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KORT NIEUWS:

De Hoef - In de nacht van
woensdag op donderdag had
de brandweer even de handen vol met een kleine, maar
zeer rokerige schuurbrand aan
de Westzijde in De Hoef. Door
de enorme rookontwikkeling
was zelfs de schuur niet meer
te zien. De brandweer werd
gealarmeerd en de bewoners/
omwonenden werd aangeraden hun ramen en deuren te
sluiten. De brandweer kon met
een warmtebeeldcamera de
vuurhaard lokaliseren en daarmee was de brand snel geblust.
De vele rook kon worden verklaard door het feit dat de muren van de schuur uit tempex
waren opgetrokken. Naar de
oorzaak van de brand wordt
een onderzoek ingesteld.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Vrijdag 18 december
van 10.00 - 12.00 uur

EERSTE INLOOP OCHTEND
LOTGENOTEN
Graag nodigen we
nabestaanden uit, om in
een ongedwongen sfeer,
onder het genot van
een kopje koffie/thee
met elkaar ervaringen
te delen.

Jolanda Dirksen

GEVRAAGD

Rookontwikkeling
bij schuurbrandje

Kogel is door de kerk:

Action komt naar Mijdrecht
Mijdrecht – De kogel is door de
kerk, eindelijk is het dan zover. De
winkelketen Action gaat zich vestigen in Mijdrecht en wel boven winkelcentrum de Lindeboom. Al jaren
is Action op zoek naar een plekje in
Mijdrecht, maar telkens weer ging
het niet door.

Of de ruimte was te klein, of de huur
te hoog of het mocht niet van de gemeenteraad (vestigen op het Industrieterrein). Zo’n twee jaar geleden kwamen de eerste geruchten
dat Action in de Lindeboom zou
komen. Maar het bleef bij geruchten. Een klein half jaar geleden was

Mijdrecht – Het afgelopen weekend was het weer volop sfeer en
gezelligheid in het Mijdrechtse
Koopcentrum. Shopping Mijdrecht

had het weer voor elkaar: de werkelijke kerstsfeer in het dorp brengen! Hoewel het weer zaterdag nu
niet bepaald meewerkte, de geplan-

www.moyi.nl

Afhalen en bezorgen*

* bezorgen bij min. €15,* €2,- bezorgkosten, vanaf €30,- gratis
Wij zijn beide kerstdagen
geopend en bezorgen
beide dagen

Bozenhoven 9 in Mijdrecht
0297-769112 • info@moyi.nl

het zo goed als rond, maar de laatste handtekeningen moesten nog
worden gezet. Dat is nu gebeurd.
Het hele winkelcentrum gaat op de
schop en daarbij wordt Action op
de bovenverdieping ingedeeld. De
planning is dat alles begin 2017 gereed zal zijn.

de kerstproeverij werd gehouden in
de Passage, dus heerlijk overdekt.
Geen last van wind, regen en kou.
Zondagmiddag was de Kerstmarkt
gepland, tijdens de koopzondag,
op en rond het Raadhuisplein. Wel,
hier werkte de weergoden goed
mee. Weinig wind, niet echt koud
en nu en dan zelfs een beetje zon.
Het was een geweldig festijn, waar
de kerstsfeer de boventoon voerde.
Warme glühwein of chocolademelk
werd uitgedeeld en ook overheerlijke oliebollen werden door twee lieftallige kerstvrouwtjes aangeboden.
Door de jongeren konden er kerststukjes of andere attributen worden geknutseld onder leiding van
Hobby Dee. Kortom, gezelligheid
in Shopping Mijdrecht. Het aankomende weekend is er ook weer
van alles te beleven in Mijdrecht.
Zaterdag de Santarun en zondag
weer koopzondag, waar rond 16.00
uur tevens bekend wordt gemaakt
welke twintig mensen de speciale
Shopping M fietsen of een prachtig
verrassingspakket hebben gewonnen. Houd deze krant in de gaten.
Voor een uitgebreid foto-overzicht
van de kerstmarkt, zie elders in deze krant.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

De Ronde Venen - Deze week was
de aktepassering van twee kavelruilen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Bart Krol, gedeputeerde Landelijk gebied en notaris Veldjesgraaf tekenden de aktes. Eén kavelruil vond plaats bij de Veldwetering
vlakbij de N212. In dat gebied wordt
de landbouwstructuur versterkt en
langs de Veldwetering wordt natuur
ontwikkeld. De andere kavelruil was
het vervolg op de kavelruil in Peilvak
9 en Oukoop, die eind 2014 plaats-

vond; de laatste grondtransacties
zijn hiermee afgerond. Met deze kavelruilen wordt een mooie stap in
de natuurverbinding door de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gerealiseerd. Deze natuurverbinding is
onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur) en vormt de verbinding tussen de Wilnisse Bovenlanden en de Vinkeveense Plassen.
Foto: Yara Brouwer

Eerste kerstweekend al
geweldig succes

Bestel via onze website

IN DE

De Hoef: Omg. Westzijde, Oostzijde, Kromme Mijdrecht (175 kranten)
Het is geen makkelijke wijk, maar het wordt goed betaald.

Kerst bij Shopping Mijdrecht:

Energieweg 136 • Mijdrecht

ADVERTEREN?

BEZORGER/STER

welkom

Twee kavelruilen in polder
Groot Wilnis-Vinkeveen

Uitvaartverzorging

Fietstunnel onder
Universiteitsweg in
De Bilt geopend

ook 5

0+
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze van harte

Provincie Utrecht en gemeente
De Ronde Venen

Ruimtelijke Agenda tekenen
De Ronde Venen - Op donderdag
10 december ondertekenden wethouder David Moolenburgh van de
gemeente De Ronde Venen en gedeputeerde Pim van den Berg de
gezamenlijke Ruimtelijke Agenda.
De agenda is een overzicht van de
ontwikkelopgaven voor de komende jaren op ruimtelijk gebied in de
gemeente De Ronde Venen.
Op de ruimtelijke agenda staan
plannen, waaronder de integrale gebiedsprojecten De Wilnisse Bovenlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen, Groot Mijdrecht-Noord en
Marickenland, de uitvoering van de
Woonvisie en van het centrumplan
Vinkeveen en het opstellen van een
aanpak van de forten binnen de gemeente De Ronde Venen. Waar de
gemeente voorheen plannen maakte die de provincie vervolgens con-

troleerde, werken beide partijen
vanaf nu steeds vaker in een vroeg
stadium samen. Gedeputeerde Van
den Berg benadrukt dat de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht zich inzetten voor een
betere samenwerking en het bereiken van snellere en betere resultaten door gezamenlijk mensen en
middelen in te zetten, kennis en ervaringen te delen en gemeenschappelijke doelen op te stellen.
De provincie Utrecht zoekt samen
met elke gemeente naar gedeelde ambities en stelt hiervoor een
gezamenlijke Ruimtelijke Agenda
op. Deze samenwerkingsagenda
is geen juridische overeenkomst of
nieuw beleidsdocument. Het is wat
het woord zegt: een overzicht van
ontwikkelopgaven die de provincie
samen wil realiseren.

Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen Van Walraven en Samson
Mijdrecht - De Mijdrechtse brandweermannen Pelle van Walraven en
Cock Samson hebben zaterdag 12
december een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij zijn be-

noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden
hen opgespeld door loco-burgemeester David Moolenburgh tijdens
een feestelijke bijeenkomst in de

brandweerkazerne. De twee brandweermannen kregen hun lintje bij
hun afscheid van de brandweer in
Mijdrecht.
Cock Samson (1960) is 35 jaar actief

geweest bij de brandweer. Hij begon
in 1980 bij de bedrijfsbrandweer van
Johnson Wax en later bij het korps
in Mijdrecht. Samson volgde verschillende opleidingen en was naast
manschap ook chauffeur. Daarnaast
trad hij op als oefenleider, een functie die hij met veel enthousiasme
vervulde. Cock Samson had zichtbaar plezier als hij anderen verder
kon helpen. Hij stopte veel tijd in de
oefeningen en voorbereidingen van
trainingen en wist zijn collega’s op
een respectvolle manier kennis bij te
brengen.
Daarnaast is Cock Samson actief
binnen de vereniging van de vrijwillige brandweer Mijdrecht. Hij is
lid van het bestuur en vooral actief
met ontspanningsactiviteiten, die hij
tot in de puntjes begeleidt en documenteert. Tijdens de jaarvergadering
wordt er dan ook altijd een prachtige
film van zijn hand vertoond met een
terugblik op de activiteiten van het
voorbije jaar. Omdat hij dit jaar 55 is
geworden, heeft Cock besloten met
zijn werkzaamheden bij de brandweer te stoppen.
Ook Pelle van Walraven (1973) heeft
een indrukwekkende staat van

dienst bij de brandweer. Hij volgde een reeks van opleidingen - van
brandwacht tot brandmeester, duikploegleider en brandweerduiker –
en vervulde een groot aantal functies, waaronder duikmeester en
plaatsvervangend commandant van
de post Mijdrecht. Hij heeft in diverse commissies gezeten en daarmee
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de brandweer in het algemeen en het korps
Mijdrecht in het bijzonder.
Niet alleen korpszaken hielden Pelle van Walraven bezig. Hij heeft veel
oog voor het menselijke aspect en
zorgen voor binding in het korps is
hem op het lijf geschreven. Als voorzitter van de brandweervereniging
heeft hij hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Van Walraven was
veel beschikbaar voor de brandweer,
ook op de daguren. Dat zijn uren
waarop de bezetting op een brandweerkorps met vrijwilligers krapper
is. Zijn functie als directeur (CEO)
van het familiebedrijf Van Walraven vraagt dusdanig veel tijd dat een
combinatie niet meer realistisch en
uitvoerbaar is. Hij heeft daarom besloten met de brandweer te stoppen.

Fietstunnel onder Universiteitsweg in De Bilt geopend
Fietsers die regelmatig
tussen Utrecht, De Bilt en
Zeist reizen, kunnen voortaan gebruik maken van de
nieuwe fietstunnel onder
de Universiteitsweg (N412)
in De Bilt. Door de aanleg
van de fietstunnel is de
doorgaande fietsroute veel
veiliger geworden.
De aanleg van de fietstunnel is onderdeel van
de reconstructie van de
kruising N237-N412 in De

Bilt. De kruising is één van
de belangrijkste schakels
voor het verkeer (auto’s,
fietsers en openbaar
vervoer) tussen Utrecht,
De Bilt, Zeist, De Uithof
en de A28. Omdat de
kruising het verkeer tijdens
de spits onvoldoende kon
verwerken, ontstonden
er geregeld (zeer) lange
wachtrijen in alle richtingen. De provincie Utrecht
heeft de kruising afgelopen
jaar verbeterd, waardoor

het verkeer nu beter kan
doorstromen.
Desire van Dijk woont in
De Bilt en pakt regelmatig
de fiets. ”Ik zie zeker voordelen. Door de fietstunnel
kan ik nu in één keer doorrijden naar Zeist zonder
stoplichten. Dat gaat
sneller en is veiliger. Ik
woon in de Dorpsstraat in
De Bilt en hoop dat door
de fietstunnel ook de verkeersdrukte in onze straat

Veilig met vuurwerk
Oud en nieuw betekent
voor veel mensen: vuurwerk afsteken. Voor een
aantal toezichthouders van
de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht betekent het
hard werken. In korte tijd
controleren zij de veiligheid van 65 vuurwerkverkooppunten. Vooral de
voorzieningen voor brandveiligheid worden gecontroleerd, zoals sprinklers en brandvertragende

Deelnemers gezocht voor testpanel
We zijn op zoek naar betrokken weggebruikers. Gaat u
met de auto naar uw werk, fietst u regelmatig in uw vrije
tijd of rijdt u met de vrachtwagen door de regio én wilt u
meepraten over verbeterplannen voor de bereikbaarheid
van uw regio? Meld u dan aan voor ons ‘Goed op weg’
testpanel. Meer informatie op: www.goedopweg.nl/panel.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortsestraat door Soesterberg, werkzaamheden tot juli 2016
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot medio
2016, daarna open voor verkeer
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u

naar het warme weer, dan
kan ik er op mijn fiets nog
sneller en veiliger op uit.”

Door de reconstructie van de
kruising kan het verkeer beter
doorstromen
onze straat. Vooral voor
schoolgaande kinderen
was dit lastig. De tunnel
ziet er mooi uit. Ik kijk uit

De bouw van de tunnel
is een eerste stap om de
fietsroute tussen Utrecht
en De Bilt/Zeist aan beide

Groen activiteitencentrum in
Hoeve Groot Zandbrink

muren en plafonds. Voor
de verkoop zelf gelden ook
regels. Alleen meerderjarigen mogen – een beperkte
hoeveelheid - vuurwerk
kopen. En de deur naar
de opslag moet telkens
dicht als de verkoper
de opslagruimte in- of
uitloopt. Dit alles voor een
veilig uiteinde van het jaar.
Lees meer in het Provincie
Utrecht Magazine:
bit.ly/vuurwerkrud

ACTUEEL

minder wordt. Afgelopen
jaar was het af en toe erg
druk door de fietsers die
omgeleid werden door

In het boerenlandschap
in Leusden, op Landgoed
De Boom, ligt Hoeve
Groot Zandbrink. In deze
monumentale boerderij is
een groen activiteitencentrum gekomen, waardoor
de plek nog interessanter
is voor fietsers en wandelaars die erlangs komen.
Landgoed De Boom heeft
al sinds 1948 een charitatieve doelstelling. Zo wordt

met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt
u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij
u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het
Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. Belt u
daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
@ProvUtrecht, @UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie,
@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,
@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

Evenementen
Nu geopend: Waterliniemuseum Fort bij Vechten in
Bunnik. Kijk voor openingstijden en activiteiten op
www.waterliniemuseum.nl

er onder meer voedsel
verbouwd voor mensen
die afhankelijk zijn van de
voedselbank. Belangstellenden en schoolklassen
kunnen langskomen om
kennis te maken met het
boerenbedrijf en om te
zien waar het voedsel vandaan komt. Wilt u ook aan
de slag? Lees meer in het
Provincie Utrecht Magazine: bit.ly/grootzandbrink

zijden van de Utrechtseweg (N237) te verbeteren.
In de loop van 2016 wordt
gestart met de bouw van
een fietstunnel bij Vollenhove. Ook zijn er plannen
voor fietstunnels in Zeist
(bij het Jordan College)
en in de Bilt (onder de
Utrechtseweg, ter vervanging van de huidige
fietstunnel).
Meer info: www.provincieutrecht.nl/n237-n412.

De beste achtergrondverhalen uit de provincie

Meld u gratis aan!
provincieutrechtmagazine.nl

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

Provinciale staten: vergaderingen
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
11 januari 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
18 januari 2016, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
18 januari 2016, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa
en Middelen
De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan
de Archimedeslaan 6 in Utrecht.
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

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

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking 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 millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Kerstconcertert door
Dickenskoor the X-mas Vocals
Regio - Zondag 20 december geeft
het koor the X-mas Vocals hun inmiddels traditionele kerstconcert in
r.k. kerk De Burght in Uithoorn. Het
50 koppig koor, dat geheel in Dickenskostuums gekleed gaat, staat
onder leiding van Ferdinand Beuse. Ze hebben een zeer gevarieerd
repertoire dat bestaat uit voornamelijk Engelse christmascarols, die
a capella gezongen worden. Jaarlijks worden nieuwe liedjes ingestudeerd en dit jaar is het prachige
‘Noël, Christmas Eve 1913’ aan het

Feestelijke Kerstavondviering in Veenhartkerk
Mijdrecht - De Eliacantorij zingt op
Kerstavond 24 december om 22.00
uur in de Veenhartkerk, Grutto 2A te
Mijdrecht.
Anita Vos, piano, en Mirjam Vos, viool, verzorgen de muzikale omlijsting tijdens de eucharistieviering
van het hoogfeest van de geboorte van Christus. U bent van harte
uitgenodigd om dit feest te vieren
met de Oud-Katholieke parochie i.o.

COLOFON Gratis erwtensoep op
Kerstmarkt Maria Oord
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

van de H. Elia. Voorganger is pastoor Henk Schoon. Gezongen wordt
de Kerstmis-mis van Catja Vos met
verder vele bekende Kerstliederen,
zoals Stille nacht, Nu zijt wellekome, Once in the Royal Davids city en
nog vele andere liederen. De kerk
gaat open om 21.30 uur. Na afloop
is er tijd voor ontmoeting onder het
genot van een drankje en een hapje.
http://derondevenen.okkn.nl
Vinkeveen - Maria Oord en de Lions Vinkeveen en Waverveen hebben een lange relatie met elkaar.
Op het terrein van Maria Oord vindt
de jaarlijkse Braderie en Koningsdag viering plaats. En waar mogelijk steunen de Lions activiteiten van
Maria Oord. In het verleden hebben
de Lions de Kerstmarkt van Maria
Oord opgesierd met de verkoop van
oliebollen, poffertjes en erwtensoep.
En deze traditie is dit jaar ook weer
voortgezet. Op vrijdag 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.
Het was een gezellige dag waarop
duidelijk werd genoten van de heerlijke en goedgevulde soep, ook al
was het niet echt snert weer!

Nieuwe duurzame
millenniumdoelstellingen
In 2030 zijn honger en armoede de wereld uit en dan leven
we in een duurzame wereld, dat
is de ambitie van de Verenigde Naties. Op een speciale VNtop zijn de acht millenniumdoelen uit 2000 uitgebreid tot zeventien duurzame millenniumdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Alle lidstaten staan
erachter, westerse en niet-westerse. De zeventien duurzame
millenniumdoelstellingen
zetten onder andere in op een eerlijker verdeling van economische
groei, toegang tot duurzame
energie en tot veilig en schoon
drinkwater. Het aanpassingsvermogen bij klimaatveranderingen dient versterkt. Na de conferentie sprak VN-topman Ban Kimoon over “een hernieuwd partnerschap voor duurzame ontwikkeling en een essentiële stap
voorwaarts”. Alle kinderen naar
school was een van de acht millenniumdoelen voor 2015. Dat is
niet helemaal gehaald, maar er
is wel een aanzienlijke verbetering tot stand gebracht. Wereldwijd gaat nu 91% van de kinderen naar school en in Afrika beneden de Sahara 80%. OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen heeft met haar kleinschalige onderwijsprojecten een
bijdrage geleverd aan het halen van het millenniumdoel ‘al-

le kinderen naar school’ en zal
dat blijven doen. Naast scholen
voor primair en secundair onderwijs steunt de stichting ook het
agrarisch onderwijs en opleidingen voor leerkrachten. In Kenia
wordt op het ogenblik het North
Coast Medical Training College financieel gesteund. Dat beantwoordt helemaal aan de huidige duurzame millenniumdoelstellingen. Die zetten in op kwaliteitsonderwijs. Bij onderwijs gaat
het vanaf nu naast alfabetisering
om arbeidsrelevante vaardigheden. Het aantal jongeren dat aan
het werk komt, moet hoger worden. Het Medical Training College zorgt niet alleen voor betere
gezondheidszorg maar ook voor
werkgelegenheid in het gebied.
Onze stichting blijft Grenzeloos Investeren in Onderwijs. Uw
steun voor onze projecten blijft
van belang, ook in een duurzame wereldsamenleving. Wij willen doorgaan.
Ria Waal
Maak het North Coast Medical Training College project van
het jaar bij Wilde Ganzen. Breng
uw stem uit op dit project voor
een extra ondersteuning van €
10.000,00. Ga naar: www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/opleiding-gezondheidszorg

De Lions club wil haar sponsors
Keurslager Van Kreuningen en De
Vinkeveense Groentehal hartelijk
danken voor de ingrediënten en
Chef Kok Marco van der Meer van
Hotel Cafe ’t Meertje voor het bereiden van deze heerlijke soep!

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

repertoire toegevoegd. Uiteraard
ontbreken ook het bekende Gloria
in Excelsis deo, Silent Night en Jingle Bells niet in het programma. Entree is voor dit concert is gratis. Na
het concert wordt glühwein en warme chocomel aangeboden. Bezoekers mogen na afloop een vrijwillige bijdrage leveren in de onkosten voor het concert. Het adres van
De Burght is Potgieterplein 2 in Uithoorn. Aanvang van het concert is
20 uur en duurt tot 21.15 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Repair Café Vinkeveen
klaar voor kerstreparaties
Vinkeveen - Maandag 21 december a.s. van 09.30 tot 12.30 is het
Repair Café Vinkeveen weer open.
U kunt dus nog mooi voor de kerstdagen en Oud en Nieuw eventuele
kapotte kerstversieringen, kerstpakken, feestkleding, verlichtte hertjes,
kerstmannen, kandelaars enzovoort
gratis laten repareren door de vrijwilligers van het Repair Café. Ook
de ontvangst deze maandag staat in
het teken van de kerst, namelijk wat
lekkers bij de (gratis) koffie en natuurlijk ook een kerstmuziekje op de
achtergrond. Het initiatief voor dit
Repair Café vloeit voort uit de sociale gedachte dat er mensen zijn met
een smalle beurs die zich vaak geen
dure reparaties aan kleding en huishoudelijke apparatuur kunnen veroorloven. Repair Café moet daarom

niet gezien worden als een concurrent van de gevestigde winkel- en
onderhoudsbedrijven. Buiten de kapotte kerstspullen kunt u bij het Repair Café ook terecht voor reparaties aan kleding, zoals knopen aanzetten, ritssluitingen maken, broeken korter maken, kapotte zoom, ellebooglapjes op jas zetten, alsook
naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten
enz. Maar ook kleine elektrische apparaten, zoals broodroosters, staafmixers, lampjes, stofzuigers, boormachine en dergelijke kunnen worden aan geboden. Zelfs computerapparatuur zoals software aanpassingen aan de PC, laptop, Ipad en
TomTom. Voorts (niet al te grote)
stoelen en krukjes, maar ook poppenmeubilair, fotolijstjes en houten

speelgoed, porselein, aardewerk lijmen of een gebarsten stofzuigerslang maken plus wat u verder tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk
gerepareerd wilt hebben. U dient
zich wel te realiseren dat als er een
nieuw onderdeel in moet (bv nieuwe rits, elektrische onderdelen e.d.)
u die zelf wel moet meebrengen. De
vrijwilligers van het Repair Café repareren het vervolgens met alle plezier gratis voor u. Zij hebben het gereedschap ervoor. U kunt meekijken
en terwijl u wacht is er een (gratis)
kopje koffie of thee. Het Repair Café wil tevens laten zien dat spullen
repareren leuk is en vaak goed te
doen. Kom het ook eens proberen
voor zover u er enige kennis van
hebt!
U bent van harte welkom aan het
Tuinderslaantje 1, Vinkeveen (in de
St. Jozefschool, lokaal 16, ingang
tegenover parkeerterrein De Boei).
Tel: 0297-230 280. Meer informatie over het Repair Café vindt u op
www.repaircafe.nl.

Wijzigingen Regiotaxi
Veenweide per 1 januari
De Ronde Venen - Per 1 januari
2016 rijdt Regiotaxi Veenweide in de
gemeenten De Ronde Venen, Lopik,
Montfoort, Woerden, Oudewater en
Stichtse Vecht met een nieuwe vervoerder, Willemsen de Koning.
De taxi’s zullen er daardoor iets anders uitzien, hoewel het vertrouwde logo hetzelfde blijft. Het nieuwe
contract dat met de betrokken gemeenten en de provincie Utrecht als
gezamenlijke opdrachtgevers is afgesloten, betekent voor de reizigers
dat ook enkele andere zaken gaan
veranderen. Een belangrijke verandering is dat de openingstijden van
de Regiotaxi Centrale op zaterdag
en zondag van 24.00 tot 01.30 uur
vervalt. Verder is besloten dat grote
huisdieren niet meer mee mogen in

de taxi en is langer reizen dan 5 zones vanaf 2016 niet langer mogelijk.
Nieuw tarief
Het tarief voor OV-reizigers gaat
vanaf volgend jaar met€0,05 per zone omhoog en wordt in 2016 2,15
per zone. Het tarief voor Wmo-pashouders blijft in 2016 0,65 per zone.
De meeste chauffeurs die in 2016
voor Regiotaxi Veenweide gaan rijden zijn al met Regiotaxi Veenweide
bekend. Regiotaxi Veenweide rijdt
van deur tot deur en biedt openbaar
vervoer voor reizigers met een beperking in de gemeenten De Ronde
Venen, Lopik, Montfoort, Woerden,
Oudewater en Stichtse Vecht. Meer
informatie over Regiotaxi Veenweide vindt u op de vernieuwde website www.regiotaxiveenweide.nl.
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Proostdijschool krijgt belangrijke les in Den Haag
tie gaat ook over hoe we overheidsgeld het beste kunnen verdelen. In
groepjes gingen de leerlingen door
Madurodam en met behulp van een
tablet werd besloten hoeveel geld
naar de verschillende onderwerpen
gaat.
Meer wegen? Windmolens? Geld
aan arme landen? Groep 7 en 8 van
de Proostdijschool maakte zo hun
eigen miljoenennota.

Mijdrecht - Groep 7 en 8 van de
Proostdijschool uit Mijdrecht hebben vorige week les gekregen op
een vrij ongewone locatie. Juf Stephanie nam haar kinderen mee naar
Den Haag. Op het Binnenhof en in

Madurodam kregen de leerlingen
les over de democratie. Hoe werkt
de democratie? En wat is het belang van verkiezingen? In Madurodam vormden de kinderen een heuse gemeenteraad, die gezamenlijk

besluiten moest nemen over de inrichting van hun eigen stad. Willen
we een voetbalstadion of een museum? Waar moet de brandweerkazerne? Zo hebben zij hun eigen stad
gebouwd: “DemocraCity”. Democra-

Binnenhof
Op het Binnenhof konden de kinderen met eigen ogen de Tweede Kamer aan het werk zien. Er werd gedebatteerd over vluchtelingen en
de OV-chipkaart. Een leerlinge van
groep 8 had de oplossing voor de
OV-chipkaart: “Ik zou het direct veel
beter hebben aangepakt”. Vervolgens werd in de kelder van de Ridderzaal de troonrede getoond. Vrijwilligers van ProDemos gaven uitleg en kregen de nodige vragen gesteld. ProDemos geeft voorlichting
over de spelregels van onze democratie en laat zien wat je zelf kunt
doen om invloed uit te oefenen op
bijvoorbeeld je gemeente. Na deze
leuke leerzame dag reed een bus
vol zelfbewuste idealistische burgertjes weer terug naar De Ronde
Venen.

PAUW Bedrijven

Taalakkoord met minister
Asscher
De Ronde Venen - Afgelopen
dinsdag 8 december ondertekende PAUW Bedrijven, samen met
minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken
voor het stimuleren van taalactiviteiten op de werkvloer. Deze afspraken staan in het zogenaamde Taalakkoord. Samen met een groot aantal werkgevers en het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zet PAUW zich via het Taalakkoord
in voor het verbeteren van taal op
de werkvloer. Maar liefst anderhalf
miljoen Nederlanders kunnen niet
goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer
de helft van hen heeft een baan. De
gevolgen van een taalachterstand,
op de werkvloer en daarbuiten, zijn
groot.

Taal-en cultuurtraining
anderstaligen
PAUW Bedrijven geeft mensen die
niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen komen een steuntje in de rug. Het verbeteren van
de taalvaardigheid neemt hierbij
een belangrijke rol in. PAUW faciliteert, organiseert en ontwikkelt diverse projecten en trainingen om de
taalvaardigheid van diverse groepen
mensen te verbeteren. Recent startte bijvoorbeeld een taal-en cultuurtraining voor anderstaligen. Geen
goede beheersing van de Nederlandse taal is een aanzienlijke belemmering om op zoek te gaan naar
een baan.
Tijdens de taal- en cultuurtraining
komen de gebruiken op onze arbeidsmarkt aan bod en wordt er ge-

volgens een fijn lijntje met de Slate
Eye Pencil, wat uw ogen een natuurlijk een sprekend effect geeft. De afsluiting met de Lengthening Mascara zorgen voor volle en lange wimpers. Met een laagje Mighty Shine Lipgloss op de lippen is het natuurlijke effect klaar en ziet u er in
slechts vijf minuten stralend en uitgerust uit. Laat de dag nu maar beginnen! Wilt u tips en ervaren hoe
u deze make-up het beste aanbrengt? Kom langs op de speciale
gratis make-up middagen op donderdagmiddag 17 december en vrijdagmiddag18 december. In ongeveer 15 minuten krijgt u tips en trics
voor een feestelijke make-up. Wilt u
uitgebreider advies en een volledige make-up, reserveer dan voor de
speciale; uitgebreide Shine like a
star. In 30 minuten, voor een speciale prijs van slechts € 19,50, krijgt u
een uitgebreide (feest)make-up.
Beide midddagen is er nog een leuke en interessante acties Bij aankoop vanaf drie YoungBlood makeup producten mag u meedoen aan
de Tombola actie! Ontvang prachtige cadeaus die uw make-up een extra dimensie geven!
Instituut Périne, (Genieweg 8
Mijdrecht) nodigt u van harte uit
om deze bijzondere en mooie zuivere minerale producten te ervaren.
Bel (0297)273121, of mail snel naar
info@perine.nl voor een afspraak,
want vol=vol!

oefend met de Nederlandse taal,
onder andere in werksituaties. Met
deze training wordt een belangrijke
drempel bij het vinden van een baan
weggenomen.
Over PAUW Bedrijven
PAUW Bedrijven is het sociaal
werkbedrijf in de regio Lekstroom,

Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Het bedrijf ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het
werken bij een reguliere werkgever staat voorop. PAUW Bedrijven
is voor de uitvoering van de Participatiewet partner voor gemeenten
en werkgevers.

Afgelopen zaterdag hebben de welpen zelf geknutselde windlichtjes naar de bewoners van Zuiderhof gebracht. Veel bewoners waren
naar de groepsruimte gekomen en
zij waren erg blij met de verrassing.
Uit dankbaarheid kregen de welpen
een pakje drinken en wat lekkers en
werd er gezellig gekletst. De zaterdagwelpen is een groep jongens en
meisjes van 6 tot 11 jaar bij scouting
Eliboe Vinkeveen. Voor meer informatie: www.eliboe.nl

stem een Christlein’s Wiegenlied
van T.Verhey. Wat een mooie zetting,
en bijzonder vertolkt! Deze werken
werden omlijst met de evergreens:
Somwhere over the Rainbow door
Donna en een Anne met haar Engelenzang die aan het einde werd
afgesloten met een Ere zij God, dat
door iedereen uit volle borst door
het publiek dat in groten getale was
gekomen, werd meegezongen! De
pop-songs van John Lennon(Albert
en Yvonne), Joni Mitchell (Cathelijn), Mariah Carey ( Annemarie),
Sarah Mclachlan (Iris) maakten het
Kerst concert met hun swingende
engelengezang compleet! De avond
werd afgesloten met een hapje en
een drankje en
er werd nog lang nagepraat bij de
prachtige schilderijen in het Atelier
van Ton Bocxe! We kunnen terugkijken op een geslaagd concert! Op 24
december wordt er verder nog gezongen om 13 en 14 uur in de AH
in Mijdrecht, door enkele leerlingen. Op 6 januari in de Boei vanaf
19-20 en 21-22 uur bij de receptie
van Burgemeester Divendal en op
de kramenmarkt die eromheen is
georganiseerd!

Verdubbeling van zonnepanelen op dak gemeentehuis
Mijdrecht - Op het dak van het gemeentehuis zijn dinsdag 8 december 29 zonnepanelen geplaatst.
Daarmee is het aantal panelen op
het dak bijna verdubbeld. Eerder dit
jaar zijn er 36 neergelegd en in gebruik genomen. De panelen produceren gezamenlijk jaarlijks 14.500
kwh aan elektriciteit. Dat is de hoeveelheid energie die 4 á 5 huishoudens per jaar verbruiken. De zonnepanelen liggen op een deel van het
platte dak en beslaan in totaal ruim
90 vierkante meter. Op zonnige dagen wordt daarmee voldoende elektrische energie geleverd om ruim 20
procent van het verbruik in het gemeentehuis te kunnen dekken. In de
hal van het gemeentehuis is op een

paneel te zien hoeveel kwh de zonnepanelen produceren en hoeveel
ze op dat moment in totaal hebben
geproduceerd. Ook is te zien hoeveel is bespaard op de uitstoot van
koolstofdioxide doordat van duurzame energie gebruik wordt gemaakt.
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheid om inwoners
gezamenlijk te laten investeren in
zonnepanelen. Met name voor mensen die geen ruimte hebben voor
panelen op hun dak of waarvan het
dak weinig zon vangt, biedt dat de
mogelijkheid zelf te investeren in
duurzame energieopwekking. De
panelen zouden bijvoorbeeld geplaatst kunnen worden op daken
van gemeentelijke panden.

Het wordt Kerst in het dorp!
CDA DRV verrast
vrijwilligers met taart
Wilnis - Deze week is het de Week
van de Vrijwilliger, ook in onze gemeente is meer dan de helft van de
inwoners wel eens actief als vrijwilliger. Het CDA heeft deze week verschillende inwoners in het zonnetje
gezet door taarten uit te delen.
Op de foto ontvangt Nant Hartel
uit Wilnis een heerlijke kersttaart
uit handen van CDA fractievoorzitter Rein Kroon. Nant is de drijvende kracht achter de Wilnisse Ondernemersvereniging en zit in bewonersplatform Wilnis Klopt. Een
betrokken ondernemer en inwoner
van Wilnis! Eerder verraste het CDA
Harry van Genderen, voorzitter van
voetbalvereniging Hertha, Johan

van Buuren, voorzitter van Wijkcomité Twistvlied en Reinier Bloemen
en Anke de Graaf die actief zijn voor
de gehandicaptenraad en Roeland
Hillen voor zijn initiatief om Kerstbomen te verkopen voor het goede doel. Via hen bedankt het CDA
alle vrijwilligers in onze gemeente! Sportverenigingen, culturele
en maatschappelijke organisaties,
maar ook scholen en kleinschalige
initiatieven zouden vaak niet mogelijk zijn zonder deze vrijwillige inzet.
Dit zorgt voor een sterke samenleving die weerbaar is. Iedereen heeft
een taak. Het draait niet om wat je
van de overheid ontvangt, maar wat
je aan de samenleving bijdraagt.

Eliboe welpen verrassen bewoners Zuiderhof
De Ronde Venen - De zaterdagwelpen van scouting Eliboe Vinkeveen zijn druk bezig voor het insigne Samen. Iets voor een ander doen
staat hierbij centraal.

De Ronde Venen - Zangschool
Greetje de Haan had afgelopen zaterdag 12 december in de prachtige
zaal van het Atelier Boven Verwachting van Ton Boxce een concert met
haar leerlingen! Ze zongen de sterren zo’n beetje uit de hemel met hun
engelengezang! Greetje zelf opende
de avond met het bekende Cantique
de Noël, daarna volgden Henriette
G., Anne H., Donna V., Iris P. ,Marleen D., Els D.,Margreet W.,Yvonne
van Y.,Albert P.,Wilma S.,Cathelijn
G.,Carin B., Peter S.(contrabas),
Bram N., Sylvia S. Ze hebben de
avond tot een werkelijk hoogstaand
evenement gebracht. Met name het
duet Avé Maria van Fauré gezongen
door Wilma en Carin, begeleid op
het orgel (Greetje), was een verrassing voor de luisteraars. Deze zangeressen zingen in (semi)professionele koren en samen met Els en
Margreet (die al twee conservatoriumstudies heeft afgerond en in Den
Haag studeerde bij Pierre Mak) zongen ze drie prachtige delen uit de
Messiah!
Mooi
Ook Henriette zong met haar mooie

Shine Like a star! 17 en 18
december gratis make-up
Mijdrecht - Hoe komt u mooi en
stralend de kerst door? En waarom zien de sterren er altijd stralend uit? Waarom hebben de sterren sprekende ogen en een prachtig egale huid? Omdat vele sterren echte Mineral Make-up gebruiken. Ook u kunt er tijdens de feestdagen net zo natuurlijk en stralend uitzien met een prachtig egale huid. Of wilt u juist een prachtige en natuurlijke uitstraling, zonder
dat men ziet dat u make-up draagt
en die ook nog regen- en sportproof
is? De make-up artist Eveline laat u
komende donderdag- en vrijdagmiddag graag zien hoe dat kan met
de natural beauty look van Minerale Make-up van Youngblood. De
producten van Youngblood verzorgen uw huid én laten u er verzorgd
uitzien! Zo kunt u met de natuurlijke Natural Moisture Foundation alle
stress en vermoeidheid van uw huid
toveren, zonder dat men ziet dat u
make-up draagt. Door met een grote penseel losjes over de huid te
gaan met de Sundance Sun Powder, krijgt u hetzelfde effect alsof
u een uurtje in de zon heeft gezeten. Een vleugje van de Blush over
de jukbeenderen geeft de gezonde
en frisse blos die we allemaal graag
willen. Om de ogen te laten spreken
zet zij bijvoorbeelde de wenkbrauwen aan met de Brow Artist, hiermee krijgt u het effect van een ooglift in slechts enkele seconden. Ver-

Kerststerren Zongen

Mijdrecht - Ook dit jaar organiseren 3 kerken (Protestantse Gemeente Mijdrecht, Leef! en Veenhartkerk) op zondag 20 december
van 13.00-16.00 dit mooie evenement in het centrum van Mijdrecht.
Wat is er allemaal te doen?
- Verspreid door het dorpscentrum zijn levende taferelen uit
het Kerstverhaal te zien. Als je je
inschrijft op het Raadhuisplein,
kun je met een verteller langs
alle taferelen lopen en beleef je
het verhaal van Kerst. Natuurlijk
kun je ook zelf bij alle taferelen
gaan kijken.
- In de Lindeboom kun je een
kerstknutsel maken of kerstcupcakes versieren.
- Tussen het knutselen en versieren door zijn in de Lindeboom
ook balletoptredens van Kunst
Rond de Venen te zien (om 14.00,
14.30 en 15.00 uur).
- Op het Raadhuisplein staat de

kameel weer: klim erop en laat
een mooie foto van jezelf maken!
- Op het Raadhuisplein klinkt de
hele middag kerstmuziek vanaf
het podium, er is chocolademelk
en een informatiestand met folders over onder andere de route.
- Hou je van zingen? Kom dan van
15.15-16.00 naar de Janskerk en
zing mee met kerstliederen. Luisteren mag natuurlijk ook!
- Hou je van mooie verhalen? In de
oude lederwinkel (tegenover de
stal met Jozef en Maria) kun je
lekker komen luisteren naar de
verhalenvertellers. En ook hier
treden kinderen van Kunst Rond
de Venen op.
Kortom: Kom naar Mijdrecht op
zondagmiddag 20 december en
neem je familie en vrienden mee!
Het is helemaal leuk als je je verkleed als herder. Dan gaan we samen op zoek naar het Kerstkind. We
zien je graag de 20e!

Maximumsnelheid N201
Regio - De maximumsnelheid op het
omgelegde deel van de N201 is voor
veel mensen een grote ergernis. Op
dit moment is die snelheid 80 km/h,
maar velen voelen zich helemaal niet
veilig bij deze snelheid. Vaak blijven personenauto’s hangen tussen
vrachtwagens, wat voor gevaarlijke
situaties kan zorgen. Bovendien hebben veel mensen helemaal niet door
dat ze te hard rijden. Daarom is Tom
Teeuwen van het Alkwin Kollege in
Uithoorn een onderzoek gestart naar
de maximumsnelheid op traject. Het
betreft het traject tussen de A4 en
Amstelhoek. Er wordt onderzocht of
de snelheid van 80 km/h een juiste
snelheid is voor het ontwerp en gebruik van de weg. Een deel van het
onderzoek wordt gedaan door middel van een enquête. Hiermee wordt
onderzocht hoe veilig mensen zich

voelen op het traject. Via de QR-code komt u bij deze enquête terecht.
Ergert zich u ook mateloos aan deze
weg of bent u juist van mening dat
de weg prima is aangelegd? Vul hem
dan nu in en help daarmee het onderzoek betrouwbaar te maken.
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Leerlingen van Stichting Kunst Rond de Venen
spetteren in de Boei
Vinkeveen - De grote zaal van sociaal-cultureel-centrum De Boei in
Vinkeveen zat op woensdag 9 december 2015 weer lekker vol tijdens
het jaarlijkse kerstconcert. Leerlingen van alle leeftijden verzorgden
een afwisselend programma vol theater, muziek en dans. Het concert
startte vroeg in de avond zodat ook
de jongere artiesten mee konden
doen. Om 18.30 uur stroomden ouders, vrienden en familie binnen om
een goed plekje te bemachtigen in
de mooie grote zaal van de Boei in
Vinkeveen. De klassieke ballerina’s
van 8-10 jaar openden de avond met
een dans op de ouverture van de Notenkraker. Daarna was de beurt aan
Thirza van Dijk die op haar panfluit
speelde. De toneelafdeling lijmde de
avond meesterlijk aan elkaar met diverse kerstjournaals. Maar er was
nog meer te zien zoals gitaarleerling Wouter Bakker, keyboardleerling Benjamin Hoogerwerff, Judith’s

De top 7 gevaarlijke thuissituaties tijdens de feestdagen
Regio - De decembermaand staat
in het teken van de feestdagen. Met
de donkere dagen, de kerstdagen
en de jaarwisseling komen ook de
versieringen uit de kast om het huis
sfeervol aan te kleden. Daarnaast
zoeken mensen elkaar op tijdens de
feestdagen. Met de extra drukte in
huis en aan tafel liggen de risico’s
op de loer. Om de feestdagen niet
alleen gezellig, maar ook zonder de
ellende van brand en brandwonden
door te brengen, hebben wij een top
7 van meest brandgevaarlijke onderwerpen tijdens de feestdagen
voor u samengesteld. Heel herkenbare risico’s. Waar u gelukkig een-

voudig zelf iets aan kunt doen om
de (brand)veiligheid in huis te vergroten.

-

Top 7 brandgevaarlijke risico’s
Onze top 7 bestaat uit: kerstbomen,
kaarsen, kerstversiering en- verlichting, open haard, spiritus voor de
gourmet of fondue, verlengsnoeren
en haspels en vuurwerk.
Brand voorkomen
- Een echte kerstboom is erg
brandbaar. Neem het liefst een
kunstkerstboom, want deze is
brandveiliger. Of neem, als u toch
een echte wilt, één met een kluit.

-

-

-

Deze droogt minder snel uit en is
daardoor minder brandgevaarlijk;
Kaarsen staan sfeervol, maar pas
hier erg mee op! Houd kaarsen
uit de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, kerstversieringen, kerststukjes en papieren tafelkleedjes), kinderen
en van plekken waar men steeds
langs loopt. Plaats kaarsen dan
ook vooral in een stevige, stabiele, hittebestendige houder.
Zorg dat de versiering in huis
brandveilig of geïmpregneerd
(=brandvertragend) is? Elektrische verlichting in de boom is
mooi, maar alleen veilig als de
verlichting het KEMA keurmerk
heeft. Controleer daarnaast de
bedrading op eventuele beschadiging.
Een kachel of openhaard is heel
sfeervol. Als u deze gebruikt, zorg
er dan voor dat u het schoorsteenkanaal goed heeft onderhouden. Laat de schoorsteen
minstens één per jaar vegen en
controleren op scheuren en lekkage.
Let bij gourmet en fondue op met
spiritus. Vul nooit een brandende
of warme brander bij met brand-

dwarsfluitensemble en niet te vergeten het koor de ‘Time out singers’ onder leiding van Peter van Marle. Gedurende de hele avond was er vooral ook veel dans te zien. In totaal waren er 7 dansoptredens. Alle klassieke dansers dansten op de muziek uit
de Notenkraker. Ze zagen er prachtig uit in hun lange, korte en platte
tutu’s. De modern-jazz groep danste
een indrukwekkende dans op muziek
van Calum Scott. De avond werd ook
dit jaar gepresenteerd door Maaike Delver, een aanstormend presentatietalent uit De Ronde Venen. Alle
artiesten van het kerstconcert werden bedankt voor hun inzet en gingen met een mooie rode roos naar
huis. Ook de vele vrijwilligers werden
niet vergeten en zij kregen een doos
lekkere chocolade. We hebben genoten. Volgend jaar weer! Stichting
Kunst Rond de Venen wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar.
stof. Dit geldt ook voor nephaarden en sfeerverlichting die worden aangestoken door het gebruik van bio-ethanol.
- Gebruik goed passende verlengsnoeren en leg deze zo neer
dat niemand erover kan struikelen. De snoeren afplakken (zeker
langs vluchtroutes) is zelfs nog
beter. Rol kabelhaspels en lichtsnoeren volledig uit en waak ervoor dat de aangesloten apparatuur niet het maximale vermogen van de stekkerdoos overstijgt
(vaak aan de onderzijde beschreven). De stekkerdoos kan dan namelijk gaan smelten.
- Wees altijd alert bij het afsteken
en kijken naar vuurwerk. Koud
vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en kunnen
letsel veroorzaken. Gebruik altijd
een aansteeklont voor het afsteken van vuurwerk en plaats het
vuurwerk op een stevige vlakke
ondergrond. Bescherm je ogen
en die van je (klein)kinderen met
een speciale vuurwerkbril.
Als er dan toch brand uitbreekt,
breng dan uzelf en uw huisgenoten
direct in veiligheid. Sluit als het kan
ramen en deuren en blijf tijdens het
vluchten laag bij de grond. Bel als u
in veiligheid bent direct 112. Meer
tips over brandveiligheid in huis en
informatie over de brandweer vindt
u op www.vrubrandweer.nl. Met vragen kunt u ons bereiken via info@
vru.nl.

Kerst in de Dodaarslaan!
Vinkeveen - Ze staan er weer, huizenhoge kerstbomen op de hofjes
in de Dodaarslaan. Dit weekeinde
hebben de buurtbewoners de bomen opgezet, met lampjes aangekleed en natuurlijk alles onder het
genot van een gezellige kerstborrel. Ruim 20 jaar is deze traditie een
feit in de Dodaarslaan. Alle bewoners kijken in deze donkere dagen
uit naar de dag dat hun laan weer
verlicht wordt door ‘hun’ boom. En
natuurlijk ook weer een gezellige

Anita Terpstra bezoekt
Readshop Vinkeveen
Vinkeveen - Aanstaande zaterdag
19 december tussen 13:00 en 16:00
uur zal de Nederlandse schrijfster
Anita Terpstra in de Readshop Vinkeveen aanwezig zijn voor een signeersessie. Anita Terpstra studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis. Ze debuteerde met haar werk
Nachtvlucht dat meteen werd genomineerd voor de ‘Schaduwprijs’.
Haar laatste nieuwe werk Anders is
inmiddels een groot succes. De vertaalrechten van dit boek zijn reeds
verkocht aan Duitsland en Frankrijk. Op dit moment werkt de in
Leeuwarden woonachtige schrijfster wederom aan een nieuw boek
dat in 2016 zal uitkomen. Mark van
Beers, bedrijfsleider van Readshop
Vinkeveen, is bijzonder content en
vooral ook trots op het feit dat hij
de schrijfster heeft weten te strikken voor deze signeersessie: ‘Anita Terpstra is met recht een aanstormend talent te noemen als het
gaat om literaire thrillers van eigen
bodem. Ik wilde vlak voor de Kerst
iets speciaals in de winkel organiseren en ik denk dat dat op deze manier zeker gelukt is. Buiten dat ben

OBS Molenland helpt de
Voedselbank
Mijdrecht - Op maandag 7 december hebben de groepen 1 tot en met
8 bezoek gehad van twee vrijwilligers van de voedselbank De Ronde Venen. De kinderen kregen uitleg over het bestaan van de voedselbank. Het verhaal dat de vrijwilligers vertelden, maakte veel vragen
los. Het bekijken van de producten
die als voorbeeld waren meegenomen, gaf weer aanleiding tot eigen
inbreng van de kinderen. Zij wisten allemaal wel een product op te
noemen dat ze mee konden nemen
naar school voor onze inzamelactie. Tot aan de kerstvakantie staat er
een kraampje op het leerplein. De

Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest (mid.) heeft samen met Ron van Vark en Mirjam Meulemans
van de projectgroep WOEV de intentieverklaring getekend om met elkaar door te gaan. Alle reden om dat feestelijk
te beklinken

Ontwikkeling van de ‘Broedplaats’
weer een stap verder

Wilnis - Dinsdag, 22 dec a.s. wordt
men uitgenodigd voor een zogenaamd Liefdemaal. Leef wil graag
ruimte geven rond de maaltijd aan
de minder druk bezette naaste. Aan
alleenstaanden, aan alleen gaanden,
aan alleen wonenden, aan de wat
ouder wordende man of vrouw, met
of zonder beperkingen en aan alle
leeftijden. Zonder onderscheid des
persoons. Wit en zwart. Arm en rijk.
Wilnisser of Ronde Vener. Er zal van
15.00 tot 17.00 uur een maaltijd worden aangeboden in meerdere gangen. Waar tussen door wordt gezorgd voor muziek, vocaal en instru-

mentaal en gesproken woord. Ben jij
belangstellend, heeft U ook interesse schroom dan niet maar meld U/je
aan! Bij voorkeur per mail naar : dikenanneke@solcon.nl Uiterlijk aanmelden tot 15 dec.2015. Maar het
kan ook door een app of een sms
naar de mobiel op nummer 06-5360
1617. Mocht dit ook niet lukken stuur
dan een berichtje naar Van Baaklaan
34, 3648XV Wilnis. U en jij, jullie zijn
beiden hartelijk welkom in De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan in
Wilnis. De toegang is vrij, maar voor
een goede organisatie is nodig dat
tijdig bekend is hoeveel er komen.

ik van mening dat een dergelijke
signeersessie op cultureel en literair
vlak iets unieks kan zijn voor Vinkeveen en omgeving. Dat we daarbij
de scherp geprijsde boeken kunnen
combineren met een leuke actie is
mooi meegenomen.’
Voor meer info zie advertentie elders
in deze krant.
eenkomst, vergadering, workshop,
lezing, voordrachten en noem maar
op. De bedoeling is ook dat bezoekers de gehele ruimte kunnen doorlopen om overal eens te kijken. Als
het even kan moet het transparant
blijven dan kan je zien wat hier allemaal voor activiteiten zijn. Beoefenaren van muziek kunnen hier
niet terecht omdat we ook rekening
moeten houden met de bewoners
van het complex.”

kinderen mogen van thuis food en
non-food producten meenemen om
de bakken in het kraampje mee te
vullen. Daarnaast staat er een brievenbus voor een eventuele donatie.
De betrokkenheid van de kinderen
en de ouders is groot. Op deze manier willen wij de kinderen meegeven, dat het belangrijk is om geen
eten te verspillen en dat je op deze manier kunt delen met mensen
die de producten goed kunnen gebruiken. Een mooi gebaar naast de
overvloed die we met elkaar ervaren
als er weer prachtig gedekte tafels
met heerlijke gerechten staan tijdens ons kerstdiner.

LEEFgemeente organiseert
een Liefdemaal

babbel onder de boom met de buren. Nieuwe bewoners worden welkom geheten, pasgeborenen bekeken en oude buurbanden worden
aangetrokken.
De kinderen helpen hard mee met
het verslepen van de bomen en het
overeind trekken ervan. De bewoners van de Dodaardslaan nodigen
de bewoners van de Ronde Venen
uit om een kijkje te komen nemen.
De kerst kan beginnen, zij zijn er
klaar voor!

Vinkeveen - Woensdag 9 december jl. ondertekenden de bestuursleden Ron van Vark en Mirjam Meulemans van de projectgroep WOEV
(Werken, Ontmoeten, Ervaren, Verbinden) samen met Karin Verdooren, directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest een intentieverklaring. GroenWest geeft
hierbij formeel aan verder te willen
met WOEV om de benedenverdieping van het appartementencomplex Maria Oord om te vormen tot
een ruimte waaraan cultuur, kunst,
wellness, commercie en sociaalmaatschappelijke activiteiten een
invulling kunnen geven. Dit onder
de naam ‘Broedplaats’, waar eerder
‘Drukte van belang’ voor stond. Volgens Ron van Vark komt die drukte
er nu vanzelf omdat inmiddels bijna de gehele ruimte van ongeveer
duizend vierkante meter ingevuld
en verhuurd is. Dat wil zeggen, zodra de benedenverdieping bouwkundig is afgewerkt en ingericht. De

projectgroep ‘broedt’ er nog op om
te bekijken in hoever bijvoorbeeld
de open ruimte in het midden, het
tuingedeelte met terras, nog als een
zinvolle (alternatieve) dagbesteding
kan worden benut.
Belangstelling genoeg
Van Vark toonde Karin Verdooren aan de hand van een nieuw ingetekende plattegrond wat er zoal aan (voorlopige) ruimte is gereserveerd door toekomstige huurders en/of waar belangstelling voor
is. Behalve horeca (lunchroom) zijn
dat zakelijke verhuur van ruimten
en spreekkamers (ook voor slechts
enkele mensen) waarvoor veel belangstelling bestaat; flexplekken
die ook in dagdelen gehuurd kunnen worden alsook ’s avonds; een
ruimte voor diverse paramedische
zorg voor zowel jongeren als ouderen; een cursusruimte voor een instituut in gebarentaal; een schilderatelier; een lijstenmakerij; een in-

strumentmaker; de bibliotheek (die
van achter De Boei hier naartoe verhuist) en een kledingbeurs. Mogelijk het Museum De Ronde Venen
die er wellicht tijdelijk een onderkomen wil hebben voor kleine exposities en ook Tympaan-de Baat zou
geïnteresseerd zijn in een ruimte.
Tot slot een ontvangstruimte waar
ideeën ‘uitgebroed’ kunnen worden op commercieel en cultureel
niveau. Al met al lijkt de benedenverdieping al aardig gevuld te zijn.
“Kortom, de bedoeling is dat wij als
WOEV in eerste instantie de ruimte
van GroenWest gaan huren als die
bouwkundig helemaal afgerond is.
Vervolgens verhuren wij dan weer
gedeelten aan horeca, belanghebbende organisaties, cultuur gerelateerde verenigingen, bedrijfjes, winkeltjes, zorgverleners, maatschappelijke instellingen en dergelijke. Zo
moet je het zien,” legt Ron van Vark
uit. “Men kan op afroep een ruimte huren voor een kleinschalige bij-

Enthousiast
Maar het moet natuurlijk allemaal
nog gerealiseerd worden. Nu de intentieverklaring met Groen West
is ondertekend kan in de loop van
komend voorjaar in opdracht van
GroenWest de aannemer aan de
slag om de nu nog gestripte benedenverdieping af te bouwen en
schoon op te leveren. Dat is al een
grote stap op zich. Vervolgens moet
het bestemmingsplan aangepast
worden en kunnen de bewoners van
Maria Oord ook nog formeel hun
zienswijzen over het project kwijt. Er
wordt echter geen noemenswaardige tegenstand verwacht, omdat dit
anders nu al te horen zou zijn geweest. Daarna pas kunnen de huurders en andere belangstellende instanties hun deel van de ruimte
gaan inrichten. Directeur-bestuurder van GroenWest Karin Verdooren
zegt zeer enthousiast te zijn over de
plannen. “Ik ben blij met de invulling
die ik heb gehoord en als die levensvatbaar is ben ik helemaal gelukkig.
Voor ons is het natuurlijk ook spannend of het rendabel wordt. Uiteindelijk moeten wij het als bestuur
kunnen verantwoorden naar onze
eigen organisatie, de huurders en de
gemeente. Maar zoals het er nu naar
uitziet zeg ik tegen de projectgroep
dat ze er mee moeten doorgaan.
Het hoort goed aan. Ik zie het als
een maatschappelijke meerwaarde
voor de bewoners van zowel Maria
Oord in het bijzonder als Vinkeveen
in het algemeen,” aldus Karin Verdooren. Ideeën en plannen voor de
inrichting van de ruimte zijn nog altijd welkom, net zoals bedrijven, verenigingen en instanties die zich hier
willen oriënteren. De ’Broedplaats’
in Maria Oord aan de Herenweg 63E
is daartoe elke donderdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur open en
vrij toegankelijk.
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...voor een overheerlijk kerstdiner?
WAT ZIJN DE TRENDS 2015

EERLIJK EN GOED VLEES
VOOR UW KERSTDINER!

KAASPLANKJE
ALS DESSERT

VARIEER UW KERSTDINER
MET VIS

Keurslager Gert Stronkhorst op het
Amstelplein in Uithoorn zorgt als vanouds
dat u met de kerst weer iets heerlijks op
tafel kan zetten waarmee u uw gasten kunt
verrassen. “Speciaal voor de feestdagen
hebben we voor de kerst kant en klare
ovengerechten in schalen met vier soorten
vlees naar keuze,’ toont Gert. “Zoals een
hertenbraadstuk met rodewijn-kaneelsaus;
Zweedse kalkoen met preiselbeeren en Cumberlandsaus; een varkensrollade
met tutti frutti en een runderbraadstuk met paddenstoelen. De bereiding
is eenvoudig en het toont ook heel feestelijk. We hebben een Spaanse
rollade ontwikkeld met een bijzondere amandelsaus en een heerlijke Côte
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Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse kazen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van andere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar,
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waarmee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestdagen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streekkazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein
in Uithoorn is al jaren ‘the place to be’
voor liefhebbers van kaas, noten en nog
veel meer. Het is helemaal verwennerij
tijdens deze feestmaand. En over culinaire
geneugten met Kerst gesproken zegt
Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow
food, slow drinking is de trend, namelijk
het natafelen na een heerlijk kerstdiner.
Dat gebeurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past.
Daar kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje
wordt behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood
gevuld met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik
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VERANTWOORD EN TOCH
LEKKER ETEN MET KERST

WILD ETEN OF
GOURMETTEN MET KERST?

BIJ KERST HOORT EEN
FEESTELIJK DRANKJE!

Dat toch verantwoord is en dat heerlijk smaakt. Ga eens langs bij
Good For You in de Passage (naast GALL en GALL), maak je vrienden
en familie gelukkig en haal de onderstaande ingrediënten om deze
kwarktaart te maken.
Kaasplankje als dessert
KWARKTAART MET BLAUWE BESSEN (8 stukken)
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aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waarmee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestdagen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streekkazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus
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Poelier de Haan aan de Demmerik in
Vinkeveen zorgt graag voor uw stukje kip
of wild met de kerstdagen. Nico-Jan en
zijn vrouw Debora zijn het gezicht van
de zaak die zij samen met hun team van
enthousiaste medewerk(st)ers met succes
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aanloop van klanten uit zowel de regio als
van ver daarbuiten. Dat zegt iets over de
kwaliteit van het aanbod. Behalve poelier staat De Haan ook bekend als een
voortreffelijke traiteur van onder meer ambachtelijk bereide koude en warme
buffetten van diverse oorsprong. “De trend dit jaar gaat voornamelijk uit naar
kant-en-klaar gevulde rollades. Dat is wel een hardloper. Bij het wild springt
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Slijterij Vreeland in Vinkeveen staat
bekend als de best gesorteerde slijterij
in de regio en heeft voor de feestmaand
december altijd wat bijzonders in huis.
Zoals mooie Champagnes en heerlijke
wijnen bij het kerstdiner. “De keuze van
de wijn bij een kerstdiner hangt helemaal
van het menu af. Dat kan wit of rood zijn,
licht of krachtig. Er is zoveel keus, dat wij
onze klanten graag willen adviseren welke wijn je het beste bij bepaalde
gerechten kunt drinken,” aldus Dick de Groot die samen met Jan Smit. Marcel
Schmitz en Dennis Schevers de slijterij al jaren met kennis van zaken runt.
“Maar er zijn ook dranken voor een heerlijk aperitief en als digestief na het
Kaasplankje
als dessert
eten, zoals een
mooie Cognac, een Cointreau of een Grappa. Lekker voor
bij de open haard. Het is vaak wel een kunst om het geheel op elkaar af te
Kaas
& Zo inWie
winkelcentrum
Amstelplein
Uithoorn
al jaren
place to
stemmen.
er met de feestdagen
op uitin
trekt
om eenisfrisse
neus‘the
te halen
be’wil
voor
liefhebberssoms
van wel
kaas,
en nog inschenken.
veel meer. Het
helemaal verbij thuiskomst
eennoten
‘opwarmertje’
Ookisdaarvoor
wennerij
En over
culinaire
geneugten
met Kerst
hebbentijdens
we van deze
alles infeestmaand.
huis, zoals whisky’s,
talloze
jenevers,
kruidendranken,
gesproken
zegt
Stijn
Melenhorst
van dewij
kaaswinkel:
slowvan
drinlikeuren en
noem
maar
op. Toch merken
dat er trends“Slow
zijn infood,
de keuze
king
is de
namelijk
het natafelen
na eenzijn
heerlijk
kerstdiner.
Dat gespecifi
eketrend,
dranken
die kennelijk
ineens populair
of herontdekt
worden.
beurt
vaak
waarbij nu
een
heerlijk glasdePort
past.
Waren
hetmet
vorigeen
jaar kaasplankje
de exotische likeuren,
is bijvoorbeeld
Wodka
heelDaar
kunnen
volgt
invulling
geven
voor deEnkerst.
Op het plankje
erg in we
van als
zowel
Russische
als aan
Poolse
oorsprong.
de verpakkingen
zijn wordt
behalve
ookhet
Panforte
geserveerd,
eenverlichting
uit Italië afkomstig
al een kaas
lust voor
oog; soms
is een unieke
bij een flesbrood
wodkagevuld
met
noten enDat
vruchten
dat aparte
een licht
heeft.
kaas
ingesloten.
brengt een
sfeerzoetje
met zich
mee.Als
Maar
ookstel
rumikenvoor
niet een
authentiek
gerijpte
Hill uit
Lancashire,
is familie
de Cheddar,
te vergeten
gin zijnTrotter
momenteel
booming.
Er zijndat
tal van
nieuwevan
merken
eenbijgekomen;
rauwmelkse
die gewikkeld
in doek
dan vraag
rijpt; naar
een Blue
er iskaas
dus keuze
te over. Wijwordt
constateren
dat en
er meer
Sixty-One,
dat isis een
doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd
deze dranken
dan anders.
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Servilleta,Slijterij
die lekker
krachtig
is van smaak.
TotChampagnes
slot een stukvan
een
ambachtelijk
Vreeland
heeft natuurlijk
ook veel
diverse
huizen gemaakte
boerenkaas
van koemelk
uit Twente,
Trotsnieuwe
genaamd,
die geop voorraad,
waaronder
Moët & Chandon,
maarBoer
ook ’n
allerlei
soorten
marineerd
honing.smaak
Dezeen
kaas
in
Prosecco wordt
met eenmet
bijzondere
kleurisflauthentiek
es. Juist met en
hetwordt
oog opslechts
de
kleine
hoeveelheden
gemaakt.
dezewaard
manier
hettekrachtige
feestdagen
en Oud en
Nieuw deOp
moeite
omheb
die je
eens
bekijken invan de
kaas
hetBent
zoetje
vanliefhebber
het broodvan
enwhisk(e)y,
de begeleiding
de Port.
Heerlijk
de met
winkel!
u een
dan is ervan
bij deze
slijter
alleen ter
afsluiting
eenslordige
diner. Ik
wens
u smakelijke
voortzetting!”
al keuzevan
uit zo’n
200
verschillende
soorten!
In prijs verschillend,
afhankelijk van (gelagerde) ouderdom en smaak. Kortom, laat u voor de
Kaas
en Zo isadviseren
een speciaalzaak
in kaas, en
noten
enerandere
delicatessen.
feestdagen
bij Slijterij Vreeland
neem
eens vrijblijvend
een Melenhorst
heeft
uit en
Nederland,
België,
Frankrijk,
kijkje om
u in bijzondere
de kerstsfeerkaassoorten
te brengen. Dick
zijn team heff
en graag
met u Italië,het
Spanje
enzovoort.
Hoewel
tientallen
binnenlandse
glas op
de komende
kerst en
het nieuwe
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Het wordt weer een warme en gezellige
tijd, wat gaan we op tafel zetten. We willen
allemaal verantwoord en toch lekker.
We willen niemand teleurstellen en een
mooi dessert na een heerlijke maaltijd
voorzetten. Hoe gaan we dat doen, een
lekker dessert
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Koffiepunten stromen
binnen bij Lions

Examens bij Horangi Taekwondo

Mijdrecht - In sporthal “De Eendracht” stonden zondag 13 december de examenkandidaten samen met hun fans en de examinatoren weer klaar voor de taekwondo examens. De examens worden
zoals gebruikelijk afgenomen door
de trainers Bas Bokkes, Remko van
Gerven, Lotte Besseling, Attilla de
Groot en Charly Hendriks.
Het taekwondo examen bestaat uit
verschillende onderdelen. Het eerste examenonderdeel is poomse,
dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Bij het sparren moet de examenkandidaat laten

zien dat er wedstrijdinzicht is. De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de
graduatie. Tijdens een stapsparring
valt een persoon aan en de ander
maakt een verdediging en tegenaanval. Hierbij moeten alle technieken op een correcte afstand goed
uitgevoerd worden. Voor de hogere banden moeten de examenkandidaten verschillende realistische
zelfverdedigingen laten zien tegen vastpakken. Voor deze hogere
graduaties staat er ook een breektest op het programma, waarbij een
houten plankje met een schop moet

worden gebroken. Ook dit spannende onderdeel werd door de verschillende examenkandidaten allemaal
goed uitgevoerd.
Ondanks dat sommige examenkandidaten erg gespannen waren, lieten ze allemaal een goed examen
zien. De trainers kijken dus terug op
een geslaagd examen en feliciteren
alle geslaagden! Voor meer info kijk
op www.horangi.nl.
Hieronder een overzicht
van de geslaagden:
Gele slip
Milan Bader, Aditya Soebedar, Jasper van der Elsken, Lars van Stemp-

Rian van de Most en Kees Pronk beste
tafeltennisdubbel 2015
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag werden in de Willistee de dubbelspelkampioenschappen
van
Vitac uit Vinkeveen.
Er waren 8 VUTAC inschrijvingen, maar helaas was er een blessure, waardoor er maar drie dubbelcombinaties om te titel konden
spelen. Er werd eerst een fun ronde gespeeld om alle teams scherp
en warm aan de start te krijgen. Telkens speelden er drie dubbels en
een enkelspeler. De enkelspeler
speelde buiten mededinging, om-

dat het eenvoudiger is enkelspel te
spelen, dan dubbelspel. Bij dubbelspel is het verplicht de bal om en om
te spelen. Je loopt elkaar daar in de
snelle ralleys gauw bij in de weg. In
de fun ronde speelde Elie van Senten met Tom Nethe, die zijn debuut
maakte in een officiële clubwedstrijd. De vader van Tim, Peter Nethe speelde met Rian van de Most,
Kees Pronk speelde met Oscar Riehl
en Hugo Gons speelde alleen. Hugo
won al zijn partijen en Oscar Riehl/
Kees Pronk waren het meest succesvolle dubbel in de voorronde.

Daarna werd er om de prijzen gespeeld. Deze keer was het Ellie van
Senten die alleen speelde en buiten
mededinging al haar partijen won.
Peter Nethe speelde met zijn zoon
Tom en ze kwamen er achter dat
dubbelspel best lastige kan zijn qua
posities en qua tactiek. Desondanks
hebben ze ervan genoten en van
geleerd. De finale werd gespeeld
door de koppels Oscar Riehl/Hugo
Gons tegen Rian van de Most/ Kees
Pronk. Laatst genoemden winsten
na vijf zware games de overwinning
uit het vuur te slepen en mogen hun

voort, Zarrin Basaran
Gele band
Kyra van de Swaluw, Mees van de
Wetering, Janice Hendriks, Ekram
Akbari, Yassin Ben Allal
Groene slip
Martje Koedooder-Cools
Groene band
Emma van Dijk, Charlotte Bulterman
Blauwe slip
Lorenzo van der Most
Blauwe band
Nanna Limburg, Rick Vriend
Rode slip
Esmee Lek, Sebastiaan Haverhoek
Zwarte slip
Victor van der Most

naam nu laten vereeuwigen op de
VITAC wisselbokaal. In dezelfde zaal
werd ook het dubbelspelkampioenschap van Veenland gespeeld. Na
de beide toernooien werd nog de
match om de titel dubbelspelkampioen tafeltennis 2015 van de Ronde Venen gespeeld tussen de beide
kampioenen.
Het werd een echte thriller tussen
Fabian Veerhuis /Joost van Ron en
Rian van de Most/Kees Pronk. De
eerste game ging gemakkelijk naar
het Veenland duo. Maar het Vitac
duo knokte zich knap in de wedstrijd en er was een vijfde game nodig. Vitac kwam zelfs op 10-9 en
had 1 matchpont, maar dat werd
niet benut. Veenland sloeg toe op
haar derde matchpunt en won met
13-11 de Ronde Venen titel.

De Ronde Venen - De actie van de
Lions clubs om DE punten in te zamelen voor pakken koffie ten behoeve van de voedselbanken verloopt
uitstekend. De koffiepunten stromen
binnen. De Lions clubs zijn landelijk
de kerstactie ‘Koffie voor de voedselbanken” gestart in samenwerking
met Douwe Egberts. De ingezamelde koffiepunten worden bij Douwe
Egberts verzilverd voor pakken koffie. De koffiebrander verhoogt het
aantal met 15%. Ook de Lions clubs
Vinkeveen Waverveen en Mijdrecht
Wilnis zijn lokaal deze actie gestart
om onze eigen voedselbank De Ronde Venen te ondersteunen in deze
moeilijke tijden. Koffie is met name
een product waar de voedselbanken om zitten te springen aangezien
dit nauwelijks aan hun wordt gedoneerd door de lange houdbaarheidsdatum. Tienduizenden punten zijn al
ingeleverd, zoals ook Jessica de Koning, eigenaresse van De Barones
in Wilnis kon melden. Hier werd namelijk een dikke envelop met welge-

teld maar liefst 12.750 punten door
een gulle gever ingeleverd. Hartelijk dank voor deze mooie donatie maar we zijn er nog niet. Daarom roepen we iedereen nogmaals
op: “haal uw keukenkastjes, laatjes,
potjes, doosjes overhoop en doneer
uw DE-waardepunten voor de voedselbank in onze gemeente”. De bonnen kunnen t /m eind december ingeleverd worden op de volgende inzameladressen in Vinkeveen: Jumbo
(Plevierenlaan 7), Albert Heijn (Herenweg 71), SMC De Bron (Herenweg 111-B), Maria-Oord (receptie
Herenweg 69), drogisterij De Bree
(Herenweg 12-14) en De Groentehal (Demmerik 114), in Mijdrecht::
beide Albert Heijn vestigingen (Leicester 13 en De Passage 26), Boni
(De Lindeboom 25), Hema (Bozenhoven 23), Smit Visdelicatessen (Pr.
Margrietlaan 48) Decibel (Raadhuislaan 6), in Wilnis: Jumbo (Molmlaan
2), De Barones (Dorpsstraat 30) en
in De Hoef bij De Strooppot (Oostzijde 42).

Denk je bij de rotje
ook even aan mij?

Ik hoor vuurwerk dubbel zo hard als jij.
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CSW sluit af met winst
Wilnis - CSW heeft het jaar 2015
afgesloten met een overwinning bij
Alexandria. In een zeer matig duel
won de ploeg van Mark Kranendonk
met 0-1. CSW begon matig aan het
duel tegen het onderaanstaande
Alexandria. Het had alle ruimte om
op te bouwen maar leed veel te veel
dom balverlies om het de tegenstander moeilijk te maken. Alexandria kon ook niet echt gevaarlijk
worden zodat er in die beginfase
heel weinig te beleven viel. Halverwege de eerste helft kwam CSW op
voorsprong na de eerste goede aanval. Elroy Baas werd de diepte ingestuurd en zijn voorzet bij de eerste
paal werd schitterend binnengeschoten in de verre hoek door Vincent van Hellemondt. Daarna kwam
CSW goed weg toen bij lage voorzet niemand voor het doel was om af
te ronden. Alexandria kreeg nog een
vrije trap op een meter of twintig van

het doel maar de bal verdween vervolgens hoog over. De eerste kans
in de tweede helft was voor Alexandria. De rechtsbuiten liep vanaf de
zijkant op doelman Jordy Wens af
die daarna met de voet wist te redden.
CSW bleef slordig deze middag en
dwong veel te weinig af om echt
gevaarlijk te worden. Naarmate
de wedstrijd vorderde kreeg CSW
meer ruimte. Zo kwam Bram Bode op rechts op paar keer gevaarlijk door maar ontbrak de precisie bij
de eindpass.
Ook nog een kans voor Justin Blok
die zich knap vrijspeelde maar het
doel te hoog zocht. Vlak voor tijd
moest Jordy Wens nog een keer
handelend optreden door de bal uit
de korte hoek te tikken. Een matig
duel van de kant van CSW maar in
de voetballerij is het nog altijd zo dat
het gaat om het aantal punten.

De Vinken oppermachtig
tegen laagvlieger DTS
Vinkeveen - Terwijl het al donker werd op zaterdag 12 december
speelde het ABN-AMRO-team van
De Vinken 1 tegen DTS 1 in Enkhuizen. Via een 6-12 ruststand kwam
de formatie uit Vinkeveen niet in de
problemen en sloot het de wedstrijd
af met een klinkende 13-19 winst.
De formatie van De Vinken kent de
nodige wisselingen dit seizoen. De
nieuwe hoofdtrainer is een goede bekende in de vereniging. Hans
van Dasler was actief spelend lid
bij De Vinken en later bij BlauwWit en hij was hoofdtrainer bij De
Vinken, SDO Kamerik en Atlantis.
De Vinken begon met het aanvallende kwartet Rutger Woud, Kelvin
Hoogeboom, Emese Kroon en Annick Stokhof. Aan verdedigende zijde keert Dorien Verbruggen terug
bij het vlaggenschip, samen met
Masha Hoogeboom, Gideon Leeflang en Jelle Mul. DTS wist alleen
nog te winnen van rode lantaarndrager Fluks uit Noordwijk en doet
er alles aan om degradatie te ontlopen. Geen strobreedte lag DTS in de
beginfase in de weg. Via een simpele doorloopbal van Annick, drie
afstandsschoten van Rutger, een
droog afstandsschot van Gideon
en een kansje van Dorien (na een
doorbraak van Masha) liep De Vinken uit naar 1-6.
DTS was genoodzaakt al vroeg een
ervaren dame te wisselen door een
blessure en kon geen grip krijgen
op de ontketende scoringsdrift van
De Vinken. Toch lieten de Vinkeveners zich verleiden tot persoonlijke fouten en kende de leidsman terecht strafworpen toe. DTS verzuimde niet en kwam terug tot 4-6. Ook
Rutger Woud werd foutief afgestopt,
waarna Emese Kroon de strafworp

verzilverde 4-7. Via treffers van Rutger, Annick (2x), Kelvin en Gideon kwam een comfortabele 6-12
op het scoreboard. Ondanks dat de
stand een eenzijdig wedstrijdbeeld
doet voorkomen bleef DTS knokken
tot het laatste moment. Maar zowel
Dorien (omdraaibal) als Gideon (afstandsschot) hielden het hoofd koel
6-14. Met veel wilskracht en fysieke luchtduels in de rebound slaagde DTS erin enigszins terug te komen in de wedstrijd. Met vier treffers op rij, door niet attent reageren
van de ABN-AMRO formatie, kwam
de tussenstand op 10-14. Een strafworp verkregen door Annick, was
een peulenschil voor Emese 10-15.
Met nog een kwartier te spelen
kwam routiniers Mariska Meulstee
en Jimmy de Koning in het veld voor
Emese en Gideon. Met haar eerste schot was Mariska direct doeltreffend 10-16. Met een treffer van
Masha, een mooie doorloopbal van
Jimmy en een afstandsschot van
Dorien gooide De Vinken de wedstrijd in het slot. DTS mocht tussendoor nog driemaal doeltreffend zijn
maar kon de Vinkeveners niet afstoppen. De wedstrijd eindigde in
een 13-19 zege.
Streekderby
Zaterdag 19 december staat hij
weer op het programma. In sporthal de Boei wordt de wedstrijd De
Vinken 1 tegen Atlantis 1 gespeeld.
De strijd tussen oude bekenden uit
Mijdrecht en Vinkeveen zal het publiek doen smullen van dit affiche.
Beide ploegen proberen koploper
Midlandia in het vizier te houden en
vechten voor de belangrijke tweede
plek in poule 3I, die een promotiewedstrijd naar de tweede klasse.

Van Roon en Veerhuis dubbelkampioen tafeltennis Veenland
Wilnis – Afgelopen vrijdag zijn de
traditionele dubbelkampioenschappen tafeltennis gehouden bij Veenland. Het speelveld was rijk bezet
met zes koppels. Op de zesde plaats
zijn trainer Marten Nap en zijn zoon
Wessel Nap geëindigd. De vijfde
plaats ging naar Denise van Kreuningen en Twan Groeneveld. Op
de vierde plaats eindigden Alexander Noteboom en Ton Kuylenburg.
De bronzen plak ging naar Martijn
de Graaff en Harry Warmer. Al snel
werd duidelijk dat de beslissing zou
vallen in de laatste wedstrijd tussen Joost van Roon/ Fabian Veerhuis en de talenten Victor van de
Most/Martijn van Dijk. Beide koppels wonnen vrij gemakkelijk hun
eerste wedstrijden. Joost en Fabian kregen veel tegenstand van Denise en Twan, maar konden uiteindelijk wel nipt de wedstrijd winnen
in drie sets. Victor en Martijn daarentegen speelden een lastige wedstrijd tegen Alexander en Ton. Uiteindelijk konden ze de wedstrijd in
een spannende vijfsetter naar zich
toetrekken. In de laatste wedstrijd
tussen Victor/Martijn en Joost/Fabian moest er uitgemaakt worden wie

zich tot dubbelkampioen 2015 kon
laten kronen. Het was een wedstrijd
op hoog niveau met tactische ballen
van beide kanten. De eerste twee
sets gingen met 11-6 naar Joost
en Fabian. In de derde set herpakten Victor en Martijn zich en konden met 10-12 winnen. In een spannende vierde set, waarin Victor en
Martijn een grote voorsprong hadden, konden Joost en Fabian de set
en de partij door een eindsprint winnen: 11-9. Het was de vierde keer de
Joost en Fabian samen de dubbeltitel pakten.
Voor Fabian was het de zevende
keer dat hij dubbelkampioen werd
en komt hiermee op de tweede
plaats op de all-time ranglijst van
Veenland. Na de dubbelkampioenschappen speelden Joost en Fabian tegen de kampioen van Vitac
die ook haar clubkampioenschappen hield. In een spannende vijfsetter tegen Rian van de Most en Kees
Pronk konden Joost en Fabian de
wedstrijd beslissen in een tie-break:
14-12. Hiermee kunnen Joost en
Fabian zich een jaar lang officieus
dubbelkampioen van de Ronde Venen noemen.

Willis organiseert
gezellige winterwedstrijd

Biljartmakers slaan toe
Regio - Afgelopen weekeinde
werd de laatste finale in persoonlijke kampioenschappen drie banden gespeeld. Dat was de A-klasse.
Daar mag je dan ook wat van verwachten en daarin werden alle aanwezigen dan ook niet in teleurgesteld. Bert Loogman, Theo Valentijn, Paul Huzemeijer, Henk Doornekamp, John Beets, Paul Schuurman
en Jacues de Leeuw waren voor
de finale uitgenodigd en zij maakten er een mooi biljartweekeinde van. Er werden weer de meeste fraaie 3 banden patronen op het
biljart gelegd en alle spelers moesten elke partij hard werken voor de
punten en de winst. Zaterdagmorgen om 11:00 in de Springbok in de
Hoef werd er op drie tafels gestart
met de wedstrijden. Bert, Theo en
Paul Huzemeijer wonnen hun eerste
partij en winst is altijd een lekkere
start. Bert en Theo wonnen ook hun
tweede partij en lagen daarmee lekker op koers. Ook in de derde ronde wonnen Bert en Theo hun partij
maar Henk en Jacques sloten met
slechts 2 punten minder, aan bij de
top. Paul Huzemeijer was 5e. Paul
Schuurman en John, beide nog zonder winst, sloten de rij na de eerste
speeldag
Doorstromen
Dan moet uiteraard zondag nog komen. Konden Theo en Bert doorstomen, konden Jacques en Henk aanhaken en wat deden John en de
beide Paul’en om terug te komen in
de race? Paul Schuurman en John
konden ook op de tweede dag het
tij niet keren en sloten het toernooi
af met allebei slechts een winstpartij. Je kan nog zo goed zijn maar bij
biljarten moet het af en toe wel een
beetje meezitten maar dat deed het
voor John en Paul helaas niet. Ook
Henk en Theo konden de winst in
de partijen niet meer vinden en bleven op hun totaal van de zaterdag
steken. Voor Jacques, Paul Huze-

meijer en Bert lag dat even anders.
Paul won zijn eerste partij maar dat
leverde nog niet echt het gewenste resultaat op. Dat deed zijn tweede winst echter wel. Door die winst
schoof hij op naar de vierde plaats
met nog zicht op de derde. Weliswaar verloor hij zijn derde partij
maar met een zodanig goed moyenne dat hij Theo daarmee voorbij
sloop en derde plek voor de Biljartmakers opeiste. Dan Jacques. Hij
had slechts een partij verloren maar
kon hij dat ook op zondag volhouden. Ja, dat kon hij, op zondag werd
geen partij meer verloren en daarmee kwam Jacques op een totaal
van 10 punten en dat is goed voor
de tweede plaats. Ook weer voor de
Biljartmakers! Bert was, net als twee
jaar geleden, weer van een hele andere orde. Als enige speler van de
zeven was hij in staat om boven zijn
gemiddelde te spelen. Geen enkele tegenstander kreeg de ruimte om
een overwinning te behalen.
Tegenstanders
De laatste partij moest Bert verliezen en dan ook met laag moyenne om Jacques nog zicht te geven
op de eindzege maar een Bert in
vorm is moeilijk om te verslaan. Dat
is datgene waar Bert’s tegenstanders dit weekeinde zich op stukbeten en in die laatste parij was het
niet anders, ook die werd door Bert.
Het mag duidelijk zijn, een spelers
zonder verliespartijen is zondermeer een waardig kampioen! Aangezien Bert ook bij de Biljartmakers
speelt is daarmee het volledige podium dit jaar voor de Biljartmakers.
Een knappe prestatie!
De hoogste serie was dit weekeinde voor Henk Doornekamp. Zowel Henk, Bert en de beide Paul’en
maakten een serie van 5 caramboles maar Henk’s percentage was net
even beter (25%). De kortste parij
werd, in 26 beurten, door Jacques
de Leeuw gespeeld.

Hertha F2 weer een
ronde verder
Vinkeveen - Op zaterdag 12 december reisde de F2 af richting Loenen voor de bekerwedstrijd tegen
De Vecht F2.
Het zonnetje scheen en de jongens
hadden er ook dit keer weer veel zin
in. De eerste minuten van de wedstrijd werden de Vinkeveners direct op scherp gezet, want ook Loenen had er zin in. Al snel wist Hertha de aanval van de tegenstander
te stoppen en nam de bal over. Via
de zijkant was daar Quin die richting de goal ging. Zijn schot hierop
belande net naast, jammer. De keeper schoot uit, dat ging niet lekker,
waarop een eigen doelpunt volgde, 0-1. Niet lang daarna wist Hertha vanuit het achterveld terrein te
winnen. Alexandros zocht de ruimte en speelde de bal goed over. Alle
spelers deden weer lekker mee. Dani wist de eerste echte goal te scoren, 0-2. De jongens lieten hun motoren weer draaien, Ruben ging zoals hij dat kan vol gas op de bal af.
Loenen hield vanaf de aftrap balbezit en ging op het goal af, gelukkig
was Sam er om de bal over te nemen en terug te spelen naar één
van zijn teamgenoten. Thiago nam
de bal mee naar voren en speel-

de deze mooi op Dani die er goed
voor stond. Ook dit keer wist Dani
de kans te bezegelen met een doelpunt, 0-3.
Rustig
Keeper Jack had het rustig, dankzij zijn team die goed wist te verdedigen, wanneer Loenen dichterbij kwam. Alsof het niet genoeg was
bleef Vinkeveen de overhand houden. Op o.a. het middenveld wist
Bodhi zijn mannetje te staan. Vanaf de zijkant wist Kièro de bal mee
te nemen en vanaf een afstand met
succes op het doel te schieten, 0-4.
Tijdens de rust waren daar Marc en
Pieter die de jongens goed verzorgden en motiveerden voor de 2e helft.
Deze helft ging Loenen er ook weer
voor. Ze wisten door te breken en
hun kans vrij direct te benutten.
Keeper Ryan wist deze net niet uit
de touwen te houden, 1-4. Hertha was weer wakker en nam de bal
over. Er werd goed overgespeeld en
de jongens zochten elkaar op.
De tegenstander kreeg geen extra
kansen, maar ook Hertha wist niets
extra te scoren.
Met de 1-4 zijn de Vinkeveners weer
een stapje dichterbij de beker.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 18 december 2015 is er in Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45uur voor de inschrijving Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares bekend,ook is er op deze avond
een grote tombola. De uitslag van
de laatst gespeelde prijsklaverjas
avond was;
1 Hans Dikker
7403 punten
2 William Maijenburg 7176 punten

3 Carla v.Nieuwkerk
4 Dirk v. Nieuwkerk
5 Kees Kooyman

7040 punten
6940 punten
6851 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Frans v.d.Wijngaard met 4943 punten. De wedstrijden voor de competitie (iedereen welkom ook per
avond) zullen op de volgende datums worden gespeeld;18 december. Dan in 2016; 8 en 22 januari,
5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1,
15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en
24 juni en 8 juli is de laatste klaverjas-avond van de competitie van het
jaargang 2015/2016 dit alles onder
voorbehoud.

Wilnis - Zondag 13 december organiseerde LR & PC Willis een onderlinge dressuurwedstrijd bij Maria
Hoeve in Mijdrecht. Het weer werkte
goed mee! Onder het genot van een
winters zonnetje konden alle deelnemers fijne in de buitenmanege
losrijden en in de binnenmanage de
dressuurproef rijden. De rijvereniging werkt in de winter vaak samen
met manage Maria Hoeve waardoor
niet alleen leden van Willis mee
mochten doen, maar ook ruiters van
de manage Maria Hoeve. Er werd
in diverse niveau gestart en de jury kon goede punten geven aan alle
amazones. De wedstrijd begon met
de paardenruiters en met 18 deelnemers was het een groot deelnemersveld. Op de eerste plaats eindigde Anneke van Galen met haar
mooie fries Tyme in de klasse L1 met
216 punten. Het rode lint, dus een
tweede plaats, was voor Nienke Verhaar met haar All that Jazz met 214
punten in de klasse B en de derde plek was voor Marjolein Werkhoven met Bono ook in de klasse B
met 213+ punten. Er werd trouwens
door alle deelnemers goed gereden,
want alle deelnemers hadden een

winstpunt. Dat betekend dat alle
ruiters ruim voldoende kregen voor
hun proef.
Fanatiek
Na de paardenruiters waren de ponyruiters aan de beurt. Daar was het
deelnemersveld minder groot, maar
er werd fanatiek gereden. Met serieus blikken reden de ponyruiters
hun proeven. De eerste plaats was
voor Meina Peek met Dalenoord’s
Alexander met 216 punten. Het was
de eerste wedstrijd voor deze combinatie en dat ging dus heel goed.
Tweede werd Hannah Domen met
haar Ifana. Ze reden een nette L1
proef met 2016 punten. De derde
plek was voor Renske Poldervaart
met Isabella. Haar B-proef werd beloond met 205 punten. De vierde
plaats was voor Melanie Flitz met
haar Rentmeester. Haar pony met
de roepnaam ‘Mees’ reed een nette
M1 proef met 196 punten. Het was
een leuke wedstrijd en we kijken uit
naar de volgende keer. Deze wedstrijd wordt op 13 maart 2016 verreden. Wil je meer weten van landelijke rijverenging en ponyclub Willis,
kijk dan op www.lrpcwillis.nl

GVM ‘79 scoort op de
Tumbelingbaan
Mijdrecht - Zondag 13 december was het zover, de tumbelingbaan wedstrijd voor GVM’79. We
waren goed vertegenwoordigd want
we waren met 5 teams. Het groepje
van Danae Haspels, Isabella Angulo
Velez , Daantje Burgerding en Anique Goudsmit maakte er een mooie
en strakke opening van. Zo waren
er mooie synchroon oefeningen en
werd de spreidhoeksprong op hoge
hoogte uitgevoerd. Daarna was het
de beurt aan Ashley Bardsen,Isabel
van Haaften, Denise Block en Sam
Fronik. En wat een sprongen lieten
deze dames zien. Ashley met een
mooie gecontroleerde arabier, Isabel met een een perfect uitgevoerde zitsprong, Denise met een mooie
koprol achterover en Sam met de
strakke radslag op 1 arm. Het derde team van de eerste ronde was
het team van Charlize Keller, Harlee
Hoogendoorn, Nikki Visser en Britt
Boekschoten. De radslagen van Britt
waren van hoog niveau. Deze worden thuis vast en zeker geoefend.
Charlize en Harlee waren een perfect duo bij de synchroon series. Er
was geen foutje te ontdekken bij deze twee. Nikki heeft hard geoefend
op de zitsprong en dat was ook zeker te zien. Ze ging zitten en kwam

ook meteen weer tot stand. Toen
was het de beurt aan de tweede
ronde. In het eerste team zaten: Lisa
de Vries, Elisa Bradley, Sanne Wigt
en Abigail Pool. Abigail haar radslag ging zo recht dat ze netjes binnen de strepen op de baan bleef. De
spreidhoeksprong is een specialiteit
van Elisa. Deze waren zo hoog en
haar benen waren helemaal recht.
Sanne kon tijdens de wedstrijd zelf
een aantaal seconden in handstand
blijven staan. Hiermee behaalde zij
hoge punten. De radslagen van Lisa waren snel en strak en een groot
deel daarvan waren zelfs op 1 arm.
Het laatste groepje in deze wedstrijd
was het groepje van Merel Koek, Paris Koeleman, Emma van Dijk, Melanie de Graaf en Sandra Berger. De
radslagen van Merel en Paris in de
synchroon serie gingen exact gelijk.
Het was een feestje om hier naar te
kijken. De arabieren van Emma en
Melanie werden zo goed afgemaakt
dat hier hoge kaatsen uit voort kwamen. Sandra haar zweefrol was van
grote klasse. Zij maakt een uitstekende zweeffase hierin. Uiteindelijk
ging GVM’79 naar huis met een 6e,
5e , 2e en twee 1e medailles . Het
was weer een drukke maar gezellig dag. Meiden uitstekend gedaan!!

LTO klaverjasclub vindt
nieuw onderkomen
De Ronde Venen - Iedere eerste
maandag van de maand komt de
LTO Klaverjasclub bijeen voor de
maandelijkse kaartavond.
Op deze avond staat gezelligheid en
een stukje sportiviteit centraal. Het
is voor vele klaverjassers een periode onzeker geweest of de maandelijkse avond doorgang kon vinden binnen de zalen van Mijdrecht.

De LTO klaverjasclub heeft momenteel een onderkomen gevonden bij
Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis,
waar zij genieten van de nieuwe entourage en gastvrijheid.
Bent u een klaverjas-fan en wenst u
een avond mee te kaarten dan kunt
u bellen met 0297-778020. U ontvangt dan verdere informatie.

20 Nieuwe Meerbode
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Winterwandelen waar
vroeger water was
Regio - In de winter organiseert
IVN afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn elke derde zaterdag van
de maand een Winterwandeling. Op
zaterdagochtend 19 december voert
deze wandeling door de droogmakerijen van Mijdrecht de zogenaamde Derde Bedijking. Ook in de winter is het heerlijk om buiten te zijn,
te lopen, te kijken. Tijdens de wandeling lopen we lekker door om op
temperatuur te blijven. Een paar
keer besteden we aandacht aan het
thema van deze keer: ”De moeizame
droogmakerij”.

Kickboks wereldkampioenen
geven les bij WLCombatics
Mijdrecht - Natuurlijk gaven de
leukste en beste docenten uit de
regio al les bij WLCombatics. Maar
vanaf heden krijg je iedere week
les van meervoudig wereldkampioenen. Niemand minder dan Melvin Manhoef, Cedric Manhoef, Ilona Wijmans en Rodney Glunder geven iedere maandag en donderdag
de kickbokslessen. Allen hebben
één of meerdere wereldtitels op hun
naam. Zo heeft Cedric Manhoef 18
oktober jl. de wereldtitel in de wacht
gesleept tijdens een WFL toernooi.
Melvin “no mercy” Manhoef heeft
21 november zijn laatste partij bij
“Bellator” (op tv te zien op zender:
Spike) gevochten en gewonnen uiteraard. En hij is nu volop in training
voor zijn volgende wereldtitel. Rodney heeft teveel titels om te benoemen, maar zijn meest recente overwinning is CFC world champion. En
ook Ilona heeft meerdere wereldtitels op haar naam staan. Behalve
deze topvechters hebben we ook

In 1800 was deze wandeling niet
mogelijk. Mijdrecht was toen een
smal lint met aan weerszijden heel
veel water. Het water bedreigde de
bewoners. Voor landbouw en vee-

teelt was geen plaats. In het landschap zien we veel dat herinnert aan
de tijd dat hier water was. Maar ook
aan de pogingen die de Mijdrechters bijna 80 jaar lang deden om van
water weer land te maken.
Verzamelen: 19 december 2015,
9u30, begraafplaats Wilnis. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt. De
wandeling is ongeveer 9 km lang en
duurt tot ongeveer 12.30 uur. Draag
stevige waterdichte schoenen of
kaplaarzen en warme kleding.
Neem een (warme) drank mee voor
tijdens de “pauze”. Wilt u meteen bij
het startpunt beginnen of verdere
informatie, dan neemt u contact op
met Hans Tuinenburg, 0613999814.
https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

vaste docenten Bas Lakerveld en
Willem Lindeboom die jeugdlessen
en zaktrainingen geven op maandag, woensdag en donderdag. Beiden gecertificeerde (personal) trainers met kwaliteit, veiligheid en
persoonlijke aandacht hoog in het
vaandel.
De lessen
De lessen bij WLCombatics zijn
op maandag en donderdag: Jeugd
kickbokslessen (verdeeld in 2 groepen: 8-13 jaar en 13-16 jaar): 18.0019.00 uur. Combatics / zaktraining:
19.00-20.00 uur (ook op woensdag).
Senioren kickboksen (gemengd):
20.00-21.00 uur. Wil je je huidige
vaardigheden naar een hoger level tillen, je technieken verbeteren
of gewoon les krijgen van de beste kickboksers van de wereld. Dan is
dit je kans! Vraag een gratis proefles
aan via www.sterkenweerbaar.nl of
stuur een mail naar info@sterkenweerbaar.nl

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 18 december organiseert de Lijnkijkers weer de maandelijkse BINGO in de kantine van
sport vereniging ARGON.
De BINGO van deze maand staat in
het teken van het Kerstfeest, de tafel
ligt vol met prijzen, de hoofdprijs is

een Vers Kerstpakket met een waarde van 170. Zaal open 19.00 uur, de
aanvang is 20 uur, en natuurlijk is
het eerste kopje koffie weer gratis.
Met het meedoen aan deze BINGO
steunt u de jeugd van ARGON.

Atalante heren 1 kan tij
niet keren

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De zesde zitting van de
tweede ronde werd gespeeld op 8
december. Het spande erom want
de degradatie en promotie zou aan
het einde van de middag bekend
gemaakt worden.
In de A was een bekende top op
1 Nel Bakker & An van der Poel
57,08% , 2 Kitty van Beem & Janny Streng 56,25% verrassend op
3 Froukje Kraaij & Anneke van der
Zeeuw 55,21% en de vierde plaats
voor Geke Ludwig & Margo Zuidema 53,13%. In de B op 1 Bep Verleun & Hans Warmenhoven met de
mooie score van 64,22% voor de
dames Annet Roosendaal & Rini
Tromp een verrassing, totaal onverwacht 58,33%, 3 eindelijk weer eens
Jany van der Ent & Trees Ellerbroek
56,94% en op 4 Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 52,78%.
Dat brengt na 6 weken de volgen-

de uitslagen: De top 3 in de A: 1 Kitty van Beem & Janny Streng , 2 Elly
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar en
3 Geke Ludwig & Margo Zuidema.
De 4 laatste paren gaan naar de B,
dat zijn deze keer Ina & Jetty, Sonja & Ank, Ploon & Marja en Reina &
Trijnie. Kop op dames, zet m op in de
B en u gaat in februari vast weer terug naar de A.
De top 4 in de B promoveert naar
de A. Deze geluksvogels zijn Hans
en Bep, Sandra en Marja, Mieneke
en Hilly, Annet en Rini. Dames gefeliciteerd en veel succes in de A.
Volgende week gaan de dames ladderen ,op 22 december is de kerstdrive en in januari starten we met
een nieuwe ronde en nieuwe kansen voor iedereen. Wilt u ook meespelen? Bel Sandra Raadschelders 0297569910 of mail Hartenvrouw2015@gmail.com.

Vinkeveen - Tegen US 5 zou het
dan eindelijk weer eens moeten gebeuren, punten pakken om uit de
onderste regionen van de promotieklasse te komen. Het lukte Atalante
niet. Op een vroege zaterdagmiddag
verloren de Vinkeveense heren in
Amsterdam met 3-1 van het eveneens laag geklasseerde US. Maar
anders dan de uitslag doet vermoeden, waren de gasten dichtbij
en had de uitslag zomaar andersom kunnen zijn. Het blessureleed is
bijna geleden. Yorick is weer terug,
nog niet als aanvaller maar als libero. En dat betekende toch weer wat
aanpassingen in de vertrouwde opstelling. Bovendien waren er daardoor geen wisselmogelijkheden.
Toch bleek ook nu weer dat - ook in
deze samenstelling - Atalante voor
niemand onder hoeft te doen.
Atalante moest aanvankelijk even
wakker worden, 4-1, maar na een
goede servicebeurt van Bas pakte
het een 4-8 voorsprong. Die werd
helaas ook even makkelijk weer
weggegeven, 12-8. Met name in de
passing hadden de gasten niet hun
beste dag en daarom werden de
aanvallen veel te voorspelbaar voor
de lange mannen van US. Atalante kwam nog even terug tot 15-15,
maar liet de Amsterdammers daarna weer uitlopen. Door teveel Vinkeveense fouten kon de thuisploeg de
eerste set met 25-21 binnen halen.
In de tweede set startte Atalante uitermate zwak. Geen beleving en teveel foutjes maakten het US wel
heel erg makkelijk om naar 16-6 uit
te lopen. Een afstraffing leek in de
maak, maar de Vinkeveners herpak-

ten zich. Een zeer sterke serviceserie van Jeroen bracht de ploeg terug
in de wedstrijd, sterker nog, zelfs op
een 17-19 voorsprong! En die werd
niet meer weggegeven, 21-25. Zowel in sets als in punten dus weer
een gelijke stand. Ook in de rest van
de wedstrijd bleven beide teams aan
elkaar gewaagd en dat leverde een
spannende derde set op. Atalante
nam aanvankelijk een kleine voorsprong 12-16 maar die ging door
eigen fouten ook weer te snel verloren. In de slotfase betekende een
foutservice en een uitgeslagen bal
de setwinst voor US, 26-24. Het zou
het thema van de wedstrijd, de wisselvalligheid en het onvermogen om
op de juiste momenten toe te slaan.
In de vierde set keek Atalante wederom al snel tegen een flinke achterstand aan, 17-11 en ook nu knokten de mannen zich terug tot 2019. Maar in de beslissende fase van
de set bij 22-21 ging het toch weer
mis. Aanvallen uitslaan en het laatste punt met een foutservice aan de
tegenstander schenken, 25-23. Over
de hele wedstrijd maakte US slechts
4 punten meer, maar wel de beslissende in de laatste twee spannende
sets. Daarmee deed Atalante zich te
kort en blijft het op de laatste plaats.
Gelukkig is er nu even de winterstop. Met wedstrijden tegen VCH en
US 4 in de eerste seizoenhelft nog
voor de boeg, is er nog niets verloren. De concurrentie is nog in het
vizier en met een fitte selectie zijn
er nog genoeg mogelijkheden om
uit de gevarenzone te komen. Maar
dan moet wel de wisselvalligheid eruit. Een mooi voornemen voor 2016!

Argon MC1 winterkampioen
Mijdrecht - Het zat er al een tijdje aan te komen. Want waar de mei-

den van Argon gestaag doorgingen
met het opeenstapelen van over-

winningen liet de concurrentie punten liggen. Daardoor was het mo-

gelijk dat zaterdag jl. bij winst tegen middenmoter VVC het winterkampioenschap behaald kon worden. En zo geschiedde. In niet hun
beste wedstrijd die door het scoreverloop tot het einde toe spannend
bleef werd een 3-2 zege geboekt.
Doelpuntenmakers op deze kille zaterdag waren Kiki van Nieuwkoop
(1-0), Tabitha Kuhr (2-1) en Zara Beliën via een penalty (3-1). Argon is CSW op de ranglijst gepasseerd. Nu is het zaak dat de twee
nog resterende wedstrijden die gespeeld worden in 2016 zes punten
gaan opleveren. Dan pas kan namelijk het echte kampioenschap worden bejubeld. De huid mag dus nog
niet worden verkocht, alles is nog
mogelijk. Je moet in het leven echter wel een feestje vieren zodra het
kan en daarom feliciteren wij speelsters en begeleiding van harte met
dit fraaie resultaat.

Argon stuurt Voorschoten
met lege handen naar huis
Mijdrecht - Argon heeft concurrent
Voorschoten ’97 met lege handen
naar huis gestuurd. Maar dat zag er
na de eerste helft niet echt naar uit.
De ploegen waren aan elkaar gewaagd en Argon kreeg maar een
paar kansjes. Voorschoten kreeg
er één. In minuut 38 werd een vrije
vanaf links voor doel gebracht en de
bal kon ongehinderd ingekopt worden. In de tweede helft herpakte Argon zich en scoorde fraai de 2-1.
Argon verzuimde, ondanks de vele mogelijkheden, de score verder
op te voeren. Maar de overwinning
was dik verdiend. Koploper Nootdorp had geen moeite met De Valken en blijft Argon één punt voor op
ranglijst.
Evenwicht
De eerste helft was de wedstrijd behoorlijk in evenwicht, Argon kreeg
wel een paar mogelijkheden. In het
begin schoot Syrano Morrison vanaf de achterlijn hard in maar doelman Van de Niet greep goed in. Ook
een vrije trap van Jasper Werkhoven werd tijdig weggehaald. In die
fase moest Voorschoten speler Richie Agyapong met een hamstringblessure afhaken, hij werd vervangen door Peer van Paasen. Halverwege de eerste helft kreeg Argon een hoekschop, Randy Hondius plaatste de bal op het hoofd van
de meegekomen Roy Verkaik maar
zijn inzet werd door een speler uit
de doelmond gehaald. Ook een poging van Cyrano Morrison, hij kopte van te ver, was een gemakkelijke prooi voor de Voorschoten doelman. Een vrije trap in minuut 38
bracht Voorschoten op voorsprong.
Richard Bakker krulde de bal voor
het Argondoel en daar stond She-

miel Constancia vogelvrij om in te
koppen 0-1. Het was eerste doelpoging van de gasten en meteen raak.
Puntjes op de i
In de tweede helft zette Argon de
zaken weer naar zijn hand, een tactische wissel: Bas Pel werd in de
spits gezet en verdediger Roy Verkaik werd in de kleedkamer achter
gelaten. Eerst kreeg Voorschoten
nog een mogelijkheid maar Constancia schoot voorlangs. Maar in
minuut 60 kreeg Argon loon naar
werken een voorzet van Cyrano
Morrison bereikte Jesse van Nieuwkerk, hij legde de bal voor zijn goede
been en haalde onhoudbaar uit. 1-1.
Tien minuten voor het eindsignaal
van scheidsrechter Tacacks stelde Argon eigenlijk de zege al veilig,
een fraai opgezette aanval over veel
schijven bereikte Ian van Otterloo
die vervolgens Lorenzo Zorn in stelling bracht om uit halen 2-1. Daarna nog een paar mogelijkheden
voor Argon maar het lobje van Ian
van Otterloo ging over de doelman
maar ook over de doellat. Een kopbal van Jesse van Nieuwkerk ging
even daarna naast en in de laatste
minuut kreeg doelman Stefan van
de Niet nog net de hand achter de
bal na een schot van Cyrano Morrison. Doelman Romero Antonioli van
Argon kreeg maar weinig ballen om
zich op te warmen.
Dit was de laatste wedstrijd van de
eerste helft van de competitie. Na
de ‘winterstop’ gaat Argon op 23 januari op bezoek bij WV-HEDW. De
ploeg uit Amsterdam heeft zich de
laatste wedstrijden goed herstelt
van de zwakke seizoenstart.
Foto: sportinbeeld.com

Amstelbridgeclubspelers
halen wel acht keer 100%
Regio - Donderdag 10 december speelden 25 paren (er was helaas één stilzit tegen paar 14 in de
A-lijn) van de Amstelbridgeclub een
vrije ronde in het Buurtnest. De leden van beide lijnen bridgeten door
elkaar wat erg verfrissend is, want
dan spreek je weer eens andere leden.
Er waren dit keer weinig echt spectaculaire spellen. In de A-lijn werd
die ochtend helemaal geen slem geboden en zelfs de manche kon maar
enkele keren gehaald worden. Met
andere woorden de punten zaten
redelijk verdeeld en daardoor bleven de contracten laag. Alleen spel
3 was wel een aardig spel. Jany &
Tonny, welk paar toch snel een slem
wil bieden, haalden hier een 3 sans
+ 4 binnen, ook een 4 schoppen +2
werd bij dit spel behaald door Nel
& Jos. Maar de slem werd door hen
jammer genoeg niet uitgeboden.
Twee paren boden bij dit spel 5 klaveren, een contract dat eigenlijk te
weinig punten oplevert bij zo’n spel
met een mooie klaverenkaart.
In de B-lijn speelden Corry & Bibet vandaag de sterren van de hemel. Van de 24 spellen behaalden ze
acht keer 100%. Ze werden dan ook
1e in de B-lijn met 62,92%. Spel 2
was een ingewikkeld spel. Door drie
paren werd er 6 schoppen geboden.
Corrie & Bibet maakten +1, Henny
& Lucas behaalden precies het con-

tract, maar Ciny & Hetty gingen één
down. Waarschijnlijk is goed tegenspel daar debet aan geweest. De
andere paren zijn blijven steken bij
een 4 schoppen contract. Ook bij
spel 6 varieerden de bieding en uitslag heel sterk. Er werden respectievelijk 3 sans +2, 3 sans +3, 5 ruiten
-1, maar ook 3 ruiten + 2 gemaakt.
Tja, bridgen is niet eenvoudig hoor!
De uitslag van deze zitting nu dan
voor de paren boven de 50%:
In de A-lijn
1. Ria & Leny
61,00%
2. Ria & Joop
57,50%
3. Els & Alice
56,50%
4. Greet & Nel
55,00%
5. Bert & Wim en
Corry & Lenie
54,17%
In de B-lijn:
1. Corry & Bibet
2. Ciny & Hetty
3. Miep & Madelon
4. Leny & Jan
5. Henny& Lucas

62,92%
61,67%
55,00%
53,75%
52,50%

Volgende week donderdag is het
dan weer de laatste bridgebijeenkomst van 2015. Dat wordt een
kerstdrive in de Strooppot, niet om
elkaar stroop rond de mond te smeren haha, maar gewoon gezellig
bridgen, met een lunch tussen de
middag! Ook lid worden van deze
club? Bel onze secretaris telefoon
0297-564729
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kel zich zodanig blesseerde dat ze
niet verder kon spelen. Amy Loman
kwam binnen de lijnen en zij paste zich moeiteloos aan en kon het
team op een doelpunt trakteren.
Frustratie
De frustratie was hoog bij een aantal spelers, want Atlantis voelde zich
benadeeld en wilde sportief revanche nemen op de tegenstander. Dit
lukte prima en Koveni kon hier niet
op antwoorden. Er werd gerust met
een 4-12 voorsprong voor Atlantis.
Na rust ging Atlantis verder met
scoren, door middel van mooie acties en goede combinaties. Atlantis
1 gaf veel druk op het aanvalsspel
van Koveni. De laatste tien minuten
kwam Rick Kuylenburg nog in het
veld voor Maarten Helsloot.
De hele wedstrijd had Koveni weinig in te brengen en werd van het
kastje naar de muur gestuurd. De
juiste mensen werden uitgespeeld
en er werd voor elkaar gevochten.
Uiteindelijk hebben alle spelers van
Atlantis minimaal één doelpunt gemaakt.
Met de uiteindelijk einduitslag van
6-23 werd het doel van Atlantis
ruimschoots gehaald.

Volop strijd in driebandencompetitie drV
De Ronde Venen - Medio september is begonnen met de vijfde jaargang van de individuele driebandencompetitie DRV in gemeenschapshuis De Springbok te De Hoef. Nu
de competitie tot twee derde is gevorderd, begint er enige tekening
te komen in de onderlinge krachtsverhoudingen. Er is echter nog volop strijd om een ereplaats in de top
van het klassement te bemachtigen.
Na acht van de elf speelavonden en
16 gespeelde partijen wordt de top
3 momenteel gevormd door respectievelijk Theo Valentijn, Bert Loogman en Hero Janzing, waarbij de
onderlinge verschillen te overzien
zijn. Ook Jacques de Leeuw klopt
nog nadrukkelijk op de deur om
een gooi te doen naar de begeerde titel. Zijn achterstand is echter

wel wat groter in punten, doch met
zijn vorm is deze competitie niks mis
getuige een formidabel en hoogste
moyenne-percentage van 128,991.
Tot nog toe wist Theo Valentijn de
meeste partijen (12) in winst om te
zetten, terwijl Bert Loogman en Hero Janzing ieder 11 partijen op hun
naam schreven. De komende weken zullen uitwijzen wie uiteindelijk
aan het langste eind gaat trekken.
Er zijn nog drie speelavonden en zes
partijen te gaan. Bovendien wordt
voor het eindresultaat een correctiefactor toegepast om zodoende een eerlijke vergelijking mogelijk te maken met degenen, die om
voor hen moverende redenen een of
twee speelavonden hebben moeten
missen. Het kan dus nog alle kanten op.

Volle bak Veenshuttle
competities
De Ronde Venen - Afgelopen
zaterdag 12-12 was het weer volle bak met competitiewedstrijden voor Badminton Vereniging
Veenshuttle in de Phoenix. Vier
van de zes badminton competitieteams hebben weer gestreden om een goed plaatsing in de
ranglijst. Één competitieteam betrof spelers tot 13 jaar. Zij hebben
gespeeld tegen de Spaceshuttle
uit Enkhuizen en wisten de wedstrijden op een mooi gelijk spel
van 4-4 te houden. Het tweede
team van spelers tot 17 jaar heeft
gestreden tegen het team Almere. Beide teams strijden nog om

de 2e plaats in hun poule. Veenshuttle heeft deze weten te behouden door deze wedstrijd ook met
4-4 af te sluiten. Het opstapteam,
de jeugd die wedstrijden spelen
om zich voor te bereiden om aan
de echte competities mee te kunnen doen, kregen de smaak goed
te pakken. Tegen de vereniging
xxx uit Hoofddorp won dit team
met een dikke overwinning van
7-1. Het Heren 1 team, dat speelde tegen Olympia Haarlem, hebben ook deze wedstrijd in winst
om kunnen zetten. Met een verdiende 5-3 konden deze heren de
zaal weer verlaten.

Atlantis B2 wint van KVA
Mijdrecht - Het kampioenschap
van de B2 van korfbalvereniging Atlantis in de najaars veldcompetitie
was niet onopgemerkt gebleven.
Er diende zich bij de huldiging direct een sponsor aan voor dit team.
Afgelopen zaterdag was het zover
dat de shirts van de sponsor klaar
waren en dat het team zich kon presenteren in deze nieuwe shirts.
In aanwezigheid van de heer Gortenmulder van M.K. Gortenmulder
B.V. ging men vooraf samen met de
sponsor op de foto.
Nu was het zaak om wel een goed
resultaat neer te zetten in de wedstrijd tegen KVA B2 , het team dat
op de laatste plaats in de competitie
stond. Atlantis kwam al na één minuut op achterstand, maar het team
herstelde zich snel en liep in de eerste helft uit naar een voorsprong
van 5-1. Helaas scoorde KVA vlak
voor rust nog tegen waardoor de
rust werd in gegaan met een voorsprong van 5-2. In de rust gaf coach
Hans een peptalk om in de tweede
helft met meer snelheid te spelen
want er lagen veel meer mogelijkhe-

den voor een goede uitslag. Nadat
eerst KVA door een mooi afstandsschot terug kwam tot 5-3, zette Atlantis even snel aan en liep daardoor binnen 15 minuten uit naar
een stand van 10-3. Daarna scoorde
Atlantis nog drie keer en KVA nog
tweekeer, waardoor de einduitslag
werd bepaald op 13-5.
Heel positief vandaag was dat de
scores werden verzorgd door bijna
het gehele team (Demi Klijn2x, Nina van Schaick 2x, Luuk Gortenmulder 4x, Ilse van Kempen 1x, Sam van
de Beitel 1x, Tessa Verweij 1x, Nina
Versteeg 1x, Trevor de Waal 1x). Ook
de andere spelers Thimo Burggraaff
en Maikel van Dort hadden een
groot aandeel in de voorbereiding
van de doelpunten. Door deze overwinningen heeft Atlantis haar derde overwinning in deze zaalcompetitie bereikt. Dit naast twee nederlagen. Hierdoor hebben zij aansluiting gehouden met de koplopers.
Een knappe prestatie van dit team
nadat zij na het kampioenschap op
het veld toch een klasse hoger zijn
gaan spelen.

Mijdrecht - Zaterdag 12 december. de bekerwedstrijd Argon D4 tegen CSW D4M gaat eindelijk gespeeld worden. Een flauw zonnetje, geen wind, een prima grasmat
en flink wat toeschouwers. Ingredienten voor een leuke wedstrijd
waar het gaat om de volgende ronde in de beker. Beide teams hebben evenveel punten en doelpunten. Dus bij een gelijkspel wordt deze derby via penalties beslist. Maar
daarvoor moet eerst een wedstrijd
worden gespeeld. Zoals ik al noemde zijn alle ingredienten aanwezig voor een mooie wedstrijd. Iedereen gemotiveerd. Dat is niet moeilijk
wanneer je tegen de buurman en in
dit geval ook de buurvrouw speelt.
Vrienden, kennissen, familie. Alles
staat langs de lijn. Nadat de aftrap
is genomen is gelijk zichtbaar dat er
geen onderscheid wordt gemaakt.
Er wordt stevig gevoetbald waar af
en toe een overtreding valt. Ja, ook
de meiden delen uit.
Overwicht
De meiden van CSW hebben een
licht veldoverwicht maar kunnen de
verdediging van Argon nog onvoldoende pijn doen. Twee gevaarlijke
vrije trappen die er net niet ingaan
zijn het grootste gevaar van CSW.
Argon komt er bij vlagen via de
counter gevaarlijk uit. Maar ook hier
heeft de CSW verdediging steeds
een antwoord op. Je voelt dat het
een strijd tot het einde wordt voordat er uiteindelijk een winnaar uitkomt. Waar de strijd tussen spelers
en speelsters is ziet de scheidsrechter toch ook nog even kans om in
de picture te staan. Hij verzoekt beide aanvoerders om hun aanhang te

vragen een paar stappen van de zijlijn te doen. Prima actie waarvan het
resultaat na een paar minuten weer
weg is. Deze wedstrijd vraagt om er
bovenop te zitten. Ook voor de toeschouwers. In de rust worden nog
wat zaken besproken en gaat iedereen er weer met de zelfde instelling
tegenaan. Een slooppartij voor spelers en speelsters. Het zware veld en
het hoge tempo vraagt veel van iedereen. Dit is de laatste 15 minuten
ook zichtbaar. De passie blijft maar
de vermoeidheid neemt toe. Wie
nu scoort zal waarschijnlijk ook als
winnaar uit de bus komen. Tot het
laatste fluitsignaal blijft deze topper
0-0. Dus penalties. Het lijstje met
de 5 namen worden snel gemaakt.
Toch wel spannend om zo een bekerwedstrijd te eindigen. Diegene die het beste de zenuwen onder controle heeft zal hier goed uitkomen. Waar de jongens van Argon de eerste twee penalties missen hebben de CSW dames de zenuwen wel onder controle. De derde penalty voor Argon wordt keurig in het hoekje geplaatst. Ook de
derde penalty van CSW gaat er in.
Stand 1-3. Wanneer CSW haar vierde penalty mist is er nog hoop voor
Argon. Echter is de druk voor Argon
te groot en wordt de penalty gemist.
Einde wedstrijd. CSW wint! Wat een
ontading bij de meiden van CSW.
Deze wedstrijd kent geen verliezers.
Argon heeft laten zien dat ze een
gelijkwaardige tegenstander voor
CSW was. En de toeschouwers hebben een fantastische wedstrijd gezien met strijd, passie en leuk voetbal. Kortom iedereen is in deze een
winnaar. Wat kan jeugdvoetbal toch
mooi zijn!!

Atlantis 2 verliest zicht op
koppositie
Mijdrecht - In een wedstrijd met de
eerste plaats als inzet heeft Atlantis 2 aan het kortste eind getrokken.
De Florist formatie moest zijn meerdere erkennen in koploper VZOD
2. Hoewel Atlantis een goede wedstrijd speelde, bleek VZOD overtuigender in de afwerking van gecreeerde kansen. Atlantis verloor uiteindelijk met 17-10.
Voor de wedstrijd waren de belangen duidelijk. Bij winst in Kudelstaart zou de Florist formatie in
punten gelijk komen met VZOD, en
zo de (gedeelde) eerste plaats pakken. VZOD opende echter de score met een vrije bal en liep via een
korte kans en een strafworp snel
uit naar een 3-0 voorsprong. Atlantis liet zich hierdoor niet van de wijs
brengen en bracht met drie afstandschoten de stand weer gelijk. Hierna wist VZOD een gaatje te slaan
van twee doelpunten. De Florist formatie wist wederom gelijk te maken
met een fraaie korte kans en een afstandschot. Met de rust in zicht kon
Atlantis helaas niet voorkomen dat

VZOD weer een voorsprong pakte.
Met een 8-5 achterstand ging Atlantis de rust in. Ondanks de achterstand bleef het geloof op een
goed resultaat aanwezig bij Atlantis
2. Dit bleek ook doordat de eerste
aanval na rust direct resulteerde in
een strafworp mee, die feilloos werd
benut. Via een schot van VZOD en
een doorloopbal van Atlantis werd
het 9-7. Hierna volgde een periode waarin Atlantis, ondanks goede
aanvallen, niet tot scoren wist te komen. VZOD kon hiervan profiteren
en wist uit te lopen naar 13-7. Atlantis 2 gaf zich echter nog niet gewonnen en wist met een afstandschot weer wat terug te doen. Beide ploegen bleven strijden voor een
goed resultaat, wat resulteerde in
doelpunten aan beide zijden.
Ondanks het goede spel wist de Florist formatie niet te winnen. VZOD
hield met 17-10 de punten in eigen
huis. Komende zaterdag speelt Atlantis 2 tegen Vinken 2. De wedstrijd begint om 14.10 in Vinkeveen.
Uw steun is welkom!

Winst voor jongste
Basketballers
Mijdrecht - Afgelopen weekeinde
was voor de meeste Basketballers
de laatste wedstrijd van het winterseizoen. De jongste Basketballers
speelden thuis tegen de Woodpeckers uit Houten en omdat zij de uitwedstrijd hadden gewonnen, wilde
de tegenstanders dit keer de overwinning mee naar huis nemen. De
Woodpeckers begonnen daarom
sterk tegen de jonge Argonauten en
zij namen een flinke voorsprong. De
spelverdelers Geert Jan Dierickx en
Patrick Burger zorgden ervoor dat
Marijn Kop, Adne Limburg en Asatour Arkojan tot scoren kwamen en
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Thriller in Mijdrecht,
Argon d4 tegen CSW d4M

Atlantis 1 wint bij Koveni
Mijdrecht - In de uitwedstrijd van
zaterdag 12 september heeft Atlantis 1 gewonnen van Koveni 1. Atlantis, gesponsord door de Rabobank,
was sterker en wist via alle schijven
te scoren waardoor er uiteindelijk
eenvoudig met ruime cijfers (6-23)
werd gewonnen.
De wedstrijd werd gestart met in de
aanval Sharon Moen, Heleen Haspels, Berry de Jong en Mark Goverse, die de plaats innam van de geblesseerde Jelmer Steen. De verdediging werd gevormd door Janneke van Ginkel, Melissa van der Stap,
Lars Kuylenburg en Maarten Helsloot. Er werd scherp gestart door
de ploeg van coach Aad Witteman.
De verdediging had de wedstrijd
goed onder controle en de aanval
kon gemakkelijk doelpunten maken. Het spel van Atlantis was goed
en er werd voor elke bal gevochten.
De stand was al gauw 3-8 in het
voordeel van de bezoekers. Door
een aantal slordigheden van Atlantis kon Koveni in de beginfase nog
een aantal doelpunten maken.
De wedstrijd werd van beide kanten
fysiek gespeeld. Helaas zorgde een
onbesuisde actie van een heer van
Koveni ervoor dat Janneke van Gin-

• Nieuwe Meerbode

in de rust was de stand dan ook min
of meer gelijk geworden. Alex Kramer en Luc van Dijk hadden een
paar mooie rebounds en ook Alec
Heijnemans verdedigde goed mee.
De geblesseerde Ruben Rechtuijt werd vervangen door Kalvin de
Koning. In het vierde kwart was de
weerstand van de Woodpeckers gebroken en liepen de Argonauten
verder uit. De wedstrijd werd dan
ook met 63-48 winnend afgesloten.
Erik de Koning werd op de schouders genomen omdat hij ook een
punt had gemaakt. Gefeliciteerd
met deze overwinning jongens!

Kaj Poldervaart trots om
pupil van de week te zijn
Mijdrecht - Kaj is een vrolijke knul
van 10 jaar. Hij is de oudste thuis,
onder hem komt broertje Dain en
de jongste is zusje Efin. Kaj speelt al
sinds de mini’s bij Argon vanaf zijn
5e jaar, via de UEFA Cup, Champions League en F2, speelt hij nu in
de E2.
Zijn sterke punt in het veld is zijn
goeie trap en overzicht. Nu met zijn
nieuwe trainers wordt er gewerkt
aan zijn duels en aan zijn snelheid.
Het belangrijkste is dat hij het erg
naar zijn zin heeft in de E2! Het zou
alleen nog leuk voor ze zijn als ze
iets meer zouden winnen…

Kaj is een slimme jongen en gaat
lekker op school, tegenwoordig niet
van zijn Iphone af te slaan met filmpjes van Enzo Knol, maar gaat gelukkig ook nog graag naar buiten.
Zijn favoriete club is Ajax, maar
vroeger was hij net als papa voor
Feyenoord, er is iets mis gegaan
denkt zijn vader? Verder kent hij een
hoop spelers en weet precies waar
ze voetballen. Dit komt misschien
ook wel door FIFA 16?
Hij is super trots dat hij Pupil van de
Week is! De aandacht zal hij wat lastig vinden, maar een eer vindt hij het
wel! Foto: sportinbeeld.com

Laatste bekerronde in 2015
De Ronde Venen - De laatste wedstrijden voor “de beker met de grote oren” werden afgelopen week
gespeeld. Met nog een ronde voor
de competitie in het verschiet gaan
de biljarters ook even op winterstop.
Even de tijd om van alle spelers te
bekijken hoe zij het afgelopen half
jaar gespeeld hebben. Op, onder of
boven het moyenne? Het is voor de
meesten altijd even afwachten wat
de wedstrijdleiding berekend en
welk moyenne en voor de tweede
helft van het seizoen achter je naam
komt te staan. Ook weer tijd om de
keu te vullen met voldoende caramboles om in de tweede seizoenshelft
weer helemaal los te gaan en even
de tijd dat je niet op maandag of
woensdag “moet” spelen.
Ook die rust is even lekker, maar uiteraard niet lang want dan begint
het weer te kriebelen. Dan de wedstrijden van afgelopen week. Wie
gaat aan kop van de beker de winterstop in? Dat hangt uiteraard af
van de uitslagen. Te beginnen met
Bar Adelhof 1 tegen ASM 1. De spelers namen er de tijd voor met twee
lange partijen waarvan elk team er 1
won. De middellange partij was voor
ASM en de kortste partij was weer
voor Bar Adelhof. De meeste caramboles waren gemaakt door Bar
Adelhof 1 en daarmee werd het 5-4
voor hen. Helaas zijn dat voor beide
onvoldoende punten om in de top 3
te komen.
Wat deed DIO tegen CenS? Zij deden het goed. CenS kon geen echte vuist makken en haalde slechts
van een partij de winst binnen, 7-2.
Ook deze teams staan helaas voor
hen niet in de top 3. De Kromme
Mijdrecht 1 ontving het goed spelende de Kuiper/Stee Inn. Dat goede
spel legden zij ook deze week weer
op het biljart. Slecht 2 punten werden door de sterk spelende Antonie Schuurman binnengehaald, de
rest (7) waren voor de Kuiper/Stee
Inn. De Kuiper Stee Inn staat daardoor wel in de top 3. De Kromme
Mijdrecht 2 mocht het opnemen tegen Lutis/de Springbok. Willem van
de Graaf liet met de snelste partij
van de week (38 caramboles in 19
beurten) Henk Doornekamp geen
ruimte voor de winst. Laura van
de Graaf deed hetzelfde met Alan
Knightly maar vader en zoon Beets
herstelden de schade en daarmee

trok Lutis toch de winst, 4-5, naar
zich toe. Beide teams staan hiermee ook niet in de top 3. De Kromme Mijdrecht 3 mocht het tegen de
Merel/Heerenlux 3 laten zien en dat
deden ze dan ook goed. Geen punt
werd de Merel gegund en met 9-0
winst ga je dan lekker naar huis. De
Merel/Heerenlux 2 deed het lekker
tegen Stieva/Aalsmeer. Piet Best (de
Merel) sloot af met een serie van
3 en ontnam Derk Bunders (Stieva) daarmee de kans op een gelijkspel. Jeroen Vis van de Merel moest
zijn partij wel in leveren bij Bernard
Enthoven maar dat waren de enige
punten voor Stieva/Aalsmeer,7-2.
Helaas komen beide teams niet in
de top 3 voor. Bar Adelhof 2 had,
ondanks dat ASM 2 moest doubleren, geen gemakkelijke avond. Bertus Oostveen en Miguel van Nieuwkerk waren, met twee treden extra
aan caramboles, toch in staat twee
partijen winnend af te sluiten. Ook
hier geen top 3 deelnemers. Wie
staan er dan wel in de top 3? Die
komen uit de laatste wedstrijden.
De Biljartmakers ontving Bar Adelhof 3. Pim de Jager (Bar Adelhof)
liet (eindelijk?) weer eens zien hoe
goed hij kan spelen. Tegen Jacques
de Leeuw maakt hij halverwege de
partij een mooie serie en sloeg daarmee een gat dat Jacques niet meer
kon dichten. Cock Verver (Bar Adelhof) won zijn partij ook maar Bart
Dirks en Boy Vanderdonck (beide
de Biljartmakers) haalden toch weer
4 punten binnen, 4-5. Bar Adelhof 3
staat hierdoor ook in de top 3. De
Springbok 1 en 2 hadden een onderlinge strijd. Team 2 begon goed
met een winst partij maar dat werd
onmiddellijk rechtgezet door team 1.
De derde partij was een spannende
partij maar ook deze was weer winst
voor team 1.
De laatste partij Willem Holla (team
2) tegen Michel Bak (team 1) leek
lange tijd in het voordeel van Willem Holla uit te vallen. Echter op het
laatste moment kwam bij Michel de
geest uit de fles.
Met een serie van 23 (hoogste serie
van de week met 37,10%), een serie van 6 en nog een enkeltje in de
laatste beurt trok hij alsnog de winst
naar zich toe en daarmee was de
eindoverwinning met 7-2 voor team
1 en staan zij aan de kop van het bekerklassement.

