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Mijdrecht - Eerder deze maand 
is in de raadscommissie Ruimte-
lijke Zaken informatie uitgewis-
seld over de situatie die is ontstaan 
door het faillissement van “De Me-
ijert Exploitatie B.V.” In de zomer van 
dit jaar werd bekend dat deze on-
derneming niet meer kon voldoen 
aan haar betalingsverplichtingen. 
De personeelsleden kwamen daar-
door op straat te staan en ook veel 
verenigingen en clubs zaten plotse-

ling zonder onderkomen.. Namens 
het college gaf wethouder David 
Moolenburgh al direct aan, reke-
ning mee te houden met een ver-
dere doorwerking van dat faillisse-
ment. Komt het einde van “de Me-
ijert” als gebouw in zicht? 

Hoewel de gemeente nog niet of-
fi cieel betrokken is bij de afwikke-
ling van het bankroet, is het waar-
schijnlijk dat die betrokkenheid bin-

nen afzienbare tijd wel op de poli-
tieke agenda zal komen. De fractie 
van het CDA heeft gisteren vragen 
gesteld aan het college waarin zij 
hun zorgen uitspreken over het af-
handelen van zaken bij de curator. 
Ook vraagt het CDA zich af wat de 
rol van de gemeente zal zijn bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan 
dat nu nog ter plekke geldt. 

(Vervolg elders in deze krant.)

Onderzoek naar toekomst 
‘Meijert’

Regio - Het college van B en W van 
De Ronde Venen heeft besloten een 
volgende stap te zetten in de pro-
cedure om met Uithoorn tot over-
eenstemming te komen betreffende 
het geschil over de Prinses Irene-
brug. De Ronde Venen en Uithoorn 
hebben getracht het geschil in on-
derling overleg op te lossen. Dit is 
niet gelukt. De Ronde Venen heeft 
daarom dinsdag 9 december beslo-
ten mediation (een bemiddelaar) in 
te schakelen om te kijken of op die 
manier tot overeenstemming kan 
worden gekomen. 
Om de omlegging van de N201 mo-
gelijk te maken is tussen een groot 
aantal partijen, waaronder De Ron-

de Venen en Uithoorn, een Reali-
satieovereenkomst gesloten. Deze 
overeenkomst gaat voor het dorps-
centrum van Uithoorn uit van een 
autoluwe inrichting en niet van de 
thans door Uithoorn voorberei-
de autovrije herinrichting, waarbij 
door middel van een ‘knip’ de N201 
(thans N196) volledig wordt afge-
sloten. Omdat deze plannen in strijd 
zijn met de Realisatieovereenkomst, 
doet De Ronde Venen een beroep 
op de in de overeenkomst opgeno-
men geschillenregeling. 
Bij Stap 1 van deze regeling trach-
ten partijen het geschil in onderling 
overleg op te lossen. Hiertoe heeft 
op 5 november 2014 een bestuur-

lijk overleg plaatsgevonden tus-
sen de provincie Noord-Holland en 
Uithoorn en De Ronde Venen. Uit-
komst van dit overleg is, dat de eer-
der door de partijen ingenomen 
standpunten onveranderd zijn en 
dat via dit overleg geen oplossing is 
gevonden voor het geschil. 
Vanwege deze uitkomst heeft het 
college van B en W van De Ron-
de Venen 9 december besloten om 
stap 2 te zetten. Via deze stap trach-
ten partijen het geschil op te los-
sen met behulp van mediation. De 
provincie Noord-Holland en de ge-
meente Uithoorn zijn hiervan inmid-
dels schriftelijk op de hoogte ge-
steld.

Gemeente zet volgende stap in geschil 
met Uithoorn over Prinses Irenebrug

Vinkeveen - In de rij van gelau-
werde huwelijken in De Ronde Ve-
nen schaart zich dit keer het echt-
paar Gert en Pietje Griffi oen-Mooij 
aan de Herenweg. Zij waren woens-
dag 10 december 60 jaar getrouwd. 

Een van de diamanten huwelij-
ken waarin De Ronde Venen gros-
siert. Een kras echtpaar dat zich 
de kaas bepaalt niet van het brood 
laat eten. Ze zijn nog altijd zelfstan-
dig wonend in het huis op de plek 

waar Pietje Mooij bijna 85 jaar ge-
leden werd geboren op 7 februari 
1929. “Mijn eigenlijke naam is Pe-
tronella, maar iedereen kent mij hier 
als Pietje. Ik was de jongste van de 
negen kinderen want er waren vier 

Diamanten huwelijk voor 
Gert en Pietje Griffi oen-Mooij

Nieuwe 
randweg 
Harmelen lost 
knelpunt op

jongens en vijf meisjes. Daarvan 
zijn er nu nog een zus en een broer 
over”, laat de helder van geest zijn-
de jubilerende echtgenote even we-
ten. Zij is onafscheidelijk verbon-
den met haar echtgenoot Gert (Ge-
rardus, Gijsbertus) Griffi oen, gebo-
ren in Mijdrecht op 27 december 
1926 (op Bozenhoven zoals hij zelf 
zegt en uit een gezin met vier broers 
en twee zusters). Ze trouwden op 10 
december 1954 voor de wet in het 
(oude) stadhuis van Vinkeveen en 
bijna twee jaar later op 20 septem-
ber 1956 in de RK Heilig Hart kerk 

aan de Kerklaan. Vervolgens gingen 
zij wonen achter de huidige woning 
aan de Herenweg 191 dat in 1936 
nieuw werd gebouwd naast de win-
kel van destijds Smit Schoenen. In 
dat huis woonden de ouders van 
Pietje. Totdat hun leven voorbij was 
en het hun domicilie werd. Uit het 
huwelijk werden twee kinderen ge-
boren, Cora en Cees. Het echtpaar 
smaakt het genoegen om vijf klein-
kinderen te hebben en nog eens vijf 
achterkleinkinderen. 

(Vervolg elders in deze krant).

Geen krant?
0297-581698

Kerstzangdienst
Wilnis - Op woensdag 24 de-
cember a.s. wordt in de her-
vormde gemeente van Wilnis 
weer de jaarlijkse kerstzang-
dienst gehouden. Het thema is 
dit jaar: ‘Hij kwam bij ons heel 
gewoon’ en de meditatie wordt 
verzorgd door Kees Kersber-
gen. De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door het kin-
derkoor Ismaël o.l.v. Angela 
Strubbe en het Chr. Gemengd 
koor Hiddai o.l.v. Wim van Dijk-
huizen. De avond begint om 
19.00 uur. Allen heel hartelijk 
welkom om te komen luisteren 
en mee te zingen! Na afl oop 
bent u/jij van harte welkom in 
De Roeping (naar de kerk) voor 
drinken en wat lekkers.



Vanaf vandaag kan het 
verkeer gebruik maken van 
een kersverse nieuwe weg 
in het westen van de provin-
cie: de zuidwestelijke rand-
weg Harmelen, plaatselijk 
bekend als Burgemeester 
Van Koningsbruggenweg. 
Hiermee is opnieuw een 
verkeersknelpunt opgelost 
rondom de A12. De nieuwe 
randweg heeft een lengte 
van vier kilometer en heeft 
voor allebei de richtingen 
een rijstrook. 

Peet-Jan Verlaan, voorzit-
ter van bedrijventerrein 
‘De Putkop’ en algemeen 
directeur van Aannemings-
bedrijf  C. van der Grift is 
blij met de nieuwe weg. 
“Voor ons betekent het 
een snellere en veilige 
ontsluiting van het bedrij-
venterrein en een betere 
bereikbaarheid van de 
A12. Vanaf  nu zal er geen 
vrachtverkeer meer vast 
staan in het dorp en is 
de dorpskern ontlast van 

files in de spits. Dat is een 
kwaliteitsimpuls voor het 
dorp en het vergroot de 
leefbaarheid.”
 
De nieuwe weg past in 
het netwerk van wegen 
rond de A12 tussen het 
verkeersplein Oudenrijn 
en Bodegraven. Totaal 
zijn er zes projecten 
opgestart die met elkaar 
samenhangen en de 
toenemende verkeersdruk 
het hoofd moeten bieden. 

Ook de A12 zelf  is op dit 
traject flink onder han-
den genomen met extra 
rijstroken en verbeterde 
op- en afritten. Van de zes 

verkeersprojecten zijn er 
nu vier klaar. Een paral-
lelle rijbaan langs de A12 
tussen Leidsche Rijn en 
Harmelen, met een nieuwe 

aansluiting bij Harmelen, 
een verbeterde aansluiting 
van Woerden op de A12 en 
de vers geopende zuidwes-
telijke randweg Harmelen. 

Sluitstuk vormen de oos-
telijke randweg Harmelen 
en de zuidelijke randweg 
Woerden die respectieve-

lijk begin 2015 en medio 
2016 worden geopend 
voor het verkeer.
Alle projecten zijn ge-
zamenlijk voorbereid, 
gefinancierd en uitgevoerd 
door Rijkswaterstaat, 
Bestuur Regio Utrecht, 
provincie Utrecht en de 
gemeenten Bodegraven, 
Woerden, Montfoort, Nieu-
wegein en Utrecht.

Meer informatie: 
www.a12bravo.nl
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Nieuwe randweg Harmelen lost knelpunt op

De dorpskern is ontlast van 
files in de spits

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Carpoolplaatsen opgeknapt en uitgebreid Kennisgevingen op 
officielebekendmakingen.nl 
Het Utrechtse provinciaal 
blad wordt digitaal gepu-
bliceerd. Verordeningen, 
beleidsregels en kennisgevin-
gen, zoals milieuberichten, 
zijn tegenwoordig online te 
vinden. Deze komen dus niet 
meer in een huis-aan-huis-
blad. Digitale publicaties 
vindt u op de website www.
officielebekendmakingen.nl 

en ook op www.mijnoverheid.
nl. Via www.mijnoverheid.nl 
kunt u zorgen dat u auto-
matisch bericht krijgt als er 
iets gepubliceerd wordt over 
een locatie bij u in de buurt. 
Hiernaast blijft een printbare 
versie beschikbaar. U kunt 
die ophalen bij de provincie 
Utrecht of  kosteloos laten 
toezenden. 

Carpoolen is populair in 
de provincie Utrecht. Om-
dat de kwaliteit en veilig-
heid van de carpoolplaat-
sen in sommige gevallen 
te wensen overliet, heeft 

de provincie Utrecht - in 
samenwerking met Rijks-
waterstaat- 13 carpool-
plaatsen opgeknapt en 
uitgebreid, en 2 nieuwe 
aangelegd: in Wilnis en in 
Cothen. 

Het is druk op de wegen in 
deze regio. Door te inves-
teren in de kwaliteit en het 
aanbod van carpoolplaat-

sen wordt carpoolen een 
aantrekkelijker alternatief  
voor forensen. De afgelo-
pen twee jaar zijn de vol-
gende carpoolplaatsen al 
opgeknapt of  uitgebreid: 
Abcoude, Baarn, Breuke-
len, Eembrugge, Harme-
len, IJsselstein, Maarssen, 
Maartensdijk, Nieuwegein, 
Vinkeveen, Woerden, Zeist 
en Zijderveld. 

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? 
Meepraten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? 
Editie 5 van ons interactieve 
digitale Provincie Utrecht 
Magazine is uit! Geschikt 
voor tablet en pc. 

Ga voor een gratis 
abonnement naar: 
provincieutrechtmagazine.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht:
N237 Soesterberg: aanleg ecoduct ‘Boele Staal’, oplevering 
2e helft van 2015
Oostelijke randweg Harmelen: laatste werkzaamheden, januari 
2015 open voor verkeer
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot medio 2016, 
daarna open voor verkeer
Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden 
aan de provinciale wegen, ga naar: www.provincie-utrecht.nl/
wegen of  volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt 
calamiteiten (030) 258 36 00.

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt dat 
u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is 
medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn 
er regelmatig openbare  vergaderingen van Provinciale Staten. 
Hier vindt u een handig overzicht van wat er de komende maand 
gepland staat.

Gladheidsbestrijding

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het weer goed 
in de gaten. Nog voordat de weg glad is, worden de provin-
ciale wegen en fietspaden gestrooid. De zoutvoorraad op de 
steunpunten in Huis ter Heide en De Meern zijn in de zomer al 
aangevuld naar 2000 ton. En mocht het een hele heftige winter 
worden, dan is nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooi-
wagens en sneeuwschuivers 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.

Volg ons op Twitter

Volg onze nieuwe Twitteraccounts @Ucultuur en @UErfgoed. De 
overige accounts zijn: @ProvUtrecht, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht en @werkaandewegutr.

Evenementen

Ook de komende maand zijn er weer diverse leuke activiteiten 
en evenementen in de provincie Utrecht. Neem voor het meest 
recente overzicht eens een kijkje op www.recreatiemiddenne-

derland.nl  en www.utrechtyourway.nl. Ook  handig  zijn de apps 
van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug 
en Utrechtse Buitenplaatsen.

Voor de evenementenagenda van de provincie Utrecht, kijk op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan de 
komende maand gepland.
19 januari 2015, 14.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie 
19 januari 2015, 19.30 uur: Commissie Wonen, Maatschappij 
en Cultuur 
26 januari 2015, 14:00 uur: Commissie Ruimte, Groen en 
Water
26 januari 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europa en 
Middelen
Deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan de 
Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen kunnen 
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie



Kerstmarkt AmstelpleinKerstmarkt AmstelpleinKerstmarkt AmstelpleinKerstmarkt Amstelplein
lekker druk en oergezellig!

Uithoorn -  Waar winkelcentrum Am-
stelplein op de koopzondagen al van 
zich doet spreken in aantallen klan-
ten, trok de ruim opgezette kerstmarkt 
nog meer bezoekers. De meer dan zes-
tig kramen, binnen en buiten het win-
kelcentrum op het Amstelplein en de 
Schans, mochten niet klagen met zo-
veel belangstelling. Je kon van alles 
proeven en kopen. Een lekker bekertje 
warme glühwein en een versgebakken 
oliebol dan wel een hartig hapje ging er 
bij velen dan ook wel in. Er waren veel 
mensen op de been en het was oerge-
zellig. Op sommige tijdstippen was 
het echt ‘schuifelen’ geblazen langs de 
kerstkramen die van alles wat met de 
kerst en Oud en Nieuw te bieden heeft, 
uitgestald hadden. Daaronder ook een 
breed culinair aanbod. Een aantal win-
keliers ging daar vrolijk in mee met 
hun kerstaanbod aan bijzondere pro-
ducten. Het vrolijke rood en wit van de 
kerstversieringen, de aanwezige kerst-
mannen en verdere aankleding zorgde 
voor een heuse kerstsfeer op het Am-
stelplein waar de winkeliers hun krach-
ten hadden gebundeld om er iets leuks 
van te maken. Dat is goed gelukt. Twee 
prominent aanwezige ‘engelen’ op rol-

schaatsen van Promotie Uithoorn aan 
de Amstel vermaakten de bezoekers 
binnen in het winkelcentrum met leu-
ke acties. Er was een ‘ballonnenclown’ 
die ballonfiguren maakte om ze aan 
kinderen te geven en een interactief 
spel met schaatsende en sleeënde be-
ren en zo meer. Kortom, jong en oud 
vermaakte zich opperbest en de win-
kels die open waren trokken veel klan-
ten. Onder de bezoekers waren niet al-
leen veel inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel, ook vanuit De Ronde Venen 
waren tientallen nieuwsgierigen naar 
deze kerstmarkt gekomen om van de 
ambiance en het aanbod te genieten. 
Het frisse, maar heldere weer met een 
koel zonnetje nodigde velen uit om de 
kerstmarkt uitgebreid te bezoeken. De 
weersomstandigheden waren immers 
ideaal voor een dergelijk uitje. Dat 
heeft zich vertaald in een groot aantal 
bezoekers die desgevraagd erg tevre-
den waren over alle geboden activitei-
ten en de sfeer. De kerstmarkt werd dit 
keer mede mogelijk gemaakt door on-
dersteuning van AH Jos van den Berg 
en EKZ Makelaars Uithoorn. Winkeliers 
en sponsors bedankt! Graag volgend 
jaar weer als het even kan!
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Power of X Experience Fiat 
500X event Van Kouwen
Regio - Om de nieuwe Fiat 500X 
spectaculair voor te stellen, orga-
niseert Van Kouwen in Amsterdam 
een opmerkelijk evenement met een 
virtueel hoogtepunt. Tijdens de Po-
wer of X Experience welke plaats-
vindt van 18-12 tot en met 21-12 
staat de showroom van Van Kouwen 
4 dagen volledig in het teken van de 
nieuwe Fiat 500X. 

De nieuwe Fiat 500X, de Italiaan-
se crossover, staat in maart bij Van 
Kouwen. Het is echter al eerder mo-
gelijk om kennis te maken met de 
nieuwe 500X tijdens de Power of 
X Experience-dagen. Van Kouwen 
haalt van donderdag 18 december 
t/m zondag 21 december een stukje 
Italië binnen. Met name de donder-
dagavond mag niet gemist worden! 
Er is een barista aanwezig voor de 
beste espresso en cappuccino. On-
der het genot van de lekkerste Itali-
aanse hapjes en drankjes kan men 
op een spectaculaire manier ken-
nismaken met de nieuwe Fiat. Be-
zoekers kunnen bij de Oculus Rift 
met Dynamo Magician Impossible, 
de bekende illusionist, de 500X na-
melijk in een virtuele wereld bele-
ven. Verder bestaat uiteraard ook de 

mogelijkheid om de 500X in het echt 
te ervaren. 

Stijl
De Fiat 500X is bedoeld voor men-
sen die houden van stijl, dyna-
miek en een vleugje avontuur en hij 
komt in twee versies op de markt: 
de 500X City look en 500X Off-road 
look. Deze laatste heeft een meer op 
offroad-gebruik gericht uiterlijk en 
is zowel met voorwiel- als vierwiel-
aandrijving leverbaar. De Fiat 500X 
is er met louter voorwielaandrijving. 
Ook al vervult de veel grotere Fiat 
500X een geheel andere rol dan de 
originele 500 uit 1957, de roots blij-
ven zichtbaar. Hij voegt zich daar-
mee bij de 500-familie, bestaande 
uit de 500, 500C, 500L, 500L Trek-
king en 500L Living. 

De nieuwe Fiat 500X komt op de 
markt met efficiënte benzinemoto-
ren en dieselmotoren. De Fiat 500X 
staat in de prijslijst vanaf 19.995. De 
nieuwe Fiat 500X is leverbaar met 
20% bijtelling en staat in maart 2015 
officieel bij Van Kouwen in Amster-
dam en Hoofddorp. De Power of X 
Experience vindt plaats van donder-
dag 18-12 t/m zondag 21-12-2014.

Dirk van Egmond en Anna van 
Egmond-van Vliet 60 jaar getrouwd
Vinkeveen - Uiteraard wordt bij 
dit bijzondere feit stilgestaan, ook 
door burgemeester Maarten Diven-
dal van De Ronde Venen. Maandag-
ochtend kwam hij het diamanten 
bruidspaar feliciteren in hun appar-
tement aan de Zwanenhof in Vinke-
veen. Het was een gezellig bezoek.
Levensloop: In 1930 werd Dirk van 
Egmond in Vinkeveen geboren. An-
na van Vliet ruim 2 jaar later in Dui-
vendrecht. In hun jeugd was de 
Tweede Wereldoorlog een bepalen-
de factor. Dirk had zijn opleiding aan 
de Mulo afgerond, toen hij door zijn 
Opa van Egmond naar de boerde-
rij in Waverveen werd gehaald, om-
dat er geen opvolger was. Doordat 
hij op de boerderij onmisbaar was, 

hoefde hij niet in dienst. Anna van 
Vliet zat tijdens de oorlog in Amster-
dam op het Lyceum. Na de oorlog 
maakte zij opleiding niet af. Ze ging 
na enige tijd werken op het advoca-
tenkantoor van haar zwager in Am-
sterdam. Verder zat ze op zwemmen 
en basketbal. Dirk zag Anna voor 
het eerst op een Concours Hippique 
in Utrecht, maar tot een ontmoeting 
kwam het niet direct. Pas een tijd-
je later had hij via haar broer, die hij 
kende van de veemarkt, haar adres 
achterhaald. Dirk woonde in die tijd 
bij zijn opa en oma op boerderij ‘De 
Eersteling’. Op zijn vrije zondagmid-
dag ging hij een keer op de fiets 
naar Duivendrecht. Daar ontmoet-
te hij Anna, een knappe meid met 

een mooie paardenstaart! Het klik-
te erg goed en het paar besloot na 
een klein jaar te gaan trouwen. Na 
een koude huwelijksdag ging het 
stel ’s avonds in de Mercedes met 
Opa en Oma terug naar de boer-
derij in Waverveen. Daar woonde 
het bruidspaar eerst in één kamer 
van de boerderij. Het was voor An-
na een hele overgang, na het vrije 
leven met vriendinnen in het druk-
ke Amsterdam, moest ze wen-
nen aan het leven op de boerderij 
aan de stille Waverdijk. Al vrij snel 
kwam opa te overlijden en enke-
le jaren later stierf ook oma van Eg-
mond. In diezelfde periode werden 
eerst Jeanne en Tetta geboren. Van-
af 1960 kwamen nog Dirk en Frans 

erbij en als laatste sloot Jan van Eg-
mond de rij. Het huis was weer vol. 
Op de boerderij had moeder Anna 
de zorg voor het gezin, het huishou-
den, de boomgaard, de tuin en de 
kippen. Daarnaast was Anna ac-
tief voor de kerk (in de dameskrans 
die de bazars organiseerde).  Va-
der Dirk was druk met de boerderij, 
waar hij een ligboxenstal liet bou-
wen. Het was een van de eerste in 
Nederland. Met steeds minder per-
soneel werd het werk gedaan.
Vader Dirk was (net als Opa van Eg-
mond voor hem) ook in Waverveen 
actief in allerlei besturen: de kerk, 
de school, de RABObank. Later in 
het Polderbestuur en het Hoog-
heemraadschap. Voor zijn actieve 
bijdragen werd hij enkele jaren ge-
leden geridderd. Het echtpaar kon 
vanwege de boerderij weinig op va-
kantie. Maar toen de kinderen ou-
der werden, begonnen ze toch elk 
jaar een reisje met het Utrechts 
Landbouw Genootschap te maken. 
Ook zijn ze twee keer in Canada ge-
weest bij Adrie van Vliet en zijn ge-
zin, die in de jaren ’50 waren geëmi-
greerd. Moeder Anna organiseerde 
jaarlijks een weekje fietsen in Ne-
derland met haar zus, schoonzus en 
vriendin. Je kunt geen plaatsnaam 
bedenken of ze weet waar het is en 
meestal is ze er geweest. Na 50 jaar 
Waverveen, ging het echtpaar op de 
Waterhoenlaan wonen. Sinds ruim 
een jaar wonen ze nu gelijkvloers in 
een appartement aan de Zwanen-
hof. Ook daar komen kinderen en 
kleinkinderen bijna dagelijks op be-
zoek.  Het echtpaar heeft nu naast 
vijf kinderen, twee schoonzoons, 
drie schoondochters, 16 kleinkinde-
ren en al 2 achterkleinkinderen. In 
deze ‘kleine kring’ wordt binnenkort 
het diamanten huwelijksfeest nog 
gevierd met een gezellig diner.

Anja verloor in 2014 
maar liefst 50 kilo!
Regio – “Jarenlang durfde ik niet 
meer op de weegschaal te gaan 
staan, want ik wist ook wel dat ik vé-
él te zwaar was. In januari was het 

genoeg. Ik was er aan toe om de 
strijd tegen de kilo’s (wéér) aan te 
gaan en heb me opgegeven voor de 
cursus afvallen in groepsverband bij 

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Slimness Mijdrecht die op 8 januari 
is begonnen. In 10 weken tijd was ik 
al bijna 15 kilo lichter! En dat zonder 
al te veel moeite en wat nog beter 
was; zonder hongergevoel. Bij eer-
dere diëten kreeg ik altijd honger, 
waardoor je vanzelf weer meer ging 
eten en dat was nu niet het geval.
Doordat het afvallen veel sneller 
ging dan ik had verwacht, kon ik 
twee keer mijn doel bijstellen. Toen 
ik begon was mijn doel 35 kilo eraf 
voor de kerst, in augustus werd het 
45 en begin november wilde ik door 
naar de 50 kilo. Vooraf had ik nooit 
kunnen denken dat ik die 50 kilo zou 
gaan halen. Het was wel heel hard 
nodig, maar het is zo ontzettend veel 
dat het onhaalbaar leek. Maar nu na 
bijna een jaar is het me wel gelukt. 

Gratis erwtensoep op 
Kerstmarkt Maria Oord
Vinkeveen - Maria Oord en de Li-
ons Vinkeveen en Waverveen heb-
ben een lange relatie met elkaar. 

In het verleden hebben de Lions de 
Kerstmarkt van Maria Oord opge-
sierd met de verkoop van oliebollen, 
poffertjes en erwtensoep. Deze tra-
ditie is dit jaar ook weer voortgezet. 

Op 11 december j.l. heeft de Lions 
club gratis erwtensoep geserveerd 
aan de bewoners van Maria Oord 
en tegen een kleine vergoeding 
aan de overige gasten. De heerlijke 
en goedgevulde soep werd duide-
lijk gewaardeerd want de vele gro-
te pannen waren in de loop van de 
middag tot op de bodem leeg! Van kledingmaat 54 naar maat 40/42 

en ik ga niet meer stap voor stap de 
trap op, maar rennend! In de cursus 
heb ik geleerd om verstandige keu-
zes te maken voor wat betreft voe-
ding én beweging, daarom vind ik 
het niet echt een dieet maar meer 
een nieuwe leefstijl. Ik realiseer me 
heel goed dat wat ik voorheen ge-
wend was te eten en (haast niet) te 
bewegen dat ik dat nu niet meer zo 
kan doen, maar dat wil ik ook niet 
meer. Voorheen beheerste mijn voe-
ding mij, nu beheers ik mijn voeding! 
7Januari start Slimness zowel in de 
ochtend als avond een nieuwe cur-
sus. Er zijn nog een paar plekjes vrij. 
Bezoek de website voor meer info en 
resultaten van andere deelnemers. 
www.slimness.nl

Kerstweekend in W.C. Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag 20 en koop-
zondag 21 december is het kerst-
weekend in winkelcentrum Zijdel-
waard met allerlei gezellige kerstac-
tiviteiten!.
Zaterdag 20 december: Knutselter-
ras sneeuwschudders maken, gra-
tis erwtensoep en optreden shanty-
koor de Brulboeien. Kinderen kun-
nen onder begeleiding op zater-
dag 20 december tussen 12 en 16 
uur een mooie kerst sneeuwschud-
der maken! Het knutselterras staat 
in het winkelcentrum naast Zeeman.
Deelname is gratis, dus kom ook 

een mooie sneeuwschudder maken! 
Buurtbeheer Zijdelwaard is aanwe-
zig en deelt gratis erwtensoep uit 
voor het goede doel.
Tussen 14 en 16 uur treedt het shan-
tykoor de Brulboeien op met na-
tuurlijk kerstliedjes! Koopzondag 21 
december: kerststukje maken voor 
kinderen, gratis glühwein en war-
me chocolademelk en gezellige live-
muziek van muzikale duo Kerst a la 
Carte
Zondag 21 december zijn de winkels 
open van 12 tot 17 uur. Kom dan ook 
gezellig boodschappen doen, want 

kinderen kunnen gratis kerststukjes 
maken onder begeleiding van me-
dewerkers van Zijdelfleur.
Er is een stand met gratis glüh-
wein en warme chocolademelk en 
het muzikale duo Musique a la Car-
te zingt op verzoek kerstliedjes! Mu-
sique a la Carte’ vertolkt op ludieke 
wijze iedere keuze uit een muzikale 
menukaart met daarin verschillende 
Kerstklassiekers als: Dreaming of a 
White Christmas, Jingle Bells, Roc-
king around the Christmas tree, Last 
Christmas, Santa claus is coming to 
Town en vele, vele andere.

Nieuwbouw

Bouw mee met 
Zijdelwaard en maak kans 
op een electrische fiets!

De winkeliers van Zijdelwaard orga-
niseren een leuke spaaractie: Bouw 
mee met Zijdelwaard! 
Voor elke 10 euro die u besteedt 
in de winkels van Zijdelwaard ont-
vangt u een zegel in de vorm van 
een bouwsteen (met een maximum 
van 10 zegels per aankoop). Deze 
zegels kunt u op de speciale spaar-
kaart plakken. De spaarkaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-win-
keliers. De spaarkaart is vol met 15 
zegels. De volle spaarkaart kunt u in 
de actie bus in het winkelcentrum 
deponeren. Elke week wordt er een 
prijswinnaar uit de inzenders ge-
trokken. Er zijn wekelijks mooie prij-
zen te winnen! Vrijdag 19 december 
worden de volgende twee prijswin-
naars getrokken. Een van de prij-
zen is een elektrische fiets van het 
merk Sparta en type ION RX Plus ter 
waarde van 1.600,-! De fiets wordt 
geleverd door van der Schaft Twee-
wielers in Uithoorn. Bouw ook mee 
aan een nieuw Zijdelwaard en spaar 
bouwzegels!

Prijsuitreiking zaterdag 13 decem-
ber: een Zijdelwaardpakket t.w.v. 
100,- voor de heer Sietse Houtman.
Zaterdag 13 december ontving de 
heer Sietse Houtman van Mary van 
Boetiek de Boet weer zo’n mooi Zij-
delwaardpakket met een waarde 
van 100,-! 
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Buurtkamers 
allemaal open
De Ronde Venen - Behalve op 
donderdag 1e Kerstdag en nieuw-
jaarsdag zijn de Buurtkamers in De 
Ronde Venen “gewoon” open. 
Dankzij de inzet van de enthousi-
aste vrijwilligers zijn alle 55 plus-
sers ook in deze kerstvakantiepe-
riode van harte welkom voor kof-
fie/thee en een praatje in gezelli-

Echte ‘vuurwerktoppers’ 
bij Tuincentrum Wiegmans
Mijdrecht - Eind deze maand is het 
weer smullen geblazen voor liefheb-
bers van echt siervuurwerk. Op dat 
gebied kunt U weer volop terecht bij 
Tuincentrum Wiegmans aan Bozen-
hoven 105 in Mijdrecht (naast en 
achter de Rabobank). Nard Wieg-
mans zwaait er de (deskundige) 
scepter.

Hij maakt met zijn bedrijf deel uit 
van de ‘Vuurwerktoppers’ in Ne-
derland. Onder die naam en die van 
Wiegmans is een folder met een 
groot aanbod aan (goedgekeurd) 
siervuurwerk van diverse gerenom-
meerde merken intussen huis aan 
huis verspreid. Daarin is ook een 
bestellijst opgenomen die na invul-
ling tot en met 24 december a.s. kan 
worden ingeleverd bij de vuurwerk-
balie van Tuincentrum Wiegmans 
op Bozenhoven (achter op het ter-
rein, voorbij de bloemenwinkel). On-
line kan men via www.tuincentrum-
wiegmans.nl bestellen tot en met 27 
december. Het vuurwerk kan in de 
dagen daarna – zaterdag 28, maan-
dag 30 en dinsdag 31 december tot 
18.00 uur worden afgehaald. Kijkt 
u a.u.b. op de website voor de juis-
te tijden. Vanzelfsprekend kan men 

aan de balie ook los vuurwerk ko-
pen. 

Altijd ‘vers’ vuurwerk
Bij Nard Wiegmans is het omvang-
rijke vuurwerkassortiment veilig op-
geslagen in een daarvoor speciaal 
gebouwde bunker met sprinklerin-
stallatie. “Wij voldoen aan alle ge-
stelde wettelijke regels en voor-
schriften. Dat betekent dus veilig 
vuurwerk opslaan en verkopen. En 
van dat vuurwerk hebben we aar-
dig wat in de bunker. Dat assorti-
ment laten we in de folder zien.” laat 
Nard weten. Wiegmans heeft meer 
dan 150 soorten vuurwerk in de 
bunker op voorraad. Daaronder bij-
voorbeeld het langste, zwaarste en 
hardst knallende ratelbandpakket 
van Europa in de vorm van 35 meter 
grof geweld! Bovendien heeft hij al-
tijd ‘vers’ vuurwerk door regelmati-
ge aanvoer; ‘nee’ verkopen is er niet 
bij (dus geen op=op!). Persoonlijke 
aandacht en begeleiding van elke 
klant tijdens de (losse) aankoop van 
vuurwerk staan hoog in het vaandel, 
evenals deskundige voorlichting. 
Verder mag het aanbod van bijzon-
dere vuurwerkproducten bij Nard 
Wiegmans er zijn.

Kom in de kerststemming 
met Viribus Unitis
Wilnis - Op dinsdagavond 23 de-
cember organiseert muziekvereni-
ging Viribus Unitis uit Wilnis een 
sfeervol kerstconcert in de Ontmoe-
tingskerk in Wilnis. Het orkest, on-
der leiding van dirigent Ruud Plet-
ting heeft geprobeerd om een zo 
gevarieerd mogelijk programma sa-
men te stellen dat natuurlijk volop 
in het teken van de kerst staat. Tra-
ditinele kerstzangen worden afge-
wisseld met de bekende pop kerst 
songs. 
Niet alleen het fanfare orkest zal de-
ze avond optreden. Zij worden bijge-
staan door mezzo sopraan Liesbeth 
Brinkman en sopraan Levy Pletting. 
Liesbeth zong al eerder met Viribus 
Unitis op het streekfestival in Bode-
graven en tijdens het laatste concert 
in de RK Kerk Mijdrecht – Wilnis. De 
match was zo goed dat zij het orkest 

weer zal bij staan op 23 december. 
Ook Levy is geen onbekende voor in 
Wilnis. Levy (13) komt uit een zeer 
muzikaal gezin en zong al op zeer 
jonge leeftijd mee in het Nationaal 
Kinderkoor.
Ook het jeugdorkest van Viribus 
Unitis zal deelnemen aan het con-
cert. Ook mogen de leerlingen even 
‘proeven’ hoe het is om mee te spe-
len in het fanfare orkest.

Kortom, komt allen te zamen op 23 
december in de Ontmoetingskerk 
in Wilnis (Dorpstraat 20 in Wilnis. 
Het concert begint om 20:00u en de 
kerk is open vanaf 19:30u. De toe-
gang is geheel gratis en na afloop 
is er de mogelijkheid om even na 
te praten onder het genot van een 
glaasje gluhwein of warme choco-
lademelk met een stukje kerstbrood. Expositie over Militair 

Erfgoed op reis in DRV
De Ronde Venen - Venen op de 
Kaart reist langs dorpen in de ge-
meente. De expositie van de erf-
goedportal, die dit jaar in het teken 
staat van Militair Erfgoed, is de aan-
komende maand te zien bij het Ser-
vicepunt in Vinkeveen.

Bij binnenkomst kunnen geïnteres-
seerden in het Vinkeveense Service-
punt historische foto’s en informatie 
bekijken die betrekking hebben op 
het Militair Erfgoed in de gemeente. 
De expositie is onderdeel van www.
venenopdekaart.nl. Bezoekers vin-
den op deze website lokale monu-
menten en kunnen zelf informatie 
online plaatsen. Ook staan er op de 
site wandel- en fietsroutes die langs 
bijzondere plekken leiden, zoals bij-
voorbeeld de forten in de gemeente. 

De expositie verhuisde vorige week 
van Sportvereniging HSV in De Hoef 
naar het Servicepunt, waar deze tot 
begin januari te bezichtigen is. De 
komende weken zijn er hier ban-
ners met teksten en foto’s te bekij-
ken. Een informatiezuil, die onder-
deel vormt van de expositie, biedt 
bezoekers toegang tot www.venen-
opdekaart.nl. De komende maan-
den zal de expositie, net als het af-
gelopen jaar, langs alle dorpen in de 
gemeente reizen.

Eerste Wereldoorlog
Dit jaar is het honderd jaar geleden 
dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 
Daarom staat erfgoedportal Venen 
op de Kaart een jaar lang in het te-
ken van Militair Erfgoed. Op Fort 
Abcoude werd in september tijdens 
Open Monumentendag de opening 
hiervan verricht door wethouder Eri-
ka Spil.

Bij Servicepunt De Ronde Venen 
kunnen jong en oud terecht met vra-
gen op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg. Het Servicepunt in Vin-
keveen is gevestigd aan de Kerklaan 
12 en is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
servicepuntderondevenen.nl.

Erfgoedportal venenopdekaart.nl is 
een initiatief van Museum De Ronde 
Venen, Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen en de Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen. His-
torische Vereniging De Proosdijlan-
den en de Historische Kring Abcou-
de Baambrugge hebben het histo-
risch onderzoek verricht. De website 
is mede mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuur Fonds, Ra-
bobank Rijn en Veenstromen, Pro-
vincie Utrecht en grafisch ontwerp-
bureau Tweed. 

Sociale wijkteams klaar 
voor de start 
De Ronde Venen - Inwoners van 
De Ronde Venen kunnen volgend 
jaar met al hun vragen en proble-
men op het gebied van (jeugd)zorg, 
welzijn, werk en inkomen terecht bij 
de sociale wijkteams. Deze teams, 
waarin specialisten uit verschillen-
de vakdisciplines samenwerken, zijn 
gehuisvest in de vier servicepunten 
van de gemeente.
Het oprichten van de sociale wijk-
teams is een gevolg van de overhe-
veling van rijkstaken naar de loka-
le overheden. De intensieve samen-
werking van uiteenlopende organi-
saties stelt De Ronde Venen in staat 
om inwoners goede hulp en onder-
steuning op maat te bieden. Behalve 
de gemeente nemen aan de sociale 
wijkteams deel: Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG), Tympaan-De Baat, 
MEE, Servicepunten Wonen Welzijn 
en Zorg, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Careyn en Amstelland Thuis-
zorg. 
Vanaf 1 januari is het sociaal wijk-
team bereikbaar via de servicepunt-
vestigingen in Abcoude, Mijdrecht, 
Vinkeveen en Wilnis, en via www.so-
ciaalwijkteamdrv.nl of telefoonnum-
mer 0297-587600. Inwoners kun-
nen daar terecht met vragen of zor-
gen over bijvoorbeeld werkloosheid, 
hulp bij de huishouding, leven met 
een beperking, opvoeding of schul-
den.

Keukentafelgesprek
Leden van de sociale wijkteams pak-
ken alle hulp- en ondersteunings-
vragen van inwoners op. Per situatie 
bepalen de leden hoe ze daarmee 

het beste kunnen omgaan; maat-
werk is één van de belangrijkste 
kenmerken van deze nieuwe manier 
van maatschappelijke ondersteu-
ning. Soms is een advies voldoende. 
Soms is het nodig dat één van de or-
ganisaties binnen het wijkteam een 
afspraak maakt voor een zogeheten 
´keukentafelgesprek´. In deze infor-
mele setting krijgen mensen de ge-
legenheid hun problemen c.q. zorg-
vraag toe te lichten. De hulpverlener 
kan zo – samen met de cliënt – goed 
vaststellen welke ondersteuning no-
dig is en welke organisatie(s) die 
het best kan (kunnen) leveren.

Meervoudige problematiek
Eén van de voordelen van de soci-
ale wijkteams is dat ze meervoudi-
ge problemen in samenhang aan-
pakken. Neem nu het voorbeeld 
van een alleenstaande moeder die 
kampt met forse schulden en een 
alcoholverslaving, terwijl haar doch-
ter als gevolg daarvan veel spijbelt. 
In de oude situatie boden verschil-
lende organisaties hulp, maar stem-
den hun activiteiten niet af. Daar-
door bestond de kans dat ze langs 
elkaar heen werkten of elkaar soms 
zelfs onbedoeld tegenwerkten. Bin-
nen de sociale wijkteams overleg-
gen de instellingen wat de beste 
aanpak is van de totale problema-
tiek. Een ander verschil met de oude 
situatie is dat de sociale wijkteams 
ook zelf het initiatief nemen als ze 
een probleem signaleren.
1 januari zijn activiteiten van het so-
ciaal wijkteam te herkennen aan bij-
gevoegd logo

Bewoners Maria-Oord wensen u prettige feestdagen
Vinkeveen - De bewoners van 
“Kleinschalig Wonen, hebben af-
gelopen week de handen flink uit 
de mouwen gestoken en prachtige 
kerststukjes gemaakt. Tuincentrum 
Rijdes was zo vriendelijk om gratis 
en voor niets kersttakken en aller-
lei versiersels aan te leveren waar-
mee de dames en de heer zich crea-
tief konden uitleven, en dat hebben 
ze dan ook gedaan. Na 2 uur inten-
sief en geconcentreerd bezig te zijn 
geweest stonden er maar liefst 7 
kerststukjes te pronken op de eet-
tafel, de een nog mooier dan de an-
der, op bijgaande foto is het eind-
resultaat te zien. Een kopje kof-
fie werd genuttigd en daarna kre-
gen de bewoners nog een snelcur-
sus servetten vouwen, dus laat het 
kerstdiner maar komen. De bewo-
ners en de superbegeleiders Yvonne 
en Ans wensen iedereen hele pret-
tige kerstdagen en een gelukkig en 
vooral gezond 2015 toe

ge Kerstsfeer. De buurtkamer is ook 
een mooie plek om gezamenlijk het 
oude jaar uit te luiden en het nieu-
we jaar 2015 in te luiden.
In de Buurtkamers is altijd wat te 
doen met voor elk wat wils.
Elke dinsdag en donderdag van 
10.00–12.00 uur in: G. v. Aemstel-
straat 5 Mijdrecht, aan de achter-
zijde van de Willisstee in Wilnis en 
in de Bieb Vinkeveen. Elke dinsdag 
van 10.00–12.00 uur in de Hoefse 
Pastorie.

Glamour Event bij Karamba 
Kidsstore groot succes
Mijdrecht - Zaterdagmiddag 13 de-
cember organiseerden Nicolette en 
Lanny Asbeek Brusse van kinder-
kledingzaak Karamba Kidsstore van 
12.00 tot 17.00 uur een modieuze en 
gezellige Glamour Event voor kinde-
ren in de leeftijdscategorie van 2 tot 
14 jaar. Die konden door deel te ne-
men aan het Event zich mooi laten 
maken en fotograferen. Bovendien 
waren er leuke prijzen te winnen. 
Die middag waren talloze moeders 
(en een enkele vader) naar de win-
kel in de Mijdrechtse Dorpsstraat 71 
getogen om hun kind(eren) aan het 
Event te laten meedoen dat hele-
maal in eigen beheer door het win-
kelpersoneel was georganiseerd. 
Men werd daarin bijgestaan door 
enkele vakbekwame dames die de 
visagie, haaropmaak en de modefo-
tografie verzorgden. Aldus was za-
terdagmiddag de winkel het do-
mein van de kinderen, hoofdzake-
lijk meisjes. Degenen die meededen 
werden gekleed met kleding van di-
verse merken naar keuze; ze kregen 
een mooie make-up en hun haar 
werd extra verzorgd. Daarna werden 
ze een voor een op de foto gezet. Ze 
deden niet voor niets mee want al-
le foto’s worden naar Tumble ’n Dry 
gestuurd die daaruit kinderen gaat 
selecteren voor deelname aan een 
professionele fotoshoot voor dit kle-
dingmerk. Wie als ouder voor mini-
maal 50 euro aan kleding kocht de-
ze middag, kreeg een Goodiebag 
uitgereikt. Een aantal daarvan be-
vatte een kerstbal met een kaartje 
er aan dat goed was voor het win-
nen van een mooie prijs in de vorm 
van een setje kleding. Maar er wa-
ren meer prijzen te winnen. Zoals 

het raden van het aantal snoepjes in 
glazen potten. Bij de een kon je een 
tas van het merk Vingino of Petrol 
in de wacht slepen, bij een andere 
een cadeaubon van 10 euro en aan 
een derde pot gevuld met Engelse 
drop was als prijs een kledingsetje 
(bottom & top) van Tumble ’n Dry 
verbonden. Het geschatte aantal 
snoepjes kon samen met naam en 
adres op een lijst worden ingevuld. 
De winnaars krijgen een berichtje 
en kunnen komende week hun prijs 
in de winkel afhalen, net zoals een 
afdruk van de foto die van de kinde-
ren in de winkel is gemaakt.

Trendy kinderkleding
Dat een leuke en prijstechnisch ge-
zien aantrekkelijke actie een suc-

cesvol resultaat voor de winkelier 
oplevert, blijkt uit de forse toeloop 
van ouders met hun kinderen af-
gelopen zaterdag die dankbaar van 
deze ludieke gelegenheid gebruik 
maakten. Niet in de laatste plaats 
ook omdat restanten van erg gewil-
de kinderkleding met kortingen van 
50 tot 70 procent van de hand gin-
gen. Het Glamour Event kan daarom 
gezien worden als een groot succes 
dat om herhaling vraagt. Karamba 
Kids store is een winkel in het cen-
trum van Mijdrecht waar een keur 
aan trendy kinderkleding wordt ver-
kocht. De winkel staat bekend om 
zijn hippe en eigentijdse kleding 
voor kinderen in de leeftijd van 0 
t/m 14 jaar. Men voert collecties 
in de maten 50 t/m 176. Karamba 

Kidsstore heeft een breed aanbod 
aan kleding van verschillende po-
pulaire merken. Daaronder Tumble 
’n Dry, Cakewalk, Petrol Industries, 
Bellair, Retour, Geisha, Vingino, Ba-
ker Bridges, Blue Rebel, CKS, Fun-
ky XS, Moodstreet. Name it, O’Neill, 
LCKR en voor baby’s BabyFace. Al-
le kleding uit het assortiment wordt 
overzichtelijk op kleur of thema in 
de winkel gepresenteerd. Dit in 
combinatie met de ruime opzet en 
de gezellige kinderhoek zorgt er 
voor dat bezoekers zich met hun 
kind(eren) in deze winkel direct op 
uw gemak voelen. Klantvriendelijke 
medewerkers staan u graag bij met 
een persoonlijk advies. Wilt u meer 
weten, kijk dan op de website www.
karambakidsstore.nl. Belangstellen-
den worden op verzoek regelmatig 
geïnformeerd over nieuw binnenge-
komen collecties. Wie daarvoor up-
to-date wil blijven kan zich ook in-
schrijven voor de nieuwsbrief.
Karamba Kidsstore is gevestigd in 
de Dorpsstraat 71 te Mijdrecht. Tel. 
0297-593009.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

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

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

Vermist:
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, Rhode Island red kriel. 
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beet-

je creme. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Kiev koor concert in 
Crown Theater
Regio - Dirigent Mykola Hobdych 
richtte in 1990 het Kiev Koor op. In-
middels is dit koor uitgegroeid tot 
een koor van wereldfaam dat zich 
mag verheugen op grote internatio-
nale waardering in bijvoorbeeld Ca-
nada, de Verenigde Staten en veel 
Europese landen. Met een mix van 
religieuze zang en kerstliederen uit 
de Oekraïne houdt het Kiev Koor u 
nog in kerststemming.

Dit wereldberoemde ensemble ver-
tolkt Orthodoxe kerkmuziek op een 
indrukwekkend authentieke manier. 
De zangers en zangeressen zingen 
in Aalsmeer een ‘stilmakend mooi’ 
kerstconcert met religieuze muziek 
maar ook vrolijke Oekraïense volks-
liedjes. De Oekraïense koormuziek 
kent een eeuwenlange traditie. De 
vroegst bekende composities date-
ren al uit de tiende eeuw. Oekraïne 
had zich nog maar net bekeerd tot 
het Christendom en ging deel uit-
maken van het Byzantijnse Rijk. De 
koormeesters van de gloednieuwe 
kerken baseerden hun gezangen 
voor de eredienst op de eenstemmi-
ge religieuze muziek van de Grieken 
en Bulgaren. Maar al snel schre-
ven ze eigen composities en kwam 
ook de meerstemmige koormuziek 
tot bloei. Tot op de dag van vandaag 
verrijken componisten het ortho-
doxe repertoire met nieuwe werken. 

Theaterarrangement
Het is een belevenis om de parels 
uit deze schatkamer te horen zingen 
door het Kiev Koor. Het koor weet 
elk lied tot in perfectie af te wer-
ken en laat het glanzen in dienst 
van een voortreffelijke samenzang. 

Het optreden in het Crown Theater 
Aalsmeer is het achtste concert, van 
de in totaal tien optredens in Neder-
land dit seizoen. Wilt u bij dit unie-
ke concert aanwezig zijn op 27 de-
cember, reserveer dan uw kaar-
ten via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via 0900-1353 (45 
cpm). De kosten zijn 23 euro vijf-
tig, exclusief bespreekkosten. Een 
theater-arrangement bestaande 
uit een twee-gangendiner inclusief 
voorstelling is er al vanaf vijfender-
tig euro per persoon. Kaarten voor 
de voorstelling zijn ook te verkrij-
gen bij Boekhuis Aalsmeer, Espa-
go Aalsmeer en Primera Aalsmeer-
Oost of een uur voor aanvang aan 
de kassa van het theater.

Peking Acrobats
Dan is er op maandagavond 29 de-
cember ook een onvergetelijk spek-
takel te aanschouwen: De Peking 
Acrobats. Deze Chinese ‘dare-de-
vils’ zijn terug in Nederland met een 
verbazingwekkende show. Omdat 
het kerstvakantie is zal dit een leuk 
uitje zijn voor het hele gezin. Ge-
raffineerde acrobatiek, kracht, sou-
plesse, elegantie, lenigheid en bo-
venal verbluffende evenwichtskun-
sten, zullen de toeschouwers ver-
baasd doen staan.

Als u houdt van adembenemen-
de stunts, spectaculaire mensenpi-
ramides en ongelooflijke acrobatie 
met stoelen, tafels en zelfs fietsen, 
dan is dit een unieke kans om de 
wereldberoemde Peking Acrobats 
live te zien om zeven uur ’s avonds. 
Spannend entertainment van we-
reldformaat voor jong en oud!

Creatief op Weg
Regio - Als je creatief bezig bent, 
gebruik je je hersens in bepaal-
de stand, die je ontspant en bij je-
zelf brengt. Joke Zonneveld heeft 
haar lessen  Spelend Schilderen zo 
vorm gegeven, dat deze creatieve 
stroom optimaal tot zijn recht komt. 
Je leert het verschil waar te ne-
men tussen resultaatgericht (moet 
mooi zijn) en vrij handelen (ben be-
nieuwd wat er komt). Die laatste 
manier geeft ruimte om “fouten” te 
maken en  juist daardoor maak je je 
heel eigen manieren van materiaal- 
en beeldgebruik eigen. Je leert vrij 
waar te nemen, je eigen interpreta-
tie te geven aan je beelden en schil-
derregels uit te buiten. Zo ontwik-
kel je een eigen beeldentaal.  Ben 
je nieuwsgierig, kom dan voor een 

proefles  begin januari 2015: Spe-
lend Schilderen, Volg je eigen Spoor 
op ma, do en zat. Geschikt voor be-
ginners en gevorderden. Of beleef 
Kerst en Nieuwjaar op 27 decem-
ber en 3 januari op een wel heel bij-
zondere manier tijdens twee work-
shops.

Op donderdagmiddag is er les voor 
kinderen van 5 tot 8 jaar.  Informa-
tie: www.jokezonneveld.nl, info@
jokezonneveld.nl of 020-6418680. 
Verder zijn er vanaf januari gere-
geld Viltworkshops onder leiding 
van Mariska Steensma, op de dins-
dagavond. www.rizzzkreations.com  
Adres: Atelier De Rode Draad, Prin-
ses Margrietlaan 86, lokaal 6. Het 
atelier is te huur in deeltijd.

Screening op glaucoom 
bij Sijbrant & van Olst
Uithoorn - Op zaterdag 1 november 
organiseert Sijbrants & van Olst Op-
tiek Uithoorn in samenwerking met 
Ziekenhuis Amstelland een scree-
ning speciaal voor familieleden van 
patiënten met glaucoom. Op deze 
zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe 
en dr. Van der Geijn van Ziekenhuis 
Amstelland bij Sijbrants & van Olst 
Optiek in Uithoorn aanwezig om uw 
ogen te onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom is een oogziekte waarbij 
de oogzenuw geleidelijk aangetast 
raakt waardoor er blinde vlekken 
in het beeld (gezichtsvelddefecten) 
ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 4 
procent van de mensen ouder dan 
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is 
veruit de belangrijkste oorzaak van 
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel 
je niet, waardoor toenemende scha-
de aan het gezichtsvermogen daar-
door lang onopgemerkt kan blijven. 
Naar schatting is bijna de helft van 
de patiënten nog niet opgespoord. 
Vooral bij glaucoom in de naaste fa-

milie, hogere leeftijd, sterke bij- of 
verziendheid en hart- en vaatziekten 
is het risico op glaucoom verhoogd.
Eenvoudig, kosteloos en zonder af-
spraak
Glaucoomscreening bestaat uit het 
beoordelen van de oogzenuw en 
een oogdrukmeting. Indien nodig 
volgt een onderzoek van het ge-
zichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een 
afspraak maken bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol… dus meldt 
u tijdig aan! Op 1 november kunt u 
zich op de afgesproken tijd melden 
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de 
Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor 
glaucoompatiënten die al onder be-
handeling zijn bij de oogarts. Voor 
meer informatie of het maken van 
een afspraak kunt u bellen naar 
Sijbrants & van Olst Optiek in Uit-
hoorn, telefoon 0297 - 540777.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Klaslokaal

Nederlands arts Marianne Dar-
winkel is, met drie Keniase colle-
ga’s, in 2012 in Kenia gestart met 
het North Coast Medical Trai-
ning College. De school is geves-
tigd in het Kilifi-district, een ge-
bied in Kenia waar gezondheids-
zorg nauwelijks voorhanden is 
én grote behoefte is aan onder-
wijs en werkgelegenheid. Het 
gaat goed met de school. Waar 
ze in 2012 met 19 studenten be-
gonnen, zijn dat er inmiddels 196 
en biedt de school nu naast klini-
sche geneeskunde ook verpleeg- 
en verloskunde en voedingsleer. 
De lopende kosten van de school 
kunnen inmiddels gedekt worden 
door het collegegeld. Dat is fijn, 
want de school wil uiteindelijk op 
eigen benen staan. 
Met de aanwas van het aantal 
studenten, bleek deze zomer dat 
een vierde klaslokaal absoluut 
noodzakelijk was. Aangezien het 
aan middelen ontbrak, werd de 
bouw mogelijk gemaakt door een 
kortlopende lening van een Keni-
ase bank (18% rente!). Met dona-
ties wordt deze lening nu zo snel 
mogelijk terugbetaald.
Aangezien het nieuwe lokaal nog 
niet gereed was op het moment 
dat het schooljaar startte, werden 
de eerste maanden van het col-

legejaar met veel creativiteit ge-
organiseerd. Daar waar in Neder-
land regelmatig de discussie op-
laait over een maximum aantal 
leerlingen per klas, kregen de 79 
eerstejaars studenten voedings-
leer, verpleeg- en verloskunde en 
klinische geneeskunde de eerste 
zes weken samen les in een aan-
tal basisvakken. De schoolkanti-
ne werd gebruikt om les in te ge-
ven en veel ouderejaars studen-
ten liepen stage in klinieken in de 
omgeving, waardoor ze niet altijd 
op school hoefden te zijn.
Het nieuwe klaslokaal ging in no-
vember in gebruik, nog voor de 
deuren en het plafond erin za-
ten. Weliswaar zonder meubels, 
maar die konden ook wel vanuit 
de kantine en kantoren onttrok-
ken worden. Momenteel worden 
er tafels en stoelen gemaakt, dus 
vanaf 2015 lijkt het gesjouw met 
meubilair tot het verleden te be-
horen.
Om te voorkomen dat in 2015 het 
nieuwe studiejaar opnieuw zulke 
problemen met zich meebrengt, 
heeft onze stichting besloten een 
vijfde klaslokaal, volledig inge-
richt met meubels en computers, 
te sponsoren. Donaties zijn van 
harte welkom op bovenstaand re-
keningnummer.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

www.lijfengezondheid.nl

Libidoverhogend voedsel!

Tabletcafé in de 
Bibliotheek
Mijdrecht - Maandag 29 decem-
ber is er Tabletcafé in de Biblio-
theek Mijdrecht. Iedereen, jong en 
oud, die tips en & trucs over het ge-
bruik van de iPad of andere tablets 
wil delen is welkom. U kunt terecht 
voor diverse zaken zoals het instal-
leren van apps, tips over leuke en 
handige apps, e-books, foto’s en 
film, e-mailen via de tablet en nog 
veel meer. Docenten van SeniorWeb 
De Ronde Venen zijn aanwezig voor 
deskundige ondersteuning. Deel-
name aan het tabletcafé kost 2,50 
(leden van de Bibliotheek krijgen 1 
euro korting) Meer informatie op: 
www.bibliotheekavv.nl of www.seni-
orwebderondevenen.nl. Het Tablet-
café is elke laatste maandagmiddag 
van de maand is samenwerking met  
SeniorWeb De Ronde Venen.

Kerstzangdienst
Wilnis - Op woensdag 24 decem-
ber a.s. wordt in de Hervormde ge-
meente van Wilnis weer de jaarlijk-
se kerstzangdienst gehouden. Het 
thema is dit jaar: ‘Hij kwam bij ons, 
heel gewoon’ en de meditatie wordt 
verzorgd door Kees Kersbergen. De 
muzikale omlijsting zal verzorgd 
worden door het kinderkoor Isma-
el o.l.v. Angela Strubbe en het Chr. 
Gemengd koor Hiddai o.l.v. Wim van 
Dijkhuizen. De avond begint om 
19.00 uur. U bent allen heel harte-
lijk welkom om te komen luisteren 
en mee te zingen! Na afloop bent u/
jij van harte welkom in De Roeping 
(naar de kerk) voor drinken en wat 
lekkers.



Kerst op het Raadhuisplein
Mijdrecht - Op zaterdag 20 de-
cember zorgen de Veenhartkerk, 
Leef! en de protestantse gemeen-
te van Mijdrecht voor kerstsfeer op 
het Raadhuisplein! Tussen 12.00 
en 16.00 uur is er een echte stal, 
met Jozef, Maria, en als het weer 
het toelaat, ook een echte baby. 
Zo kunt u het kerstverhaal gewoon 
zien. 
Groot en klein kan ervaren, hoe 
de wijzen uit Het Oosten helemaal 
naar Bethlehem kwamen reizen op 
hun kamelen. Daar, bij de kraam 
van de kerken, is er ook de traditi-
onele chocolademelk voor wie het 
koud gekregen heeft.

Straattheater Schaapjes tellen
Om 12.30 en 14.00 uur is er op het 
Raadhuisplein straattheater van Jo 
de Rijck. Hij verzorgt jaarlijks meer 
dan 250 voorstellingen in het land. 
Voor Kerst laat hij het verhaal ver-
tellen vanuit het oogpunt van Lam-
metje Leo. “Schaapjes tellen “ is 
bedoeld voor kinderen van 4 tot 
12 jaar, maar het is zo’n grappige 
voorstelling, dat jong en oud ervan 

zal genieten. Het zit vol interactie, 
goocheltrucs en enkele echte ge-
trainde dieren. 

Kerstlichtjestocht
Tussen 17.30 en 19.30 uur kan jong 
en oud meedoen aan de kerstlicht-
jestocht!
Het begint op het Raadhuisplein, 
waar je je kunt ‘inschrijven’ voor 
de tocht naar de stal. In groe-
pen loopt u dan met een verteller 
langs stukjes van het kerstverhaal. 
U ontmoet er de mensen die een 
rol speelden in het verhaal, de her-
ders, de wijzen, de herbergier. De 
tocht gaat door de Janskerk, waar 
de engelen vrolijk zingen. 

Uiteindelijk vindt u dan de stal 
waar, als het weer het toelaat, 
het kindje te vinden is. En dan is 
er voor iedereen chocolademelk, 
of glühwein, in kerkelijk centrum 
De Rank. Het is een korte wan-
deling, goed te doen voor klein en 
groot. Kom op 20 december naar 
het Raadhuisplein in Mijdrecht! U 
bent allen van harte welkom!

Stichting Kunst Rond de Venen geeft 
een verrassend Kerstconcert
Vinkeveen - De grote zaal van so-
ciaal-cultureel-centrum De Boei in 
Vinkeveen zat op woensdag 10 de-
cember 2014 tot in alle hoeken vol 
met publiek tijdens de twee voor-
stellingen die de Stichting Kunst 
Rond de Venen organiseerde. Eén 
van de medewerkers vertelde dat 
de organisatie zoveel belangstel-
ling verwachtte dat er twee voor-
stellingen zijn georganiseerd om de 
300 toeschouwers en meer dan 110 
deelnemers aan te kunnen.
Er was veel te zien en te horen: mu-
zikanten, koor, zang en dans, in zo-
wel de stijlen modern/pop als klas-
siek. Bijzonder was ook het onder-

deel toneel. Een nieuwe discipline 
bij Kunst Rond de Venen waar van-
af dit seizoen ook les in te volgen is 
in Wilnis.
De avond startte met een verras-
sende lichtjesdans op een wals 
van J. Brahms. De tweede voorstel-
ling werd knap geopend door Mar-
tin Meijer op keyboard met ‘Happy’ 
van Pharrell Williams. Hij kreeg het 
publiek direct al klappend mee met 
het refrein van deze wereldberoem-
de song. Maar er was nog veel meer 
te zien. Ilse van Putten, zang en gi-
taar, werd begeleid door vier gita-
risten. Zij vertolkte bekende pop-
songs die ze een leuke kersttekst 

Met de handtekeningen van gedeputeerde Bart Krol en notaris Veldjesgraaf 
is de kavelruil een feit.

‘Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-
Vinkeveen succesvol afgerond
De Ronde Venen - De kavelruil 
Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop 
is op 15 december jl. met de akte-
passering binnen een jaar succes-
vol afgerond. In totaal ruilden 27 
partijen, waaronder 22 agrariërs, 
300 hectare grond en daarbij wordt 
65 hectare nieuwe natuur gerea-
liseerd. Deze natuur is een scha-
kel in de draslandverbinding tus-
sen de Nieuwkoopse Plassen en de 
Vinkeveense Plassen. De provincie 
Utrecht bracht 150 hectare grond 
in om deze kavelruil mogelijk te ma-
ken. 

De kavelruil is opgezet volgens de 
methode ‘Verkavelen voor Groei’, 
waarbij de agrariërs en andere 
grondeigenaren met elkaar aan ta-
fel zelf een ruilplan maakten. Ge-
deputeerde Bart Krol van de pro-
vincie Utrecht: “Dit is een prach-
tig resultaat van een nieuwe ma-
nier van werken aan gebiedsopga-
ven. Door alle partijen te betrekken 
kunnen lokale opgaven in gezamen-
lijkheid worden opgelost. De agra-
riërs hebben zelf nagedacht over 
hoe het gebied toekomstbestendig 
te maken, met oog voor zowel na-
tuur als landbouw. Groot Wilnis-Vin-
keveen is een uniek gebied in onze 

provincie en mede door deze kavel-
ruil is dit gebied weer klaar voor de 
toekomst”.
Vijftien agrariërs en Staatsbosbe-
heer gaan aan de slag om de dras-
landverbinding tussen het natuur-
monument Armenland Ruwiel bij 
Portengen naar de ecopassage on-
der de A2 bij Vinkeveen te realise-
ren en te beheren. Deze natuurver-
binding komt veelal op de natste 
landbouwpercelen. Ter compensa-
tie brengt provincie Utrecht grond 
in, waardoor niet alleen natuur kan 
worden gerealiseerd, maar ook 
landbouwbedrijven kunnen uitbrei-
den en versterken. Daardoor dient 
deze kavelruil twee doelen: duurza-
me landbouw en robuuste natuur. 
“Het is heel snel gegaan”, zegt voor-
zitter Dick Boogaard van de Stuur-
groep Groot Wilnis-Vinkeveen die 
de kavelruil in opdracht van de pro-
vincie heeft uitgevoerd. “We wilden 
af van het praten. We hebben ieder-
een bij elkaar geroepen om gewoon 
aan de slag te gaan. De opgaven van 
het gebied zijn groot. In 2010 is een 
convenant ondertekend om te ko-
men tot oplossingen om het gebied 
toekomstbestendig te maken. Dat 
convenant is samen de agrariërs in 
het gebied opgesteld en in deze ka-

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Mijdrecht - Dat het de gewoonte is om omstreeks deze tijd bomen 
te versieren is bekend. m aar om het nu z`o te doen? Ten eerste is het 
zonde van de mooie fi ets en ten tweede is deze boom geen kerstboom.

Foto: Angelique van Elteren 

Nieuw soort kerstboomversiering?

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

velruil is er ook weer goed samen-
gewerkt”. De polder Groot Wilnis-
Vinkeveen is een zoekgebied bin-

nen de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS), een netwerk van belangrijke 
natuurgebieden, landbouwgronden 
en ecologische verbindingszones in 
ons land. De provincie realiseert en 
beschermt deze gebieden om te ko-
men tot een robuust en toekomst-
bestendig landschap. 
Foto Maarten Koch

Diamanten huwelijk voor
Gert en Pietje Griffi oen-Mooij
Vervolg van de voorpagina.

 “Je wordt een daggie ouder en dan 
komt dat vanzelf op je pad,” aldus 
Pietje. Gert weet het antwoord op de 
vraag hoe zij elkaar ontmoet heb-
ben: “Ik was van beroep metselaar 
en bouwde voor een aannemer toen 
ter tijd huizen op de Kerklaan. In 
de buurt waren tuinderijen en daar 
werkte Pietje bijna elke dag voor 
haar broers. Wij kwamen elkaar te-
gen op het kermisterrein bij de Heul. 
Onder een borrel hebben we elkaar 
beter leren kennen en toen zijn we 
met elkaar verder gegaan in het le-
ven,” vertelt Gert. “Die borrel heeft 
het kennelijk gedaan, want als ik 
nuchter was geweest had ik het 
nog niet zo geweten. En nog steeds 

is het een ‘CB-tje’ (citroen brande-
wijn) vult Pietje met een schaterlach 
aan. Maar ze heeft nooit reden ge-
had tot klagen. Sterker nog, ze ge-
niet bekendheid in Vinkeveen als 
de vrouw die ongeveer 30 jaar vrij-
willigerswerk heeft verricht bij Ma-
ria Oord en Vinkenoord. Samen met 
Gert is ze nu nog wekelijks actief 
in de kaartclub met klaverjassen. 
Om het verstand scherp te houden 
wordt alle dagen een spelletje Rum-
mikub gespeeld.

Fietsen en varen
Gert geniet al meer dan 25 jaar van 
zijn pensioen. Hij is blij met Pietje 
en de vele jaren dat ze samen zijn. 
Ja, af en toe hebben ze wel eens 
last van wat ouderdomsklachten 

maar dat neemt niet weg dat ze nog 
steeds op een prettige manier zelf-
standig kunnen wonen. Mede dank-
zij met name de dochter en ande-
re familieleden die vaak een hand-
je komen helpen als ‘mantelzorger’ 
en om het ouderpaar ergens naar-
toe te brengen en weer op te halen. 
“Toen we nog jong en energiek wa-
ren fi etsten we veel. We gingen zelfs 
op de fi ets naar ons vakantieadres 
op de Veluwe. Daar stond een cara-
van van een kennis waar we moch-
ten logeren. Maar we hebben ook 
veel wandeltochten gemaakt en niet 
te vergeten met een boot gevaren 
op de Vinkeveense plassen met de 
kinderen en de familie. Met elkaar 
hebben we het altijd goed kunnen 
vinden en dat is nu nog zo. We had-

den een vast stekkie aan de ‘Zand-
dijk’, nu het zandeiland bij Klinkha-
mer. Dat was altijd dolle pret en we 
hebben heel wat afgelachen,” ver-
telt Gert. Trots is het echtpaar op de 
brieven met felicitaties van Koning 
Willem Alexander en de brief van 
de Commissaris van de Koning. De 
gemeente stuurde een fraai bloem-
stukje en burgemeester Maarten 
Divendal is naar verluid traditiege-
trouw bij het echtpaar op bezoek 
geweest om zijn persoonlijke felici-
taties over te brengen. De redactie 
van deze krant kon er op dat tijdstip 
niet bij zijn, zodat dit keer alleen het 
echtpaar bijgaande foto siert. Het 
bruiloftsfeestje wordt in kleine fami-
liekring nog gevierd op zondag 11 
januari komend jaar met een etentje 
in de Veensteker. De Nieuwe Meer-
bode feliciteert het bruidspaar als-
nog van harte met dit uitzonderlijke 
moment in hun leven en wenst hen 
nog vele jaren van gezelligheid met 
elkaar in een goede gezondheid toe! 
Gegeven de positieve instelling in 
het leven zal dit best lukken, toch?

Cliëntenraad wil Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis behouden
Regio - De afgelopen weken zijn de 
plannen voor een fusie tussen het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het 
St. Antonius in een stroomversnel-
ling gekomen. De verschillende ad-
viezen van raden van bestuur liggen 
ter bespreking voor. Eerder mocht 
het advies van de Cliëntenraad (CR) 
geen partij zijn in de onderhande-
lingen voor de totstandkoming van 
de fusie, maar vanwege een rech-
terlijke uitspraak is daar een posi-
tieve wending aan gegeven.
Anders dan het scenario van de 
Raad van Bestuur (RvB) heeft de 
Cliëntenraad van het ziekenhuis 
zelf een advies in de vorm van een 
scenario opgesteld, het zogenoem-
de ‘H-model’ (van Hofpoort); de te-
genhanger van het ‘G-model’ van de 
RvB. Inmiddels is toegezegd dat het 
zal worden meegenomen in de be-

sprekingen waarbij er vanuit gegaan 
wordt dat de zorg in de regio op een 
zelfde hoogwaardige manier ‘dicht-
bij’ blijvend zal worden verleend. 
Met nadruk wordt erop gewezen 
dat de CR niet als zodanig tegen de 
fusieplannen zijn. Uit de brede toe-
lichting in de vorm van een persbe-
richt die de Cliëntenraad recente-
lijk naar de media stuurde over haar 
advies met het oog op de beoogde 
fusie met het St. Antonius Zieken-
huis, hebben wij daaruit de belang-
rijkste zaken zoals die door CR ter 
bespreking worden ingebracht, voor 
u samengevat.

1. De kliniek in Woerden moet in 
grote lijnen in de huidige vorm blij-
ven bestaan. 2. Bij alle drie locaties 
(Woerden, Utrecht en Nieuwegein) 
blijft een spoedeisende hulp. 3. Ver-

loskunde is zowel in Nieuwegein als 
Woerden. 4. De St. Maartenskliniek 
(of een vervangende eenheid) blijft 
in Woerden actief. 5. Er is geen ver-
lies van marktaandeel (regio) in de 
zorg. Het scenario ‘H’ laat ook in fi -
nancieel opzicht een uitstekend re-
sultaat zien. Er zijn minder reorga-
nisatiekosten en die zijn boven-
dien een stuk lager dan bij ‘G’ net 
zoals de totale besparingen die bij 
‘H’ eveneens lager zijn. Besparingen 
kunnen onder meer worden bereikt 
door samenvoeging van ondersteu-
nende diensten, zoals administratie 
en HRM. Volgens de CR zijn ook de 
werkgelegenheidseffecten in haar 
scenario gunstiger, zeker voor de 
Woerdense locatie. Verder zou het 
bestuursmodel na de fusie zodanig 
moeten worden ingericht dat zowel 
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis als 

het St. Antonius Ziekenhuis eigen 
Raden van Bestuur en Raden van 
Toezicht behouden en samen onder 
een holding moeten vallen.

Conclusie
Volgens de CR levert het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis een goede kwali-
teit aan zorg waarbij het bovendien 
fi nancieel voldoet aan de gelden-
de bankeisen en een stevige veran-
kering heeft in de regio. Dit laatste 
uit zich o.a. in een sterke marktpo-
sitie en een reeks van goed functi-
onerende samenwerkingsverban-
den met alle andere relevante zorg-
verleners. Gegeven de huidige ont-
wikkelingen in de zorgsector is niet-
temin een nauwere samenwerking 
met een ander ziekenhuis gewenst 
en zelfs onontkoombaar, mits dit 
voor beide partijen maar vooral voor 
de zorgverlening in de regio tot een 
duidelijke meerwaarde leidt.

Alles afwegend concludeert de CR 
dat in scenario ‘G’ (van de RvB) de 
balans tussen de voor- en nadelen 
voor beide partijen zoek is. Anders 
gezegd, dat de belangen van het 
streekziekenhuis in Woerden en in 
het bijzonder die van de bewoners 
in de regio onvoldoende meewegen. 
Daarnaast wordt het merendeel van 
de zorgmedewerkers in een voor 
sommigen van hen volstrekt on-
wenselijk keurslijf gedwongen. Dat 
is de reden geweest voor het ont-
wikkelen van een alternatief scena-
rio door de CR, dus het ‘H-model’. 
Een en ander zal via een organi-
satorisch groeiproces van het hele 
concern moeten leiden tot een be-
ter resultaat dan de dwangmatige 
koers waarbij alles en iedereen zich 
moet wringen in het gekozen fu-
siemodel. Aldus citaten uit de om-
vangrijke toelichting van de Cliën-
tenraad. Wij houden u op de hoog-
te over de uitkomst van de fusiebe-
sprekingen.

had meegegeven. Allerlei overige 
instrumenten passeerden de revue, 
zoals blokfl uit, panfl uit, dwarsfl uit, 

saxofoon, basgitaar en piano. Als 
laatste onderdeel van de wervelen-
de voorstellingen werd het publiek 
gevraagd om welbekende kerstlied-
jes mee te zingen zoals ‘Let it Snow, 
Let it Snow!’ en ‘Jingle Bells’. Maai-
ke Delver een aanstormend presen-
tatietalent praatte de stukken met 
verve aan elkaar.

Kerstcircuit in De Eendracht
Mijdrecht - Op vrijdagmiddag is 
het bijna elke week raak op obs de 
Eendracht: de groepen in de bo-
venbouw gaan samen gezellig aan 
techniek werken, interessante expe-
rimenten doen of aan de hand van 
een bepaald thema knutselen.
Een aantal weken geleden werd be-
sloten tot een circuit waar de leer-
lingen konden intekenen op aller-
lei workshops kerst knutselen. Een 
van de workshops werd gegeven 
door Masja Mulder van ‘De Creatie-
ve Taart’ uit Mijdrecht. Onder haar 
leiding werden overheerlijke kerst 

koekjes gebakken die de ande-
re leerlingen van de school heerlijk 
mochten oppeuzelen terwijl ze ren-
dieren knutselden, kerstlichtjes en 
kerstkaarten maakten. Masja Mul-
der geeft vaker workshops op on-
ze school in het kader van Brede 
School activiteiten en heeft al veel 
leerlingen de fi jne kneepjes van het 
bakken geleerd.
Masja was overigens niet de eni-
ge ouder die de handen fl ink uit de 
mouwen stak...dankzij heel veel ou-
ders werd onze kerstknutselmiddag 
een groot succes!
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Welk duo wordt Uithoorns
Keezkampioen van 2015 

Twee jeugdkampioenen 
bij Atalante

Argon J20 maakt het 
zichzelf onnodig moeilijk 

Uithoorn - Team Samen Sterker wil, 
naast toerfietsen, ook in 2015 graag 
weer iets betekenen voor de lokale 
samenleving. Daarom organiseert het 
team in samenwerking met de Club 
van 100 van Legmeervogels op vrij-
dagavond 6 februari 2015 voor het 
derde achtereenvolgende jaar het 
open Keezkampioenschap van Uit-
hoorn voor koppels. Net als voor-
gaande jaren stelt voetbalvereniging 
Legmeervogels haar clubhuis aan de 
Randhoornweg hiervoor weer gratis 
beschikbaar. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan activiteiten voor 
cliënten van Dagopvang de Nostalgie 
in de Amstelhoek.

Sfeer
In 2014 won team Bertus (met Robin 
Spaargaren en Bert Braam) de titel. 
Welk duo gaat er in 2015 met de eer-
ste prijs vandoor? Op 6 februari zal 
dat duidelijk worden. Natuurlijk gaan 
de deelnemers voor de winst, maar 
daarnaast staat dit evenement voor-
al ook in het teken van een avond ou-
derwetse gezelligheid voor jong en 
oud. Het toernooi in de kantine van 
Legmeervogels begint om 19.30 uur. 
Net als voorgaande jaren er wordt ge-
speeld in teams van twee personen. 
Ben je echter alleen, dan is dat geen 
probleem. Je kunt je gewoon opgeven 
en de organisatie zal vervolgens een 
speler aan je koppelen. De inschrij-
ving voor het toernooi is inmiddels 
geopend en sluit op zondag 1 februa-
ri om 0.00 uur, of eerder, als het maxi-
male aantal deelnemers is bereikt.

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij alle leden van Team Samen Ster-
ker en in de kantine bij Legmeervo-
gels. Het formulier is bovendien te 
downloaden op de facebookpagina 
van Team Samen Sterker. Een der-
de mogelijkheid is het sturen van 
een e-mail sturen naar mark_laker-
veld@hotmail.com. Je ontvangt dan 
het inschrijfformulier per mail. Vul 
in alle gevallen het formulier vol-
ledig in, doe het inschrijfgeld erbij 
en lever het daarna in bij één van 
de adressen die op het inschrijffor-
mulier staan aangegeven. Aanslui-
tend ontvang je per e-mail het wed-
strijdreglement. Het inschrijfgeld be-
draagt, net als vorig jaar, 20 euro 
per team (of 10 euro per persoon). 
Er komen op dit moment al veel in-
schrijvingen binnen. De belangstel-
ling is dus erg groot. De organisa-
tie verwacht zelfs dat het maxima-
le aantal deelnemers wel eens vóór 
de sluitingsdatum bereikt zou kun-
nen worden. Schrijf dus snel in, want 
vol is vol. De hele opbrengst van deze 
avond gaat naar Dagopvang de Nos-
talgie en wordt aangewend voor de 
aanschaf van een hometrainer voor 
de cliënten van deze dagopvang. Dat 
zijn mensen met dementie en een-
zame ouderen. Daarnaast willen we 
het voor deze groep mensen moge-
lijk maken om met hun begeleiders 
een midweek met vakantie te gaan. 
Wil je meer weten over de Nostal-
gie? Bezoek dan hun website op  
www.dagopvangdenostalgie.nl.

Vinkeveen - De aspiranten van 
volleybal vereniging Atalante heb-
ben ontzettend goed gescoord in de 
eerste helft  van seizoen 2014-2015.  
Het meisjes  A jeugdteam heeft een 
hele spannende competitie ach-
ter de rug waarbij 4 teams inclusief 
Atalante kans maakten op het kam-
pioenschap. Lange tijd stonden zo-
wel Almere en Vinkeveen gedeeld 
eerste, maar een verliespartij tegen 
Oberon uit Weesp deed de meiden 
de das om. Desondanks een mooie 
tweede plek. 
Bij de Jongen B was het ook span-
nend. Het was al vrij snel duidelijk 
dat de strijd tussen Keizer Otto uit 
Bussum en Atalante uit Vinkeveen 
zou gaan. Op het end stonden twee 
confrontaties tussen beide teams op 
het programma waarbij Keizer Otto 
middels een winst en een gelijk spel 
met de meeste punten er vandoor 
ging en dus de eerste plek bemach-
tigde. Maar ook hier een mooie 2e 
plek voor Atalante.
Dan de Meisjes C jeugd. Het eer-

ste team (MC1), een vrij jong team, 
draaide erg goed mee in de 1e klas-
se. Al twee wedstrijden voor het end 
was al duidelijk dat zij niet meer in-
gehaald konden worden en waren 
in verhouding al vrij vroeg periode 
kampioen. Een hele mooie prestatie! 
Het tweede meisjes C team kwam 
uit in de 2e klasse. Ook zij gooiden 
hoge ogen. Lange tijd waren zij titel-
kandidaat. Op het end lieten zij wat 
puntjes liggen waardoor zij net ach-
ter Nederhorst tweede zijn gewor-
den. Maar ook hier een hele mooie 
2e plek!
Dan een mixed team wat uit komt in 
de Jongens C poule. Een pittige op-
gave daar het team grotendeels erg 
jong is, net van de mini’s af is geko-
men en ook voor de helft bestaat uit 
meisjes in een jongenscompetitie. 
Maar zij deden het hartstikke goed, 
ze wonnen verrassend wedstrijd na 
wedstrijd met een hele mooie eer-
ste plek als eindresultaat! Dit is de 
tweede periode kampioen bij de 
jeugdafdeling van Atalante.

Mijdrecht - Het in de Rayon 1e 
klasse spelende J20 team van Argon 
Basketball speelde afgelopen zater-
dag een thuiswedstrijd tegen het 
U22 team van Bouncers uit Gouda. 
Simpel werd het niet want de jon-
gens van Argon maakte het zich-
zelf onnodig moeilijk door romme-
lig spel, slechte passes en weinig 
overtuigende rebounds. De bezoe-
kers uit Gouda daarentegen zorgde 
er, ondanks hun lengtetekort, voor 
dat ze middels een fanatieke verde-
diging en overtuiging in de rebound 
stevig partij boden en ook duidelijk 
wilden winnen. In het eerste kwart 
werd een slechte start van Argon 
knap gecorrigeerd en na een vrijwel 
gelijk opgaand tweede kwart, afge-
sloten met een knappe “buzzer-be-
ater” van topscorer Dennis Tolboom, 
stond er een kleine voorsprong op 
het scorebord.

Om te overwinnen moest Argon na 
de rust dan ook anders gaan spelen. 

Mede door een drietal mooie scores 
van Tom de Vries werd het verschil 
steeds groter. Door een aantal be-
nutte strafworpen kropen de bezoe-
kers uit Gouda echter weer terug. 
Hierdoor werden de laatste minuten 
van de wedstrijd een spannende en 
zenuwslopende fase. Zeker toen de 
Bouncers met nog vijf minuten spe-
len op een 58-57 voorsprong kwa-
men en vlak daarna de helaas af-
scheid nemende en hard werkende 
aanvoerder Felice Mascini helaas 
met vijf persoonlijke fouten de wed-
strijd moest verlaten. Gelukkig zorg-
de de goed spelende “man-of-the-
match” Quinten Limburg met een 
aantal steals en benutte stafworpen 
dat de jonge Argonauten toch een 
68-63 overwinning konden noteren. 
Door wederom goed samenspel en 
een aantal knappe individuele ac-
ties kon het team deze laatste rom-
melige overwinning van 2014 én de 
laatste wedstrijd van captain Felice 
Mascini uitbundig vieren.

Paul Schuurman terug in 
de driebandentop

De Vinken A1 tankt 
vertrouwen 

De Ronde Venen - De mooiste 
spelsoort in de biljartsport is wel het 
driebanden. Dick Jaspers is daar 
momenteel nog een voorbeeld van 
maar in het verleden was Raymond 
Ceulemans wel de meest bekende. 
Bij de Springbok in De Hoef wordt 
deze discipline nog veelvuldig ge-
speeld en er speelt momenteel zelfs 
een team voor de bond in het dis-
trict veenrijn. Afgelopen weekend 
waren De Ronde Venentoppers aan 
de tafel om het persoonlijk kampi-
oenschap 2014-2015 van Biljartfe-
deratie De Ronde Venen. De deel-
nemers bestonden uit regionaal be-
kende namen te weten: Bert Loog-
man, Paul Schuurman, Theo Valen-
tijn, Bert Dijkshoorn, Henk Doorne-
kamp, Gij Rijneveld, John Vrielink en 
Paul Huzemeijer.
Vrijdagavond ging de kop er af en 
speelde iedere finalist 2 wedstrijden. 
Paul Schuurman en Henk Doorne-
kamp boekten 2x een volle winst en 
kwamen op 4 punten.
Voor de zaterdag stonden 3 wed-
strijden op het programma. John 
Vrielink en Theo Valentijn wisten de-

ze dag het beste te benutten. Zon-
dag om 11.00 uur werd de laatste 
speeldag door Aria Dolmans en Lu-
cia Burger ingeluid. Alle wedstrij-
den verliepen vlotjes en er was een 
sportieve ontspannen sfeer. Na de 
eerste ronde kwamen Paul Schuur-
man, John Vrielink, Theo Valentijn 
en Gijs Rijneveld gebroederlijk op 
8 wedstrijdpunten uit. Met de fina-
leronde in het vooruitzicht kon het 
nog alle kanten op en zou uiteinde-
lijk het moyenneprocent de door-
slag moeten geven. Theo kwam uit 
tegen John Vrielink en moest afha-
ken zodat John op 10 punten uit-
kwam. Gijs Rijneveld kreeg tegen 
Bert Dijkshoorn de zenuwen niet 
onder bedwang en moest eveneens 
afhaken. Paul Schuurman en Bert 
Loogman kwamen als laatste te-
gen elkaar uit het werden voor Paul 
24 caramboles in 38 beurten terwijl 
Bert op 14 van de 31 te maken ca-
ramboles strandde.
Na enig rekenwerk was het verschil 
tussen John en Paul slechts 5.775 
% in het voordeel van Paul Schuur-
man, de nieuwe kampioen.

Vinkeveen - De junioren van het 
door het sportcentrum De Bron ge-
sponsorde De Vinken A1 hebben 
een lastige eerste helft van het zaal-
seizoen. Diverse wedstrijden ein-
digden in nipte verliezen en men 
moest telkens in de slotfase capi-
tuleren. Tegen mede rode lantaarn-
drager ZKC’31 A1 uit Zaandam liet 
De Vinken A1 echter weer eens zien 
dat het team nog steeds heel veel 
schade kan aanrichten bij tegen-
standers.
Door de absentie van coach Mar-
cel Sint Nicolaas keerde Kelvin 
Hoogeboom weer even terug langs 
de kant. Mede door zijn fanatisme 
en inzet aan de kant kon hij een 
aantal spelers het vertrouwen te-
ruggeven. De Vinken A1 startte in 
de aanval met Nele Pijnenburg, Do-
rien Verbruggen, Jerom Stokhof en 
Gideon Leeflang. Aan verdedigen-
de zijde begonnen Mila Kroon, Wies 
van Beek, Kevin van Vliet en Le-
vi Kroon. Het eerste aanvalsvak be-
gon furieus aan de wedstrijd. Gide-
on prikte zijn kansje erin en Jerom 
snelde langs zijn tegenstander 0-2. 
Desalniettemin keerde ZKC’31 bin-
nen luttele minuten de voorsprong 
door twee keer te scoren van af-
stand 2-2. Door middel van een vrije 
bal van Dorien en wederom een 
doorloopbal van Jerom probeerden 
de Vinkeveners de wedstrijd naar 
zich toe te trekken: 2-4. Youngster 
Levi maakte voor De Vinken het eer-
ste verschil met zijn afstandsschot 
2-5. Door een schot van een dame 
van ZKC’31 mocht de ploeg uit de 
Zaanstreek nog even geloof hou-
den 3-5. Door afstandsschoten van 
Mila en Jerom, een doorloopbal van 
Jerom en een verworven strafworp 
door Wies (afgemaakt door Kevin) 
werd de ruststand een elegante 3-9 
Vinkenvoorsprong.

Stukje aanstippen
In de rust werden de laatste tips 
gegeven. Ondanks de grote voor-
sprong werd er soms balverlies ge-
leden en dus kregen de spelers van 
De Vinken A1 de aanwijzing om af 
en toe het eigen aanvalsspel af te 
wisselen. Met de opdracht snel de 
korfzone te bezetten met afvang en 

aangeef ging De Vinken A1 het veld 
in. Dorien verzilverde haar tweede 
vrije bal direct na rust. ZKC’31 bleef 
strijdlustig door rommelen en vocht 
zich terug tot 6-10; daarna doofde 
de scoringskracht echter weer snel. 
Dit kwam vooral door de sterke een-
tegen-een verdediging van De Vin-
ken. Ook wonnen De Vinken cruci-
ale duels in de korfzone op inzet en 
motivatie. 
De tweede helft zou dan ook voor-
al eenzijdig speelbeeld geven. Jer-
om was keer op keer een plaag voor 
zijn tegenstander. In de eerste helft 
legde hij zijn tegenstander aan ban-
den door een doorloopbal te scoren, 
door de geboden ruimte in de twee-
de helft mocht hij zijn doelpunten-
totaal in deze wedstrijd opschroe-
ven naar 7. 
Ook Kevin en Dorien bleven rustig 
doorscoren. De Vinken A1 mocht 
bijna elke aanval acht doelpogin-
gen lossen. Tien minuten voor tijd 
kwamen invallers Fenne Claassen 
en Menno de Graaff in het veld voor 
de werklustige Gideon en Wies. De 
invallers van de B1 deden niet on-
der voor hun tegenstander en door 
goed overzicht van Levi mocht Fen-
ne haar invalbeurt bekronen met 
een doorloopbal 9-18. Door twee la-
te treffers in de slotfase van Levi en 
Jerom bereikte het team de twintig 
treffers. Bij de uitstekende uitslag 
van 9-20 was een gepast woord op 
zijn plaats; trots!

De verdere uitslag is als volgt:
Paul Schuurman 10 pnt. 0.710 moy. 117,411 %
John Vrielink 10 0.630 111.636
Theo Valentijn 8 0.623 103.974
Gijs Rijneveld 8 0.452 90.347
Henk Doornekamp 8 0.444 88.806
Paul Huzemeijer 4 0.539 107.767
Bert Dijkshoorn 4 0.434 86.777
Bert Loogman 4 0.633 79.634
Hoogste serie, 7 caramboles Bert Dijkshoorn
Kortste partij: 21 beurten, John Vrielink

De Vinken B1 deelt de punten
Vinkeveen - De Vinken B1 speelt dit 
zaalseizoen in de middenmoot. Er zijn 
een paar tegenstanders duidelijk een 
maatje te groot, maar er zijn ook ploe-
gen die een stukje minder zijn. Afge-
lopen zaterdag trof de ploeg, die ge-
sponsord wordt door Sport Medisch 
Centrum De Bron, een ploeg die op 
papier waarschijnlijk iets sterker zou 
zijn; SDO B1 uit Kamerik. 

Met deze wetenschap startte de for-
matie van Jasper van Peursem en Re-
becca Strubbe de wedstrijd. Met Dee-
na Dankelman, Luka van der Vliet, 
Dylan Bras en Timo Pronk in de aanval 
en Fenne Claassen, Shannon Pothui-
zen, Menno de Graaff en invaller Finn 
Kroon in de verdediging. In de eerste 
minuten werd al snel duidelijk waar-
om de ploeg uit Kamerik hoger op de 
ranglijst stond. Met een aantal lan-
ge dames en vier beweeglijke heren 
zette het De Vinken gelijk onder druk. 
De Vinken had niet alleen moeite met 
aanvallen (er werd te weinig bewogen 
en veel schoten waren te kort), maar 
ook bij het opbrengen van de bal van-
uit de verdediging naar de aanval had 
de thuisploeg het erg moeilijk en ver-
speelde het veel ballen. SDO maakte 
niet alleen minder fouten, maar was 
ook gewoon een stukje feller. Deson-
danks ging de score gedurende een 
groot gedeelte van de eerste helft ge-
lijk op. Tot aan 3-3 kon de thuisploeg 
bijblijven (doelpunten van Timo Pronk, 

2x en Menno de Graaff) maar in de 
laatste 10 minuten van de eerste helft 
drukte SDO het verschil in kwaliteit 
ook in doelpunten uit: 3-6. 

Gelijk op
In de tweede helft een ietwat meer ge-
lijk opgaande strijd. SDO speelde nog 
steeds wat makkelijker, maar De Vin-
ken bleef goed in het spoor, was iets 
feller en maakte vooral verdedigend 
een betere indruk. Na 10 minuten had 
de thuisploeg de aansluiting gevon-
den: 6-7 (doelpunten Deena Dankel-
man., Fenne Claassen en Timo Pronk). 
Er werden nog steeds teveel plaats-
fouten gemaakt, maar ook SDO deel-
de in de malaise. Gevolg: een romme-
lige wedstrijd die nog alle kanten op 
kon. Met David Leeflang op de plaats 
van Finn Kroon probeerden de Vinke-
veners in het laatste kwart de stand 
nog gelijk te trekken. En dat gebeur-
de dan ook: Luka van der Vliet nam 
die gelijkmaker voor haar rekening. In 
de laatste vijf minuten ontspon zich 
een spannende strijd. Beide ploegen 
kregen nog wat kansen om de wed-
strijd naar zich toe te trekken. Vlak 
voor tijd had De Vinken nog de groot-
ste kans, maar deze doorloopbal werd 
wel mooi genomen (één hand), maar 
daardoor misschien ook wel gemist. 
Desondanks mocht De Vinken B1 blij 
zijn met de 7-7 tegen een tegenstan-
der die niet alleen op papier, maar ook 
in de praktijk toch wel iets beter was. 



Biljarters bijna in winterstop

Atlantis 1 verzaakt opnieuw

Argon pakt volle winst in 
Woudenberg

Tweede Kerstdag Prijs-biljarten 

Goud en Brons voor GVM’79 

Bridgeclub ABC

De Ronde Venen - Volgende week 
wordt er nog een bekerweek afge-
werkt en dan breekt een korte win-
terstop, tot 5 januari 2015, voor de 
biljarters aan. De competitieleider(s) 
hebben dat ook dit seizoen weer 
keurig uitgerekend. Afgelopen week 
was de laatste week in de competi-
tie en dan ook nog alleen voor de 1e 
divisie. Voor beide divisies zijn na de-
ze week dan ook de winterkampioe-
nen bekend geworden. In de 1e divi-
sie staat de Merel/Heerenlux 3 aan 
de kop met daarachter de Spring-
bok 1 en de Merel/Heerenlux 1. Dat 
ziet er voor de Merel goed uit maar 
de hebben zij ook de langste adem? 
Bar Adelhof 2 en DIO staan te trap-
pelen om het gat naar de top te dich-
ten. Komen zij dichterbij? De tijd zal 
het leren en in 2015 zal er hoe dan 
ook een kampioen zijn. Onderaan 
blijft het ook altijd spannend. Wie 
ontloopt rechtstreekse degradatie 
en wie mag degradatie nog in de na-
competitie uitvechten? In de 2e divi-
sie staat Bar Adelhof 3 (het nieuwe/
oude team) aan kop met vlak daar-
achter een degradant van vorig sei-
zoen, Onze Vrijheid/de Biljartmakers. 
Beide teams hebben laten zien dat 
zij dit seizoen maar een doel hebben 
en dat is (terug) naar de 1e divisie 
en het liefst als kampioen. De goe-
de 3e is de Kromme Mijdrecht 1. Zij 
hebben wel een wedstrijd meer ge-

speeld dan de koplopers maar blij-
ven heel goed in het spoor. Ook in de 
2e divisie lijkt het dus een mooie 2e 
seizoenshelft te worden.

Mooi
Alle teams gaan er in de tweede sei-
zoenshelft wat moois van maken, 
daarvan ben ik overtuigd en eind 
april, als de kampioenen, degradan-
ten bekend zijn, pas dan zullen de 
keu’s weer voor even in het rek ge-
zet worden.
Hoe verliep de laatste competi-
tie week van 2014 en wie waren de 
spelers van de week van afgelopen 
week? De kortste partij was, voor 
de derde maal dit seizoen, met 150 
caramboles in 16 beurten, opnieuw 
een prooi voor John Vrielink. Ab Au-
gustin, de Kromme Mijdrecht 1, leg-
de de hoogste serie van de week, 9 
caramboles en 27,27%, op het groe-
ne laken.

Last but zeker not least, de 
uitslagen van afgelopen week:
de Kuiper/Stee Inn-Bar Adelhof 2, 5-4
Stieva Aalsmeer-de Merel/Heerenlux 1, 2-7
de Springbok 1-de Merel/Heerenlux 2, 7-2
de Schans Lutis ventilatietechniek-
de Merel/Heerenlux 3, 2-7
DIO-de Paddestoel 2, 2-
Vooruit gespeelde wedstrijd van 2015:
de Kromme Mijdrecht 2-
de Kromme Mijdrecht 1, 6-3 

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 alweer de derde uit-
wedstrijd van het binnenseizoen te-
gen Triaz in Amsterdam. Op het veld 
speelde Atlantis de allereerste wed-
strijd ook al tegen Triaz. Toen won At-
lantis na een goede wedstrijd met 15-
12. Maar de ploeg uit Mijdrecht heeft 
in het binnenseizoen haar draai eigen-
lijk nog niet weten te vinden, dus was 
het niet vanzelfsprekend dat de punten 
mee naar huis genomen zouden wor-
den. En dat gebeurde ook niet. Na op-
nieuw een teleurstellend zwakke wed-
strijd verloor Atlantis uiteindelijk met 
18-9. Vanaf het begin van het zaalsei-
zoen loopt het bij Atlantis al niet lek-
ker. Om het tij te keren heeft coach 
Hans van Dasler de opstelling enigs-
zins door elkaar gegooid sinds vorige 
week. Hoewel Atlantis ook vorige week 
niet de sterren van de hemel speelde, 
bracht vooral het laatste kwartier van 
die wedstrijd wel enige hoop. Daar-
om werd ervoor gekozen ook deze 

week weer in die gewijzigde opstelling 
te spelen. Het eerste kwartier van de 
wedstrijd ging het gelijk op tot aan 3-3, 
maar wat eigenlijk het hele seizoen al 
een probleem is gebeurde weer, At-
lantis verspeelde de wedstrijd door 
slordig aan te vallen en veel vroegtij-
dig balverlies te leiden. Hierdoor werd 
Triaz lekker in het zadel geholpen en 
kwam de score aan Amsterdamse kant 
steeds makkelijker. Atlantis kon hier 
maar weinig goede aanvallen tegen-
over stellen en zo kwam de ruststand 
op een voor de Amsterdammers zeer 
comfortabele 11-5. De tweede helft liet 
een vergelijkbaar beeld zien met de 
eerste helft. Het duurde een tijdje voor-
dat het eerste doelpunt viel en ook dit 
doelpunt viel aan Amsterdamse kant. 
Het door Rabobank gesponsorde At-
lantis kon geen vuist maken om in ie-
der geval nog iets van de wedstrijd te 
maken en Triaz kon lekker door blijven 
spelen. Hierdoor ging de wedstrijd uit-
eindelijk verloren met een afgetekende 
stand van 18-9 op het scorebord.

Mijdrecht - Argon had eigenlijk een 
gemakkelijke middag tegen concur-
rent Woudenberg. Na een snelle voor-
sprong, binnen vijf minuten, kreeg Ar-
gon de thuisploeg voor rust al met drie 
doelpunten op de knieen. In de tweede 
helft scoorde Argon nog eenmaal en 
liet het de thuisploeg nog bijna terug-
komen. Maar de tegenstander bleef 
op twee doelpunten steken. Door deze 
4-2 uitslag nestelde Argon zich stevi-
ger aan het hoofd van ranglijst. 

Snelle openingstreffer
Coach Patrick Loenen had deze mid-
dag een luxe probleem, nog niemand 
geschorst en iedereen was fit, daardoor 
was het erg dringen op de reservebank. 
Na vijf minuten kwam Argon op voor-
sprong, een pass door het midden be-
reikte de scherp staande Bas Pel die 
vervolgens de goede hoek uitzocht en 
doelman Schennink kansloos liet 0-1. 
Woudenberg werd daarna wel even 
gevaarlijk, na een vrije trap zag het er 
verdedigend een beetje rommelig uit 
bij Argon maar de bal werd uiteindelijk 
wel weggewerkt. Ook Hendriks deed 
nog een poging maar hij mikte te hoog. 
In het vervolg weer enkele goede mo-
gelijkheden voor Argon, een schot van 
Syrano Morrison werd geblokt en een 
vrije trap van Jasper Werkhoven stuiter-
de voorbij de tweede paal. 

Treffer
Woudenberg probeerde keer op keer 
de aansluitingstreffer te forceren, lin-
kervleugelspeler Tom de Greef maak-
te het de linkerflank van Argon knap 
moeilijk maar effectief was het al-
lemaal niet. De verdediging van Ar-
gon, met aan het hoofd Wilco Krimp 
gaf geen krimp en liet alleen Dirk de 
Greef een keer afdrukken maar doel-
man Romero Antonioli was deze mid-
dag zeer attent. Na een klein half uur 

was het de beurt aan Argon, een voor-
zet van Jasper Werkhoven werd door 
Jesse Stange met een omhaal tegen 
de paal geknald, maar in de rebound 
was Bas Pel wederom de defensie van 
Woudenberg te slim af 0-2. Vlak voor 
rust stelde Argon de zege eigenlijk al 
veilig, na een actie van Syrano Morri-
son kwam de bal in het doelgebied, na 
een scrimmage bleek de Ian van Otter-
loo de laatste die de bal het beslissen-
de tikje gaf 0-3. Rienzenbosch produ-
ceerde namens Woudenberg nog een 
zuiver laag schot maar Antonioli greep 
attent in.

Nog drie doelpunten
Argon ging de tweede helft weer op 
dezelfde voet verder, Morrison schoot 
rakelings voorlangs en Wilco Krimp 
kopte na een hoekschop in het zijnet. 
In dezelfde minuut liet Argon zich fop-
pen, een zeer snel genomen vrije trap 
werd naar rechts geplaatst waardoor 
Kevin Bakker vrije doortocht kreeg en 
vervolgens scoorde 1-3. Maar zes mi-
nuten later stond Jesse Stange aan de 
basis van de 1-4, zijn voorzet kwam bij 
Ian van Otterlo die vervolgens geen 
fout maakte. Morrison en Stange (ge-
blesseerd) moesten in die fase ver-
vangen worden, Riad Lilipaly en Ilias 
el Mazouji namen hun plaats in. Wou-
denberg gaf de moed nog steeds niet 
op en kwam menigmaal in het straf-
schopgebied van Argon terecht maar 
pas in minuut 89, de concentratie 
was inmiddels een beetje zoek bij Ar-
gon, mocht Kevin Bakker zijn tweede 
doelpunt aantekenen. Daarvoor werd 
doelman Romero Antonioli nog een 
paar flink op de proef gesteld maar hij 
bleef in die hectische fase knap over-
eind. Door deze uitslag is Argon win-
terkampioen geworden en pas in janu-
ari wordt de competitie weer vervolgd. 
Foto: sportinbeeld.com 

Vinkeveen - Op tweede kerstdag 
(26 december) 2014 is er prijs-bil-
jarten voor iedereen, zowel he-
ren als dames zijn van harte wel-
kom (geen kader en spelers boven 
5 moyenne) om fraaie prijzen in Ca-
fé de Merel te Vinkeveen Arkenpark 
43 telnr. 0297-263562 de aanvang is 
om 14.30uur komt op tijd s.v.p. De 
uitslagen van de onderlinge Merel/
Heerenlux competitie van de laatste 
week waren als volgt;

Peter de Graaf - Gerard Redegeld 3-0
Toon van Dijk - Jeroen van Rijn 1-3

 Arie van Vliet - Peter de Graaf 0-3
Evert Oudhof - Arie van Vliet 2-0
Eric Aarsman - Dorus v.d.Meer 3-0
Gijs Rijneveld - Hans Levy 3-0
Evert Oudhof - Dorus v.d.Meer 3 

In de totaal stand gaat Gijs Rijneveld 
stevig aan de leiding hoewel Gijs de 
laatste weken in een dipje zit is het 
kampioenschap nog ruim binnen de 
mogelijkheden voor Gijs. In janua-
ri 2015 start het befaamde zes bal-
len toernooi van biljartclub de merel 
datums en bijzonderheden volgen in 
deze krant .

Prima afsluiting CSW
Wilnis - CSW heeft het jaar prima 
afgesloten door thuis met 2-1 te 
winnen van Zeewolde en door het 
verlies van de andere concurrenten 
kwam de ploeg van trainer Dennis 
Sluijk op de tweede plaats terecht.
Het was een moeizame wedstrijd 
voor CSW mede ook door het feit 
dat Zeewolde veel strijd leverde en 
vaak de baas was bij het winnen van 
de tweede bal. Zeewolde ging volop 
mee in de strijd en dat leverde een 
aardig duel op waarbij er nog geen 
echt grote kansen ontstonden in de 
beginfase. Het eerste gevaar kwam 
van CSW toen Jay Klaas Wijngaar-
den de bal laag voortrok maar goed 
verdedigingswerk voorkwam een 
voorsprong voor CSW. Zeewolde 
kwam een paar keer gevaarlijk door 
via de flanken maar vooralsnog ook 
zonder resultaat. CSW kreeg nog 
een prima kans toen Sander Kunke-
ler de wegsprintende Vincent van 
Hellemondt bediende. Waar van 
Hellemondt misschien beter zelf had 
moeten schieten lag hij de bal af op 
Wijngaarden die net een teenlengte 
tekort kwam om te scoren.

Domper
 Na ruim een half uur spelen kreeg 
CSW een domper te verwerken. Een 
goede voorzet vanaf links werd bij 
de tweede paal knap binnenge-
kopt. Niet veel later leek de scha-
de nog erger te worden. Een tac-
kle op de rand zestien werd door 
scheidsrechter bestraft met een pe-
nalty. Doelman Jordy Wens voor-

kwam erger voor CSW en ranselde 
de bal keurig uit de hoek en hield 
zo zijn ploeg in de wedstrijd. Voor 
rust kreeg CSW nog een kans via 
van Hellemondt maar zijn schot was 
een prooi voor de doelman van Zee-
wolde. 

Na rust was het meteen CSW dat de 
touwtjes in handen nam en verbe-
ten op jacht ging naar de gelijkma-
ker. Heel veel balbezit voor CSW en 
de ploeg kreeg ook kansen. Bij een 
vrije trap verlengde Marciano Kas-
toredjo de bal met het hoofd maar 
deze ging voorlangs bij de tweede 
paal. Ook een voorzet van van Hel-
lemondt kon net niet worden verzil-
verd door Wijngaarden. Een kwar-
tier na rust kwam CSW toch op de 
verdiende gelijkmaker. Van Helle-
mondt gaf de bal af op de geheel 
vrijstaande Wijngaarden die vervol-
gens de bal voor het intikken had. 
Zeewolde kwam er amper meer uit 
en kon in de tweede helft nauwe-
lijks meer een gevaar vormen voor 
het doel van CSW. Twintig minuten 
voor tijd kwam CSW op voorsprong. 
Wijngaarden verzond een prachtige 
dieptebal op de lopende Bram Bo-
de. Bode zag dat de doelman uit-
kwam, bleef heel kalm, en tikte be-
heerst binnen. CSW probeerde de 
stand nog verder uit te breiden maar 
was net niet zorgvuldig genoeg bij 
de laatste bal. CSW kwam zelf ook 
niet meer in gevaar en zodoende 
werd het jaar op een prima wijze af-
gesloten. 

Mijdrecht - Zaterdag 13 december 
vertrokken de meisjes van het plu-
suur met drie groepjes naar Abcou-
de voor de Tumblingbaan wedstrij-
den. Springen op een lange opblaas-
baan, dat is toch het leukste toestel 
van de club! De tumblingbaan wed-
strijden doe je samen in een groep-
je van maximaal 6 kinderen waarbij 
je allerlei verschillende zelf gekozen 
elementen doet. Je krijgt een groeps-
cijfer waarmee je kunt plaatsen voor 
een podium plek. GVM 2 met San-
dra Berger, Donia Asafiati, Melanie 
de Graaf en Emma van Dijk waren als 
eerste aan de beurt. Voor Sandra en 
Donia de allereerste keer dat ze mee-
deden aan deze wedstrijd. Ze hadden 
er zoveel zin in dat ze na elk element 
snel weer naar hun plaats renden. 
Met een glimlach op hun gezicht ein-
digden ze hun oefening met een keu-
rige presentatie. Trots liepen ze naar 
het podium voor de 5e plaats en na-
men de medaille in ontvangst. Daar-
na was het de beurt aan de jongsten 

van vandaag. GVM 1 met Anique 
Goudsmit, Danique van Ettinger, Isa-
bella Angulo Velez, Daantje Burger-
ding en Florine Hendriks streden mee 
in de categorie 6 t/m 8 jaar. Gelukkig 
waren de zenuwen van Danique al 
snel verdwenen toen ze aankwam in 
Abcoude en haar groepje zag. Trots 
waren we op Anique die heel goed 
wist hoe alles moest en haar groep-
je goed coachte. GVM 1 behaalden 
de derde prijs! Ten slotte mocht GVM 
3 met Merel Koek, Julie ten Haaf, Eva 
Oudman en Paris Koeleman hun kun-
sten vertonen. Een echte pluim krij-
gen zij! Ze wisten alle oefenstof uit 
hun hoofd. Alles was zo goed inge-
studeerd dat de leiding zelfs over-
bodig werd. Top gedaan! Ze haalden 
met maar liefst 6 punten verschil de 
gouden medaille! Onmisbaar was de 
hulp van onze assistenten Lisanne 
en Denise Helmer. Zij hebben samen 
met Wendy Blans de kinderen voor-
bereid op de wedstrijden maar ook 
begeleid op de wedstrijd. 

Regio - Op 11 december speelden 
we de 5e ronde van de tweede cyclus 
met twaalf paren in de A lijn. In de B 
lijn  waren we met een oneven aan-
tal daarom  was er in elke ronde voor 
één paar een stilzit , dat mocht   de 
ochtend niet bederven want een ex-
tra kopje koffie is niet verkeerd. On-
ze barvrijwilliger Henk die toch  maar 
weer elke week , door weer en wind,  
voor ons de koffie en thee verzorgd, 
vind het reuze gezellig. In een  kerst-
sfeer gehulde zaal werd er met veel 
genoegen gebridged. Hoe zullen we 
het er deze morgen weer vanaf bren-
gen? De zittinguitslag brengt aan 
het einde van de ochtend helder-
heid, te weten...In de A lijn  werden 

na drie keer niet  Ada en  Roelie  eer-
ste maar  Cinny en Hetty met  65,42 
%  Op de tweede plaats  Greet en Nel  
met 61,25 %  derde waren de man-
nen  Aja en John  met 58,33 % In de 
B lijn zijn als eerste geëindigd  Wies 
en Marthe met een mooie score van 
67,50 %  Tweede werden de dames  
Els  en  Alice  met 64,17 %  vorige 
week waren zij niet met 52,50 % maar 
met 62,50% derde geworden. Dit 
even voor alle duidelijkheid.... Op de 
derde plaats eindigde   Lenny  en Jan  
met  62,92 %  jullie zijn weer goed 
op dreef hoor!. Volgende week geen 
competitie ronde maar Kerstdrive, die 
we op een gezellige wijze houden in 
de,, Strooppot” in de Hoef.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 19 decem-
ber de laatste wedstrijd in 2014 
is er in Cafè de Merel Arkenpark 
MUR nr. 43 te Vinkeveen, tel. 0297-
263562, prijs-klaverjassen om fraaie 
prijzen. Het klaverjassen start om 
20.00 uur, zowel dames als heren 
welkom, aanwezig zijn om 19.45 uur 
voor de inschrijving. 
Er zullen vier rondesvan zestien gif-
fies gespeeld worden. Dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen.

De uitslag van de laatst gespeel-
de prijs-klaverjas avond was;
1 Cees Zaal met 7421 punten
2 Corry Verhaar met 7282 punten
3 Jan v.Kouwen met 7196 punten
4 Cock Meijer met 6743 punten
5 Gr. v. Scheppingen met 6690 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Ida Rass met 4786 punten.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2014/2015. Voor 2015 zijn de da-
tums 2,16 en 30 januari,13en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 
april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 3 
juli dit alles onder voorbehoud.

De Ronde Venen - Dinsdag bij 
de recreatiegymles liepen er heel 
veel pieten de Willisstee in. Ze gin-
gen oefenen om ook net zo goed te 
worden als Zwarte Piet. Twee “gym” 
pieten kwamen kijken of ze het alle-
maal wel goed deden. Als beloning 
kreeg iedereen wat lekkers mee 
naar huis. Ook op vrijdag morgen 
zouden er bij GV Veenland bij het 
peutergym uurtje een paar zwar-
te Pieten langs komen, maar om-
dat er een paar kindjes nog wel 
erg bang waren, heeft juf Mary ge-
zegd dat zij alleen even langs moch-
ten komen om wat in hun schoen-
tjes te doen. De kindjes hebben 
hun schoentje in de gang gezet, zo-
dat de Pieten ze goed konden vin-
den en dan zouden de peuters zelf 

wel alle Pieten kunsten proberen te 
doen voor het Pieten diploma , zon-
der de Pieten erbij, dat bestond uit: 
Op het dak klimmen, door schuin 
op het wandrek te klimmen met een 
touw, over de richel lopen( balk), op 
de trampoline springen om ook op 
het dak te kunnen komen, door een 
tunnel kruipen en over de hobbel 
baan te lopen zonder te vallen en 
glijden. 

Als zij dat allemaal gedaan hadden 
dan kregen zij een Pieten diploma 
als beloning en wat lekkers en een 
cadeautje in hun schoen. De Pieten 
hebben echt wel goed gezien dat 
de peuters het allemaal hebben ge-
daan, en misschien komen ze vol-
gend jaar zelf wel even langs. 

Zwarte Pietengym
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

College bezorgd over Openbaar 
Vervoersplannen van de provincie
De Ronde Venen - B en W maken 
zich zorgen over de manier waarop 
Utrecht het openbaar vervoer voor 
2016 wil aanbesteden. In een kriti-
sche brief schrijft het Rondeveen-
se college te vrezen dat de plannen 
van GS leiden tot een verslechtering 
van het openbaar vervoer in de ge-
meente.
De brief is een reactie op het Ont-
werp-Programma van Eisen Aan-
besteding Openbaar Vervoer van 
de provincie Utrecht. Dit program-
ma bevat de voorwaarden waaraan 

bedrijven moeten voldoen, willen ze 
in 2016 openbaar vervoer in Utrecht 
mogen verzorgen. B en W consta-
teren dat door dit voorlopige eisen-
pakket de kwaliteit van het open-
baar vervoer in De Ronde Venen in 
het gedrang komt. Ze dringen daar-
om aan op bijstelling van het Pro-
gramma van Eisen. Zo pleiten ze 
voor een rechtstreekse busverbin-
ding tussen Utrecht CS en Vinke-
veen en Mijdrecht. De huidige rou-
te per trein en bus via station Breu-
kelen kost de reizigers te veel tijd, 

meent het college. Ook vraagt het 
een betere afstemming met de aan-
besteding van het openbaar vervoer 
in het gebied Amstelland-Meerlan-
den. In De Ronde Venen rijden na-
melijk bussen uit twee vervoersre-
gio’s. Betere samenwerking tussen 
Utrecht en Amstelland-Meerlanden 
levert efficiëntere en voor de reizi-
ger betere verbindingen op. 

Laatste bus
De buslijn 120 (Utrecht CS – stati-
on Bijlmer-Arena) valt bij deze aan-

Staande v.l.n.r. Robert van Wijk (Univé Groene Hart), Rob van Dijk en Els te Velde namens De Kom en Ronald Meijer 
(Rabo Rijn en Veenstromen). Foto: Carolien Stroër.

Weer fijne ontmoetingsplek 
voor bewoners de Kom
Mijdrecht - Dankzij financiële bij-
dragen van Univé Groene Hart en 
Rabo Rijn en Veenstromen en de on-
dernemingsgeest van een groepje 
bewoners, beschikt De Kom – woon-
complex voor ouderen in Mijdrecht 
- weer over een modern uitgeruste 
ontmoetingsplek. Het is de bedoeling 
dat deze Komzaal een rol gaat spe-

len bij het voorkomen van het sociale 
isolement dat dreigde sinds de sloop 
van het verzorgingshuis Nieuw-
Avondlicht. Dit verzorgingshuis dien-
de als aanleunhuis voor de bewoners 
van De Kom. Het kabinet Rutte II be-
zuinigt onder andere op de zorg voor 
ouderen. Tal van verzorgingshuizen 
worden afgebroken. In veel gevallen 

werd er helaas eerst gesloopt en pas 
daarna nagedacht over de gevolgen 
van die sloop. En zo raakten overal 
in den lande bewoners van aanleun-
huizen de door het verzorgingshuis 
aangeboden faciliteiten kwijt. Zo ge-
beurde het ook in Mijdrecht waar je, 
zoals een van de initiatiefnemers za-
terdag zei “op dinsdagavond naar 

bed ging in het aanleunhuis, om de 
volgende ochtend wakker te worden 
in een doodgewone flat. En daar zit 
je dan, zonder het sociale contact 
dat je als oudere juist in deze tijd zo 
broodnodig hebt. ”

Zelf doen
Ondanks het feit dat staatssecreta-
ris Van Rijn, verantwoordelijk voor 
de hervorming van de ouderenzorg, 
in de tweede kamer heeft uitgespro-
ken dat in zo’n geval “gezocht moet 
worden naar een nieuwe oplossing”, 
liet de Zonnehuisgroep Amstelland 
na de bewoners van De Kom zulke 
vervangende faciliteiten op het ge-
bied van welzijn aan te bieden. Dit 
lieten bewoners van De Kom niet 
op zich zitten. Via de Beursvloer De 
Ronde Venen verkregen zij dank-
zij het Univé Steuntje-in-de-rug en 
het Rabo Dichtbij Fonds de finan-
ciële middelen die nodig waren om 
de Komzaal een metamorfose te la-
ten ondergaan. Er kan weer samen 
worden gegeten en, er is een lees-
tafel, een geluidsinstallatie, moderne 
apparatuur, er hangt Kunst aan de 
wand. “Met dit gulle gebaar hebben 
Rabo Rijn en Veenstromen en Univé 
Groene Hart aangetoond ware parti-
cipanten in de Mijdrechtse samenle-
ving te zijn”, aldus een van de initia-
tiefnemers. Afgelopen zaterdag werd 
de ruimte met een door Univé Groe-
ne Hart aangeboden lunch officieel 
in gebruik genomen.

besteding voor het eerst in de ver-
voersregio Utrecht. In verband met 
de bereikbaarheid van station Ab-
coude dringt het college erop aan 
dat deze lijn ‘integraal gehandhaafd’ 
blijft. Ook verzoekt het GS om her-
overweging van het tijdstip waarop 
de laatste bus uit Woerden vertrekt: 
19.00 uur. ‘Dit lijkt ons erg vroeg’, al-
dus B en W. Datzelfde geldt voor de 
laatste bus uit Utrecht, die volgens 
de voorlopige plannen om 22.00 uur 
vanaf Centraal Station wegrijdt. De 
bereikbaarheid van de kleine ker-
nen in De Ronde Venen zou ook be-
ter moeten. Het college vraagt de 
provincie het aantal buurtbussen 
te verdubbelen naar vier. Tenslotte 
roept het de provincie op om samen 
te werken aan een onderliggend 
netwerk van kleinschalig vervoer.

Onderzoek naar toekomst ‘Meijert’
Vervolg van de voorpagina.

Nu geldt dat de grondgebonden be-
stemming van de locatie gekoppeld 
is aan de maatschappelijke functie 
van ‘De Meijert’. 

Buurtoverstijgend
Als de gemeente toestaat dat die 
maatschappelijke functie wordt be-
eindigd en er woningbouw mag 
plaatsvinden, dan betekent dat 
een enorme waardestijging van de 
grond. Als voorschot daarop typeert 
het college het aanliggende park als 
verouderd en onveilig. Omdat het 
park in slechte staat verkeert, zou-
den ouderen en kinderen het park 
mijden. 

Het CDA vindt die argumenten niet 
overtuigend genoeg om zonder 
meer akkoord te gaan met woning-
bouw. Het college stelt dat er door 
herontwikkeling met woningbouw 
kansen zijn om de locatie een ‘buur-
toverstijgende uitstraling’ te geven. 

Bestemmingswijziging 
levert geld op
De achterliggende vraag is natuur-
lijk wie dan financieel gaat profite-
ren van die wijziging van het hui-
dige bestemmingsplan. Op verzoek 
van diverse raadsfracties zal het col-
lege nader onderzoek doen naar de 
mogelijkheden om de maatschap-
pelijke bestemming van de grond 
voor de toekomst te behouden. De 
fractie van het CDA heeft het col-
lege verzocht de raad te informeren 
over welke positie het college nu in-
neemt en met welke gesprekspart-
ners overleg wordt gevoerd en met 
welk doel. 

Openbare 
faillissementsverslagen
Er is, vooral bij het CDA, grote zorg 
over de inhoud van de faillisse-
mentsverslagen die de curator heeft 
uitgebracht. In die openbare stuk-
ken meldt de curator bezig te zijn 
met onderzoek naar ‘kennelijk on-
behoorlijk bestuur’ en mogelijk on-

Huisorkest Vos en Elia-
cantorij in viering Kerstnacht
Mijdrecht - Op kerstavond 24 de-
cember viert de Oud-Katholieke pa-
rochie H. Elia i.o. in een feestelijke 
eucharistieviering het hoogfeest van 
de geboorte van onze Heer Jezus 
Christus in de Veenhartkerk, Grut-
to 2a, Mijdrecht. Voorganger is oud-
katholiek emeritus- pastoor Wim de 
Boer.
De Elia-cantorij zingt, muzikale me-
dewerking door huisorkest Vos, 
aangevuld met Cintha Kooistra en 

Sander van Leeuwen, o.l.v. Ani-
ta Vos. Veel bekende kerstliederen 
zullen ten gehore worden gebracht 
zoals “Er is een roos ontsprongen”, 
“Stille nacht” “Joy to the World”. U 
wordt van harte uitgenodigd dit ge-
boortefeest mee te vieren en te zin-
gen. Na afloop heffen wij het glas 
en is er kerstbrood. De viering be-
gint om 20.00 uur, samenzang vanaf 
19.50 uur. De kerk is open om 19.30 
uur.

Harry van Scheppingen 
schenkt archiefrek
Mijdrecht - De kantoorunits in ge-
bouw Bozenhoven te Mijdrecht, 
voorheen de RaboBank, wordt door 
Harry van Scheppingen verhuurd. Er 
zijn reeds diverse ruimtes verhuurd 
waardoor hij de nog aanwezige in-
ventaris elders moet opslaan.
Mede daarom heeft hij onlangs een 
groot archiefrek geschonken aan de 
Historische Vereniging De Proos-
dijlanden, waardoor deze nu veer-
tien vierkante meter meer opslag-
ruimte heeft. De historische vereni-
ging is hem hiervoor uiteraard zeer 
erkentelijk. Onze bloeiende histori-
sche vereniging De Proosdijlanden 
heeft de ongekende luxe, dat nog-
al wat plaatsgenoten met historisch 
besef de moeite nemen om moge-

lijk interessant materiaal aan te bie-
den. Het documentatiecentrum van 
De Proosdijlanden bevindt zich in 
de Oudheidkamer van het Dorps-
huis De Boei, Kerklaan 32 te Vinke-
veen. Deze Oudheidkamer is elke 
maandag toegankelijk voor een ie-
der die geïnteresseerd is in de regi-
onale historie. Vele honderden boe-
ken, tijdschriften, foto’s en andere 
publicaties zijn hier in te zien.
Naast al deze schriftelijke publica-
ties heeft de vereniging de beschik-
king over het nodige archeologische 
materiaal. Opgegraven of gevonden 
in of nabij onze dorpen. Dit mate-
riaal kan binnenkort nog overzich-
telijker opgeborgen worden in de 
Oudheidkamer. 

geoorloofd handelen bij de verkoop 
van goederen, voordat het faillisse-
ment werd uitgesproken. Zij heeft 
naar aanleiding daarvan gisteren 
vragen gesteld aan het college.
Het CDA vindt dat bij de gemeen-
telijke plannen nadruk moet liggen 
op het behoud van een maatschap-
pelijke functie. De ontstane situa-
tie rechtvaardigt nieuw onderzoek 
daarnaar. Het college roept uitdruk-
kelijk iedereen op, die plannen heeft 
voor de locatie om die ideeën met 
het college te delen. De evangeli-
sche gemeente ‘Leef!’ heeft kenbaar 
gemaakt onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden die het pand biedt.

De Vragen
Hieronder leest u de vragen die het 
CDA heeft gesteld: “Op 3 decem-
ber jl. is in de commissie Ruimtelijke 
Zaken informatie uitgewisseld over 
de situatie m.b.t. de (eventuele) ge-
volgen van het faillissement van ‘De 
Meijert Exploitatie B.V.’ Namens het 
college werd toen aangegeven dat 

er rekening wordt gehouden met de 
mogelijke consequenties daarvan in 
relatie tot de toekomstige bestem-
ming van het perceel waarop ‘De 
Meijert’ is gevestigd. In dat kader is 
in de informatienota ook aandacht 
besteed aan de omliggende ruim-
te. Graag verneemt het CDA van uw 
college of en in hoeverre de bevin-
dingen van de curator, zoals aan-
gegeven in de nu reeds beschik-
bare verslagen, direct dan wel indi-
rect van invloed zijn op uw positi-
onering in het huidige en toekom-
stige overleg met de eigenaar van 
‘De Meijert’ (en mogelijk andere be-
trokkenen) inzake de voorbereiding 
van een (eventuele) bestemmings-
wijziging van de locatie in de nabije 
toekomst en het onderzoek naar 
het behoud van de maatschappelij-
ke functie die nu van toepassing is. 
Daarbij verwijst het CDA in het bij-
zonder naar de lopende onderzoe-
ken van de curator m.b.t. kennelijk 
onbehoorlijk bestuur en paulianeus 
handelen, zoals vermeld in de open-
baar beschikbare stukken, die ook 
u ongetwijfeld kent.” Was getekend 
Jan Rouwenhorst, CDA fractie.

Kinder EHBO bij Camillus
Regio - Werden er vorige week 
meerdere zwaargewonden verbon-
den bij EHBO vereniging Camillus, 
deze week ging het over EHBO bij 
kinderen. Een kraaltje in neus of 
oor, tand door de lip of een afge-
broken (melk-)tand, schaafwond-
jes met straatvuil of gebeten door 
een vriendje (want dat doen kinde-
ren wel eens). Van de trap vallen, 
een slokje chloor drinken…, hieltje 
tussen de spaken (want jasbescher-
mers zitten niet altijd op de fiets), 
hete thee over je kind (want je lette 
even niet op). Wat je tegenwoordig 
steeds meer hoort is dat een kind 
een knoopcel-batterijtje in de mond 
heeft gestopt en doorgeslikt… Dit is 
levensgevaarlijk! Direct arts waar-
schuwen! Kijk op internet het film-
pje over een dergelijk batterijtje dat 
in een knakworstje is gestopt, en zie 
wat er gebeurt...
Deze dingen gebeuren vaker dan je 
denkt! Ook al let je goed op, in een 
oogwenk kan het misgaan.

Een EHBO’er weet wat hij dan moet 
doen, en wat je beter niet kunt doen.
Altijd al eens EHBO willen leren? 
Voorjaar 2015 wordt er weer een be-
ginnerscursus EHBO georganiseerd 
door Camillus.
Bij voldoende belangstelling kan 
in overleg de cursus op andere tij-
den/dagen gegeven worden. De 
cursus bestaat uit 12 lessen op de 
maandagavond in Wijkcentrum het 
Buurtnest Uithoorn. Je leert hoe te 
handelen als iemand op welke ma-
nier dan ook gewond raakt, of als 
iemand een hartaanval krijgt, zich 
verslikt, etc. Na een cursus weet 
je wat je kunt doen en wat je be-
ter niet kunt doen in geval van nood. 
Je staat zeker weten steviger in je 
schoenen!
Let op: de website geeft meer in-
formatie maar het contact for-
mulier werkt nog niet naar beho-
ren. Aanmelden dus niet via de 
website maar via dit mailadres:  
info@ehbo-camillus.nl

Aikidostage met Léo Tamaki geslaagd!
Regio - Vorige week was Léo Ta-
maki sensei uit Parijs weer in Ne-
derland om een Aikidostage te ver-
zorgen in Amsterdam en Mijdrecht. 
Dennis Vorster, leraar van Aishinkai 
Aikido, volgt de Aikidostages van 
Léo Tamaki sinds 2011 en hij was 
erg trots om hem op vrijdag 12 de-
cember voor de 2e keer in Mijdrecht 
te mogen ontvangen voor een Aiki-
dotraining in de dojo van WL Com-

batics. Léo zette weer een mooie in-
spirerende training neer, die werd 
bijgewoond door mensen uit Frank-
rijk, België en uit heel Nederland, 
van Groningen tot Nijmegen. De an-
dere dagen was Léo te gast in Am-
sterdam. 
Een groep van Aishinkai uit 
Mijdrecht heeft óók die trainingen 
gevolgd. Al met al een intensieve, 
leerzame en leuke Aikidostage!

Kennismaken
Aishinkai Aikido zal, naast de ge-
bruikelijke training in de dojo van 
WL Combatics in Mijdrecht, van-
af donderdag 15 januari 2015 óók 
een wekelijkse Aikidotraining in Uit-
hoorn aanbieden. Locatie voor deze 
nieuwe lestijd is de dojo van sport-
school Plux, wekelijks op donder-
dagavond van 20.15-21.45 uur. De-
ze eerste Aikidotraining in Uithoorn 

is een kennismakers / demonstra-
tieles. Als je wil weten of Aikido 
iets voor jou is, dan ben je van har-
te welkom om zelf op de mat ken-
nis te maken met enkele Aikido-
principes en technieken. Je kan met 
een t-shirt en joggingbroek mee-
doen en er zijn geen kosten aan de-
ze 1e kennismakersles verbonden. 
De Aikidotrainingen worden ver-
zorgd door Dennis Vorster, gedi-
plomeerd rijkserkend Aikidoleraar. 
Neem voor aanmelding of infor-
matie gerust contact op met Den-
nis. Mail : dennis@aishinkai-aikido.
nl Tel: 06-26 020 986. Of bezoek de 
website www.aishinkai-aikido.nl of 
facebookpagina!

Aikido
Aikido is een Japanse krijgskunst 
waarin men leert om op soepe-
le en ontspannen wijze de kracht 
en energie van de aanvaller te ge-
bruiken om een techniek uit te voe-
ren. Aikido bestaat uit veel verschil-
lende technieken, worpen en klem-
men, gewapend en ongewapend. 
Er wordt afwisselend met één of 
meer aanvallers geoefend en er is 
geen sprake van competitie tijdens 
de training. Rol- en valoefeningen 
en ademhalingsoefeningen zijn een 
vast onderdeel van iedere training. 
Regelmatige training draagt eraan 
bij dat men zich fysiek en mentaal 
fit en weerbaar voelt en bovenal : 
Aikido is fun!

Nieuw politiebureau op 
Bozenhoven 76 geopend
Mijdrecht - De politie is maandag 
jl. verhuisd naar het ‘nieuwe’ bureau 
gevestigd aan Bozenhoven 76 in 
Mijdrecht. De verhuizing op maan-
dag kan leiden tot een beperktere 
mogelijkheid om in persoon aangif-
te te doen en voor het voeren van 
persoonlijke gesprekken. De mede-
werkers van Intake en Service doen 
er alles aan om de overlast tot een 
minimum te beperken. Vanaf gis-
teren, dinsdag 16 december, is de 
dienstverlening aan de bezoekers 
weer optimaal. De verhuizing naar 
het ‘nieuwe’ bureau is niet van in-
vloed op de beschikbaarheid en be-
reikbaarheid van de politie. Die blijft 
24 uur per dag, zeven dagen in de 
week, gegarandeerd!
De telefoonnummers waarop de po-
litie is te bereiken, veranderen niet. 
Ook de openingstijden van het po-
litiebureau in Mijdrecht blijven on-
gewijzigd. U belt 1-1-2 als u met 
spoed politie nodig hebt, u een mis-

drijf ziet gebeuren of als u wordt ge-
confronteerd met een dader. U belt 
ook 1-1-2 voor het melden van een 
verdachte situatie. Dat is als u iets 
ongewoons ziet in uw straat/wijk, 
bijvoorbeeld als u ziet dat iemand 
opvallend veel belangstelling heeft 
voor een geparkeerde auto of een 
woning.

U belt 0900-8844 voor informatie 
en advies over politiezaken, het ma-
ken van een afspraak om aangifte te 
doen, bij aanhoudende overlast, een 
woning- en/ of inbraak in een au-
to zonder spoor van een dader. Ook 
voor het maken van een afspraak 
met de wijkagent belt u 0900-8844.
De openingstijden zijn maandag van 
11.30 uur tot 20.00 uur; dinsdag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Het bezoekadres: Bozenhoven 76 
Mijdrecht.
Het postadres: Politie, Postbus 1038, 
3600 BA Maarssen.
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Hertha F3 laat zien wat 
ze in huis heeft
Vinkeveen - Na weer een enthou-
siaste trainingsweek door de jon-
gens van de F3 en de trainers, was 
het zaterdag 13 december tijd voor 
een bekerwedstrijd. Rond 9.00 uur 
klonk het fluitsignaal en mocht 
Wasmeer de wedstrijd beginnen. 
Hertha wist de bal al snel over te 
nemen. En speelde erg goed, zo-
wel in balbezit als balverlies was de 
ploeg steeds de tegenstander de 
baas. Ze lieten zien waarop de af-
gelopen week getraind was. Door 
goed samenspel maakte Julian er 
na 5 minuten 1-0 van. De Vinkeve-
ners groeiden door in de wedstrijd. 
Ze wisten elkaar te vinden met de 
bal. Mooie passes over en weer en 
als de tegenstander aan de bal was, 
dan hadden de jonge Herthanen het 
leder weer snel in bezit. Na 9 minu-
ten joeg Kièro goed door op zijn te-

genstander, hij speelde de bal op 
aanvoerder Mats, die met een beke-
ken schuiver de stand naar 2-0 tilde. 
Daarna was het alleen Hertha wat 
de klok sloeg, via prachtige aanval-
len werden steeds weer kansen af-
gedwongen. Julian maakt er voor de 
rust nog 3-0 en 4-0 van. Met een 
stand van (4-0) gingen ze de rust 
in. Ook na rust heerste Hertha op 
het veld en al snel maakte Kick 5-0 
met een goed schot.Daarna bleef 
Hertha kansen creëren maar was 
de scherpte een beetje weg. De te-
genstander kreeg wat meer grip en 
scoorde nog 3 keer.Echter de over-
winning kwam geen moment in ge-
vaar voor de jonge Vinkeveners. 
De volgende bekerronde is bereikt. 
Op het veld was het enthousiasme 
groot voor zowel de jonge talenten, 
als de coaches. 

Advisor tekent voor hoofdsponsor 
van IJsclub Nooit Gedacht
Mijdrecht - Tijdens een bijeen-
komst op het kantoor van Advisor 
aan de Rendementsweg heeft Advi-
sor ICT Solutions zich voor 5 jaar als 
hoofdsponsor verbonden aan IJs-
club Nooit Gedacht (IJNG). Op de 
170 trainingsjacks van de Schaats-
trainingsgroep en de Toerschaats-
groep zal op korte termijn het logo 
van Advisor worden getoond. Advi-
sor ICT Solutions heeft meteen de 
gelegenheid te baat genomen om 
met ingang van dit hoofdsponsor-
schap haar nieuwe logo te presen-
teren. IJNG is een ijsclub die zich 
sinds de oprichting in 1917 heeft 
ontwikkeld als een vereniging met 
enkel een natuurijsbaan tot een ijs-
club waarbij schaatsliefhebbers van 
6 tot 86 jaar, zowel jeugd als seni-
oren of mensen met een beperking 
terecht kunnen voor training en on-
wikkeling van hun schaatstech-
niek. Naast activiteiten voor haar ei-

gen leden heeft de IJNG de afgelo-
pen vijf jaar het schoolschaatsen op 
de ijsbaan op het Haitsmaplein voor 
meer dan 2000 basisschool leerlin-
gen georganiseerd.
Hoewel de wedstrijdtak van de ijs-
club een belangrijke plaats in-
neemt zijn ook de recreatieve as-
pecten van de ijsclub van groot be-
lang. Juist de diversiteit van de mo-
gelijkheden binnen IJNG sluit aan 
op het vitaliteitsprogramma dat Ad-
visor heeft ingericht voor haar per-
soneel en klanten. Met deze over-
eenkomst verplicht IJNG zich o.a. 
om ten behoeve van dit vitaliteits-
programma elk jaar een schaatscli-
nic te verzorgen. Het sponsorcon-
tract werd getekend door de heer 
N.van Engen, Finance Manager Ad-
visor en de heer L. Wolvers, voor-
zitter van de IJsclub Nooit Gedacht 
onder het nieuwe logo van Advisor 
ICT Solutions.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

De Vinken wint soepporter-actie
Vinkeveen - Afgelopen maandag 
werden Frans-Karel de Rooij en Toos 
Fokker, respectievelijk voorzitter en 
penningmeester van korfbalvereni-
ging De Vinken uit Vinkeveen ver-
rast door voedingsmiddelenleveran-
cier Struik en sponsor Jumbo Vin-
keveen. Met een cheque van maar 
liefst 5000,-., te gebruiken voor een 
metamorphose van het clubgebouw. 
“Afgelopen voorjaar hebben wij een 
‘Ik ben soepporter-actie’ georgani-
seerd. Een leuke en succesvolle ac-
tie waarbij verenigingen uit het ge-
hele land konden sparen voor soep-
kommen met hun eigen logo. Daar-
naast was er een actie waarbij de 
vereniging zoveel mogelijk etiket-
ten van de verorberde soep moest 
opsturen. Eén van de ruim honderd 
deelnemende verenigingen was 
De Vinken. En niet zonder succes.” 
vertellen Iris van den Berg en Eri-
ca Hahn. “Uiteindelijk bleek De Vin-

ken de meeste soep per clublid ver-
kocht te hebben en daarom zijn we 
hier.” “Het mooie is dat De Vinken 
deze prijs goed kan gebruiken,” vult 
sponsor Vincent Schuijt aan. “Zij zijn 
vorig jaar begonnen met de verbou-
wing van de kantine en doen dat in 
verschillende fases. Na de verbou-
wing van twee kleedkamers en een 
schilderbeurt van de kantine, wil-
len ze nu nieuw meubilair en dan 
komt deze prijs natuurlijk goed van 
pas. Wij weten dat De Vinken deze 
prijs goed kan gebruiken en dat er 
nu een nog mooier clubhuis komt.” 
Na de officiele overhandiging ver-
tokken de hoofdrolspelers nog even 
naar de Boei om het mooie nieuws 
aan een aantal jeugdleden te vertel-
len. Zij werden tijdens hun training 
aangenaam verrast en aan het ge-
luid te horen toen zij het nieuws ver-
namen, bleek wel hoe blij de vereni-
ging is met de gewonnen prijs. 

Mooie eerste plaats voor 
hiphop demo team 
Regio - Afgelopen zaterdag heeft 
het demo team SUPREMACY de 1e 
plek weten te behalen, bij The Block 
in Utrecht. Dit is een populaire hip-
hop wedstrijd waar de 8 meiden hun 
allereerste wedstrijd hebben ge-
danst. Het team traint nu slechts 8 
weken samen onder leiding van An-
dreas. Andreas is zelf wereldkampi-
oen hiphop en bekend van Everybo-
dy Dance Now. Het team SUPRE-

MACY bestaat uit Inge, Lotte, Jodie 
en Chantal uit Uithoorn en Merel, 
Laisa, Ellis uit Mijdrecht en Indra uit 
Vinkeveen. Zij trainen elke vrijdag 
in Uithoorn bij de dansschool Build 
Ya Skillz en zijn nog op zoek naar 
versterking. Wil jij volgend jaar ook 
met dit team naar de wereldkampi-
oenschappen in Amerika? Kom dan 
eens langs op vrijdag. Meer info in-
fo@buildyaskillz.nl 

Eindstation of tussenstop?
Wilnis - De sneltrein die CSW E2 
heet is eindelijk gestopt, gewinter-
stopt. Afgelopen zaterdag nog even-
tjes een wedstrijdje uit bij Altius. 

Met weinig energie er toch nog 
eventjes een 2-4 overwinning uit-
persen. En iedere voetballiefhebber 
weet: kampioenswedstrijden zijn 
niet om aan te gluren. Dit was een 
echte kampioenswedstrijd. Op ach-
terstand komen, met een achter-
stand de rust ingaan, en in de twee-
de helft met een paar messcherpe 

aanvallen alsnog de wedstrijd naar 
je hand zetten. Het kan allemaal. De 
E2 van CSW van dit jaar raakt niet 
in paniek. Na de winterstop starten 
we de trein weer op en gaan we kij-
ken waar deze ons brengt. Voor nu 
in ieder geval nogmaals van harte 
gefeliciteerd met het behalen van 
een kampioenschap en de handha-
ving in de beker. Wij zijn trots op jul-
lie allemaal. Een fijne winterstop ge-
wenst voor onze jongens van de E2 
Chris, Jaffar, Karel, Kas, Lars, Mitch, 
Rami en Ramon.

Opbrengst Grote clubactie 
verenigingen ruim e15.000,- 
De Ronde Venen -  Lotenverko-
pers van de Grote Clubactie zijn ook 
dit jaar weer fanatiek aan de slag 
gegaan voor hun sport-, cultuur- 
of hobbyvereniging. De opbrengst 
van deelnemende verenigingen uit 
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis is in 
totaal e15.680,-. 

De jaarlijkse financiële injectie die ze 
door de Grote Clubactie krijgen, is 
voor velen onmisbaar voor de aan-
schaf van onder meer materialen, in-
richten van het clubhuis, organiseren 
van activiteiten. Alle deelnemende 
verenigingen hebben hun cheque in 
de brievenbus gekregen met het be-
drag dat hun lotenverkopers hebben 
opgehaald. Meer dan 6.000 deelne-
mende verenigingen In totaal deden 
dit jaar meer dan 6.000 verenigin-
gen mee. Samen zijn 2,6 miljoen lo-
ten verkocht en werd er bijna 8 mil-
joen euro opgehaald waarvan 80% 
direct naar de clubkas gaat. Direc-
teur Frank Molkenboer van de Gro-
te Clubactie: “We zijn erg trots op de-
ze opbrengst! De inkomsten van vrij-
wel alle goede doelen staan onder 
druk. Het is daarom fantastisch dat 
het verenigingen lukt om dit resul-

taat te behalen. Dit is vooral te dan-
ken aan tienduizenden enthousiaste 
vrijwilligers met hart voor hun club.”

Dit jaar deden mee:
- Sportvereniging Argon uit Mijdrecht 
 met een opbrengst van e2.552,16
- IJsclub Nooit Gedacht uit Mijdrecht 
 met een opbrengst van e567,30
- Muziekvereniging Vios uit Mijdrecht 
 met een opbrengst van e581,91
- Hoefse Sport Vereniging (Hsv) Mijdrecht 
 met een opbrengst van e1.441,74
- Hca Hardrijders Club A’dam Mijdrecht 
 met een opbrengst van e127,74
- CMV Concordia uit Vinkeveen 
 met een opbrengst van e840,00
- Muziek- en Showkorps Triviant V’veen 
 met een opbrengst van e1.675,23
- Atalante uit Vinkeveen 
 met een opbrengst van e240,00
- Sportvereniging Hertha uit Vinkeveen 
 met een opbrengst van e1.461,33
- Korfbalver. De Vinken Vinkeveen 
 met een opbrengst van e1.167,30
- Combinatie Sportclub Wilnis uit Wilnis 
 met een opbrengst van e3.729,36
- Gv Veenland uit Wilnis 
 met een opbrengst van e1.055,88
- A’dams Mandolineorkest A.M.T.G. uit Wilnis 
 met een opbrengst van e240,00

Cock van den Helder 12 
½ jaar leider van CSW 1
Wilnis - Hij was afgelopen zaterdag 
12 ½ jaar als leider bij CSW 1 betrok-
ken en dat was de eerste elftal spe-
lers niet ontgaan. De man die jaloers 
is op mensen die niet van voetbal 
houden, is elke zaterdag op, rond en 
bij het eerste elftal van CSW te vinden 
en zorgt ervoor dat het de spelers aan 
niets ontbreekt. 26 competitiewed-
strijden, minimaal 3 bekerwedstrijden 
en een flink aantal vriendschappelij-
ke potjes vullen zijn seizoen nu al 12 
½ jaar. Cock is ongekend gepassio-
neerd, houdt er niet van dat dit ge-
zegd wordt, maar het valt niet te mis-
sen. Spelers kennen zijn waarde. Niet 
alleen door zijn leiderstaken maar be-
slist ook door zijn bijdrage aan de 
goede sfeer en het fanatisme dat hij 
weet over te brengen. Niet meer weg 
te denken bij het team en zeker niet 
na zijn knieval voor de dug out, vuis-
ten gebald na de 2-1 winst op Veen-
sche Boys in de laatste minuut. Cock 
is een bevlogen leider. 

Hoogste
Hij raakte bij CSW betrokken door zijn 
voetballende jongens John en Dave 
en na leider te zijn geweest bij hun 
jeugdteam maakte hij de stap naar 

het eerste. Hoogtepunten en diepte-
punten maakte hij mee zoals 1x pro-
motie naar de 2e klasse en 2x pro-
motie naar de 1e klasse. Degradaties 
waren er ook, even zoveel en zelfs 
nog het afgelopen seizoen. Maar, dat 
heeft wel de huidige aanspreken-
de competitie opgeleverd voor Cock 
en CSW met een succesvolle 2e plek 
bij de winterstop en prachtige derby’s 
tegen Argon en Zevenhoven. Na af-
loop van de wedstrijd afgelopen za-
terdag werd Cock verrast. Het laat-
ste fluitsignaal had geklonken en de 
spelers en staf verzamelde zich bij de 
dug out om hem toe te spreken en te 
bedanken voor zijn al zijn inspannin-
gen voor het eerste team. Een ingelijst 
roodblauw CSW shirt met daarop de 
tekst “Cock 12 ½ jaar leider” en rug-
nummer 1 werd hem vervolgens aan-
geboden evenals een weekendje weg 
met zijn vrouw. Om misverstanden te 
voorkomen alleen inwisselbaar buiten 
het seizoen. Het werd een fraai jubi-
leum met een mooi voetbalresultaat 
want Cock’s team klom in de laatste 
wedstrijd voor de winterstop van de 
4e naar de 2e plek. 

Foto: sportinbeeld.comUniek sportevent voor Sint 
Jozefschool en Gym Suppan
Vinkeveen - Pepernoten, banketlet-
ters en kerstkransjes… allemaal even 
heerlijk natuurlijk! Maar hoe blijf je bij 
al die verleidingen fit en gezond? De 
leerlingen van de Sint Jozefschool uit 
Vinkeveen weten daar wel een ant-
woord op…<kop 24>Op initiatief van 
de Oudervereniging werd een boks-
clinic georganiseerd door Gym Sup-
pan. De kinderen van groep 5 tot en 
met 8 konden een uur lang kennis-
maken met de bokssport. Na de war-
ming-up werden de bokstechnieken 
uitgeprobeerd op bokszakken. Vervol-
gens mochten de leerlingen oefenin-
gen doen bij één van de instructeurs. 

Tot slot konden de kinderen plaats-
nemen in een echte boksring, waar 
ze hun vaardigheden in praktijk kon-
den brengen door te speelboksen met 
één van de instructeurs. De muziek en 
het enthousiasme van de instructeurs 
sloegen al snel over op de kinderen: 
ze deden ontzettend hun best en had-
den erg veel plezier in het sporten. 
Het was een (in-)spannende en uitda-
gende les waarna een aantal leerlin-
gen beloofde veel vaker te gaan spor-
ten, misschien wel bij Gym Suppan! 
Wie belangstelling heeft voor een gra-
tis proefles vindt op Facebook bij Gym 
Suppan de benodigde informatie.

Monsterzege Atlantis F2
Mijdrecht - Atlantis F2 bestaat 
sinds dit zaalseizoen. Dit jonge team 
bestaat uit David Brokx, Puck Eisen, 
Shenna van der Helm, Louise van 
Koeverden Brouwer en Xin Lei Sun. 
De coaches van dit jonge team zijn 
Amy Loman en Rick Kuylenburg. Na 
4 gespeelde wedstrijden stond het 
team bovenaan! Zaterdag kwam het 
onbekende Fiducia uit Vleuten bij 
Atlantis op bezoek. 

Aangemoedigd door flink wat ou-
ders en grootouders begon het 
team aan de wedstrijd. Was het bij 
eerdere wedstrijden nog zo dat de 
F2 even op gang moest komen, za-
terdag was dat niet het geval. Het 
team ging direct fel van start. Er 
werd goed samengespeeld en al 

gauw vielen de eerste twee doel-
punten, gemaakt door Puck. Loui-
se wist ook te scoren en maakte de 
stand 3-0. Fiducia bracht haar su-
perspeler in. Met 5 tegen 4 was het 
even lastig en Fiducia wist al snel de 
3-1 te maken. Dit liet de F2 niet zo-
maar gebeuren. 
Door doelpunten van Louise, Shen-
na en David ging het team met 7-1 
de rust in. In de tweede helft wis-
ten de spelers elkaar nog beter en 
sneller te vinden. David en Shenna 
wisten samen de eindstand tot 18-
1 te brengen. Met deze overwinning 
heeft de F2 haar koppositie nog 
meer verstevigd. Het team heeft nu 
een korte winterstop en speelt op 
zaterdag 3 januari in Maarssen te-
gen OVVO. 



Geweldig kerstgala 
bij Alkwin Kollege
Uithoorn - Vrijdagavond 12 december 2014 was het kerstgala op het Alkwin Kollege: le 
grand gala de Noël. Onder ruime belangstelling van ouders/verzorgers en andere belang-
stellenden trok een bonte stoet indrukwekkende en originele voertuigen aan het oog voor-
bij om uiteindelijk voor de ingang van de school tot stilstand te komen. Variërend van 
groepjes mini-bikers tot een antieke brandweerwagen; van alles kwam voorbij. Binnen 
stonden de DJ’s  klaar om op de dansvloer los te gaan. De eindexamenleerlingen uit 5 havo 
en 6 vwo kwamen tot in de puntjes verzorgd in hun mooiste gala outfi ts en waren absoluut 
‘dressed to impress’. Het was een geslaagde avond en een prachtig gala. 
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