
KORT NIEUWS:

Bingo
Mijdrecht - Op 15 december 
is er weer de maandelijkse bin-
go bij de Lijnkijkers, de bingo 
vindt plaats in de kantine van 
sport vereniging Argon. Ron-
de 1 tot en met 6 een kerstpak-
ket van �35 en de hoofdprijs is 
een kerstpakket met een waar-
de van �170. Zaal open om 
19:15 en de aanvang is 20:00 
uur, en natuurlijk is het eerste 
kopje koffi e weer gratis. Met 
het meedoen aan deze BINGO 
steunt u de jeugd van Argon. 
Dit doet u ook door uw papier 
te blijven brengen bij de con-
tainer van de Lijnkijkers op het 
parkeerterrein van Argon.
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De Ronde Venen - Het CDA ver-
zet zich tegen de plannen van een 
rondweg tussen de provinciale weg 
N201 en de Kerklaan in Vinkeveen. 
“We zijn ervan overtuigd dat er meer 
nadelen zijn dan voordelen”, aldus 
CDA-fractievoorzitter Rein Kroon. 
“Het voortdurend uitblijven van eer-
der toegezegde onderzoeksresul-
taten baart onze grote zorgen. Wat 
ons betreft kan de stekker eruit. 
De voortdurende vertragingen stel-

len ons allesbehalve gerust. Daar-
bij denken we vooral aan de nade-
lige gevolgen die er kunnen komen 
voor het de gezondheid van de om-
wonenden, de veiligheid van kwets-
bare verkeersdeelnemers, de enor-
me drukte in het dorp en het milieu. 
We willen die risico’s niet nemen. 
Hoe langer het duurt voor we de 
gevraagde informatie krijgen, des te 
duurder alles zal worden. De dek-
king is allerminst zeker en wij den-

ken dat de gemeentelijke bijdra-
ge te zwaar zal drukken op de be-
groting. We moeten realistisch blij-
ven en ons niet willens en wetens 
bezighouden met het bouwen van 
luchtkastelen. De bescherming van 
de leefbaarheid staat bij ons voor-
op.” Ook diverse andere fractie zo-
als VVD, PvdA-GroenLinks en RVB 
laten weten wat ze er van vinden. 
Lees hun reactie elders 
in deze krant.

CDA tegen aanleg rondweg 
over veendijk in Vinkeveen

Sneeuw... sneeuw... en 
nog eens sneeuw
De Ronde Venen - Woorden zijn 
eigenlijk overbodig. Er viel sneeuw 
in Nederland en voor Nederland-
se begrippen best veel. Voor heel 
veel mensen, heel vervelend als je 
de weg op moet, naar je werk, naar 
school, noem maar op. Veel bedrij-

ven gaven hun medewerkers (als 
dat mogelijk was) de gelegenheid 
om thuis te werken. Veel scholen 
gingen uren eerder dicht. Veel wed-
strijden, trainingen, uitvoeringen 
enz werden afgelast. Treinen re-
den niet of vertraagd. Bussen stop-

ten, vliegtuigen vlogen niet. Geluk-
kig dat er niet heel vaak sneeuw 
valt in Nederland, want wat zou er 
dan voor onze economie terecht ko-
men. Alles plat... maar het is ook 
heel mooi.
Zie de foto’s in de krant.

Mijdrecht - Zaterdag 16 december 
is het ‘the most wonderful time of 
the year’ in Winkelcentrum De Lin-
deboom. Beleef het mee! Die zater-
dag krijgen namelijk 15 mensen een 
kerstpakket overhandigd. Dit naar 
aanleiding van de consumentenac-
tie ‘wie gunt u een kerstpakket’. Het 
winkelend publiek kon in de periode 
16 november t/m 14 december ie-
mand opgeven waarvan men vond 
dat deze persoon, om wat voor een 
reden dan ook, wat extra’s verdien-
de rond de kerst. De uitreiking van 
kerstpakketten, met daarin lekkers 
en leuks van de ondernemers van 
De Lindeboom vindt plaats om 12.00 
uur. En niet alleen de winnaars zul-
len aanwezig zijn, ook degene die 
iemand hebben opgegeven worden 
uitgenodigd. Zij worden in het zon-
netje gezet door de dames van het 
Complimententeam. Maar hier blijft 
het niet bij! Na de feestelijke over-
handiging blijven de dames van het 
Complimententeam in het winkel-
centrum waardoor het zomaar kan 
zijn dat u op een ludiek manier een 
complimentje krijgt. En omdat het 
bijna Kerst is zingen ze natuurlijk 
ook Kerstliedjes met vrolijke jingle 

bells! Om het nog gezelliger te ma-
ken zijn ook Olaf & Elsa aanwezig 
voor een Meet & Greet. Deze vrolij-
ke Sneeuwpop en de mooie prinses 
zijn bekend van de Disneyfi lm Fro-
zen. Ondanks dat Olaf een Sneeuw-
pop is, houdt hij – net als Elsa – van 
warme knuffels en vinden ze het su-
per leuk om met kindjes op de foto 
te gaan. Een Kerstdame loopt rond 
om kerstlekkernijen uit te delen na-
mens het winkelcentrum. Alle acti-
viteiten vinden plaats tussen 12.00 
en 16.00 uur. Redenen genoeg dus 
om dan uw inkopen te doen bij Win-
kelcentrum De Lindeboom!

Kerst in Winkelcentrum 
De Lindeboom

De Ronde Venen - Het project 
‘Dorpskamer Het Raakvlak’ van de 
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 
(AVV) in Mijdrecht heeft de ‘Social 
Sofa’ gewonnen, een prachtige, met 
mozaïek ingelegde buitenbank die 
symbool staat voor verbinding tus-
sen bewoners en de leefbaarheid in 
de wijk. De manier waarop de Bi-
bliotheek samenwerkt met lokale 
partners en haar maatschappelij-
ke rol invult is mooi: open voor ont-
moeting en debat, laagdrempelig en 
inspelend op lokale behoeften. Nu 
dus bekroond als de mooiste sociale 
vernieuwing in de provincie Utrecht. 
De Dorpskamer Het Raakvlak is een 
ontmoetingsplek voor alle soor-
ten inwoners van Mijdrecht gewor-
den. Licht dementerenden, men-
sen met een licht verstandelijke be-
perking en inwoners die de Neder-
landse taal beter onder de knie wil-
len krijgen, om maar een paar voor-
beelden te noemen. De Bibliotheek 
AVV werkt met de organisaties Zi-
deris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De 

Baat en SeniorWeb samen om voor 
de inwoners verschillende activitei-
ten te organiseren rondom taalvaar-
digheid, schuldsanering, de verklei-
ning van de digitale kloof. Deelne-
mers ontmoeten elkaar in de open-
bare ruimte van de Bibliotheek en 
raken daar op een natuurlijke ma-
nier met elkaar in gesprek.

Social Sofa onthuld
Op slechts tien minuten loopaf-
stand van de Bibliotheek, op het 
‘Lindeboompleintje’ bij Winkelcen-
trum De Lindeboom in Mijdrecht 
kan iedereen nu plaats nemen op 
de Social Sofa. Op 4 december is 
hij onthuld door wethouder Da-
vid Moolenburgh en burgemeester 
Maarten Divendal samen met Jan-
ny van Oudenaarden klantcoach 
Het Raakvlak en Arno de Boer, be-
woner van Zideris. “De Social Sofa 
staat symbool voor onderlinge ver-
binding en het tegengaan van so-
ciale verkilling”, aldus wethouder 
Moolenburgh.

Gevieren onthullen zij de Social Sofa: v.l.n.r. Arno de Boer bewoner van Zide-
ris, wethouder David Moolenburgh, Janny van Oudenaarden klantcoach Het 
Raakvlak en burgemeester Maarten Divendal.

Dorpskamer Het Raakvlak 
Mijdrecht wint de ‘Social Sofa’

Leerlingen VeenLanden College op bedrijfsbezoek
De Ronde Venen - Klas A2B 
van het VeenLanden College in 
Mijdrecht heeft een bedrijfsbezoek 
gebracht aan de fi rma van Walra-
ven, de groothandel in infra- en in-
stallatiematerialen aan de Nijver-
heidsweg te Mijdrecht. De leerlin-

gen kregen een mooi afwisselend 
programma aangeboden. Na een 
korte introductie over het bedrijf 
volgde een route langs het maga-
zijn, de nieuwbouw en de verkoop-
balie. Daarna bezocht de klas de 
prefab afdeling, waar de leerlin-

gen vanaf een technische tekening 
de letters VLC mochten PE lassen. 
Een leerzame techniekles buiten 
het klaslokaal. De leerlingen heb-
ben een goede indruk gekregen 
van het bedrijf en waren erg en-
thousiast.

De Ronde Venen - Op woensdag 
29 november hebben Yasser, Jay-
no en Yasmine uit groep 8 de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
bezocht, samen met nog meer af-
gevaardigde leerlingen van scholen 
uit de gemeente. Zij mochten in de 
raadszaal ideeën en meningen ge-
ven over verschillende actuele on-
derwerpen, waaronder belangrij-
ke punten als veiligheid en zorgen 
voor elkaar. Ze mochten ook een 
‘vlog’ maken over hun bezoek en zo 
kunnen binnenkort ook leerlingen 
die niet mee konden gaan hun vlog 
bekijken. Het is belangrijk dat de-
ze onderwerpen ook in breder ver-
band besproken worden, zodat elke 
leerling leert nadenken over de sa-
menleving waaraan zij deelnemen. 

Al met al een zeer geslaagde och-
tend voor deze drie afgevaardigden 
van groep 8 van OBS De Eendracht.

Groep 8 van De Eendracht 
bezochten de gemeenteraad

Kerst in 
Vinkeveen!

Vinkeveen - Ze staan er weer, 
de kerstbomen in de Dodaar-
slaan! De buurtbewoners heb-
ben gezamenlijk de bomen op-
gezet, lampjes erin gehangen 
en de stekker in het stopcon-
tact gestoken. In deze donke-
re dagen weer licht in de duis-
ternis. Maar het opzetten van 
de boom is maar één onder-
deel van deze buurtactiviteit. 
Er is natuurlijk wel nog een ge-
zellige kerstbijeenkomst aan-
sluitend. De warme chocola-
demelk, glühwein, en zelfge-
maakte erwtensoep werden 
aangedragen en het feest kon 
beginnen. Gelukkig bleef het 
droog en was er tijd om weer 
even gezellig bij te praten met 
de buurtbewoners. 
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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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 inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatiepro-
jecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te 
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we geloven 
dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering 
van onze projecten garandeert.

In november ging ik voor mijn 
werk naar Kenia. Ik werk in de 
bloemen en daarvan komen er 
vandaag de dag heel wat uit 
Oost-Afrika. Tientallen Neder-
landse kwekers hebben er kas-
sen gebouwd om rozen en an-
jers te telen. In Nederland is veel 
geautomatiseerd in de teelt en 
oogst van bloemen, maar in Ke-
nia en Ethiopië is arbeid goed-
koop en houden deze kwekers 
heel wat plukkers en inpakkers 
aan het werk. In Kenia is ook 
het North Coast Medical Trai-
ning College gevestigd, één van 
de projecten die wij als stichting 
steunen. Het is een hogeschool 
die de Nederlands arts Marianne 
Darwinkel in 2012 met drie Ke-
niase collega’s startte. Haar doel 
is om de gezondheidszorg in 
Kenia te verbeteren door goede 
en praktijkgerichte training. De 
school telt inmiddels bijna 400 
studenten. Zowel de theorie als 
de praktijk wordt onderwezen. 
Daarom hebben wij pasgeleden 

nog dertig bevallingssets gefi-
nancierd, zodat studenten met 
de juiste hulpmiddelen hun stage 
kunnen doorlopen. Om de theorie 
te doorgronden is er grote be-
hoefte aan Engelstalige medische 
boeken. Als stichting zamelen we 
continu boeken in en als iemand 
die kant op gaat, vragen we hem 
of haar een tas boeken mee te 
nemen. Zolang ze maar in Nairobi 
aankomen, dan is er altijd wel een 
manier te vinden om ze bij Mari-
anne af te leveren. Dit keer was 
ik de boekenkoerier. Op Schiphol 
checkte ik een tas met 21 kilo 
medische boeken in en in Nairobi 
werden ze bij de balie van mijn 
hotel opgehaald. Door de zus van 
één van onze Nederlandse rozen-
kwekers in Kenia, die Marianne 
toevallig kent. Wat mooi is als de 
dingen zo lopen en we samen 
een bijdrage kunnen leveren aan 
de opleiding van jonge mensen in 
Kenia! 

Stefanie Miltenburg 

Boekenkoerier

Kerst met Concordia en 
Hiddai
De Ronde Venen - Zaterdagavond 
16 december staat een bijzondere 
muzikale samenwerking op het pro-
gramma tussen Brassband Concor-
dia en de Chr. Gem. koor Hiddai uit 
Wilnis. Een avond in de Adventstijd 
waarin samenzang, muzikale inter-
mezzo’s en koorzang elkaar af zul-

len wisselen. Ds. Maas hoopt een 
korte meditatie te houden. De avond 
begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 
20.45 uur. Deze combinatie van mu-
zikale verscheidenheid is te horen 
in de Hervormde kerk te Vinkeveen, 
Herenweg 201. Toegang is gratis, er 
is een collecte voor de onkosten.

Driehuiskleuters rekenen 
met knopen

De Ronde Venen - De kleuters van 
de Driehuisschool hebben er een 
nieuwe manier bij om spelenderwijs 
hun rekenvaardigheden te oefenen. 
De watertafel in groep 1-2 ligt vol 
met knopen, geschonken door four-
nituren groothandel Brouwer in Wil-
nis. Heel veel dank daarvoor! Spe-
lend worden de knopen gesorteerd 
op soort, kleur, vorm, enz. De kin-
deren hebben zelfs al zevenhoeki-
ge knopen ontdekt! Op speelse wij-
ze wordt er zo geoefend met reken-
begrippen als veel/weinig, mees-
te/minste, groot/ klein, dik/dun, de 
vormen en natuurlijk heel veel ge-
teld. Door de weegschaal ernaast en 
een magneet erbij, komen ook an-
dere waardevolle begrippen aan de 
orde. Het begrip “houtje-touwtje” is 
met behulp van het digibord uitge-
legd en kennen de kinderen nu ook.

Kerstwandeling en live 
kerstvertelling
Wilnis - Aanstaande zaterdag-
avond, 16 december, vindt er in Wil-
nis een ‘live kerstvertelling’ plaats. 
Ontdek kerst met een wandeling 
door het Oude Dorp. Onderweg 
komt u taferelen uit het kerstver-
haal tegen. Zowel kinderen als vol-
wassenen zijn welkom. Kinderen 
mogen meewandelen onder bege-

leiding van een volwassene. Als je 
thuis een lampion of veilige lantaarn 
hebt, neem deze dan gezellig mee. 
Starten kan tussen 18.30 en 20.00 
uur bij gebouw ‘De Roeping’, Kerk-
straat 12 in Wilnis. Na afloop is er 
gezelligheid en een warme versna-
pering. Deelname en consumpties 
zijn gratis.

Spaanse lessen bij OBS 
De Eendracht
Mijdrecht - De Spaanse diploma’s 
werden vandaag weer uitgereikt 
door Spaanse leerkracht Eulalia 
Fernandez! Weer een lichting knap-
pe leerlingen uit groep 6 en 7 van 
OBS De Eendracht die het diploma 
Spaans mee naar huis mogen ne-

men na een serie van 10 super boei-
ende lessen. In januari 2018 start 
een nieuwe cursus Spaanse lessen 
en deze zullen 'op maat' worden ge-
maakt, dus vooral ook geschikt voor 
leerlingen die de cursus eerder heb-
ben meegemaakt. 

Sinterklaas op Kids College 
Wilnis - 5 december toch wel een 
van de leukste dagen van het jaar, 
dus ook voor alle leerlingen van 
Kids College in Wilnis. Vol verwach-
ting kloppen alle hartjes van de kin-
deren. ’s Ochtends werden door de 
kinderen van de onderbouw leu-
ke sinterklaas spelletjes gedaan en 
mocht de bovenbouw eindelijk hun 
prachtige surprises uitpakken. De 
surprises stonden al een week ten-
toongesteld in de hal dus het was 
al kijken, raden en bedenken welke 
surprise toch voor wie was. En wat 
een prachtige creaties zijn er alle-
maal weer gemaakt. Om 13.00 uur 
was het dan eindelijk zover. Sinter-

klaas en zijn pieten kwamen op een 
bakfiets en wiebelfiets aangereden. 
De kinderen zongen uit volle borst 
Sint tegemoet. Na een woordje van 
juf Michelle en Sinterklaas ging ie-
dereen naar binnen weer naar de 
eigen klas. De Sint ging natuur-
lijk nog bij alle klassen op bezoek. 
De kinderen konden allemaal even 
kletsen met Sinterklaas, een dansje 
doen met de pieten en de polonaise 
is ook meerdere malen ingezet. Na 
een paar uurtjes ging Sinterklaas 
weer naar het volgende bezoek en 
konden de kinderen met hun ca-
deautjes naar huis om een gezellige 
pakjes avond te gaan vieren.

‘Mientje de koe’
Regio - Zaterdag 9 december jl. 
heeft Lucia Hans uit Wilnis ‘Mien-
tje de koe’ ten doop gehouden. Het 
is een vrolijk en leerzaam boek op 
rijm voor peuters en kleuters. Mien-
tje en haar vriendjes leren kinde-
ren spelenderwijs prettig met el-
kaar om te gaan. De personages 
zijn ontstaan uit zelfverzonnen ver-
halen aan haar kinderen, toen deze 
nog klein waren. In 2015 stopte Lu-
cia met haar vaste baan in het on-
derwijs en kreeg zij meer vrije tijd. 

Haar oudste zoon stelde voor, dat zij 
maar eens een boek moest schrij-
ven over hun ‘jeugdvriendjes’. Lang-
zamerhand kreeg dit idee gestal-
te met als resultaat een aantrekke-
lijk en kleurrijk boek. Na haar pre-
sentatie bood Lucia aan de gekoch-
te boeken te signeren en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Ko-
mende weken gaat zij op verschil-
lende scholen en bibliotheken haar 
boek promoten. Meer informatie 
vindt men op: www.mientjedekoe.nl 

IVN winterwandeling
Regio - Op Zaterdag 16 decem-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een winterwande-
ling door de polder over de Veen-
kade. Start om 9:30 uur. Verzamel-
plaats is de parkeerplaats bij de al-
gemene begraafplaats in Wilnis. 
De wandeling voert  over ruige ka-
des, door de polder Groot en Klein 
Oud AA,  richting de Dooiersluis. 
Onderweg zal de IVN gids uitleg ge-
ven en kunt u vragen stellen over 

het ontstaan van de polder en de 
ontwikkeling daarvan. 
De wandeling is ongeveer 9 km 
lang. Vanuit Wilnis vertrekken we 
met zo min mogelijk auto’s naar het 
startpunt van de winterwandeling. 
Einde van de wandeling is onge-
veer 12.30. Tips voor onderweg: Trek 
goede wandelschoenen of laarzen 
aan en neem ook iets warms te drin-
ken mee voor de korte “koffiestop”. 
Aanmelden is niet nodig. 



Het Mondriaan to Dutch 
Design, 100 jaar De Stijl 
loopt ten einde. Gedu-
rende het jaar hebben er 
diverse tentoonstellingen 
en activiteiten in de regio 
plaatsgevonden. Blijvend 
is een bijzonder project 
dat pas in zijn volle om-
vang zichtbaar is in 2018: 
De Stijl snelfietsroute 
Amersfoort-Utrecht met 
tien beelden van kunste-
naar Boris Tellegen. 

Tellegen is erg blij met 
deze bijzondere opdracht: 
“Door deze opdracht heb 
ik ontdekt hoe verbonden 
de Nederlandse cultuur 
eigenlijk is met De Stijl. 
Ook in mijn werk zit het 
als het ware ingebakken. 
Daar was ik me helemaal 
niet zo van bewust.” 

De snelfietsroute loopt 
van Utrecht, via De Bilt, 
Den Dolder en Soest naar 
Amersfoort en omgekeerd. 

De beelden van Tellegen 
komen op belangrijke 
punten langs de route 
te staan. De eerste is al 
geplaatst in Amersfoort. 
Deze maand volgt nummer 
twee in Utrecht. Ook in de 
vormgeving van de route 
en de bewegwijzering is 
het Stijlthema straks terug 
te zien. 

Door de fietsroute tussen 
Utrecht en Amersfoort 
herkenbaar en geschikt te 

maken voor het fietsen van 
lange afstanden, wordt het 
voor onder andere de fo-
rens steeds aantrekkelijker 

om de (elektrische) fiets 
te pakken in plaats van de 
auto. De route is 19 kilo-
meter lang en loopt van 

de Kleine Singel in Utrecht 
tot station Amersfoort en 
omgekeerd.

Als de route helemaal is 
aangelegd, kun je deze 
ook rijden als een speur-
tocht. De beelden dagen 

uit om de hele route te 
fietsen. Smaakt het naar 
meer? Dan rijd je door 
naar het Centraal Museum 
in Utrecht of  het Mondri-
aanhuis in Amersfoort. 
Om je verder te verdiepen 
in De Stijl, maar ook om 
de waardevolle beteke-
nis van de kunsten in het 
algemeen te ervaren.

Meer informatie over 100 
jaar De Stijl: www.destijl
utrechtamersfoort.nl

De Stijl snelfietsroute Amersfoort – Utrecht 

Als de route helemaal is 
aangelegd, kun je deze ook 
fietsen als een speurtocht

ACTUEEL

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het weer 
goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is, worden de 
provinciale wegen en fietspaden gestrooid. De zoutvoor-
raad op de steunpunten in Huis ter Heide en De Meern 
zijn in de zomer al aangevuld naar 2200 ton. En mocht 
het een hele heftige winter worden, dan is nalevering van 
zout gegarandeerd. Alle strooiwagens en sneeuwschui-
vers staan klaar om uit te rukken als er een seintje komt. 
Schuiven en strooien alléén is niet voldoende. Het zout 
werkt pas als de weg intensief  wordt bereden. Op de 
hoofdrijbaan gebeurt dat sneller dan op het fietspad.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N225 Amerongen: vervangen wegverlichting, werkzaam-
heden 2e week januari 2018
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn, 
werkzaamheden tot juni 2018
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg- en afbouwwerk-
zaamheden tot 1 juni 2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot begin 
2018

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op  

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo-
catie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie? 
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook: 

facebook.com/provincieutrecht.

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl  
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:  
15 januari 2018, 13.00 uur: Commissie Milieu,  
Mobiliteit en Economie
15 januari 2018, 19.30 uur: Ad hoc commissie  
Omgevingsvisie
22 januari 2018, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen 
en Water

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-
gen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale 
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht

Stem op jouw favoriete project van Kern met Pit!
De initiatiefnemers van 
tien projecten uit de 
provincie Utrecht heb-
ben het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan de 
totstandkoming van dé 
droom voor hun buurt. Zij 
werden uitgedaagd door 
Kern met Pit. De projecten 
variëren van het vergroe-
nen van een schoolplein 
tot de herbouw van een 
uitkijktoren. Vanaf  nu 
kun je stemmen op jouw 
favoriete project. Het win-

nende project strijdt in het 
voorjaar van 2018 tegen 
de winnaars van de andere 
provincies voor de Gou-

den Pit én een prijs van 
3000 euro. Stemmen kan 
tot uiterlijk 10 januari op 
www.kernmetpit.nl.

Regiotaxi tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn 
er aangepaste tijden voor 
het reserveren van ritten 
met de regiotaxi. 

Regiotaxi Utrecht
In Utrecht en Maarssen 
rijden de taxi’s tijdens 
de Kerst op de normale 
tijden. Op 31 december 
wordt na 20.00 uur niet 
meer gereden

Regiotaxi Veenweide en 
Eemland-Heuvelrug

Ritten voor Eerste en 
Tweede Kerstdag kunnen 
t/m vrijdag 22 december 
2017 worden gereser-
veerd. Ritten voor Oud- en 
Nieuwjaarsdag kunnen 

t/m vrijdag 29 december 
2017 worden gereser-
veerd. 
Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl
/regiotaxi

IN DE
PROVINCIE
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Slimness heeft certificaat 
terugval en verleiding behaald!
Regio - Want waarom is het zo 
moeilijk om afvallen vol te hou-
den? Afvallen is niet alleen maar 
een kwestie van het juiste dieet 
en dan ben je er. Het is vooral een 
mentale kwestie. Dat verklaart ook 
waarom veel mensen het zo moei-
lijk vinden om vol te houden of om 
op gewicht te blijven. Maar hoe zit 
dat nou precies? Waarom is de kans 
op terugval in je oude gewoon-
tes zo groot? En kun je dat voorko-
men? Slimness weet nu, na het vol-
gen van de cursus 'terugval en ver-
leiding' alles over het vervallen in 
oude gewoontes, stress-eten en 
signalen negeren. Een van de be-
langrijkste oorzaken waarom we te 
dik worden, is dat we onbewust le-
ven. We denken wel dat we altijd al-
les met ons verstand doen, maar dat 
is lang niet altijd zo. Ongeveer 90% 
van alles wat we doen gaat automa-
tisch, het is een gewoonte. En zo is 
het ook met eten. Er kleven ook na-
delen aan gewoontes, ze zijn name-
lijk moeilijk af te leren. Je kunt een 
oude gewoonte wel afleren maar hij 
blijft opgeslagen in je geheugen. 
Op moeilijke momenten kan hij dan 
weer de kop opsteken, omdat het 
nou eenmaal ‘zo makkelijk’ is. Dat 
verklaart waarom mensen die ont-
zettend goed gaan met afslanken in 
tijden van stress toch weer terugval-
len in een eetbui. 

Accepteren
Dit betekent niet dat je gewoon-
weg moet accepteren dat je eet-
buien hebt. Je lichaam zet dan wel 
onbewust acties in gang, maar je 
kunt je gedrag vervolgens wel stop-
pen en zo de schade beperken. 
Veel mensen negeren tekenen dat 

ze langzaam te dik worden. Ze vin-
den het te lastig, het kost ze te veel 
energie of het is te confronterend. 
Maar negeren blijft natuurlijk niet 
de beste manier om ermee om te 
gaan. Het is daarom tijd dat je bij je-
zelf nagaat wat er misgaat waardoor 
je (weer) te dik wordt. Welke moei-
lijke situaties kom je tegen, waar-
om heb je zoveel stress? En kun je 
dat veranderen? Als je de onderlig-
gende oorzaken kunt veranderen 
wordt het een stuk makkelijker om 
niet meer toe te geven aan die eet-
bui. Wil je dus blijvend afvallen en 
de rest van je leven op gewicht blij-
ven? Dan moet je heel kritisch naar 
jezelf kijken en daar kan Slimness 
jou bij helpen! Neem daarom de 
stap en neem contact op met Slim-
ness of kom aanstaande zaterdag 
tussen 09.00 en 14.00 uur naar de 
open dag. Tel: 0297-765027 - slim-
ness.nl

Kerstconcert ROM-Koor
Regio - Woensdagavond 20 decem-
ber geeft het ROM-Koor o.l.v. Ferdi-
nand Beuse een kerstconcert in de 
Janskerk, Kerkstraat 11 te Mijdrecht. 

Bekend kerstrepertoire zal worden 
afgewisseld met nieuwe nummers. 
U bent van harte welkom om de-
ze avond alvast in kerststemming te 

komen. Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Bij de 
uitgang is er een collecte waarvan 
de helft bestemd is voor de stichting 
“Bij ons thuis”. Reserveren is niet no-
dig, maar kom op tijd want vol is vol. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Vinkeveen moet meepraten over 
oplossing
Dijkvariant  Vinkeveen 
van de baan
De Ronde Venen - De gemeente 
heeft deze week laten weten dat de 
dijkvariant (variant 2) financieel niet 
haalbaar is. Ronde Venen Belang 
heeft al veel eerder aangegeven dat 
de dijkvariant als ontsluiting van 
Vinkeveen veel te duur is. Er wordt 
nu teruggevallen op het verhogen 
van het viaduct en verlengen van de 
in- en uitvoegstroken. Ronde Venen 
Belang heeft zich altijd uitgespro-
ken voor ontwikkeling van het cen-
trumplan Vinkeveen, maar is altijd 
sceptisch geweest over de voorge-
stelde dijkvariant. Veel te duur en te 
ingrijpend voor veel inwoners van 
Vinkeveen. 

Vinkeveen verdient centrumplan
Inwoners van Vinkeveen hebben 
samen met de ondernemers en 
gemeente een dorpsvisie ontwik-
keld. Een dorpsvisie die de Vinke-
veense Plassen meer bij het dorp 
moest betrekken. Ronde Venen Be-
lang is daar nog steeds een voor-
stander van. Fractievoorzitter Re-
né Bultena: “De dorpsvisie had en 
heeft veel draagvlak onder de in-
woners van Vinkeveen. Vinkeveen 
verdient dit gewoon. De uitwerking 
van de dorpsvisie in het centrum-
plan hebben wij dan ook altijd ge-

steund.” Aldus Bultena. Pas in een 
vrij laat stadium kwam ten behoe-
ve van de ontsluiting daar de dijk-
variant uit. Ronde Venen Belangt 
heeft hier altijd twijfels over uitge-
sproken. Deze twijfels komen nu 
ook uit. Het vervallen van de dijk-
variant mag wat Ronde Venen Be-
lang betreft niet betekenen dat het 
centrumplan Vinkeveen nu ook 
in de la verdwijnt. In het plan zit-
ten hele goede ontwikkelingen zo-
als de opening naar de Plassen en 
ook woningbouw. Dat moet wat ons 
betreft gewoon doorgaan, ook al 
zal dit in een wat beperktere vorm 
moeten plaatsvinden. 

Vinkeveen moet meepraten over 
oplossing
De Provincie zal nu het viaduct wil-
len verhogen. Dit betekent dat de 
Herenweg nog veel drukker en on-
veiliger wordt.  Naar onze mening 
zijn er echter andere mogelijkheden 
om de aansluiting op de N201 te re-
aliseren. Wij willen dat niet overla-
ten aan de Provincie, maar de inwo-
ners van Vinkeveen hierin een grote 
stem geven. Wij rekenen daarbij op 
steun van de gemeente, want zeker 
voor zo’n belangrijk probleem geldt: 
Jij mag het zeggen!

VVD zet vrijwilligers in 
het zonnetje - editie 2 - 
De Ronde Venen - Vrijwilligers 
rond Maria Oord zetten zich in voor 
ouderen die wel eens eenzaam zijn. 
Deze tweede editie van ‘’VVD zet 
vrijwilligers in het zonnetje’’ gaat 
daarover. Voor het eerst is er voor 
de bewoners van Maria Oord een 
“Gouden koffiemoment” georgani-
seerd. Vanaf vandaag doen ze dit 
elke maand, en daarom zijn deze 
mensen voor de VVD echte kan-
jers! Daarom hebben we voor lek-
kere vlaai gezorgd zodat dit koffie-
moment volop kan worden gevierd. 

Ook voor al die andere vrijwilligers 
van Careyn die er zijn als het nodig 
is! De VVD is heel blij met al die in-
woners die zich vrijwillig inzetten op 
allerlei terreinen in de gemeente. Of 
het nu gaat om hulp aan familie of 
vrienden of bij een sport- of cultu-
rele vereniging of bij een verzor-
gingstehuis of waar dan ook. Heel 
veel mensen doen graag iets voor 
andere mensen en dat vinden de 
VVD fantastisch. Met al deze belan-
geloze inzet wordt de gemeente De 
Ronde Venen een stuk mooier.

Scouts starten kerstpostbezorg-
dienst in De Ronde Venen
Mijdrecht - De scouts van de Jan 
van Speyk en Eliboe gaan voor jou 
op pad om je kerstkaarten te bezor-
gen! Dit doen zij voor maar 40 cent 
per poststuk in Mijdrecht, Wilnis, 
Vinkeveen, Waverveen en De Hoef. 
De scouts hopen er weer een flin-
ke klus aan te hebben. “We hopen 
op veel kaarten. Er zijn natuurlijk veel 
mensen die via Whatsapp of mail 
hun wensen overbrengen, maar van-
wege ons lage tarief is het ook aan-
trekkelijk om gewone kaarten te stu-
ren’’, zegt Marcella Kroes-van Dijk 
die de operatie kerstpost leidt. De 
kerstpostbezorgdienst is een leuke 
inkomstenbron voor de groep. Scou-
ting Eliboe uit Vinkeveen versterkt dit 
jaar de Mijdrechtse scouts bij het in-
zamelen en bezorgen.

Hoe werkt het
De gang van zaken is simpel. Er is 
een groot aantal inleveradressen 
verspreid door de gemeente. Daar 
kan de post tot vrijdag 15 decem-
ber tot 20.00 uur worden ingeleverd. 
Stop alle kaarten en het verschuldig-
de bedrag in één grote envelop. Ver-
meld daarop jouw naam en telefoon-
nummer. De envelop mag vervolgens 

gewoon door de brievenbus bij een 
van de inleveradressen. Je herkent 
deze aan een kerstpost-poster ach-
ter het raam. De scouts verwerken 
alle post, doen er een scoutingstem-
pel op en bezorgen alles in de week 
van 18 t/m 23 december (week 51). 
Alle informatie over de kerstbezorg-
dienst van de Jan van Speyk en Eli-
boe is ook na te lezen op www.jan-
vanspeykgroep.nl en www.eliboe.nl. 

Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren op het 
clubhuis aan de Oosterlandweg 2-b 
in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in 
Vinkeveen (alleen tijdens openings-
tijden). De overige inleveradressen 
(met een poster voor het raam) zijn: 
Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkrui-
er 12, Beltmolen 14, Ambachtshe-
rensingel 14, Nic. Vd Steenstraat 32, 
Alexandriet 14, Koraal 22, Dukaat 7.
Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3; Raai-
gras 3
Waverveen: Cliffordweg 9-A, 
Kreekrug 17
De Hoef: De Hoef Oostzijde 28
Vinkeveen: Proosdijland 17, Bloem-
haven 4, Wulpenlaan 25, Rietveld 30, 
Baambrugse Zuwe 19.

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

Valt best mee
Als reactie op dhr. van Dijck  die 
schreef over de gevonden OV 
fiets. 

Maandagmiddag zag ik deze 
fiets staan en ik heb een mailtje 
met foto gestuurd naar OV klan-
tenservice. Kreeg dinsdag mail 
terug met wat vragen over exac-
te lokatie en fietsnr., ik heb dit 

dinsdagavond gemaild. Woens-
dag kreeg een mail terug waarin 
ze mij hartelijk bedankten en ze 
zouden zo snel mogelijk zorgen 
dat de fiets werd opgehaald en 
dat is donderdag gedaan. Dus 
valt het m.i. wel mee met ‘die or-
ganisaties’.

C. de Jong uit Mijdrecht

Christmas in Wilnis Concert
De Ronde Venen - Harp, gitaar, 
trompet, zang en dans, een vrolijk 
lichtvoetig kerstconcert met muziek 
waarvan we hopen dat u met een 
blij kerstgevoel naar huis gaat. Door 
leerlingen en docenten van Kunst 
Rond de Venen (KRDV). Het con-
cert is op 20 december in de Wil-
lestee (van 19.30 – 21.30 uur), met 
dans van Dansschool Nicole. Er zijn 
prachtige blaasinstrumenten, tok-
kelende gitaren en heldere zang 
door kinderen van 7 tot …. jaar. Met 
afwisselend kleine en grotere koor-
tjes, enkele solistische stukken in 
afwisseling met o.a. musical: Do you 
want to build a snowman uit Frozen 
tot en met jazz/pop: Fifth Harmony: 
All I want for Christmas is you, van 
K3: Jodelee tot Justin Biebers: San-
ta Claus is coming to town. Ook de 

Sint op paard bezoekt 
Vlinderbos 
Wilnis - De kinderen van Vlinder-
bos waren blij verrast toen Sin-
terklaas dinsdagochtend met zijn 
paard en twee pieten het school-
plein op reed. Hij werd enthousi-
ast toegezongen door de leerlingen. 
Bij aankomst bleek dat Amerigo he-
laas nog zeeziek was door de hefti-

Kom ook naar KerstInn 
De Ronde Venen!
De Ronde Venen - De voorberei-
dingen voor de zesde KerstInn De 
Ronde Venen, op de avond van eer-
ste kerstdag 25 december, zijn in vol-
le gang. En er is nog plaats in deze 
herberg! Dus meld je aan en geniet 
niet alleen van een heerlijke maaltijd 
en een gezellig samenzijn met gelijk-
gestemden, maar ook van samen-
zang en vermaak. KerstInn De Ron-
de Venen is zes jaar geleden ont-
staan als alternatief voor mensen in 
De Ronde Venen die opzien tegen de 
feestdagen en niet (meer) beschik-
ken over een groep mensen om hen 
heen om kerst mee te vieren. Ook dit 
jaar kan de KerstInn weer bogen op 
de hulp van voldoende vrijwilligers 
en de gulle medewerking van spon-
soren.

Toch feest?
Zie je er tegenop om de kerstda-
gen in je eentje door te brengen? 
Kun je de eindjes moeilijk aan el-
kaar knopen en wil je van kerst toch 
een feest maken? Wil je kerst vieren 
zoals het eigenlijk bedoeld is? Kom 
dan ook naar KerstInn De Ronde Ve-
nen. Traditioneel worden alle deelne-
mers aan de KerstInn op 25 decem-
ber vanaf 17.00 uur gastvrij onthaald. 
Dit jaar vindt de KerstInn plaats in de 

Willisstee in Wilnis. De KerstInn sluit 
de deuren weer rond 22.00 uur.

Entertainment
De KerstInn is nog op zoek naar ar-
tiesten (amateurs, professionals of 
hobbyisten) die een kort optreden 
zouden willen verzorgen op het po-
dium van de KerstInn. Kun je iets zin-
gen, een instrument bespelen, een 
mooi gedicht voordragen of verhaal 
vertellen en wil je je talenten delen? 
Dan zoeken wij jou! Er staat geen 
vergoeding tegenover maar je ont-
vangt er veel dankbaarheid en vol-
doening voor terug. 

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 dinsdag 19 
december 12.00 uur, maar wacht niet 
tot het laatste moment! Hoe eerder je 
je aanmeldt, hoe beter. Het deelna-
metarief voor de KerstInn is �20 per 
persoon, voor zowel gasten als vrij-
willigers. Deze bijdrage dient voor-
af voldaan te worden. Vervoer van 
en naar de KerstInn is mogelijk, bij 
aanmelding kan dat worden aange-
geven. 

look-a-like van Jan Smit zal gezelli-
ge kerstmuziek zingen met achter-
grondkoortjes bij de haard. Het con-
cert wordt georganiseerd vanuit de 
Stichting KRDV (Kunst Rond de Ve-
nen). En wordt muzikaal omlijst en is 
met begeleiding van harpiste Aimée 
van Delden, en Greetje de Haan pi-
ano. U kunt luisteren naar verschil-
lende disciplines (of instrumenten-
klassen: o.a. harp van Aimée van 
Delden, zang van Greetje de Haan, 
hoorn/trompet van Dick Hesselink, 
gitaar van Leslie van der Lek) van 
Kunst Rond de Venen. De toegang 
voor het concert is 5,- euro , kaar-
ten zijn te verkrijgen bij de kassa of 
via de mail gretele.rotschild@gmail.
com, drankjes zijn te verkrijgen aan 
de gezellige bar van de Willistee. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur.

ge storm op zee. Om die reden had 
de sint een leenpaard bij zich van 
manege Lucky Stable. In de centra-
le hal van de school kreeg Sinter-
klaas een warm welkom. De kinde-
ren hebben uit volle borst gezongen 
en gedanst, waarop de Sint vervol-
gens iedere groep afzonderlijk trak-
teerde op een bezoekje. 

Warm hart
Vlinderbos draagt de sinterklaastra-
ditie een warm hart toe. De perio-
de vóór 5 december is een gezelli-
ge tijd, waarin veel leuke activitei-
ten plaatsvinden. Twee weken van 
tevoren begint de voorpret als de 
school door een groep betrokken 
ouders helemaal wordt omgetoverd 
in de sinterklaassfeer. In de laatste 
week was er volgens traditie een 
pietengymles voor de kleintjes, ge-
volgd door een avond pyjamazingen 
onder begeleiding van een pianist. 
Net als vorig jaar, werd de komst 
van Sinterklaas, door een groep pie-
ten persoonlijk aangekondigd in de 
klas. Kortom; de kinderen hebben 
weer flink genoten en zijn verwend 
met prachtige cadeaus. 
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Bridgevereniging Mijdrecht
Zevende ronde van de 
wintercompetitie gespeeld
Mijdrecht - Nu de zevende ronde 
van de wintercompetitie Bridgever-
eniging Mijdrecht, 7 december,  is 
gespeeld, is het tijd om naast de uit-
slag ook de stand per lijn te geven. 
Het was spannend want deze ron-
de kon bepalen of een paar promo-
veerde of degradeerde. De diverse 
biedingen op de spellen tekenen de 
harde puntenstrijd. Soms werd een 
gokje gewaagd om een uitslag te 
bereiken die door niemand was be-
haald. De uitslagen zijn:
A-lijn: 1. Jan Bunnik & Corry Twaalf-
hoven 63,19%, 2. Hermien de Jong 
& Ger Theusink 59,03%,  en 3. Huub 
& Hennie van der Reep 54,86%,. B-
Lijn: 1. Bram & Tiny van Klaveren 
62,92%, 2. Ineke Tijmensen & Cor-
rie van de Veer 56,67%, en 3. Wim 
& Trees Versteeg 55,42%. C-lijn: 1. 
Jan Mur & Ria Versteeg 65,10%, 2. 

Jannie Koppen & Bart Groenevelt 
56,25% en Marian Verdegaal & Ria 
Matthiessen 54,69%

A lijn
De kampioen in de: A-lijn: Team Jan 
Bunnik, gevolgd door team Gerard 
van der Meer en team Richard van 
Heese; B-lijn: Team Huub van der 
Reep gevolgd door team Bram van 
Klaveren en Theo Lambers; C-lijn: 
Team Greet Lodder gevolgd door 
team Ria Versteeg en team Diny de 
Haas. De volgende week gaan we 
beginnen aan het tweede deel van 
de wintercompetitie met   een nieu-
we indeling als gevolg van promo-
veren en degraderen van teams.
Bent u geïnteresseerd in een gezel-
lige bridgemiddag neem dan con-
tact op met het secretariaat, email: 
secretariaat.bvm@gmail.com. 

Overtuigende winst 
Hertha JO19-1
Vinkeveen - Voorzien van nieuwe 
trainingspakken en tassen stond 
het team gereed voor de wedstrijd. 
Dit is mogelijk gemaakt door spon-
sors Poelier-Traiteur De Haan (trai-
ningspak) en Henk Boot (tassen). 
De weergoden waren Hertha JO19-
1 zaterdag gunstig gestemd. 
Door het late aanvangstijdstip van 
15.30 werd de wedstrijd tegen FC 
Weesp JO19-1 onder prima weers-
omstandigheden gespeeld. Geen 
sneeuw, hagel of regen meer te be-
kennen, terwijl kort daarvoor de vel-
den nog wit waren. Hertha was van-
wege de blessure van keeper Rik 
aangevuld met de keeper van de 
JO17-1 Wesley. De eerste minu-
ten had Hertha moeite met de fel-
le start van FC Weesp. Maar daarna 

herpakte Hertha zich weer met goed 
positiespel. Dit resulteerde al snel in 
de 1-0 door Wouter. Een overtre-
ding in het strafschopgebied van 
FC Weesp leverde een penalty op, 
die Sten verzilverde. FC Weesp bleef 
zo nu en dan gevaarlijk maar prima 
keeperswerk van Wesley voorkwam 
tegendoelpunten. 
Op het scorebord stond uiteindelijk 
een mooie ruststand van 4-0. In de 
tweede helft duurde het lang voor-
dat Hertha de smaak weer te pak-
ken had. Goede combinaties en 
passes leverden diverse mogelijk-
heden op. Een mooi kopdoelpunt 
van Shane werd helaas afgekeurd. 
Maar o.a. doelpuntenmakers Mar-
tijn, Melvin en Max zorgden voor de 
overtuigende winst van 8-0

Op de foto: het eerste achttal van De Vinken met de E1 als team van de week.

De Vinken doet goede 
zaken tegen Helios Limmen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste achttal van De 
Vinken de laatste thuiswedstrijd 
van 2017 tegen het Limmense He-
lios. Een klinkende 26-15 overwin-
ning bracht de Vinkeveense hoofd-
macht naar de gedeelde tweede 
plaats. Het is bijzonder spannend in 
poule 3H van het KNKV. Na zater-
dag voert Badhoevedorp de ranglijst 
aan en op één punt volgen de bei-
de Rondeveense korfbalteams van 
Atlantis en De Vinken. Helios staat 
daar weer één punt achter. 

Nadat ook het succesvol opereren-
de reserveteam van De Vinken met 
20-11 van Helios 2 had gewonnen 
schoot het vlaggenschip luid aan-
gemoedigd door het team van de 
week, de pupillen E1, uitstekend uit 
de startblokken. Binnen een minuut 
hadden aanvoerster Annick Stokhof 
en vriend Rutger Woud De Vinken 
op 2-0 gezet. Nog geen tien minu-
ten later was het 6-3 na onder meer 
uitstekend reboundwerk van Gide-
on Leeflang. Een kleine tien minuten 
voor rust was het 11-5 door door-
loopballen van Lieke Melchers en 
Roosmarijn Mooij, de vierde treffer 
van Rutger Woud, een mooi uitge-
speelde kans van Dorien Verbrug-

gen en de derde benutte strafworp 
van Kelvin Hoogeboom.
De kwistig met strafworpen strooi-
ende scheidsrechter maakte de 
thuisploeg even aan het schrikken, 
maar op 11-7 herpakte het Suit-
eteam zich prima en na doelpun-
ten van Dorien, Kelvin en Rutger 
zocht men bij een 14-7 ruststand de 
kleedkamers op.
Na rust zette De Vinken het goe-
de spel prima voort. Lepe doelpunt-
jes van Gideon leeflang en Jerom 
Stokhof leverden 17-9 als tussen-
stand op. Dorien Verbruggen uit de 
afvang, Kelvin Hoogeboom van af-
stand en Annick Stokhof met een 
doorloopbal tilden de thuisploeg 
naar een riante 20-9 voorsprong. 
Een kwartier voor tijd bracht Dirk 
van der Vliet Emese Kroon in die met 
haar tweede schot al snel doel trof. 
Via wat strafworpen kon Helios af 
en toe tegenspartelen, maar de Vin-
kentrein denderde stevig door: Rut-
ger Woud scoorde uiteindelijk zeven 
maal. Kelvin Hoogeboom bracht zijn 
dagtotaal op zes en ook Lieke Mel-
chers en Emese Kroon konden elk 
nog een doelpuntje meepikken. Op 
26-14 mocht Helios nog eenmaal 
vanaf de stip aanleggen, waardoor 
de eindstand 26-15 werd.

Op de foto:
Achterste rij v.l.n.r.: Romy Bras, Fenne Claassen, Lisa van Diemen, Emese 
Kroon, Masha Hoogeboom en Johan Kroon (trainer-coach). Voorste rij v.l.n.r.: 
Dylan Bras, Jelle Mul, Timo Pronk, Bart Eenennaam, Arjan Lommers en Mark 
de Haan.

Driemaal winst De Vinken 2
Vinkeveen - De Vinken 2 is een 
team waarin jonge mensen wor-
den verenigd met iets minder jon-
ge mensen, maar bovenal het team 
waarin spelplezier hoog in het vaan-
del staat. Onder leiding van trainer-
coach Johan Kroon is in de zaal de 
doelstelling om in de top mee te 
draaien. 
Na de 18-13 winst op Badhoevedorp 
in de eerste wedstrijd en het nipte 
13-12 verlies tegen Atlantis daarna 
konden de reserves van De Vinken 
drie keer achtereen flink scoren. In 
de volgende wedstrijd tegen KVA 4 
wisten de Vinkenreserves al snel uit 
te lopen naar een 3-12 ruststand. 
Ondanks dat KVA nog wel dichter-
bij wist te komen kwam de overwin-
ning niet echt meer in gevaar. Met 
een stand van 15-20 werd voor het 
eerst dit seizoen de 20 doelpunten 
gehaald.
Mede dankzij gunstig puntverlies 
van de concurrentie stond De Vin-
ken na de overwinning tegen KVA 

bovenaan de ranglijst. De volgende 
tegenstander, Oranje Nassau, zou 
op papier niet de grootste horde 
moeten vormen, maar met een rust-
stand van 6-6 was een goede twee-
de helft noodzakelijk. Het werd mis-
schien wel de beste helft tot nu toe 
waarin maar liefst veertien keer ge-
scoord werd, hetgeen resulteerde in 
de eindstand van 20-12. 
Afgelopen zaterdag stond het Lim-
mense Helios op het programma. 
Ook Helios was niet opgewassen 
tegen het Vinkeveense spelletje. Na 
de ruststand van 10-3 en een eind-
stand van 20-11 was dit de derde 
wedstrijd op rij waarin de 20 werd 
aangetikt. 
Komende zaterdag is medekoploper 
EKVA 4 de tegenstander. EKVA is de 
ploeg met de minste tegendoelpun-
ten per wedstrijd en De Vinken is 
de best scorende ploeg. Het zal dus 
een clash van stijlen worden. Dan 
wordt tevens bepaald wie als kop-
loper het nieuwe jaar mag ingaan…

Heb je al eens kajakken 
geprobeerd?
De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen geeft je de kans 
om kennis te maken met de kano-
sport. U kunt tijdens een “clinic” er-
varing opdoen met het kajakken. 
Niet in het koude water buiten, maar 
in een verwarmd zwembad. Het oe-
fenen vindt plaats onder ideale om-
standigheden en onder begeleiding 
van een instructeur.

Bewegen dus! Met 
het hele gezin.
Iedereen is welkom. Belangstel-
lenden van buiten de club kunnen 
zich ook aanmelden. De jeugd van-
af acht jaar, maar ook leerlingen van 
de middelbare school en senioren 
zijn welkom. De trainingen starten 
in januari 2018. Wat speciaal is dat 
er de gelegenheid is om als ouder 
samen met je kind mee te doen aan 
de clinic. Dus vader of moeder: snel 
opgeven! 

Leren kajakken in het zwembad 
De zwembadtraining is een 1e aan-
zet om te leren kanovaren. Het oefe-
nen vindt plaats in een ontspannen 
sfeer en wordt door de leden van de 
club begeleid. Tijdens de training 
staat het plezier voorop. KVDRV 
leert de beginners onder meer op 
welke wijze ze het beste kunnen in- 
en uitstappen, wat de juiste zithou-
ding is en wat een efficiënte ped-
delslag. Naast de bootgewenning 
is er voor de meer ervaren deelne-
mers ruimte om onder begeleiding 
technieken voor gevorderden te oe-
fenen, zoals steunslagen en het es-
kimoteren (zonder hulp van ande-
ren weer bovenkomen als je bent 
omgeslagen). Dit alles in een tem-
po dat past bij de deelnemer van de 
training. Ook de cursisten onderling 
stimuleren elkaar hierbij. De kin-
deren dagen de ouders uit! En …
meestal leert de jeugd sneller. Va-

ders doen hun uiterste best om bij 
te blijven en niet te verliezen.  Ga de 
uitdaging aan! 

Ook training voor wild water 
De training in het zwembad wordt 
ook gebruikt om de technieken voor 
het varen op wildwater op te frissen 
en om de techniek van de deelne-
mers te vergroten. Het gaat om het 
goed uit de kajak kunnen komen 
wanneer de vaarder omslaat en nog 
beter om met een Eskimo-rol weer 
boven te komen. Ook het goed in-
varen in een keerwater en het va-
ren van korte bochten kan worden 
geoefend. Het goed kunnen wen-
den met de kajak en kunnen “rollen” 
komt goed van pas bij het kanopo-
lo. De vereniging gaat in het voor-
jaar naar de Ardennen om te wan-
delen en te varen. De kanovaarders 
moeten deelnemen aan de zwem-
badtraining.    

Aanmelden zwembadtraining
De vereniging zorgt voor het mate-
riaal. De training is geschikt voor ie-
dereen die goed kan zwemmen. De 
training (5 lessen) wordt op een za-
terdagmiddag in de maanden janu-
ari  en februari 2018 De eerste cur-
susdag is 6 januari en de laatste 3 
februari. De oefentijd is van 16.00 
uur t/m 17.00 uur in het Veenwei-
debad.  De vergoeding voor deelna-
me aan alle lessen bedraagt 25,- eu-
ro voor leden en ook voor niet le-
den (bij 1e les te voldoen). De kos-
ten zijn laag gehouden om de drem-
pel om mee te doen niet te hoog te 
maken. Mensen van buiten de ver-
eniging kunnen voor nadere infor-
matie over de trainingen terecht bij 
Willem Goverse tel: 0297 – 287743 
of op de website van de kanover-
eniging www.kvdrv.nl. Cursisten 
kunnen zich aanmelden via e-mail: 
jeugd@kvdrv.nl

Klaverjasclub onder ons
Dinsdag 19 december 
prijs-klaverjasavond
Vinkeveen - Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 19 decem-
ber een prijs klaverjasavond met 
mooie en lekkere kerst prijzen. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
Iedereen die kan kaarten is van har-
te Welkom. De uitslag van de vorige 

prijskaartavond was : 1 Bep Scha-
kenbos met 6040 punten, 2 Herman 
Mulckhuijse met 5449 punten, 3 
Martien de Kuijer met 5204 punten, 
4 Frans Bierstekers met 5003 Pun-
ten, 5. Ferry Verbraak met 4913 pun-
ten. De troostprijs ging naar Sien 
Vermaas met 3550 punten.

Rijnvogels trekt bij Argon 
aan het langste eind
Mijdrecht - Argon heeft FC Rijnvo-
gels niet op knieën kunnen krijgen, 
na een doelpuntloze eerste helft 
kwam Argon wel op voorsprong 
maar dat kon Argon niet vasthou-
den, binnen twee minuten stond het 
achter. Een kwartier voor tijd werd 
nog 1-3. Maar verder liet Argon het 
niet komen, het scoorde nog wel 
de aansluitingstreffer, de gelijkma-
ker hing in de lucht maar enig geluk 
ontbrak deze middag bij de thuis-
ploeg.

Aanvallen
In de eerste helft had Argon zeker 
wel aanvallende bedoelingen maar 
het bleef bij pogingen. Fusie Club 
Rijnvogels kreeg de eerste moge-
lijkheid na een kwartier, Jaap van 
Duijn mocht wel erg lang door-
gaan maar toen het op de afwer-
king aan kwam ging de bal naast. 
Een poging van Pieter van der Breg-
gen ging over en een andere po-
ging werd door Romero Antonio-
li gekeerd. Daarna werd een schot 
van Younes Ouaali door keeper De 
Ruyter gepakt en dat lot onderging 
ook een kopbal van Patrick Lokken 
op aangeven van Stefan Tichelaar. 
Daarna stond Argon wel even on-
der druk maar Antonioli redde na 
een afgeketste vrije trap en ook bij 
inzetten van Staal en Van der Stoep 
greep de Argon doelman goed in. 
Daarna scoorde Patrick Lokken wel 

maar door de assistent was buiten-
spel geconstateerd.

Pass
De tweede helft leek het met Argon 
de goede kant op te gaan, een pass 
van Maikel van de Water op Mark 
van der Weijden  werd door laatst-
genoemde hard ingeschoten maar 
keeper De Ruyter reageerde met een 
uitstekende reflex. Even later bracht 
Van der Weijden Anouar el Yaak-
oubi in stelling en die schoot raak 
1-0. Daarna weer een leuke aanval 
waar Lokken de bal op Van der We-
ijden speelde maar die kwam net een 
teenlengte te kort. Na zo’n zestig mi-
nuten werd een uitval van Rijnvo-
gels fataal voor Argon. Een schot van 
dichtbij werd door Antonioli nog wel 
gekeerd maar in de rebound scoor-
de Van Dijk de 1-1. Twee minuten la-
ter was bij een aanval over links op-
nieuw Van Dijk die de 1-2 op het bord 
zette. Nog was de malaise bij Argon 
niet over, na een hoekschop kon de 
vrijstaande Staal de zege voor de 
Katwijkers veilig stellen. In het kwar-
tier dat Argon nog restte deed Argon 
wel pogingen om nog een doelpunt 
te forceren, dat lukte in minuut 82 
toen Dennis Filippo op aangeven van 
Lokken de 2-3 scoorde. Verder kwam 
Argon niet, een vrije trap van Maikel 
van de Water ging over en een schot 
van Stefan Tichelaar werd een prooi 
voor de doelman.

Sporten met Zonnebloem 
is een groot succes
De Ronde Venen - Op uitnodiging 
van de Riki Stichting mochten deel-
nemers van de Zonnebloem afde-
ling Vinkeveen & Waverveen een 
ochtend sporten. Donderdagoch-
tend stond de bus om 9.00 uur klaar 
voor vertrek richting het Friendship 
Sports Centre in Amsterdam Noord. 
Een unieke gelegenheid voor 40 
deelnemers van de Zonnebloem om  
deel te nemen aan sportieve activi-
teiten. Onder leiding van deskundi-
ge instructeurs werd een variëteit 
aan balspelen gespeeld. Al deze in-
spanningen werden afgesloten met 
een heerlijke lunch. Al met al een 
hele mooie aanvulling op de overi-
ge activiteiten die De Zonnebloem 

organiseert. Vrijwilligersorganisatie 
de Zonnebloem streeft ernaar dat 
mensen met een lichamelijke be-
perking volop van het leven kunnen 
genieten. Al 65 jaar.  We zetten al-
les op alles om mensen met een fy-
sieke beperking een onvergetelij-
ke dag te bezorgen. Maar daarvoor 
zijn wij wel altijd op zoek naar men-
sen die iemand (in een rolstoel) wil-
len begeleiden, voor vervoer willen 
zorgen, helpen in de catering of een 
bestuursfunctie willen bekleden.

Interesse?
Ga naar www.zonnebloem.nl en 
neem een kijkje bij de afdelingen in 
onze buurt.

Prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op zondag 17 de-
cember 2017 is er prijs-biljarten 
voor iedereen zowel heren als da-
mes zijn van harte welkom (dus niet 
op tweede kerstdag zoals gewoon-
lijk en geen kader en spelers bo-
ven de 5 moyenne) om fraaie prij-
zen in Cafè de Merel Arkenpark 43 
3645 EH Vinkeveen telnr . 02973562 
of 0647944949 de aanvang is om 
14.30 uur komt op tijd s.v.p. voor de 
inschrijving.
De uitslagen van de onderlinge Me-
rel/Heerenlux competitie van de 
laatste week waren als volgt;
Peter de Graaf - Wim Berkelaar 0-3

Caty Jansen - Dorus v.d. Meer 0-3
Stefan v.d.Bergh - Gerard Redegeld   3-0
Stefan v.d. Bergh - Eric Aarsman         0-3
Evert Oudhof - Caty Jansen            3-0
Arie van Vliet - Hans van Rijn        0-3
Jeroen v. Rijn - Dennis Kraak         0-3
Hans Levy - Harry de Jong         3-3
In de totaalstand is het spannend  
met als koploper Harry de Jong di-
rect gevolgd door Hans van Rijn en 
Dorus van der Meer. Dus is er nog 
van alles mogelijk in de competitie. 
In januari 2018 start het befaamde 
zes ballen toernooi van biljartclub 
de merel/heerenlux , data en bijzon-
derheden volgen in deze krant.
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Denk en Zet Schaak-
simultaan met pepernoten
De Ronde Venen - Op onze speel-
avond vrijdag 1 december werd vol-
gens traditie geschaakt in Sinter-
klaassfeer. Zoals altijd was in Soci-
aal Cultureel Centrum de Boei Vin-
keveen de zaal weer keurig inge-
richt.
Voor dit evenement waren de tafels 
in U-vorm opgesteld zodat we alles 
snel klaar konden zetten voordat de 
jeugd binnen kwam stromen. Die 
konden gelijk achter de tafels met 
hun naam plaats nemen.
Om het voor iedereen een beet-
je spannend te maken, wist nie-
mand van de indeling. Jeugdleider 
Kees had vier groepen samenge-
steld op niveau met bij elke groep 
een simultaangever ook op niveau. 
Drie simultaangevers waren jeugd-
leden en een begeleidster. Voor-
dat de simultaangever iedereen een 
hand geeft om de partij te starten 
met hun eerste zet, werden de aan-
gepaste spelregels voor deze avond 
uitgelegd.
De eerste zetten werden gedaan 
en de pepernoten werden door Jan 
en Kees uitgedeeld. Er werd hier en 
daar creatief gespeeld, de schaak-
stukken werden versierd met pe-
pernoten. De sfeer zat er goed in. 
Toen de tijd om was, moesten bij de 
meeste borden de relatieve waarde 
punten van de schaakstukken ge-
teld worden. 

Groep 1
Uitslag 2-2 bij simultaangever Ma-
rijn Vree tegen de spelers met het 
hoogste niveau Marky van Diemen 
0-1, Marije Koster 1-0, Guang van 
den Bosch 0-1 en om het Marijn 
toch wat moeilijker te maken, werd 
begeleider Peter de Jonge er tussen 
geplaatst 1-0, waardoor het voor 
Marijn een flinke uitdaging werd. 

Groep 2
Uitslag 3-1 bij simultaangever Jaco 
Thijs ten Cate tegen Boet van Beest 
1-0, Manolis Tsamitros 0-1, Emiel 
0-1 en Marijn de Groot 0-1.

Groep 3
Uitslag 2-2 bij simultaangever Len-
nart ven der Veen tegen Sven Haase 
0-1, Tieme Verlaan 1-0, Nathan Ver-
burg 1-0 en Peter Idema 0-1.

Groep 4
Uitslag 3-0,5 bij simultaangever 
Evelyne Verlaan tegen Sam van der 
Jagt 0-1, Jelle de Boer 0-1, Lars 0-1 
en Jonathan 0,5-0,5.

Conclusie: Na een uur werd de ba-
lans opgemaakt. De pepernoten 
smaakten goed. De simultaange-
vers vonden het heel pittig en dat 
was aan de kleur van hun gezicht 
ook af te lezen en zo werd de avond 
weer succesvol afgesloten.

Veenland turnsters
1x goud en 2x zilver
Wilnis - Zaterdag 9 december werd 
in Amersfoort de eerste voorron-
de van het seizoen gehouden. In 
de tweede ronde turnde Nora haar 
wedstrijd. Nora begon uitstekend 
op sprong en ook op de brug een 
mooie oefening. Helaas bij de balk 
mislukte de opsprong en daardoor 
raakte Nora de kluts kwijt en wist ze 
de oefening niet meer. Na een aan-
wijzing ging het weer goed maar dit 
kosten wel wat puntjes. Op de vloer 
weer een mooie oefening en uit-
eindelijk werd ze 21ste. In de derde 
ronde turnden Jasmijn, Julia en De-
mi hun wedstrijd. Ze begonnen op 
balk en daar draaide Julia een pri-
ma oefening en werd 4de. Bij De-
mi en Jasmijn werd helaas de hand-
stand niet geteld en dat kost punt-
jes. Op de sprong super trots op De-
mi , zij had heel hard geoefend en 
we gingen er vandaag voor om 2 
overslagen te springen en dat lukte. 
Ook Jasmijn en Julia sprongen een 
mooie overslag. Op naar de brug 
draaiden Julia en Jasmijn mooie oe-
feningen. Jasmijn werd 3e op dit 
toestel. Op vloer mooie oefeningen. 
Bij de prijsuitreiking kreeg Julia een 
mooie zilveren medaille omgehan-
gen. Jasmijn werd keurig 7e en De-
mi 17de. Op de andere baan turnde 
Noë en Emma hun wedstrijd. Voor 
Emma haar eerste wedstrijd. Emma 
heeft heel hard getraind en werd 
hier voor beloond. Mooie overslag 
over de pegasus, salto af van de 
brug, een mooie balkoefening (5e) 

en uiteindelijk werd ze 11de. Noë 
turnde een pracht oefening op de 
brug (3e) , bij balk vergat ze wat en 
helaas wil de sprong nog niet luk-
ken maar we blijven hard door trai-
nen. Noë werd 14de. 

Hoger 
Tanja kwam in de vierde ronde. Tan-
ja turnt dit jaar een niveau hoger. 
Op sprong mooie overslagen en op 
de brug een super oefening. Tanja 
turnde zich met een mooie kip naar 
een 1ste plaats. Op balk een mooie 
handstand maar helaas een val met 
de koprol. Op vloer ook een strakke 
oefening en hier een 3e plaats. Bij 
de prijsuitreiking een mooie twee-
de plaats. In de allerlaatste ronde, 
het was inmiddels weer donker bui-
ten turnde Sascha en Kimberly hun 
wedstrijd. Zij begonnen op de vloer 
en deden dit uitstekend. Sascha 
werd zelfs 3e . Op naar sprong. Al-
tijd lastig voor Kimberly maar van-
daag 2 mooie overslagen. Sascha 
had weer 2 mooie half in / half uit 
sprongen en werd ook hier 3e. Op 
naar brug hier ging het in turnen al 
niet erg lekker, Kimberly deed bijna 
een vluchtelement. Ook in de wed-
strijd ging de oefening niet zoals 
ze hem kunnen. Snel door naar de 
balk niet het favoriete toestel maar 
Sascha stond als een huis vandaag 
en werd op dit toestel 1ste. Sascha 
mocht een mooie gouden medaille 
mee naar huis nemen en Kimberly 
werd keurig 11de. 

Atlantis 1 deelt punten 
met Oranje Nassau
Mijdrecht - Atlantis 1, , speelde in 
de eigen sporthal tegen Oranje Nas-
sau, na een matige wedstrijd, maar 
een spannende slotfase wisten de 
teams de punten te delen. De wed-
strijd eindigde in een 18-18 eind-
stand. De 5e competitie ronde werd 
gespeeld tegen het lagere geklas-
seerde Oranje Nassau. Het is een 
bekende ploeg voor de Mijdrechte-
naren, want in vorige jaren werd hier 
regelmatig tegen gespeeld. Na de 
verlies partij van vorige week, moest 
Atlantis iets goed maken voor eigen 
publiek. 
Vandaag was de E2 team van de 
week en zij mochten met het vlag-
genschip het veld op komen. De 
openingsfase van de wedstrijd ging 
gelijk op. Door veel fouten van de 
ploeg en het onnodig goals tegen 
krijgen bleven beide ploegen aan 
elkaar gewaagd, alleen de gasten 
konden net voor rust uitlopen naar 
een 8-10 voorsprong. Atlantis wist 
niet goed om te gaan met de verre 
afstandsschoten en het rommelige 
korfbal van Oranje Nassau. 

Gelijk trekken
Na de rust begon Atlantis sterk en 

kon het team de stand weer snel 
gelijk trekken naar 10-10. Het was 
daarna stuivertje wisselen, maar 
Oranje Nassau wist toch een gat te 
slaan naar 13-17. Met nog 5 minuten 
op de klok wist Atlantis dat het een 
gelopen race was. De ploeg wilde ei-
genlijk niet opgeven en wist terug te 
komen tot een 15 – 17 stand. De be-
zoekers wisten het gat weer te slaan 
naar 3. De goed leidende scheids-
rechter zag bij een 15-18 stand het 
tijdrekken van de bezoekers. Dit 
floot hij dan ook af en hierdoor kon 
Atlantis er nog alles aan doen om 
er een punt uit te halen. Met nog 
een minuut te spelen en een 16-18 
stand, kon Atlantis de 17-18 bin-
nen schieten. Aan de andere kant 
werd er een doorloopbal gemist en 
toen kon Atlantis het nog een keer 
proberen. De laatste tien seconden 
werd er een bal de lucht in gegooid 
en vanuit de rebound kon dan uit-
eindelijk de 18-18 worden gemaakt. 
Na deze matige wedstrijd kan At-
lantis blij zijn met een punt, Atlan-
tis zal lering moeten trekken uit deze 
wedstrijd. Volgende week speelt de 
ploeg om 20:20 in Hillegom tegen de 
nummer laatst SDO.

Argon Mo13-1 
najaarskampioen
Mijdrecht - Met een imponerend 
doelsaldo zijn de Argonauten o.l.v. 
Marcel en Raymond officieel kam-
pioen geworden! Het kan bijna nie-
mand ontgaan zijn, want het gehe-
le seizoen laten deze toppers hun 
voetbalkwaliteiten zien met dik-
ke overwinningen als gevolg.  Er 
was geen tegenstander te sterk, het 
dreamteam van Argon wist keer op 
keer het doel van de tegenstander 
te vinden door hun prachtige sa-
menspel. Een zeer knappe prestatie 
zeker gezien de leeftijd van sommi-
ge spelers, die eigenlijk nog Mo11 
pupillen zijn. Individueel zijn alle 
spelers met stappen vooruitgegaan, 
een verdienste van deze kanjers en 

hun trainers, met als resultaat een 
ijzersterk team. Wekelijks staan er 
dan ook vele toeschouwers langs 
de lijn om Argon aan te moedigen. 
Zo ook bij de laatste wedstrijd tegen 
Legmeervogels, helaas met hagel-
buien en enorme kou, was iedereen 
vroeg uit de veren om de meiden 
toe te juichen in hun laatste wed-
strijd van dit seizoen voor de winter-
stop. Na afloop was er in de kanti-
ne een feestje waar zij verrast wer-
den met een welverdiende beker, 
glas champagne, rode roos en pa-
tatjes. De trainers werden bedankt 
voor hun inzet. Na de winterstop is 
de Mo13-1 klaar voor een nieuwe 
start in een hogere klasse. Plonia winterwandelingen 

met snert
De Ronde Venen - De Buurtsport-
coach senioren organiseert deze 
winter zes wandelingen vanuit de 
verschillende Buurtkamers. “Of je 
nou langzaam, snel of met een rol-
lator wilt wandelen, iedereen kan 
meedoen. Er zijn steeds verschillen-
de routes en mogelijkheden”, aldus 
de BSC Jos Kooijman, “en voor ie-
dereen is er na afloop snert of kof-
fie.” Dit jaar zijn de wandelingen ver-
noemd naar Plonia Berkelaar. Zij is 
afgelopen januari uitgeroepen tot 
sportvrouw van het jaar. Plonia(79) 
heeft vijftig keer de Nijmeegse Vier-
daagse uitgelopen! Om er zeker 
van te zijn mee te kunnen wande-
len kan men bij Tympaan-De Baat 
kan men een gratis stempelkaart 
halen. Daarna mag men aan zoveel 
wandelingen meedoen als men wil. 
De kaarten zijn ook nog te krijgen 
bij de wandelingen zelf. Maar er is 
een beperkt aantal deelnemers dat 

mee kan doen. Na iedere wandeling 
krijgt men, behalve een kop erwten-
soep of koffie, ook een stempel op 
de kaart. Bij vier stempels (of meer)
ontvangt men een medaille! Natuur-
lijk kan men ook met één wandeling 
meedoen, maar hoe leuk is het om 
eens een hele andere buurt te ver-
kennen. Eventueel kan vervoer naar 
en van een Buurtkamer ook nog ge-
regeld worden. De eerste wandeling 
is op 20 december vanuit Buurtka-
mer Mijdrecht, Gozewijn van Aem-
stelstraat 5. Daarna wordt op 2 janu-
ari De Hoef aangedaan, op 17 janu-
ari Wilnis en in februari Vinkeveen, 
Baambrugge en Abcoude. De start 
is om 11.00 uur. “Wandelen is ge-
zond, samen wandelen gezellig en 
je gaat lekker in de winter even de 
deur uit”, vindt Jos. Dus haal gauw 
een stempelkaart, want op=op! Met 
vragen kunt u terecht bij Jos op te-
lefoonnummer 06 22 130 626.

Vijf medailles voor 
turnsters van GVM
Mijdrecht - Zaterdag 9 december 
was de allereerste individuele turn-
wedstrijd van het seizoen. De selec-
tie turnsters waren erg zenuwachtig 
en hadden hard getraind voor hun 

elementen. In de vroege morgen be-
gon het te sneeuwen in Amersfoort 
en het lukte Madelief Voorbij om op 
tijd op de wedstrijd te zijn. Madelief 
had de eer namens GVM om de eer-

ste turnster van de dag te zijn en be-
haalde vol trots de vierde medaille op 
het podium. In de tweede wedstrijd 
mochten Tara, Jessica, Danique, Kar-
lijn en Grace op baan 1 hun kunsten 
vertonen. Ondanks dat Tara ziek was 
maakte ze een prachtige salto ach-
terover op vloer wat goed was voor 
een D score van 3.1. Jessica maak-
te een kip op brug en mocht de vier-
de medaille in ontvangst nemen! Da-
nique kan erg trots zijn op haar balk, 
daar werd zij maar liefst 6e! Karlijn 
straalde op balk en pakte daar de 
tweede plaats. Dat Grace kan sprin-
gen weten we allemaal! Zij maak-
te met goede afduw een overslag ½ 
draai en werd 2e op sprong. Op baan 
2 was het de beurt aan de jeugd d2. 
Waanzinnig goed was het dat Eli-
sa haar twee overslagen over de 
kast heeft gemaakt! Hatice had een 
prachtige strakke oefening op vloer 
en Floun was het beste op sprong. 

Medaille
In de middag mocht Sanne het po-

dium betreden voor een prachtige 
bronzen medaille! Marit had een 
prachtige zelfverzonnen vloer oefe-
ning en pakte daar de zesde plaats. 
Onze topper van de dag was Nelli-
anne die de 1e plaats had en een 
gouden medaille in ontvangst nam. 
Lisa deed haar vloeroefening erg 
strak en sierlijk wat zorgde voor 
een mooie 4e plaats op vloer.

Julie kreeg een medaille voor de 
vierde plaats. Wat knap met maar 
2 uur trainen in de week! De laat-
ste wedstrijd mochten Cato en De-
wi nog turnen. Wat zijn we trots op 
deze meiden die nu pas 3 maan-
den turnen. Dewi werd maar liefst 
derde op brug en Cato had een 
prachtige vijfde plaats op vloer. Iris 
streed in het hoogste niveau die 
wij hebben in een pittig deelne-
mersveld. Met haar kip had ze een 
prachtige brug oefening. Na een 
12 uur durende wedstrijddag gin-
gen we moe maar voldoen door de 
sneeuw naar huis. 

Bij Bridgeclub De Legmeer:
Lijnen aan elkaar gewaagd
Regio - De tweede ronde paren-
competitie zette gelijk “het spel op 
de wagen” in de B- lijn. Drie paren, 
Sonja & Hans Selman, Marjan & Jan 
Wille en Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman, eindigden de-
ze eerste avond op de tweede plek 
met een score van 55,21%. Als num-
mer vijf kwamen Cora de Vor & Bep 
de Jong door met 53,82%, maar het 
beste paar op afstand was dat van 
Joyce Udema & Gijs de Ruiter dat 
met 65,63% ook het beste resultaat 
van de avond neerzette. In de A- lijn 
eindigden twee toppers boven de 
zestig procent. Jan de Jong & Theo 
Klijn met 62,50 als eerste en Rens-
ke & Kees Visser met 62,20% als 
tweede paar. Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord haalden de zestig net niet, 
maar de 59,29% mocht er ook zijn. 
Joop van Delft & Frans Kaandorp te-
kenden voor de vierde positie met 
55,65% en Nel & Adriaan Koele-
man sloten de top af als vijfde met 

54,29%. In de C- lijn was de zestiger 
voor Riet & Wim Beijer met 60,71% 
en werden Irene Hassink & Henriët-
te Omtzigt tweede met een percen-
tage van 59,52. Mieneke Jongsma & 
Anneke Wijmans voerden als derde 
met 55,06% het peloton aan dat ver-
der uit Anneke Houtkamp & Mari-
anne Jonkers met 54,46% en Atie 
de Jong & Ria Verkerk met 53,27% 
bestond, behorende bij de best vijf 
van deze lijn. Daarna volgden nog 
zes paren met scores boven de vijf-
tig, dus ook hier zijn de messen ge-
slepen! Wilt u van nabij weten hoe 
dit zich verder ontwikkeld of er zelfs 
deel van gaan uitmaken, kom dan 
kaarten bij Bridgeclub de Legmeer. 
Elke woensdagavond in Dans & Par-
tycentrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. 

Voor inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 06-83371540.
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