord door Thomas,
Manon, Jennifer, Stefan, Anouk,
Max en nog een keer Thomas. Dit

zou de ruststand op 7-7 brengen.
In de rust werd besproken dat het
team zo door moest gaan en het gat
moest vergroten naar 2 punten, ook
kwam Saskia Kraan in het veld voor
Anouk. Het team ging verder waar
het gebleven was, namelijk 1 punt
afstand nemen van de tegenstander en de tegenstander weer gelijk laten komen, of de tegenstander op 1 punt voorsprong laten komen en zelf weer gelijk komen. Een
doorloopbal van Max, twee schoten
van Thomas, een schot van Saskia,
en twee schoten van Manon brachten de stand op 13-13. Ondertussen
was ook invaller Thimo Burggraaf in
het veld gekomen voor Stefan. Toen
brak de slotfase aan. Atlantis zette
nog even een tandje bij. Nancy nam
een doorloopbal, maar werd op haar
armen getikt, waardoor Max mocht
aanleggen voor een strafworp, deze ging erin en daarna scoorde Manon een schot, eindelijk was het gat
twee. EKVA wist hier niet meer van
terug te komen en een schot van
Gerben bracht de eindstand op 1613.

Knappe handhaving Vitac 1
Vinkeveen - Het eerste team van
de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac is er knap in geslaagd
om zich te handhaven in de 2e klasse van de afdeling Midden. Na het
kampioenschap dit voorjaar in de
3e klasse stond het team nu voor de
grote uitdaging om niet gelijk weer
te degraderen zoals voorgaande jaren. Het niveauverschil tussen deze
klassen is namelijk groot . Tot aan
de laatste tiende wedstrijd bleef het
spannend of deze missie zou slagen. Met slechts 1 punt voorsprong
op de naaste concurrent werd uiteindelijk een vierde plek in de poule behaald. Het 1e team bestaande
uit Ellie van Senten, Margit de Koning, Rian van de Most en Stephan
Schel wist belangrijke 6-4 overwinningen te behalen, tweemaal op UTTC uit Utrecht en in de thuiswedstrijd op Woerden, beiden naaste
concurrenten voor handhaving. In
de return werd echter met 4-6 verloren van Woerden .Tegen de hekkensluiter WIK moest in de uitwedstrijd een onverwachts en duur 4-6
verlies geïncasseerd worden door
de invalbeurt bij WIK van een talentvolle, landelijk jeugd spelend 16 jarige jongen. Ook in thuiswedstrijd
werd deze sterke invaller door hun

opgesteld maar ditmaal wist Margit
de Koning hem te verslaan en kon er
een belangrijke 8-2 winst voor Vitac
1 opgetekend worden. Door blessureleed van Rian van de Most werd
voor de laatste 3 wedstrijden een
beroep gedaan op oud speler uit het
1e team Kees Koedooder. De laatste
wedstrijd tegen de kampioen Bijmaat uit Huizen was zenuwslopend
aangezien op dat moment slechts 3
punten voorsprong was op UTTC die
gelijktijdig speelde tegen Woerden.
Door twee knappe overwinningen
van Ellie van Senten,topscoorder
van het team, 1 winstpartij van Kees
Koedooder en het dubbel resulteerde dit in een acceptabel 4-6 verlies.
Net genoeg om UTTC 1 punt voor
te blijven, wat de volgende ochtend
zou blijken. Het duo competitie team
Oscar Riehl, Kees Pronk en Hugo
Gons is er helaas niet in geslaagd
om zich te handhaven in de 3e klasse na het knappe kampioenschap in
het voorjaar in de 4e klasse. Het 2e
team van Vitac bestaande uit Kees
Pronk, Jeroen Zonneveld, Peter Nethe en Hugo Gons heeft een mooie
2e plek behaald in de 5e klasse. Helaas bleek LTTC uit Lelystad de overduidelijke kampioen, tweemaal te
sterk voor Vitac 2.

Vitac 1 van l.n.r. Ellie van Senten, Rian van de Most, Margit de Koning,
Stephan Schel

Veenland turnsters
winnen Goud en brons
De Ronde Venen - Op zaterdag
10 december werd de eerste voorronde van het seizoen gehouden in
de nieuwe turnhal in Amersfoort In
de tweede ronde mocht Tanja Kamp
bij de senioren divisie 7 haar wedstrijd turnen. Tanja turnde een prima
wedstrijd, op brug een super mooie
oefening en dat was goed voor een
tweede plaats. Op balk ging het helaas met de handstand fout en viel
ze. Tanja herstelde zich goed op
vloer , ondanks een harde val met in
turnen met de salto voorover, turnde ze zich naar een tweede plaats
op vloer. Uiteindelijk mocht ze net
naast het podium op plaats vier
plaatsnemen.
Daarna waren we twee ronde vrij en
pas in de laatste ronde turnden Jasmijn Dinant, Demi Hettema en Julia Schröder hun wedstrijd turnen
bij de jeugd.
Ze moesten starten op balk en
dat ging op de teamwedstrijd niet
zo goed bij Jasmijn en Demi maar

vandaag maakten ze dat helemaal
goed. Demi turnde zich zelfs naar
een tweede plaats op balk. Jasmijn en Julia moesten de balk een
keer verlaten en dat kost puntjes.
Op vloer liet Jasmijn een mooie arabier flik flak zien en ook Julia turnde
een mooie oefening maar was hem
halverwege even kwijt en dacht dan
doe ik maar twee keer een handstand spagaat. Demi stond keurig 2
sec in haar handstandspagaat. Op
naar de sprong. Jasmijn en Julia allebei een mooie sprong en ze werden dan ook derde en tweede op
dit toestel. Op naar alweer het laatste toestel de brug. De brug voelde niet helemaal lekker aan en Jasmijn en Demi besloten geen salto
te doen maar turnde wel een mooie
oefening. Julia turnde op haar favoriete toestel een prachtige oefening
met een mooie salto als afsprong en
werd eerste op de brug. Bij de prijsuitreiking was tot Julia haar eigen
verbazing eerste geworden.

Geslaagde examens bij
Horangi Taekwondo Mijdrecht
Mijdrecht - In sporthal “De Eendracht” staan de examenkandidaten samen met hun fans en de examinatoren weer klaar voor de taekwondo examens. De examens
worden zoals gebruikelijk afgenomen door de trainers Bas Bokkes, Remko van Gerven, Lotte Besseling en Charly Hendriks. Zij werden ondersteund door Martien Hogenboom. Het taekwondo examen
bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste examenonderdeel is
poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een
vaste volgorde worden gedaan. Tijdens de stapsparring valt een persoon aan en de ander maakt een
verdediging en tegenaanval. De
examenkandidaten lieten zien dat
zij hun technieken ook in relatie tot

een tegenstander prima beheersen. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren ervan overtuigd dat ze
veel variatie in huis hebben. Zowel
aanvallend door zelfverzekerd en
doelgericht te zijn als verdedigend
waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval.De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de
graduatie. Voor de hogere banden
moeten de examenkandidaten verschillende realistische zelfverdedigingen laten zien tegen vastpakken
of stokaanvallen. Voor deze hogere
graduaties staat er ook een breektest op het programma, waarbij een
houten plankje met een schop moet
worden gebroken. Vier kandidaten
moesten dit spannende en spectaculaire onderdeel te laten zien
en zij hebben dit goed uitgevoerd.
Hieronder een overzicht van de geslaagden:
Gele slip: Jessy Couwenberg, Casper van Stempvoort, Guang van
den Bosch, Michael Visser, Kimberly Velthuizen.
Groene slip: Aditya Soebedar, Kyra
ven de Swaluw, Milan Bader, Jasper
van der Elsken, Zarrin Basaran.
Groene band: Yassin Ben Allal.
Blauwe band: Emma van Dijk.
Rode band: Esmee Lek, Rick Vriend,
Sebastiaan Haverhoek.
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’Paarse vrijdag’

bij Alkwin college een groot succes
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 9 december was
het Paarse Vrijdag, een dag waarop er solidariteit
wordt gevraagd en getoond voor iedereen met
een andere geaardheid. Dit wordt gedaan door
middel van het dragen van een paars kledingstuk. Het Alkwin Kollege in Uithoorn vindt dit een
belangrijke boodschap en ging nog verder dan
alleen paarse kleding.
De hele week was de GSA (Gay Straight Alliance, een groep leerlingen en docenten die zich inzetten voor de acceptatie op het Alkwin Kollege in de breedste zin van het woord) al bezig
met de voorbereidingen. Cupcakes werden gebakken, lampen kregen paarse lampenkappen,
er werden schema’s gemaakt voor wie waar en
wanneer zou komen helpen en paarse kledingstukken werden aangeschaft. Dankzij deze goede voorbereiding verliep de dag precies zoals
gehoopt, of misschien nog wel beter.

Warm welkom
De dag begon met een bijna filmische setting.
Voor de ingang was een paarse loper uitgerold
en zo waande eenieder die het Alkwin binnenkwam zich op een chique paarse première. Eenmaal binnen liep de paarse loper door naar de
tafel waar een groep enthousiaste GSA-leerlingen klaarstond om iedereen te verwelkomen.
Het was dan ook een warm welkom: cupcakes,
paarse armbandjes, stickers en zelfs een nagellakstation. Eerst nog wat schuw, maar later zeer
enthousiast kwamen de leerlingen en docenten
hun nieuwsgierigheid tonen. Alles was in trek:
de armbandjes en cupcakes waren dan ook binnen een paar uur op. Zelfs bij het nagellakstation
stond een rij van zowel vrouwelijke als mannelijke leerlingen en docenten die op die manier hun
solidariteit wilden tonen.
Succesvol
Al met al dus een zeer succesvolle dag voor iedereen op het Alkwin Kollege. De school die met
een GSA van bijna 30 leerlingen heel bewust bezig is met de acceptatie van de homo’s, lesbiennes, biseksuelen en iedereen met een niet-heteroseksuele geaardheid kan trots zijn op het behaalde resultaat. Er zal geen leerling geweest
zijn die vrijdag naar huis is gegaan zonder iets
te hebben gemerkt van het paarse tintje van de
dag. Het Alkwin Kollege staat bekend als een
school die leeft, maar heeft vrijdag bewezen ook
een school te zijn die meeleeft en oog heeft voor
een ander. Het Alkwin Kollege leeft mee, luistert, maakt het statement waar nodig en afgelopen vrijdag was het statement duidelijker dan
ooit: wij staan voor acceptatie, voor solidariteit
en voor een school waarin iedereen zich prettig
mag voelen. Een statement, zo mooi en zo goed
uitgevoerd, dat mag met een (paarse) cupcake
gevierd worden.
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Een geboden manche net niet
halen bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 8 december ging de 1e zitting van de
derde competitieronde bij ABC van
start. Voor een achttal paren was
het na de promotie en degradatie
even wennen. Ada & Roelie wilden
deze zitting vooral zo hoog mogelijk scoren om straks weer in de Alijn te kunnen spelen. Ze behaalden
gelijk al 64,17% en werden 1e in de
B-lijn.
In de A-lijn waren een aantal spellen waarbij de manche net niet kon
worden gehaald. Passen op drie
hoogte is dan een goed bod, maar
veel bridgers gaan dan toch naar
vier hoogte in de hoop die manche te halen. Spel 2 en 3 waren van
die spellen, waarop o.a. Els & Alice
op drie hoogte netjes pasten en dit
contract net maakten. Twee paren
boden bij spel 2 toch 4 harten en
gingen 1 down. Bij spel drie werd
wisselend geboden door het tussenbieden van de tegenpartij. Wies en
Ria lukte het om vier harten te ha-

len, maar met de juiste uitkomst en
goed tegenspel zat het er echt niet
in. De tegenpartij, niet kwetsbaar,
boden daar soms met 3 schoppen
of zelfs 4 schoppen overheen. Deze
contracten gingen weliswaar down,
maar niet gedoubleerd leverde zo’n
contract nog een aardige score op.
Bij spel 6 werd een 5 ruitencontract
gedubbeld gemaakt door Greet &
Henk. Er zat ook een vier schoppencontract in bij dit spel, maar door
de tussenbieding van de tegenpartij, west had 14 punten, was dit niet
meer te onderzoeken.
In de B-lijn pasten Joke & Gerard
bij spel 5 goed op drie hoogte en
maakten dit hartencontract. Doch
bij een juiste uitkomst en goed tegenspel, zat ook dit contract er net
niet in, wel een mooie score voor
dit paar. Bij spel 1 was passen na 3
schoppen het beste bod, want 4 zat
er niet meer in. Alleen Lyda & Jan
boden 2 sans en maakten +2 met
behulp van die mooie schoppen-

Finish viertallen
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De afsluiting van de eerste ronde viertallen leverde in de Alijn de avond en totale winst op voor
het kwartet Jan Egbers & Ben Remmers met neven paar Joop van Delft
& Frans Kaandorp. Deze zitting met
een score van 16 punten en een totaal van 43. Team de Vroom voegde 11 punten toe en werd hiermee
tweede met een eindstand van 41.
De strijd werd dus op het laatst in
het voordeel van de ploeg van Jan
beslist, klasse! In de B- lijn deden
Francis Terra & Janny Streng- Korver
met Johan le Febre & Wim Slijkoord
goede zaken door 18 punten aan het
totaal toe te voegen wat ze de eindoverwinning bracht met 44 punten.
Team Bruine de Bruin herstelde zich
knap van mindere avonden door nu
tweede te worden met 15 punten.
Het leverde ze verder echter niets
op daar team Visser wel is waar z’n
avond niet had, maar eerder behaal-

de resultaten deed ze toch als tweede eindigen met 27 punten. In de
C- lijn viel de eer van de maximaal
haalbare uitslag toe aan Rini Tromp
& Froukje Kraaij en Frans & Tineke N.N met dus 20 punten. Het leverde ze in de eindstand de tweede
plek op met een totaal van 32. Otto
& Tonny Steegstra met Anton Berkelaar & Ada Keur kwamen met hun 11
punten op totaal 40 uit en werden
daar dus keurig eerste mee. In de Dlijn ging de strijd tussen de ploegen
van Els van Wijk en Sonja Selman.
Els & Gerda van Liemt met Tini Geling & Jo Wevers trokken zowel deze
avond met 19 en totaal met 46 punten aan het langste eind.
E lijn
Sonja met team genoten voegden
12 punten toe en eindigden daarmee met 29 punten totaal als tweede. De E- lijn was het domein van

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen op
vrijdag 16 december om fraaie prijzen in Cafè de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur .Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Cafè de Merel is 0297-263562 Arkenpark Mur

43 Vinkeveen E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijs-klaverjas competitie
2016/2017,in 2016 dus 16 en 30 december. Voor 2017, 6 en 20 januari,3
en 17 februari,3 ,17 en 31 maart ,14
en 28 april, 12 en 26 mei,9 en 23 juni en 7 juli.Alle datums onder voorbehoud. De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1 Egbert Verkerk met 6747 punten
2 Mia Kenter met 6693 punten
3 Fran v.d.Berg met 6673 punten

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De Sint had nog maar net
zijn hielen gelicht of de speelzaal bij
Colijn stond er alweer prachtig versierd bij nu geheel in kerstsfeer. Dat
is gezellig binnenkomen. 32 Paren
waren deze dinsdagmiddag aanwezig om in de voorlaatste zitting van
de tweede competitieronde te laten
zien of ze nog een beetje konden
bridgen. En wat zal Reina Slijkoord
blij geweest zijn met invalster Nel
Bakker! Maar liefst 68,15% scoorden deze dames in de A-lijn. Op de
tweede plaats met 11% minder gevolgd door Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar. Geke Ludwig & Margo Zuidema waren goed voor de
derde plaats met 56,85%. In de B-lijn
bleken Ria Verkerk & Ineke van Die-

men in vorm. De eerste plaats was
voor hen met 62,80%. Op twee Cathy
Troost & Tineke Staps met 57,74% en
op drie Matty Overwater & Loes Wijland met 57,14%. Volgende week valt
de beslissing weer wie er gaan promoveren/degraderen. Altijd spannend, zeker als je in de gevarenzone verkeert in de A en natuurlijk ook
als je bij de besten van de B hoort.
We zullen het zien. Iedereen kan niet
meer doen dan haar best, maar zoals steeds weer blijkt: de factor geluk speelt ook altijd een rol. Wie een
keer haar geluk wil beproeven of wie
meer wil weten over Hartenvrouw
kan bellen met Sandra Raadschelders op 0297-569910 of mailen naar
Hartenvrouw2015@gmal.com

3,8 – 5,6 l/100km, resp. 17,2 – 26,3 km/ltr.

kaart, wat hen een 100% score opleverden. Spel 14 was geen goed hartencontract, maar sans. Vier harten
ging helaas 3 down. Drie sans atout
zat er wel in en Leny & Phini, die
dit contract boden, behaalden zelfs
+1, een 100% score! Zo zie je maar
weer hoe belangrijk goed bieden is.
Ada & Roelie lieten even merken dat
ze uit de A-lijn kwamen en scoorden bij 5 spellen 100%. Daar stond
slechts één nul tegenover. De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1 Wies & Ria
2 Greet & Henk
3 Addie & Jeannet

59,90%
59,38%
54,17%

B-lijn
Ada & Roelie
64,17%
Ank & Lotte
59,58%
Joke & Gerard
54,17%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig
te bridgen? Wij zoeken nog meer enthousiaste leden. Geef u op bij onze
secretaris telefoon 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.
het kwartet dat aangevoerd wordt
door Elly Belderink & To van der
Meer. Ze eindigden deze avond gelijk met team Jonkers met 11 punten voor allen, maar eisten totaal de
eindzege op met 43. De F- lijn tenslotte gaf een pleister op de wonde voor Debora van Zantwijk, waar
haar viertal niet alleen eerste werd
met 14 punten, maar zo ook nipt de
hoogste eindstand bereikte met een
totaal van 39. Team de Jong eindigde hier totaal met 38 punten, kantje boord! Het team waar Wim Harding deel van uitmaakt bereikte deze avond netjes met 10 punten een
tweede plaats en deelde die uitslag met de groep van Ludy Bonhof. De tweed ronde viertallen start
op woensdag 11 januari 2017, nadat
we bekomen zijn van de feestdagen
en weer scherp genoeg zijn. Tot die
tijd parencompetitie en kerstdrive.
Bridgeclub De Legmeer speelt op
de woensdagavond in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn vanaf 19.45 uur. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.
4 Jan v. Kouwen met 6498 punten
5 Ronald Langen met 6492 punten
En de poedel prijs was deze avond
voor Cees Zaal 5322 punten.

Bingo in
Amstelhoek
Regio - Zaterdag 17 december is er
weer een bingoavond in Amstelhoek.
Ze spelen 10 rondes en er zijn weer
mooie (kerst)prijzen te winnen. De
toegang en het eerste kopje koffie/
thee zijn gratis. Het begint om 20.00
uur en de zaal gaat om 19.00 uur
open. Plaats: Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a Amstelhoek. De
volgende bingoavond is: 28 januari.

Klaverjassen
Vinkeveen – Klaverjasclub Onder
Ons organiseert op dinsdag 20 December een kerst klaverjasavond
met leuke en lekkere kerst 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 prijskaart avond was: 1e. Harry van Schaik met 5613 punten, 2e.
Frans Bierstekers met 5411 punten, 3e. Joop van Kampen met 5278
punten, 4e. Gerda Vaneman met
5051 punten, en 5e. Ria Matthiesen
met 4988 punten.

99 gr/km tot 129 gr/km.

Te koop:
Bureau (blank blad) met
verstelbare poten, 1 ladenblok
€50,-. 1-pers. antiek bed (± 90 jr
oud) €95,-. Donkerbl. kostuum
mt 60€50,-.
Tel. 0297-348181/06-53507473
Te koop:
Gamma: voorstrijk voor structuurverf wit 2,4 liter en structuurverf fijn wit 2,4 liter, €5,- per
bus. Tel. 06-14826810

Te koop:
Pluche rudolf €5,-. Kerst
stalletje €5,-. Steek €17.50,-.
Bontjas 42/44 €225,-. Bont
muts €25,-. Elec bbq €10,-.
Tel. 0297-563894
Te koop:
Heerlijke jam/sap.Vol vitamine.Braam/pruim/mango/
aardbei/cranberry/rodebes.
€1,- p.pot.Leimuiderdijk 97
Rijsenhout. Tel. 0297-331433

Een nieuwe kijk
op uw kunstgebit.
Uw vertrouwde
adres

aanhangwagenreparatieen onderhoud ga naar

Voor

Reparaties klaar terwijl
u wacht
Vergoeding
zorgverzekeraars
Specialist in protheses,
ook op implantaten

Tevens verhuren wij 6 types boottrailers
en 3 types autotransporters
Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl

Prinses Christinalaan 133 | 1421 BH Uithoorn
0297 56 54 74 | www.leesemantandprotheticus.nl

Innovatieve oplossingen

(Commercieel) medewerker binnendienst
All Jobs Parking Solu�ons
Wie zijn wij?

All Jobs Parking Solutions produceert en monteert alles in en rond parkeervoorziening,
van inritportalen tot geavanceerde elektronicaproducten. All Jobs Parking Solutions
zorgt ook voor periodiek onderhoud en storingen. Bij ons werken professionals samen
om tot totaaloplossingen te komen, gericht op het inrichten van parkeervoorzieningen.
Van ontwerp tot productie en montage, wij hebben alle disciplines onder één dak
samengebracht waardoor er korte en directe lijnen zijn met alle betrokkenen.
All Jobs Parking Solutions werkt in Nederland en België.

Jouw functie wordt:

- Je bent verantwoordelijk voor de verkoop in de binnendienst en biedt (commerciële)
ondersteuning aan de verkoopmedewerker buitendienst.
- Je zorgt voor een correcte afhandeling/opvolging van offertes en verwerkt de
binnenkomende aanvragen en orders.
- Je voorziet de klanten van de juiste documentatie.

Wij zoeken een collega die:
-

Een afgeronde MBO+ / HBO-opleiding heeft.
Gedegen kennis heeft van automatisering en Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Enkele jaren werkervaring heeft als commercieel medewerker binnendienst.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Werkervaring in de elektrotechniek branche en/of installatietechniek is een pre.
Goed in staat is prioriteiten te stellen.
Standvastig is en een hoge mate van zelfstandigheid heeft.
Je bent erg enthousiast en hebt een hoog probleem oplossend vermogen.
Je hebt een gezonde werkethos.
Woonachtig binnen een straal van 30 km.

Wij bieden:

- Een afwisselende job in een leuk jong team.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- CAO klein metaal.

Interesse?

Zijn de bovenstaande eigenschappen voor jou vanzelfsprekend en zie jij het helemaal
zitten om de komende jaren mee te groeien in een dynamisch bedrijf? Stuur dan je
reactie met CV naar info@alljobs.nl t.a.v. Rick Vollebregt.
Alljobs B.V., T.J. Twijnstralaan 16, 1422 ZC Uithoorn, 0297 522 355

