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Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
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Voor betaalbaar
auto onderhoud

CARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAM
UITHOORN

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

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

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

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

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

Mijdrecht: Omg. Midrethstraat (300 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Hoef: Omg. Westzijde, Oostzijde, 

welkom

BEZORGERS/STERS

Mijdrecht - Bij een ernstig ongeval 
op de kruising N201 met de Veen-
weg in Mijdrecht is woensdagavond 
16 december een 39-jarige man 
uit Loosdrecht ernstig gewond ge-
raakt. Hij raakte bekneld in zijn per-
sonenauto en is door de brand-
weer bevrijd. De bestuurder van de 
tweede auto, een 31-jarige man uit 
Mijdrecht, bleef ongedeerd. 
Rond zeven uur kwamen de twee 
voertuigen gelijktijdig aan op het 
met verkeerslichten beveiligde 
kruispunt. De bestelbus kwam uit 
de richting van Uithoorn en reed 
volgens getuigen met hoge snelheid 
het kruispunt op en werd daarbij 

geramd door een personenauto die 
vanaf het industrieterrein kwam. De 
klap was dusdanig dat de bestelbus 
als het ware gelanceerd werd en te-
gen een lichtmast terechtkwam. 
Het was een ravage. Het motorblok 
lag uit de auto. De brandweer, poli-
tie en een traumahelicopter werden 
opgeroepen. De brandweer had een 
uur nodig om de bestuurder van de 
bestelbus uit zijn benarde positie te 
bevrijden. Hij is met onbekend letsel 
naar het ziekenhuis overgebracht. 
de bestuurder uit Mijdrecht van de 
personenauto kwam met de schrik 
vrij. 
Foto:Marco Carels

Zwaargewonde bij ernstig 
ongeval

De Ronde Venen - Waar zou de 
Nessersluis zijn zonder pont? Na 
verschillende beraadslagingen 
heeft de Gemeenteraad vorige week 
bij amendement besloten om toch 
tot algehele vervanging van de oude 
pont over te gaan. “Gelukkig zagen 
alle partijen het bestaansrecht van 
de pont in. Het College voorstel voor 
renovatie bleek niet voor iedereen 
de meest verstandige oplossing. 
Op een slechte fundering bouw je 
ook geen nieuwe bovenbouw. Zeker 
niet als je voor bijna dezelfde maan-
delijkse lasten een onderhouds-
arm compleet nieuw huis kunt bou-
wen. Wij zien een toename in het 
recreantenverkeer maar zeker ook 
in het woon-werkverkeer. Wie de 
verkeersontwikkelingen een beet-
je volgt ziet de fi ledruk weer toe-
nemen. Er zijn weinig bedrijven die 
wat extra kunnen inverdienen aan 
fi les; onze pont - en daarmee ook 
de Gemeente - echter wel”, aldus de 
woordvoerders van de Nesserslui-
sers, Joris Hage en Jan Pronk.

Amendement CDA RVB en VVD
Het oorspronkelijke voorstel van 
het College was een renovatie maar 
door een gezamenlijk initiatief van 
het CDA, RVB en VVD koos de 

meerderheid van de raad er donder-
dag jl., tijdens de openbare raads-
vergadering, toch voor om een nieu-
we pontveer aan te schaffen : “het-
geen in onze ogen het meest ver-
standige besluit is genomen; Wij 
willen de initiatiefnemers dan ook 
hartelijk danken voor hun amende-
ment.” De bewoners van Nessers-
luis, die op de tribune zaten bij de 
behandeling van dit voor hun ge-
meenschap heel belangrijke besluit 
waren wel op zijn zachtst gezegd 
‘verrast’ over de ideeën van enke-
le raadsleden om de tarieven te wij-
zigen. 

Beheersing kosten 
overzettingen
“Helaas hebben we vanaf de tribune 
ook wel een beetje wereldvreemde 
voorstellen voor tariefsaanpassin-
gen en betaalmethoden gezien. Ook 
vergelijkingen met het zeer beperkt 
en langzaam varende ‘klein stoom-
bootje’ verderop waren niet erg re-
levant. We zijn benieuwd naar dat 
exploitatietekort. Wij volgen de re-
denering van de wethouder, als je 
het te duur maakt nemen de fi le ge-
relateerde inkomsten af. Als buurt-
bewoners hebben we een aange-
past tarief en dat lijken geen hoge 

prijzen maar voor een gezin zijn dat 
toch behoorlijke jaarlasten. Dat wil-
len we graag betalen maar we vra-
gen wel aandacht voor beheersing 
van deze kosten. De pont is net als 
bruggen een gemeentelijke voorzie-
ning. Buurtbewoners zijn er behoor-
lijk van afhankelijk en betalen voor 
elke overzetting. Bij bruggen betaalt 
niemand apart, dat willen we toch 
een keer genoemd hebben. Ook 
willen we graag de twee pontba-
zen eens complimenteren. Zij staan 
veelal 14 uur per dag, zeven dagen 
in de week en 363 dagen per jaar 
altijd uitermate vriendelijk en opge-
wekt voor iedereen klaar! Wij, maar 
ook de Gemeente, mogen blij zijn 
met zulke exploitanten.”

Met dit besluit is de leefbaarheid 
weer voor decennia geborgd. Het 
sluit mooi aan op andere recente 
positieve ontwikkelingen in Groot 
Mijdrecht Noord, zoals de voor een 
aantal decennia afgesproken pla-
nologische rust uit het Pact van Pol-
dertrots; het door het Waterschap 
geplaatste ‘Nessersluis’ monument-
je maar ook het door Natuurmonu-
menten fraai gerestaureerde naast-
gelegen Wereld Erfgoed fort Waver-
Amstel. 

Nessersluisers blij met initiatief CDA/RVB en VVD

Complete vervanging pont

De Ronde Venen - Gedeputeer-
de Staten (GS) van Utrecht hebben 
vertrouwen in de manier waarop De 
Ronde Venen de komende jaren de 
inkomsten en uitgaven met elkaar in 

evenwicht wil brengen. Dat schrij-
ven GS in een brief aan de gemeen-
teraad. Punt van zorg voor de pro-
vincie vormen wel de investeringen 
die nodig zijn in wegen- en groen-

Provincie heeft vertrouwen in 
fi nanciële aanpak gemeente

De Ronde Venen - “Zulke verras-
singen heb je niet iedere dag. We 
hebben er geen woorden voor”, al-
dus Marleen Gräper, coördinator 
van Zideris Mijdrecht. “Wij heb-
ben getwijfeld of we deze vraag wel 
durfden te stellen en nu hebben we 
een mooie bus dankzij De Ronde-
veense Uitdaging! 

Onze cliënten met een verstandelij-
ke beperking kunnen we nu op hun 
werk bezoeken, materialen voor 
werkzaamheden ophalen en de 

producten die klaar zijn, samen met 
de cliënten weer afl everen. Op dit 
moment worden voor twaalf Ron-
deveense bedrijven en organisaties 
werkzaamheden verricht. Omdat we 
steeds vaker cliënten naar hun werk 
brengen of werk ophalen bij bedrij-
ven, ontstond de behoefte aan een 
bus.” Eind oktober diende Zideris 
een aanvraag in bij De Rondeveen-
se Uitdaging. Zij zorgde ervoor dat 
een 9-persoonsbus met rolstoellift 
gekocht kon worden en daarna rij-
klaar gemaakt met hulp van Auto-

De Rondeveense Uitdaging 
verrast Zideris met een bus

De Ronde Venen - Een motorrijder 
is zaterdagmiddag ernstig gewond 
geraakt bij een ongeluk op de Ou-
de Spoorbaan tussen De Hoef en 
Nieuwveen. 
De motorrijder reed over de Ou-
de Spoorbaan toen een bestelbus-
je afsloeg om een erf op te rijden. 
De bestuurder van het busje zag 

de motorrijder blijkbaar niet en de 
motorrijder klapte op het busje en 
kwam daarbij ten val. Gezien de 
ernst van het ongeval werd de trau-
mahelicopter opgeroepen. De mo-
torrijder werd ter plekke behandeld 
en daarna met spoed naar het zie-
kenhuis overgebracht. 
Foto: Marco Carels

Motorrijder zwaargewond 
na ongeval Oude Spoorbaan

onderhoud. De gemeenteraad van 
De Ronde Venen heeft op 5 novem-
ber de begroting voor 2016 vastge-
steld. Om de fi nanciën de komende 
jaren in evenwicht te krijgen, wordt 
een aantal bezuinigingen voorge-
steld en zijn lasten voor inwoners 
licht verhoogd. De provincie vindt 
deze aanpak reëel en schrijft dat 
de gemeente zich baseert op rea-
listische cijfers. Gezien de omvang 

van de maatregelen, zal de pro-
vincie de ontwikkelingen in de ge-
meente wel volgen. Punt van zorg is 
wat de provincie betreft de druk op 
de budgetten voor het onderhoud 
van openbaar groen en wegen. De 
gemeentelijke fi nanciën staan niet 
toe dat die budgetten worden ver-
ruimd. De gemeente geeft prioriteit 
aan herstel van de algemene reser-
ves (de gemeentelijke spaarpot). Op 

die manier wordt ruimte gecreëerd 
om in de toekomst de noodzakelijke 
investeringen te kunnen doen. De 
provincie heeft er vertrouwen in dat 
dit gaat lukken. Ook spreekt de pro-
vincie haar waardering uit voor de 
wijze waarop de begroting inzicht 
biedt. Lezers kunnen zich daardoor 
een goed beeld vormen van de fi -
nanciële situatie van de gemeen-
te. De provincie heeft als taak toe-

zicht te houden op de fi nanciën van 
gemeenten. Dat gebeurt onder an-
dere door de fi nanciële situatie van 
de gemeente te beoordelen op ba-
sis van (meerjaren)begrotingen en 
jaarrekeningen. Hierbij wordt onder 
andere gekeken of de begroting en 
het meerjarenperspectief op orde is, 
of alle noodzakelijke uitgaven in de 
begroting zijn opgenomen en of de 
bedragen reëel zijn.

bedrijf Hans Lammers, Platimex Re-
clame en Belettering, V.I.P. Carclea-
ning Center Mijdrecht. Als verras-
sing is de bus op zaterdag 12 de-
cember overgedragen aan Zideris 
in Mijdrecht. Cliënten en begelei-
ders kregen een rondrit met de bus 
en een heerlijk kopje koffi e en ge-
bak beschikbaar gesteld door De 
Strooppot in De Hoef. Tinie, een van 
de cliënten van Zideris: ‘’Ik vind het 
heel leuk dat er een bus is. Zeker 
als er straks sneeuw ligt. Dan kan ik 
toch naar mijn werk.’’
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Bereikbaarheid 
Zo aan het einde van het jaar is 
het altijd een goed moment om 
te reflecteren en vooruit te kij-
ken naar het volgende jaar. Wat 
gaat 2016 onze gemeente bren-
gen? Ik voorspel dat het thema 
“bereikbaarheid” een zeer gro-
te rol zal gaan spelen in het ko-
mende jaar. En dan bedoel ik 
de kwaliteit van onze wegen en 
knelpunten op het gebied van 
verkeer en vervoer. 
Allereerst wat positief nieuws. 
Er zijn veel goede ontwikkelin-
gen op het gebied van de be-
reikbaarheid. Zo kunnen we bij-
voorbeeld zien dat de rotonde 
bij de Industrieweg/Rondweg 
in Mijdrecht een groot succes is 
gebleken. Files op de Industrie-
weg zijn verleden tijd, en ook 
het ellenlange wachten voor het 
stoplicht als je vanaf het dorps-
centrum kwam is gelukkig voor-
bij. De rotonde op de N212 bij 
Wilnis begraafplaats is ook een 
hele grote verbetering! Dat zijn 
eenmalige investeringen die het 
geld meer dan waard zijn. Bete-
re doorstroming, minder onge-
lukken. En dan heb ik de N201 
nog niet eens genoemd! Vanaf 
Mijdrecht bent u nu in 20 minu-
ten op Schiphol, en er zijn bij-
na nooit meer files in die rich-
ting. Wel ontstaan er nu ande-
re knelpunten: het stoplicht bij 
Mijdrecht zorgt tijdens de spits-
uren voor files tot aan Amstel-
hoek. En ook rond het Viaduct 
A2 bij Vinkeveen is het vaak 
een grote verkeersopstopping, 
wat vaak leidt tot gevaarlijke fi-
les op de vluchtstrook van de 
A2 bij de afslag Vinkeveen. Aan 
deze knelpunten moet echt iets 
gedaan worden. Het gaat eco-
nomisch beter in Nederland, de 
benzineprijzen dalen en daar-
door wordt het steeds drukker 
op de weg. Helaas, kan de ge-
meente niet zoveel als het gaat 
om de N201, dit is namelijk een 
Provinciale weg. 
Waar de gemeente wel iets aan 
kan doen, is de kwaliteit van de 
wegen binnen de gemeente-
grenzen. En daar zit een heel 
groot (financieel) probleem. De 
Ronde Venen heeft een behoor-
lijk uitgestrekt buitengebied, 
met veel kilometers aan we-
gen. En deze liggen vaak op een 
moeilijke ondergrond, waardoor 
extra (dure) maatregelen tegen 
verzakkingen nodig zijn. De af-

gelopen decennia is stelselma-
tig te weinig onderhoud uitge-
voerd en grote projecten zijn 
uitgesteld. En dat komt nu als 
een boomerang op de gemeen-
te af. Met name in Vinkeveen 
zakken veel wegen weg, en 
zijn noodmaatregelen niet vol-
doende. Het komende jaar zal 
het College van B&W samen 
met de gemeenteraad proberen 
om geld te vinden voor de aan-
pak van de grootste knelpun-
ten. Maar dat is waarschijnlijk 
niet voldoende. Iedereen weet 
bijvoorbeeld dat het tweede 
deel van de Baambrugse Zuwe 
ooit gerenoveerd moet worden. 
Geen wethouder die daar nu 
zijn vingers aan gaat branden, 
want dat gaat miljoenen kosten!
En dan zijn er nog de rare ver-
keerssituaties in onze gemeen-
te. Een grote bron van ergernis 
is de voorrangssituatie bij ro-
tondes en oversteekplaatsen. 
Soms hebben fietser wel voor-
rang, op andere plekken weer 
niet. Dat zorgt voor gevaarlij-
ke situaties. En dan zijn er nog 
tal van bizarre kruispunten. Bij-
voorbeeld: het kruispunt bij 
Adelhof in Mijdrecht is onbe-
grijpelijk voor de meeste ver-
keersdeelnemers. Als er fiet-
sers, auto`s en een bus tegelijk 
aankomen, weet niemand pre-
cies wie er voorrang heeft. Het 
blijft altijd een raadsel hoe amb-
tenaren tot sommige ontwerpen 
zijn gekomen? Het zou goed 
zijn als gevaarlijke verkeerssitu-
aties in kaart worden gebracht 
en worden opgelost binnen een 
bepaalde termijn (en nog be-
ter zou zijn als er over de ver-
keersveiligheid wordt nage-
dacht voordat er iets wordt aan-
gelegd). 
Tot slot, het busvervoer in onze 
gemeente zal wat veranderin-
gen ondergaan. Vanaf decem-
ber 2016 zal Syntus het bus-
vervoer in de Provincie Utrecht 
overnemen van Connexxion. In 
de richting Amsterdam is het 
nog niet duidelijk wie de nieu-
we vervoerder zal gaan worden. 
Daar blijft Connexxion voorlopig 
doorgaan, omdat de OV con-
cessie met 2 jaar is verlengd (tot 
eind 2017) in afwachting van 
ontwikkelingen rond grote pro-
jecten, zoals de Noord-Zuidlijn. 
Tot volgend jaar, ik wens u fijne 
en bereikbare feestdagen!
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Voor wie steekt u een 
kaarsje aan?
Mijdrecht - Net als in voorgaande 
jaren nodigen we u van harte uit om 
even stil te staan bij het jaar dat ten 
einde loopt, bij wat u zelf hebt mee-
gemaakt, of bij alle gebeurtenissen 
van de afgelopen tijd. Er is veel om 
over na te denken. Er zijn allerlei si-
tuaties, die we aan het begin van 
dit jaar nog niet kenden, denk maar 
aan alle vluchtelingen, aan de reac-
ties daarop, of aan de aanslagen, 

die ons een gevoel van onveiligheid 
bezorgen. 
Op 30 december is kerkelijk cen-
trum De Rank van 17 tot 20 uur weer 
open, om in alle rust een lichtje aan 
te steken en te overdenken. Wie dat 
wil, kan ook even met iemand pra-
ten, maar dat hoeft niet.
U vindt De Rank aan de 
Pr.Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, van 
harte welkom!

Tentoonstelling eeuwenoude 
manuscriptkaart
Vinkveen - In De Boei in Vinkeveen 
zijn de komende twee maanden fo-
to’s te zien die het resultaat zijn van 
een bijzonder samenwerkingspro-
ject. In 2014 dook een unieke hand-
getekende kaart op uit de nalaten-
schap van de kunstverzamelaar 
Wim Nienhuis. De erfgenamen van 
Wim Nienhuis willen graag dat de 
kaart behouden blijft voor de regio. 
Het Regionaal Historisch Centrum 
en Museum De Ronde Venen heb-
ben de kaart in bruikleen gekregen. 
De manuscriptkaart is in 1782 ge-
maakt door Gerbrand Praalder, 
landmeter van het Hof van Utrecht. 
De titel van de kaart luidt ‘Nieuwe 
Kaart van de Groote Rondeveense 
Polders’. Op de kaart zijn de grenzen 
en oppervlakten van de verschillen-
de polders duidelijk weergegeven. 
De meeste namen zijn ook vandaag 
de dag nog in gebruik. Aan weers-
zijden zijn de adellijke wapenschil-

den van de heren Heemraden ge-
tekend. Helaas is de kaart bescha-
digd, waardoor niet alle wapens be-
waard zijn gebleven. De originele 
kaart wordt bewaard in het depot 
van RHC Vecht en Venen. 
Met behulp van crowdfunding is 
een aantal projecten georganiseerd. 
Aan Fotoworkshop De Ronde Ve-
nen is gevraagd om hedendaagse 
foto’s te maken van locaties die op 
de manuscriptkaart van De Ronde 
Venen te zien zijn. We zien bijvoor-
beeld de Bijleveld, de Stokkelaars-
brug en Wavershoek. Het resultaat 
is verbluffend mooi. In de Demme-
rikzaal in De Boei kunnen geïnte-
resseerden tot half februari zien hoe 
Fotoworkshop De Ronde Venen dit 
in beeld heeft gebracht. Het sociaal 
cultureel centrum is gevestigd aan 
de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Kijk 
voor meer informatie op www.de-
boeivinkeveen.nl.

Warme herinneringen aan 
mijn moeder
Regio - Van de Vinkeveense Carla 
Westerbeek-Sikkes, schrijfster van 
het nostalgische boek ‘Zand, Zeep 
en Soda verhalen’, verscheen on-
langs ‘Tien zoetjes in de koffie’, met 
als ondertitel ‘de laatste jaren met 
mijn moeder’. In dit boek schrijft 
Carla over haar gevoelens in de pe-
riode dat haar moeder ging demen-
teren. Met vallen en opstaan leert zij 
daar mee om te gaan. Niet tegen-
spreken maar meepraten. Dan was 
het weer goed. Dan hoefde haar 
moeder niet aan zichzelf te twijfelen. 
Carla en haar zus Conny nemen hun 
moeder mee op ‘herinneringsreis’. 
Hopelijk komen de mooie herinne-
ringen van vroeger dan weer boven.
Er is wél een probleem. Ma wil naar 
Egmond aan Zee waar ze veer-
tig jaar lang een zomerhuisje in de 
duinen heeft gehad. Ze begint met-
een haar badpak te zoeken. Maar 
hoe leg je je moeder nou uit dat het 
zomerhuisje ruim tien jaar geleden 
is afgebroken en haar badpak al-
lang is weggegooid? Ook het zoe-
ken naar een geschikt verzorgings-
huis loopt niet op rolletjes want ze 
keurt alles af. Hoe lossen wij dit nou 
weer op? Gelukkig kom je met hu-
mor een heel eind. Carla heeft on-
langs haar honderdste lezing gege-
ven over haar boek ‘Zand, Zeep en 
Soda verhalen’. Ter ere daarvan wil 

ze belangeloos, op een nog nader te 
bepalen datum, een lezing geven in 
een zorgcentrum in Vinkeveen. Dan 
neemt zij de aanwezigen mee terug 
naar de vakanties en het huishou-
den van de vijftig en zestiger jaren. 
De tijd van eenvoud en saamho-
righeid. Haar boeken zijn verkrijg-
baar bij de boekhandels Mondria en 
Primera in Mijdrecht en The Read 
Shop in Vinkeveen, of via de websi-
te: www.carlawesterbeek-sikkes.nl

Rovenians zingen 
kerstnacht in Janskerk
Mijdrecht - Het was in 2010 dat 
de Rovenians samen met brass-
band Concordia voor het laatst een 

kerstconcert gaven in de Janskerk. 
Dit jaar geven de Rovenians geen 
kerstconcert, maar zullen zij wel hun 

muzikale medewerking gaan verle-
nen aan de kerstnachtdienst in de 
Janskerk. De ruim 20 leden van het 
gospelkoor zullen onder leiding van 
dirigent Kees Grobecker naast een 
aantal oudere nummers die 5 jaar 
geleden gezongen werden, ook ze-
ker een aantal nieuwere liederen 
zoals Breath of Heaven ten geho-
re brengen. Daarnaast zullen er een 
aantal nummers zoals Silent Night 
en Eer zij God in onze dagen, samen 
met de gemeente gezongen wor-
den. Voor een paar leden van het 
koor is dit optreden of het optreden 
op kerstochtend in Reeuwijk ook 
gelijk de laatste, omdat zij na soms 
meer dan 20 jaar bij het koor gezon-
gen te hebben afscheid nemen van 
de Rovenians.

Wilt u deze kerstnachtdienst bijwo-
nen, komt u dan donderdag 24 de-
cember naar de Janskerk kerkstraat 
1 in Mijdrecht.

De samenzang begint om 22.15 uur, 
aansluitend volgt de dienst die om 
22.30 uur begint. Wilt u meer weten 
over de Rovenians of over de kerk-
dienst op kerstochtend in Reeuwijk, 
kijkt u dan op www.rovenians.nl

’t Anker:
Afronden & 
opstarten
De Ronde Venen - Op 5 janua-
ri een Nieuwjaarsborrel van 15.30 
tot 17.00 uur. Over hoe het met je-
zelf gaat, over wat je van ’t Anker 
verwacht, over wat ’t Anker voor jou 
aantrekkelijk maakt. Nieuwe plan-
nen en oude herinneringen. De af-
gelopen weken hebben ook het 
veelzijdige beeld getoond van ’t An-
ker. Er was afleiding en gezelligheid 
met de viering van Sinterklaas. De 
eigen theatergroep toonde daar al-
le emoties die dit feest teweeg kan 
brengen. Het was hilarisch! Er was 
ontspanning met het zingen van 
smartlappen en met het bouwen 
van kunstige Kerststukjes. Er was 
verdieping door de cursus mindful-
ness en het lotgenotencontact om 
de Ronde Tafel. Er was concentratie 
bij de verhoogde vaardigheid in het 
aquarelleren. Vanaf 5 januari gaat 
het Inloophuis weer voluit het nieu-
we jaar in. Het wil daarbij voor ieder 
die leeft met kanker een warme plek 
zijn. De activiteiten voor de komen-
de maanden staan op de website 
inloophuishetanker.nl . Wil jij per-
soonlijk komen kennis maken, kom 
dan op 5 januari op de Nieuwjaars-
borrel vanaf 15.30 of iets eerder, als 
je nog wilt meezingen met Smart-
lappenkoor. De locatie is de boven-
verdieping van sv Argon: Hoofdweg 
85b Mijdrecht.
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Crown Theaterkaartjes 
onder de kerstboom
Regio - Het marketingteam, on-
der leiding van directeur Peter van 
Eick, is druk doende om Crown The-
ater Aalsmeer nog steeds goed op 
de kaart te zetten. Het jubileumsei-
zoen is naar tevredenheid van start 
gegaan. Een aantal uitverkochte za-
len en spontane reacties van bezoe-
kers is waarvoor zij het doen, samen 
met de zeventig overige vrijwilligers. 
De tweede theaterbrochure is net 
verspreid en daarin staan prachti-
ge producties die aan het einde van 
dit jaar én begin volgend jaar op de 
planken staan. Ook staan er voorde-
lig geprijsde acties in de mooi vorm-
gegeven folder. Wat dacht u van het 
‘Familiepakket’ of ‘Crown Ladies’? 
Bij deze pakketten kunt u vanaf 4 
kaartjes genieten van maar liefst 
15% korting. Ook zijn er verschillen-
de arrangementen te boeken, waar-
onder een dinerarrangement bij 
restaurant Eetze en theatermenu’s 
bij diverse lokale restaurants. “We 
zitten zeker niet stil en verzinnen in 
de tweewekelijkse meetings gunsti-
ge aanbiedingen en leuke evene-
menten, onder het mom van ‘ieder 
wat wils’. Een ultiem avondje uit is 
wat wij het publiek gunnen.” Aldus 
een van de leden van het enthousi-
aste marketingteam. 

Wintercircus voor blinden 
en slechtzienden
Zo staat er deze kerstvakantie nog 
genoeg op het programma: aan-
staande maandag komt het Win-
tercircus van Martin Hanson naar 
Aalsmeer, een circustheater met in-
ternationale topartiesten, prachti-
ge acrobatiek, jongleren, humor en 
dressuur (geen wilde dieren). De 
muzikale omlijsting is van een live 
band en de circusacts zijn geïnte-
greerd in een stoer verhaal waarin 
het decor een actieve rol speelt.
Dit circus is anders, origineel en 
nieuw. Er wordt drie maal opgetre-
den waarvan een maal een show 
voor blinden en slechtzienden. Een 
ervaring op zich voor deze doel-
groep. En sowieso voor jong en oud. 
Ook spelen de meiden van Raak!, 
bekend van televisie, de familie-
voorstelling ‘de Magische Schoen-
tjes’, waarin Roos, Daan en Sharon 
terechtkomen in een magische 
sprookjeswereld. Een avontuur voor 
de kleintjes vanaf drie jaar. Ook in 
het nieuwe jaar biedt Crown The-
ater Aalsmeer veel diversiteit: Ca-
baret, vrouwenvoorstellingen zoals 

‘Opvliegers’, ‘Chakra’s & Chardon-
nay’ en ‘Nonsens’, muzikale produc-
ties als ‘Chez Brood’ en ‘Love.. The 
Beatles’ en mooie kindervoorstellin-
gen waarin we er een van uitlichten, 
te weten Suske & Wiske, de musi-
cal. Wie kent de personages niet uit 
de stripverhalen? Naast Suske, Wis-
ke, Tante Sidonia, Lambik en Jerom 
is er een grote rol weggelegd voor 
de Ringmeester die wordt gespeeld 
door musicalicoon Ben Cramer. Cra-
mer speelde vele rollen in grote mu-
sicals en weet ook in deze voorstel-
ling weer een uniek karakter neer te 
zetten. ‘Het is natuurlijk uniek als je 
met zo’n mooi product aan de slag 
mag, je ziet een strip tot leven ko-
men. Ik kan niet wachten om pu-
bliek te ontvangen en het gelach in 
de zaal te horen’ aldus de zanger 
die in deze musical zingt over een 
clown, een onderwerp wat hem niet 
vreemd is. De speeldata van al bo-
vengenoemde voorstellingen én uit-
gebreide informatie hierover kunt u 
vinden op de website van het the-
ater: www.crowntheateraalsmeer.
nl. Tevens werken de marketingte-
amleden aan een up-to-date Face-
bookpagina en hebben zij een Twit-
ter- en Instagramaccount. Op deze 
social media zijn regelmatig kaartjes 
te winnen of overige acties te vin-
den. Volg hen!

Verkooppunten 
Er wordt nog wel eens geklaagd 
over het feit dat niet iedere dag de 
kassa is geopend van het theater. 
Daar kan het Crown Theater helaas 
weinig aan doen.
Een uur voor aanvang van iedere 
voorstelling kunnen er echter kaart-
jes worden aangeschaft voor álle 
komende producties.
Ook kunt u toegangskaarten ko-
pen bij de volgende verkooppun-
ten: Espago (Ophelialaan 105 te 
Aalsmeer), Boekhandel Boekhuis 
(Zijdstraat 12 te Aalsmeer), Primera 
(Winkelcentrum Nieuw Oosteinde, 
Poldermeesterplein 5 te Aalsmeer), 
Ten Hoope Boek en Kantoor (Win-
kelcentrum Zijdelwaard, Zijdelrij 8 
te Uithoorn), Marskramer (Einstein-
straat 119 te Kudelstaart) en Ge-
makswinkel (Nokweg 3 te Leimui-
den) Bovendien: Koop in de decem-
ber feestmaand uw Crown Theater 
kaart(en) bij één van deze verkoop-
punten en ontvang er een cadeau-
verpakking bij! Leuk voor onder de 
kerstboom.

Stappen gezet om overlast door 
hondenpoep terug te dringen
De Ronde Venen - In april van dit 
jaar heeft PvdA-GroenLinks-Lokaal-
Sociaal vragen gesteld aan het col-
lege van B&W naar aanleiding van 
overlast door hondenpoep. Daarin 
stelde de partij onder meer vragen 
over wat de gemeente doet om de 
overlast terug te dringen, of het col-
lege bereid is om duidelijkere regels 

te stellen en of het college bereid 
is om (een deel van) de hondenbe-
lasting in te zetten voor het creë-
ren van voorzieningen voor honden, 
zoals hondenuitlaatplaatsen, maar 
bijvoorbeeld ook het plaatsen van 
prullenbakken met zogenaamde 
‘poepzakjes’ dispensers. Uit de be-
antwoording van het college bleek 

dat het college bereid was tot het 
stellen van duidelijkere regels en 
hondeneigenaren hierop te wijzen. 
Daarnaast was het college ook be-
reid om éénmalig hondenpoepzak-
jes beschikbaar te stellen.

Besluit
Donderdag jl. stond dit punt op de 
raadsagenda en werd in meerder-
heid aangenomen. Met dit raads-
besluit hebben deze duidelijkere re-
gels een plek gekregen in de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Hierdoor is elke eigenaar 
van een hond nu verplicht om de 
uitwerpselen van zijn of haar hond 
in de openbare ruimte direct op te 
ruimen, tenzij er sprake is van een 
door het college aangewezen hon-
denuitlaatplaats. Bij dit onderwerp 
hebben PvdA-GroenLinks-Lokaal-
Sociaal, CDA en RVB ook nog een 
motie ingediend om hondeigena-
ren op deze nieuwe regels te wijzen 
en het aantal hondenuitlaatplaatsen 
uit te breiden. De motie kreeg de 
naam mee: ‘Motie Blije Bello Brief. 
In eerste instantie stond er in de 

motie Blije Bello Box en was het de 
bedoeling dat iedere nieuwe hon-
denbezitter een soort welkomstge-
schenk/informatie box zou krijgen, 
maar dit was de meerderheid toch 
te gortig.

Glühwein
De fractie van de VVD deed erg la-
cherig over deze motie: “te ondoor-
dacht en te snel opgesteld. Er wor-
den aannamens gedaan. Deze mo-
tie is vast geschreven onder het ge-
not van een heerlijk glas glühwein”, 
zo stelde de VVD. “We gaan niet 
mee met deze feestdagen motie”. 
Ook D66 vond het meer een grap 
dan serieus: “ bijna ludiek”. De VVD 
kan hier nu wel lacherig over doen“, 
zo kaatste de PvdA terug, “ maasr 
met deze nieuwe regels hopen wij, 
PvdA, GroenLinks, Lokaal Sociaal, 
CDA en RVB , de overlast van hon-
denpoep terug te kunnen dringen. 
Hondenpoep moet net als elke an-
dere soort afval gewoon opgeruimd 
worden. Echter, het is wel belang-
rijk om hondeigenaren hierbij ook 
te ondersteunen. Dat doen we on-
der meer door het college te vragen 
om uitbreiding van het aantal hon-
denuitlaatplaatsen en het verstrek-
ken van hondenpoepzakjes,” aldus 
fractievoorzitter Ernst Schreurs. De 
motie werd aangenomen

VVD: internet in de 
polder stap dichter bij!
De Ronde Venen - Tijdens de Be-
grotingsraad van 5 november 2015 
heeft de VVD een voorstel gedaan 
om de vraagbundeling internet in 
het buitengebied te realiseren. Dit 
voorstel is toen aangenomen. Af-
gelopen donderdag werd er tijdens 
de raadsvergadering van 17 decem-
ber opnieuw een motie aangeno-
men over dit onderwerp om het geld 
hiervoor snel beschikbaar te stellen. 
De VVD vindt dat de gemeente de 
vraag naar snel internet in het bui-
tengebied moet bundelen en dat er 
een marktpartij moet worden ge-
vonden die over gaat tot aanleg van 
breedbandtelecommunicatie in de 
buitengebieden van De Ronde Ve-
nen. De VVD is al lange tijd groot 
voorstander van internet in het bui-
tengebied. 
Voor de VVD is bereikbaarheid een 
belangrijk onderwerp. Over de weg, 

met het openbaar vervoer maar ook 
digitale bereikbaarheid is van we-
zenlijk belang. Met name voor het 
grote aantal ZZP’ers en onderne-
mers in onze gemeente. Als het gaat 
om het verkeer over de weg heeft 
de VVD al meerdere malen aan-
dacht gevraagd voor de problema-
tiek rondom de N201. Bereikbaar-
heid via het internet moet ook ge-
regeld worden voor de buitengebie-
den in De Ronde Venen. Dit is mede 
van belang vanwege de toenemen-
de automatisering van het boeren-
bedrijf. Dankzij de voorstellen van 
de VVD kan wethouder Goldhoorn 
(RVB) nu aan de slag om er voor 
te zorgen dat het buitengebied zo 
snel mogelijk digitaal wordt ontslo-
ten. Het is nu aan de inwoners om te 
zorgen dat er voldoende vraag is om 
over te kunnen gaan tot aanleg van 
internet in het buitengebied.

Nieuwe Soos in de Willisstee
Wilnis - Op 6 januari 2016 begint de 
oude Soos in een nieuw jasje! Zo-
als deze krant in november heeft be-
richt is ANBO afdeling De Ronde 
Venen in de problemen gekomen. 
Bestuurloos! Al jarenlang organi-
seerden verschillende ANBO-bestu-
ren een woensdagmiddag Soos voor 
55-plussers. Eerst in De Meijert en 
daarna met evenveel succes in de 
Willisstee. Nadat het aftreden van 
het bestuur bekend was gemaakt, 
kwamen er natuurlijk veel vragen 
binnen over het voortzetten van de 
Soos. De afgetreden bestuursle-
den, zelf ook enthousiaste soosbe-
zoekers, sprak dat wel aan. Net als 
de andere circa 70 vaste kaarters en 
biljarters. Het bestuur van Stichting 
De Willisstee stond klaar om steun 
te verlenen en in één middag was 
het besloten. De Ronde Venen Soos 
kan in januari 2016 beginnen. De 
Ronde Venen Soos begint om 13.30 
uur en eindigt rond 16.30 uur, afhan-
kelijk van hoe moeilijk de bridge-

contracten zijn. Maar ook van hoe-
veel de bezoekers elkaar te vertellen 
hebben! De entreeprijs is 2,50, inclu-
sief koffie of thee met iets lekkers. 
Verder is de Soos helemaal zonder 
verplichtingen. Geen lidmaatschap 
van tevoren. U komt wanneer u zin 
in heeft en blijft weg als er iets tus-
senkomt. Tijdens de Soos is het mo-
gelijk om te bridgen, klaverjassen 
of rummikuppen. Er staan ook twee 
professionele biljarttafels in De Wil-
lisstee, maar helaas zijn ze op het 
ogenblik druk bezet. Harry Bree-
wel (tel. 283979) regelt het spel en 
het aantal spelers. Bridgen en kla-
verjassen worden in competitieve-
vorm gespeeld en eindigen in de zo-
mer met de bekeruitreiking aan de 
sooskampioenen. Voor mensen die 
willen bridgen, maar geen partner 
hebben, staat Gerard van der Meer 
(tel 281711) klaar om te helpen. Lau 
Driehuis (tel. 262563) is de ‘baas’ 
van de klaverjassers. Misschien tot 
ziens in 2016!

Oscar uit Mijdrecht wint 
10.000 euro
Mijdrecht - Maandagochtend werd 
een inwoner uit Mijdrecht verrast 
met een bezoekje van de Vrienden-
loterij. Hij had in de novembertrek-
king maar liefst 10.000 euro gewon-

nen: “Wat een goed nieuws!”, rea-
geert Oscar blij verrast op het ge-
wonnen bedrag. “Ik heb er zo snel 
nog geen plannen mee, maar dit 
wordt zeker een goed weekend.”

Mijdrechter dodelijk 
verongelukt
Mijdrecht - Maandagmiddag 21 
december is een 34-jarige automo-
bilist uit Mijdrecht omgekomen na 
een eenzijdig ongeval tijdens een 
achtervolging in Randwijk. 

De man reed van een dijk af en was 
op slag dood. De auto waarin de 
man reed was omstreeks 13.30 uur 
betrokken bij een aanrijding op de 
Overmaat in Arnhem. De bestuur-
der reed echter door zonder zich 
bekend te maken. Nadat de politie 
was gewaarschuwd gingen agenten 
naar de auto op zoek. Korte tijd later 
werd de auto gezien in Opheusden 

maar lukte het niet de bestuurder te 
laten stoppen. Nadat de auto eni-
ge tijd uit het zicht was zagen agen-
ten hem even later met hoge snel-
heid tegemoet komen op de Rand-
wijkse Rijndijk in Randwijk. Om een 
aanrijding te voorkomen zetten de 
agenten hun auto aan de kant. Toen 
de auto gepasseerd was zagen ze 
de wagen van de dijk rijden. De be-
stuurder werd daarbij uit de auto 
geslingerd. De man werd zwaar ge-
wond aangetroffen. 
Poging om het slachtoffer te re-
animeren bleken vergeefs: de man 
overleed ter plekke.

Kerstkorfbaltoernooi
Groep 4 Hoflandschool 
wint 1e prijs
Mijdrecht - Na goed geoefend te 
hebben tijdens de gymles hadden 
de kinderen van groep 4 enorm 
veel zin in het korfbal toernooi. De 
1e wedstrijd was het even wen-
nen aan de regels, het verdedigen 
en het scoren. De eerste wedstrijd 
werd met 0-1 gewonnen. De kinde-
ren hadden de smaak te pakken, en 
ook de volgende 2 wedstrijden wer-
den gewonnen met 4-0 en 0-7, en 

daardoor gingen we door naar de 
finale. In de finale speelden we te-
gen de Proostdijschool. De stand 
ging aardig gelijk op, er werd goed 
verdedigd maar de Hoflandschool 
scoorde 1 doelpunt meer. Met een 
3-2 winst ging groep 4 van de Hof-
landschool met de eerste prijs naar 
huis!! Twee trotse coaches en het 
team van groep 4 hebben genoten 
van dit korfbal toernooi.

De Vinken pakt tweede plaats
Vinkeveen - In een spannende 
streekderby heeft het vlaggenschip 
van De Vinken goede zaken gedaan. 
Tegen het bezoekende Atlantis wis-
ten de Vinkeveners na een stroef 
begin vooral in de tweede helft het 
verschil te maken. 

Trefzekerheid
In de altijd beladen wedstrijd tussen 
beide gemeentegenoten kwam At-
lantis het best uit de startblokken. 
Waar de Vinkenaanval (met An-
nick Stokhof, Emese Kroon, Kelvin 
Hoogeboom en Rutger Woud) een 
flinke reeks kansen miste, mocht 
Mijdrecht vanaf de stip aanleggen: 
0-1. Ook na de gellijkmaker van An-
nick Stokhof schoot de Vinkenaan-
val onvoldoende scherp. Atlantis 
profiteerde gretig. Na een afvang-
foutje was het 1-2 en ook het vol-
gende schot van de bezoekers was 
raak: 1-3. 
De Vinkenverdediging (met Masha 
Hoogeboom, Dorien Verbruggen, 
Gideon Leeflang en Jelle Mul) kreeg 
daarna wat meer grip op de wed-
strijd. Met name de lange Leeflang 
had een prima rebound. Het stelde 
de aanval van de ABN-Amro-forma-
tie goed in staat om terug te komen 
(2-3 door Emese Kroon met een 
strafworp en 3-3 van Rutger Woud, 
die een vrije bal benutte). Opnieuw 
kon Atlantis het voortouw nemen. 
Een korte periode van wankel even-
wicht volgde. De 3-4 werd door Ma-
sha Hoogeboom genivelleerd en 
broer Kelvin benutte een leep kans-
je, waardoor de thuisploeg voor het 
eerste op voorsprong kwam. De 6-4 
werd afgekeurd en even leek De 
Vinken aangeslagen: via strafwor-

pen kwam Atlantis op 5-6 en na een 
lange aanval zelfs op 5-7. Toch kon 
de Abn-amroformatie met een klei-
ne voorsprong gaan rusten: Rutger 
Woud speelde Kelvin Hoogeboom 
keurig vrij en een nieuwe treffer van 
Emese Kroon werd nu wel goed ge-
keurd. Masha Hoogeboom rondde 
een snelle onderschepping en dito 
tegenaanval succesvol af: 8-7 rust-
stand.

Drie punten
Na de pauze was het vooral De 
Vinken dat de toon aangaf. Masha 
Hoogeboom verzilverde een door-
loopbal en Rutger Woud was van 
afstand trefzeker. Het eerste drie-
puntengaatje was geslagen. Op 
10-8 benutte Gideon Leeflang een 
door Jelle Mul meegekregen straf-
worp en bij 11-9 flitste Emese Kroon 
langs haar tegenstandster; zij werd 
overgenomen, waardoor vakgeno-
te Annick Stokhof vrij kon aanleg-
gen: 12-9. Rutger Woud knalde ver-
volgens 13-9 door het gele plastic. 
Tien minuten voor tijd, op 13-10, 
vond coach Hans van Dasler het tijd 
om Eva Hemelaar en Mariska Meul-
stee in te brengen. Gideon Leef-
lang mocht nog eens een strafworp 
(van Jelle Mul) verzilveren en Emese 
Kroon boorde alle Mijdrechtse hoop 
de grond in door twee maal loepzui-
ver van afstand te scoren. De laat-
ste vijf minuten trof Atlantis nog een 
maal doel: eindstand 16-11.
Door dit resultaat staat De Vinken 
nu tweede achter de ongeslagen 
koploper Midlandia. Op 9 januari 
gaat de competitie verder. De Vin-
ken speelt dan uit in Nieuwegein te-
gen Koveni.

Jaarlijkse Kerstdrive 
Bridgevereniging DRV
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft in het restaurant van 
de golfbaan te Wilnis de jaarlijkse 
Kerstdrive van Bridgevereniging De 
Ronde Venen plaatsgevonden. Zo-
als elk jaar was dit een geslaagde 
middag en avond. Tussen de speel-
ronden door kon in de serre weer 
genoten worden van een gezellige 
voortreffelijke kerstdiner. Voor een 
aantal spelers was er daarna met 
de uitslag natuurlijk weer een prijs-
je beschikbaar. De Kerstdrive is een 
jaarlijks terugkerende extra speel-
avond buiten de competitie om.
Vanaf 5 januari 2016 wordt er weer 
op de dinsdagavonden in de ge-
zellige locatie de Willisstee, aan-
vang 19.45 uur, weer wekelijks in 
competitieverband gespeeld. Naast 

het spel gaat het bij onze vereni-
ging vooral ook om prettige sociale 
contacten. De vereniging heeft nog 
plaats voor zowel beginnende als 
ervaren bridgers. Er wordt gespeeld 
in een ontspannen sfeer. Heeft u be-
langstelling om bij onze vereniging 
(welke reeds meer dan 25 jaar be-
staat) te komen bridgen, kom dan 
om de sfeer te proeven , zonder eni-
ge verplichting, een avond meespe-
len. Wilt u thuis met kennissen spe-
len, dan heeft de vereniging ook 
bridgekoffers beschikbaar, welke 
tegen geringe kosten door leden 
geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen kunt u bellen met 
Theo van Nes ( 0297.593618).
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Golden Flame Vuurwerk
Maak dit jaar kans op 
GRATIS vuurwerk
Mijdrecht - De voorverkoop van 
Golden Flame Vuurwerk is weer ge-
start! Onze merken Pyrostar, Mag-
num Series en Black Dragon staan 
garant voor mooi, betaalbaar vuur-
werk van hoogwaardige kwaliteit. 
Dit jaar hebben we zeer veel nieu-
we artikelen in ons assortiment. Van 
vrijwel alle cakes zijn fi lmpjes te be-
kijken in onze webshop. Ook heb-
ben we de alom bekende Thunder-
king Meter weer in ons pakket; dit 
artikel is vooral bij de jeugd een zeer 
populair item. Tot en met 28-12-
2015 profi teert u naast alle aanbie-
dingen van 10% voorverkoopkorting 
op het assortiment. Bent u op zoek 
naar mooie fl owerbeds, pijlen of een 
compleet pakket, kom dan kijken in 
onze winkel aan de Genieweg 26 of 
kijk op www.goldenfl ame.nl
Onze locatie is zeer gemakkelijk te 
bereiken. Het industrieterrein ligt 
aan de Industrieweg en het biedt 
voldoende parkeergelegenheid.

Gratis vuurwerk
Natuurlijk kunt bij ons wederom iets 
winnen op het moment dat u bij ons 
vuurwerk besteld. Tijdens de 3 ver-
koopdagen wordt elke 100ste klant 
verrast met gratis vuurwerk. Dit kan 
variëren van een leuk siervuurwerk-
pakket, een mooie cake of een knal-
pakket. Dit wordt naar de wens van 
de klant ingevuld. 
Voor meer acties, houdt onze web-
site www.goldenfl ame.nl of onze fa-
cebookpagina https://www.face-
book.com/VuurwerkGoldenFlame/ 
in de gaten.
Onze reguliere openingstijden zijn 
van maandag t/m vrijdag 7.00 tot 
16.00 uur, donderdag 24-12-2015 
zijn we geopend van 7.00 tot 13.00 
uur. 

Openingstijden verkoopdagen 
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Torenuurwerk Amstelhoek, 
na jaren weer bij de tijd
Amstelhoek - Op vrijdag 17 de-
cember is het gelukt om in Am-
stelhoek het torenuurwerk van 
de Kruiskerk uit 1926, na inten-
sief reparatiewerk, opnieuw in 
werking te stellen.  Hiervoor is 
de synchroonmotor, het hart van 
het uurwerk, uit elkaar gehaald, 
schoongemaakt en hersteld door 
deskundig elektrotechnicus, dhr. 
G.J. Eigenhuis. Na deze ingreep 
draaide het uurwerk na vele jaren 
weer zijn vertrouwde rondjes. He-
laas bleek vervolgens ook de elec-
tromotor van het slagwerk defect, 
waardoor de hoorbare uurmel-
ding uitbleef. Ook hier brachten 
de vaardigheden van dhr. Eigen-
huis de oplossing: in het binnen-
werk werd een gesmolten koper-
wikkeling van een spoel door hem 
ontdekt en gerepareerd.
Een spannend moment toen de na 
herplaatsing van beide motoren, 
in combinatie met wat olie en vet 
op de assen van het raderwerk, 
opnieuw de stroomvoorziening 
werd aangezet. Als kleine jongens 
zo blij waren we met wat we zagen 
en hoorden. Het resultaat mag er 
zijn, de torenklok is hersteld en 
hervat zijn functie zoals voorheen! 
Om het dorp aan de Amstel weer 
te laten wennen is om de belha-

mer die de uren slaat een sok van 
de dochter des eigenaars getrok-
ken. De renovatiewerkzaamheden 
vinden plaats mede in verband 
met de start van de geplande ver-
koop van deze Rijksmonumentale 
kerk. Zodoende maakt deze lang 
verstoken tijdmelding vlak voor de 
Kerst weer een bescheiden entree 
in het meest noordwestelijk deel 
van de provincie Utrecht. 

Jaap van Bentum
uit de Amstelhoek

Met duizenden tegelijk, vliegen 
de kleine zwanen eind september 
naar Nederland. Ze komen uit de 
toendra’s in het Arctische deel 
van Rusland en Siberië. De len-
te en de zomer hebben helemaal 
in het teken van de voortplanting 
gestaan. Nu wordt het in het ho-
ge noorden te koud en het voed-
sel raakt op. De jonge zwaantjes 
zijn inmiddels groot genoeg om 
mee op trektocht te gaan. Ze vlie-
gen in familieverband binnen de-
ze enorme groep. Van de wereld-
populatie kleine zwanen overwin-
tert 65% in Nederland. Na een 
beperkt aantal tussenstops op 
bekende plaatsen in de Baltische 
staten, bereiken ze een van hun 
favoriete bestemmingen: het Lau-
wersmeer. Ze weten van eerde-
re bezoeken, of van hun ouders, 
dat daar lekker voedsel te ha-
len is; kranswieren en energierij-
ke knolletjes van het fonteinkruid. 
Die knolletjes worden door trap-
bewegingen uit de bodem losge-
woeld en met hun lange hals op-
gevist. Andere watervogels, zoals 
brilduikers en tafeleenden profi -
teren van de voedselresten die de 
zwanen laten slingeren. Als het 
favoriete voedsel op is, verplaat-
sen ze zich voor resten van sui-
kerbieten en aardappelen naar de 
akkers. Later in de winter doen ze 
zich te goed op graslanden. 
Vóór ze eind maart weer duizen-
den kilometers terug vliegen naar 
Siberië, moeten ze goed opgevet 
zijn. De natuur heeft daarvoor een 

slim hulpmiddel bedacht. De zwa-
nen ondergaan een inwendige 
metamorfose. Het maag-darm-
kanaal wordt in enkele maan-
den tijd 1.5 meter langer; van 2.5 
naar 4 meter. Naarmate het voor-
jaar nadert en het gras voedza-
mer wordt, loopt ook het eettem-
po op; van 500 naar 1500 hap-
jes per uur. Vlak voor de terug-
vlucht neemt de darm weer zijn 
zomerse proporties aan, dus min-
der ballast. Daarentegen worden 
de vliegspieren groter en sterker. 
Die zijn nodig om het opgevet-
te lichaam in de lucht te houden. 
Ze bereiken snelheden tot wel 65 
km/uur. De resterende vetreser-
ves zijn nodig voor de komende 
de broedperiode. De kleine zwa-
nen hebben een sterke familie-
band. Partners kiezen elkaar voor 
het leven. Ze hebben een uniek 
snavelpatroon; zwart met geel. 
Een soort vingerafdruk waaraan 
je elke kleine zwaan als individu 
kunt herkennen.
Tijdens een recente vakantie bij 
het Lauwersmeer werden we 
aangenaam verrast door het on-
afgebroken, weemoedig roepen 
van honderden kleine zwanen; 
een geluid, dat je doet verlangen 
naar verre streken....
Het Lauwersmeer is wat ver weg, 
maar inmiddels zijn er meerdere 
kleine zwanen in de Waverhoek 
gespot. Dus toch: “Natuur dicht 
bij huis”.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

De kleine zwaan 

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

Dirk Plasmeijer overhandigt het 3e exemplaar van ‘Ut Quakeltje’ 
aan Rini en Joop Winter. (foto: Thera Winter)

Schillenboer Jan Winter 
voorop ‘Ut Quakeltje’
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu besteedt aandacht aan 
het leven van Jan Winter in haar pa-
pieren verschijningsvorm ‘Ut Qua-
keltje’ 2015. Een blad voor dona-
teurs en sponsors dat één maal per 
jaar verschijnt en dat een aantal 
dorpse onderwerpen belicht. In de-
ze 3e editie komen verder o.m. aan 
bod: 70 jaar bevrijding in De Kwa-
kel, schillenboer Jan Winter, KDO 
en DWS 70 jarig bestaan en de 
EHBO vereniging St. Vincentius met 
hun 60 jarig bestaan. Het 1e exem-
plaar werd dit jaar door Dirk Plas-
meijer overhandigt aan twee kinde-
ren van Jan Winter, dochter Rini en 
zoon Joop.

Nieuwe Website in 2016
Overigens is de Kwakelse website 

compleet gemoderniseerd met de 
nieuwste mediasnufjes. De website 
gaat op 4 januari 2016 geheel ver-
nieuwd online. Ook kunt u weer zelf 
uw bericht of een leuke reactie ach-
terlaten in het Gastenboek, dit stel-
len wij als stichting zeer op prijs of 
uw evenement aanmelden in de Ac-
tiviteiten Agenda. 
Het bestuur van Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu wil graag alle dona-
teurs, sponsors, de redactie van de 
Nieuwe Meerbode en de vrijwilli-
gers bedanken voor hun bijdrage 
en het beschikbaar stellen van oude 
foto’s, fi lms en informatie en wenst 
iedereen een gezond en voorspoe-
dig 2016 toe!
Kijk in het nieuwe jaar naar onze 
nieuwe website uitstraling: www.
de-kwakel.com

Oudejaar boekverkoop
Vinkeveen - Op dinsdag 29 decem-
ber vindt een oudejaar boekverkoop 
plaats bij De Morgenster te Vinke-
veen.
Er zijn van verschillende kanten 
boeken uit nalatenschap gedoneerd 
en deze bieden we te koop aan op 
29 december van 10.00 uur tot 14.00 
uur aan de Herenweg 253 te Vinke-
veen. Dit is de eerste dag dat wij op 
dat adres in een andere ruimte ook 

oliebollen verkopen. Er zijn veel ver-
schillende soorten boeken te koop. 
Zoals klassieke en moderne litera-
tuur, Engelstalige boeken, thrillers, 
streekromans, geloofsgerelateerde 
boeken, catalogi.
Maar ook een aantal in de catego-
rie hobby (o.a. koken, bridge). Ou-
de boeken zitten er ook tussen. In 
totaal zijn er ruim 600 boeken uit-
gestald.

Fotoshop Van Leeuwen breed 
georiënteerd in fotowerk
Mijdrecht - Sinds 5 oktober heeft 
Jan Willem van Leeuwen zich ge-
vestigd met zijn fotoshop in het 
pand aan Bozenhoven 16 waar tot 
voor kort Foto Marcel zat. Het pand, 
in eigendom van Fodeco Nederland 
B.V. uit Mijdrecht is altijd een foto-
zaak geweest. Jan Willem gaat er nu 
nieuw leven inblazen. Sinds de vori-
ge huurder van de winkel vertrok, is 
hij degene die er voor zich zelf is be-
gonnen. Jan Willem heeft jarenlang 
ervaring in de fotobranche en was 
lange tijd werkzaam bij een succes-
volle fotozaak in Hoofddorp. Zijn 
wens was ooit een eigen fotozaak 
en die heeft hij nu. Behalve alles op 
het gebied van fotografi e als fotopa-
pier en cartridges om zelf thuis met 
de printer foto’s af te drukken, fo-
tolijsten, camera’s, lenzen, fl itsers, 
statieven, geheugenkaarten, acces-
soires, tassen, studioverlichting en 

verder toebehoren, heeft hij ook een 
computergestuurde eenheid met 
beeldscherm waarop men via een 
geheugenkaartje, stick of CD zelf-
gemaakte digitale foto’s kan pro-
jecteren en uitzoeken. Het afdruk-
ken gebeurt door een fotoprintma-
chine. Daarnaast maakt Jan Wil-
lem in eigen beheer posters, foto-
albums (!) en pasfoto’s volgens de 
norm die 100 procent worden goed-
gekeurd. Nog een activiteit is het in-
scannen van oude foto’s, negatie-
ven en dia’s als een digitaal bestand 
waardoor de kwaliteit gegarandeerd 
blijft. Ze kunnen dan ook weer op-
nieuw worden afgedrukt. Hetzelfde 
kan worden gedaan met het over-
zetten van super 8 mm fi lms en ou-
de videobanden (VHS en Betamax) 
naar een digitaal bestand op DVD 
of harde schijf. Achter in de zaak is 
een compleet ingerichte fotostudio 

waar hij ook professionele (portret)
foto’s van kinderen, gezinnen (tot 9 
personen) kan maken. Zelfs trouw-
reportages en allerlei vormen van 
bedrijfsfotografi e zijn bij Jan Willem 
mogelijk die door een professione-
le fotograaf worden uitgevoerd. Fo-
toshop Van Leeuwen is dus breed 
georiënteerd op het terrein van fo-
tografi e en aanverwante activitei-
ten. Klantgericht werken, kwaliteit 
en snelheid zijn kenmerkende ei-
genschappen bij deze fotoshop.

Workshops
Hoe kwam Jan Willem uit Hoofd-
dorp hier? “Ik heb 12 jaar in Hoofd-
dorp als medewerker bij een foto-
zaak gewerkt. Mijn grote wens is 
echter altijd geweest iets voor mij-
zelf te beginnen,” vertelt Jan Willem. 
“Nu kende ik vanwege onze inkoop-
organisatie Rogier Fernhout van Fo-
deco. Die is de eigenaar van deze 
winkel. Rogier wist dat ik voor mij-
zelf wilde beginnen.
Hij vroeg aan mij of ik deze winkel 
wilde overnemen en heb toen het 
besluit genomen om op het voor-
stel in te gaan. Het pand blijft van 
Fodeco, maar de winkel is van mij. 
Behalve wat je zoal aanbiedt in een 
fotozaak organiseren we ook work-
shops op verschillende gebieden 
voor hobbyfotografen. De eerste 
hebben we onlangs gehad en daar 
is aardig belangstelling voor ge-
weest. Daar gaan we volgend jaar 
mee verder. Bijkomend voordeel is 
dat je je klanten leert kennen, waar 
hun belangstelling in de fotografi e 
naar uitgaat en je verhoogt en pas-
sant het niveau van hun prestaties. 
Wat meer is, er zijn zelfs nog men-

sen die met ouderwetse fi lmpjes 
werken. Die kunnen we nog steeds 
laten ontwikkelen en de beelden 
daarop afdrukken. Wat ik hier ook 
doe is zakelijke portretten maken 
voor bijvoorbeeld LinkedIn of bij 
een sollicitatiebrief, ten behoeve 
van een bedrijfsprofi el en dergelij-
ke. Kortom er is een scala aan mo-
gelijkheden.”

Zelf fotoalbum maken
Foto’s kunnen na het uitzoeken er-
van snel worden afgedrukt. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid kan men 
erop wachten. Afdrukken kan stan-
daard vanaf 10 x 15 cm tot poster-
formaat 60 x 80 cm. Het is ook mo-
gelijk om foto’s op canvasdoek af te 
drukken en die in een lijst te span-
nen. Ideaal voor een leuk cadeautje. 
Met behulp van door Van Leeuwen 
geleverde software op CD of ge-
download van de website kan men 
zelf ook de layout voor een fotoal-
bum op de PC maken. Vervolgens 
kan dat op een USB-stick worden 
gezet. Het bestand wordt door een 
speciale machine in de zaak omge-
vormd tot een compleet geprodu-
ceerd fotoalbum.
Jan Willem wil zich met zijn activitei-
ten onderscheiden en op een breed 
publiek richten, Hij zou hobbyfoto-
grafen die wat willen leren en vra-
gen hebben over hun foto’s, graag 
in zijn winkel zien om hen van ad-
vies te dienen. Hij wil kortom meer 
binding hebben door persoonlijke 
aandacht aan zijn klanten te schen-
ken in de hoop dat die hem weer op 
ideeën brengen.
Voor hobbyfotografen, maar eigen-
lijk iedereen die met de wereld van 
fotografi e en de resultaten daar-
van te maken heeft of krijgt, kan 
Fotoshop Van Leeuwen uw part-
ner zijn. U bent van harte welkom 
om eens kennis te maken van Jan 
Willem en het aanbod in zijn winkel. 
Een website is nog in de maak. Tel. 
0297-286841.

De Morgenster verkoopt 
oliebollen

Vinkeveen - Na de kerstdagen 
bakken de leden van de Protes-
tantse gemeente ‘De Morgenster’ 
weer traditionele oudjaar oliebol-
len en appelbeignets.

Dat gebeurt op een professionele 
manier maar ook met een gezelli-
ge sfeer rondom de kerk.
U kunt de oliebollen en appel-
beignets bestellen via de websi-
te oliebollenvinkeveen, maar be-
stellen is niet nodig. Bestellingen 

boven 40 stuks worden gratis be-
zorgd in De Ronde Venen op het 
tijdstip door u gewenst. Dit jaar 
worden er dagelijks verse oliebol-
len en appelbeignets gebakken 
op dinsdag 29, woensdag 30 en 
donderdag 31 december.

De verkoop vindt op alle dagen 
plaats vanaf het parkeerterrein 
van winkelcentrum Zuiderwaard 
en bij de kerk aan de Herenweg 
253 in Vinkeveen.





Mijdrecht – De afgelopen jaren orga-

niseerden Shopping Mijdrecht samen  

met 3 kerken (de Rank/de Janskerk, 

Leef! en de Veenhartkerk) een kerst-

middag in Mijdrecht, met theater en 

kameel en vervolgens de Kerstlicht-

jestocht in het centrum van Mijdrecht. 

Dit jaar wilde Shopping Mijdrecht  

opnieuw samen met de kerken het 

dorp Mijdrecht ons  mooier maken 

en Jezus’ Goede Nieuws bij de men-

sen brengen. Ook dit jaar werd weer 

gekozen voor het thema“ Kerst in het 

dorp”, maar werd alles in een middag 

geregeld en wel op zondagmiddag 20 

december tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Het werd een leuke middag. Het doel: 

Tijdens de koopzondag – als alle win-

kels open zijn en het druk zal zijn met 

gezinnen in het dorp – maken we van 

de Dorpsstraat een heuse Levende 

Kerststraat en dat lukte. 

Op allerlei plekken in het dorp wa-

ren levende taferelen te zien  uit het 

Kerstverhaal. De herberg, de herders, 

het engelenkoor, Herodes in zijn pa-

leis en natuurlijk de kerststal met Ma-

ria, Jozef en het kindje Jezus. Men-

sen konden de taferelen los bekijken, 

maar ook een kerstwandeling maken 

langs alle taferelen met een verteller 

die het Kerstverhaal vertelde. Ook de 

kameel was weer aanwezig 

Lindeboom

In winkelcentrum de Lindenboom 

konden de kinderen cup-cakes ver-

sieren. Wel dit was werkelijk een 

overweldigend succes. De cupcakes 

waren niet aan te slepen en met ro-

de wangetjes waren de kinderen be-

zig de mooiste cupcake van de wereld 

te maken. Tevens kon met in  de Lin-

deboom regelmatig genieten van een 

en in de Janskerk stond een engelen-

koor te zingen.  Op het Raadhuisplein 

was een podium waar de hele mid-

dag live bands optraden met kerstlie-

deren.  De organisatie heeft er wer-

kelijk een kerstfeest van gemaakt dat 

Mijdrecht niet gauw zal vergeten!

Prijsuitreiking

Om vier uur werden de prijswinnaars 

bekend gemaakt van de spaar en win 

actie van Shopping Mijdrecht. 

De winnaars zijn geworden:

De hoofdprijs ‘De Paarse Fiets” is ge-

wonnen door: Henriette van der Louw  

uit  Mijdrecht

De winnaars van de 20 Shopping 

Mijdrecht fietsen zijn:

R. Reurings uit Mijdrecht

Sophie Kruijver uit Mijdrecht

P. Tunenhout  uit De Hoef

Hoogendoorn  uit Kockengen

Peep Blei  uit Mijdrecht

M. Smaling uit Mijdrecht

Lenie Bon uit Mijdrecht

G.C. Joosten uit  Mijdrecht

S.F. Cheung  uit  Mijdrecht

B. Dalhuisen  uit  Mijdrecht

E.J. Rademaker uit Mijdrecht

Smit uit  Mijdrecht

Heidy van Meerlant uit Mijdrecht

M. Bluemink uit  Wilnis

G. van Dam uit  Wilnis

Kollo uit  Wilnis

A. Schuurhof  uit  Mijdrecht

Tonie van Vliet  uit Mijdrecht

Hugo Verburg uit Nieuwveen

Laura Janosi uit Uithoorn

Kerst 
in het dorp weer 

een overweldigend 

succes in Mijdrecht
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Kerstviering Kon. Julianaschool
Wilnis - Donderdagavond vierden alle kin-
deren van de Kon. Julianaschool het kerst-
feest. De kerk zal vol met ouders, opa’s, 
oma’s en vele andere belangstellenden. Het 
thema van deze viering was “Kerst voor jou 
en mij”.
Tijdens de viering kwam een ‘vreemdeling’ 
de kerk binnenlopen, die niet wist waarom 

wij kerstfeest vieren. Een aantal kinderen 
vertelden deze ‘vreemdeling’ wat kerstfeest 
voor hen betekent. Elke groep zong voorin 
de kerk een prachtig lied over het kerstfeest. 
De kinderen van groep 1 t/m 3 zongen een 
lied over de herders en hadden daar ook 
nog een mooi gedicht over, sommige kin-
deren waren zelfs als herder verkleed! Ook 

dit jaar was weer een muziekgroepje sa-
mengesteld dat onder begeleiding van een 
oud-leerling prachtig speelde. De ande-
re ochtend werden de kinderen weer vroeg 
op school verwacht voor het kerstontbijt. We 
begonnen al om 8:00 uur, dan is het nog een 
beetje donker en konden we goed zien hoe 
mooi de school verlicht was.

Sfeervolle kerstviering
bij de Antoniusschool

Vinkeveen – Op woensdag 16 december 
werd het jaarlijkse kerstdiner bij OBS de Pijl-
staart gevierd. Om 17.45 uur ging de deur 
open en kwamen de kinderen in hun mooi-
ste kleren en met een kaarsje in hun hand de 
school binnen. Onder muzikale begeleiding en 
na een groet van de Kerstman gingen de kin-
deren naar hun klas. 
Net als de voorgaande jaren mochten de kin-
deren zelf hun kerstdiner samenstellen. Op 
de deur hing een kerstboom met kerstbal-
len voorzien allemaal lekkernijen. In de 
kleuterklassen waren de pannenkoe-
ken, komkommer en danoontjes fa-
voriet terwijl in de bovenbouw vol-
op sushi, mini pizza’s, gehaktballe-
tjes of kippenpootjes werd gege-
ten. Ook aan desserts was er in 
alle klassen geen gebrek, mooie 
soesjestaarten, cake of een cho-
coladefontein maakte het kerst-
diner tot een groot feest. 
Dit jaar maakte de ouderraad er 
voor de ouders een bijzondere 

happening van. Anders dan andere jaren werd 
er naast de traditionele Glühwein een culinair 
hoogstandje aangeboden van ‘Food by Mi’. 

Feestelijk kerstdiner bij
OBS de Pijlstaart

De Hoef - Op donderdagavond 17 decem-
ber was het feest op de Antoniusschool. De 
leerlingen hebben er de afgelopen week 
naar uitgekeken en wat is dit heerlijk span-
nend: het kerstdiner!

Om 17.00 uur gingen leerlingen, leerkrachten 
en ouders eerst naar de kerk, waar kaarsen 
werden aangestoken en liedjes over lichtjes 
en de sterren in de nacht werden gezongen. 
In alle groepen was veel aandacht aan het 
thema “sterren en stralend licht” besteed en 
dit was duidelijk te zien en te horen. Twee 
leerlingen uit groep 5/6 en de voorleeskam-
pioen uit groep 8 hebben samen het kerst-
verhaal voorgelezen. Als verrassing had het 
team het lied “Licht” ingestudeerd o.l.v. An-
no van Vliet. Dit lied werd aan het eind van 
de viering tweestemmig gezongen. Natuur-
lijk klonk er na afloop een luid applaus. Hier-
na gingen de leerlingen met hun leerkrach-
ten terug naar school, waar er samen met 

gasten van het zelfgemaakte kerstbuffet 
werd gegeten. Elk kind had een onderdeel 
van het buffet ‘s middags thuis voorbereid. 
De groep 1 t/m 4 hadden samen het diner in 
het restaurant bij de kleuters, waar hulpou-
ders achter het buffet aanwezig waren. On-
der het eten was er bezoek van de Noord-
pool. Rudolph het rendier kwam langs om 
de sfeer te proeven en wie wilde mocht met 
Rudolph op de foto. De bovenbouw had een 
gezamenlijk buffet in de hal.

Ook daar hebben de kinderen genoten van 
heerlijke zelfgemaakte hapjes en gerechten. 
Om 18.45 uur was het kerstdiner ten einde 
en konden de kinderen worden opgehaald. 
Met een woord van dank voor alle helpen-
de handen en met het wensen van mooie en 
gezellige feestdagen sloot locatieleider Ma-
rianne Kenter het kerstfeest af. Vanaf vrijdag 
kan iedereen gaan genieten van een fijne 
kerstvakantie....
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Atlantis verliest matige 
wedstrijd in Vinkeveen
Mijdrecht - Op zaterdag 19 decem-
ber mocht het eerste team van At-
lantis uit Mijdrecht, voor het eerst in 
jaren, weer eens aantreden tegen de 
Vinken uit Vinkeveen. Er werd ge-
rekend op een leuke en spannen-
de wedstrijd tussen de eerste teams 
van de korfbalverenigingen uit de 
Gemeente de Ronde Venen. Waar 
het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis het grootste gedeelte van 
de eerste helft de bovenliggende 
partij was, kon de Vinken de twee-
de helft veel meer brengen. Deze 
matige wedstrijd van Atlantis resul-
teerde in een 16-11eindstand in het 
voordeel van de ploeg uit Vinkeveen. 
Door een aantal nare blessures was 
coach Aad Witteman genoodzaakt 
om de opstelling van Atlantis iets 
te wijzigen. In de eerste verdedi-
ging startten Melissa van der Stap, 
Amy Loman (op de plek van Janne-
ke van Ginkel), Maarten Helsloot en 
Lars Kuijlenburg. De eerste aanval 
werd opgezet door Heleen Haspels, 
Sharon Moen, Mark Goverse (ver-
vanger van Jelmer Steen) en Berry 

de Jong. Atlantis kwam redelijk uit 
de startblokken. Na de 0-1, 1-1, 1-2 
en 1-3 in het voordeel van Atlantis, 
konden de Vinken weer terugkomen 
tot een 3-3 gelijkspel. Ook in de pe-
riode hierna bleven de ploegen aan 
elkaar gewaagd, maar nam Atlan-
tis elke keer de voorsprong tot een 
stand van 5-7. Vlak voor rust keerde 
de wedstrijd om in het voordeel van 
Vinken. Ruststand: 8-7. De tweede 
helft ging verder waar het vlak voor 
rust mee geëindigd was voor Atlan-
tis. Er werd matig gespeeld, passes 
werden niet goed verzorgd, kan-
sen werden gemist. Robin van het 
Schip werd nog in het spel gebracht 
voor Mark Goverse. Melissa van der 
Stap moest door een blessure ook 
noodgedwongen het veld verlaten 
en werd vervangen door Joyce Ro-
denburg. Waar Atlantis steekjes liet 
vallen, konden de Vinken profiteren. 
Helaas een matige wedstrijd voor 
Atlantis, waarbij de ploeg bij lange 
na niet haar eigen niveau heeft ge-
haald en het de Vinken zo erg mak-
kelijk heeft gemaakt.

Chris de Jongh sensei bij 
Aishinkai Aikido

Mijdrecht - Op vrijdag 11 decem-
ber was Aikidoleraar Chris de Jongh 
bij Aishinkai Aikido in Mijdrecht 
om een training te geven. Chris 
de Jongh hoort met zijn 6e dan tot 
een selecte groep hoog gegradu-
eerde Aikidoleraren in Nederland. 
Naast Aikido beoefent en onder-
wijst Chris ook andere krijgskun-
sten zoals Judo, Goju Ryu Karate en 
enkele zwaardkunsten op hoog ni-
veau. Hij was het hele weekend te 
gast om trainingen te verzorgen in 

Mijdrecht, Amsterdam en Rotter-
dam. De leraar van Aishinkai Aiki-
do, Dennis Vorster, traint sinds een 
paar jaar bij Chris in zijn dojo in Gro-
ningen en het was dan ook bijzon-
der om hem nu in Mijdrecht te mo-
gen ontvangen en te genieten van 
zijn training.

Trainen
De trainingen van Chris zijn van 
hoog technisch niveau en uitdagend 
voor zowel de beginnende als ge-

Biljarten 2015 afgerond
Regio - Dat zit erop! De laatste bil-
jartwedstijden van 2015 zijn ge-
speeld. Een laatste competitieron-
de en op naar de kerstboom met 
de voeten richting open haard. Ff 
relaxen voordat iedereen 2016 in 
knalt. Hopend op toch nog een 
beetje winter. Gaan we nog schaat-
sen of wordt dat echt in de ijskast 
gezet? Ik heb geen idee en volgens 
mij de “Pelleboeren” in dit land ook 
niet. We wachten het wel af maar we 
gaan alweer voorzichtig aan de zo-
mervakantie denken maar niet voor-
dat alle biljartwedstrijden gespeeld 
zijn! Dat zijn er nog wel een paar en 
hieronder staat het overzicht van de 
laatste competitiewedstrijden van 
2015. Bar Adelhof 3 had een moei-
lijke avond tegen DIO. Paul Schuur-
man (DIO) zorgde met 16 beurten 
voor de kortste partij van de week 
en Bert Dijkshoorn (DIO) maak-
te de hoogste serie (23 carambo-
les, 32,86%). Dan is het, als tegen-
stander, lastig om te winnen. Be-
rend Huisingh zorgde nog wel voor 
2 punten voor Adelhof 3, 2-7. De 
Kuiper/Stee Inn ontving Bar Adelhof 
1. Kees de Zwart (de Kuiper/Stee 
Inn) speelde opnieuw weer sterk en 
dat deed Nico Koster ook. Dat wa-
ren dan alweer 4 punten. Anne Bee-
ker en Bob van Kolck, beide Adel-
hof 1) zetten dat weer recht maar de 
meeste caramboles waren voor de 
Kuiper/Stee Inn en daarmee ook de 
5-4 overwinning. De Merel/Heeren-
lux 2 tegen de Springbok 1 was een 
gelijk opgaande wedstrijd met daar-
in drie partijen binnen de 25 beur-
ten. .De Springbok maakte net iets 
meer caramboles en sloot 2015 af 
met een 4-5 overwinning. 

Nadrukkelijk
De Merel/Heerenlux 1 klopt nadruk-
kelijk op de deur van het kampioen-
schap. Ook deze week in de uitwed-
strijd tegen Stieva/Aalsmeer be-
stond er geen twijfel over de ambi-
ties. Lucia Burger (Stieva/Aalsmeer) 

rook nog even aan de overwinning 
maar Kees Griffioen maakte er in de 
nabeurt alsnog een gelijkspel van 
en dat was dan ook het enige punt-
verlies (als je daarvan mag spreken) 
voor de Merel/Heerenlux 1, 1-8. De 
Kromme Mijdrecht 3 speelde tegen 
ASM 1. Cor Ultee (ASM 1) speel-
de opnieuw een goeie partij en liet 
tegenstander John Oldersma geen 
kans. Gerrie Holzken (ASM 1) won 
ook maar omgekeerd deden Jos 
Vermeij en Egon van de Heijden dat 
voor de Kromme Mijdrecht. Het tel-
len bracht zoals altijd uitkomst en 
zette als eindstand 4-5 op het bord. 
De Kromme Mijdrecht 2 had thuis 
geen moeite met ASM 2. Bertus 
Oostveen mistte in de nabeurt de 
kans op een gelijkspel maar dat was 
eigenlijk de enige tegenstand die 
ASM 2 kon bieden, 9-0. De Krom-
me Mijdrecht 1 ontving de Biljart-
makers met 3 banden A kampioen 
Bert Loogman in de gelederen. Mis-
schien had Bert iets te lang gefeest 
op zijn overwinning want Gerrit 
Schuurman troefde Bert in zijn par-
tij af. De andere Biljartmakers pak-
ten het beter aan. Jaques, Nick en 
Bart lieten zich niet aan de kant zet-
ten en zorgden voor de 2-7 overwin-
ning. The Peanutbar trad thuis tegen 
de Springbok 2 aan. Het zat in al-
le partijen dicht bij elkaar en dus 
bleef het spannend. Aan het eind 
van de avond hadden beide teams 
twee overwinningen achter de naam 
staan. De mannen uit de Hoef had-
den echter net iets meer carambo-
les gemaakt en gingen met de 4-5 
winst naar huis. De laatste wed-
strijd is Bar Adelhof 3 tegen Lutis/
de Springbok. John Beets en Alan 
Knightly (Lutis/de Springbok) won-
nen beiden hun partij in 20 beurten. 
Stefan Vos en Rohan Janmaat (Bar 
Adelhof 3) deden dat in respectie-
velijk 26 en 22 beurten. Dat bij el-
kaar opgeteld liet het kwartje van 
het extra punt naar Lutis/de Spring-
bok rollen, 4-5.

Laddercompetitie bij 
Hartenvrouw
Regio - Er werd geladderd op 15 
december bij Partycentrum Colijn. 
6 Maal per jaar spelen de dames 
de laddercompetitie. A en B spelen 
door elkaar. Wie het de eerste keer 
goed doet speelt de volgende sessie 
in de A en bij wie het minder gaat 
is een plaatsje aan een B tafel ge-
reserveerd. Op deze manier speel je 
ook eens tegen dames uit een an-
dere lijn dat geeft weer eens ande-
re gezichten en gesprekken. Afhan-
kelijk van de uitslag in de volgen-
de sessie stijg of daal je en kun je 
zo weer in een andere lijn terecht 
komen. De ladder pakte buitenge-
woon goed uit voor An van Schaick 
en Lea Wit, zij behaalden in de B 
lijn de monsterscore van 75,69%, 
niet te geloven dames, dit wordt bij-
na nooit gepresteerd, proficiat. De 
tweede plaats was voor Corinne van 
der Laan & Matty Overwater 66,32% 
en de derde plaats was weggelegd 

voor Thecla Maarschalk & Rees van 
der Post 55,00%. In de A lijn werden 
de kaarten geschud en gespeeld 
met de volgende uitslag 1 Trudy van 
den Assem & Refina van Meijgaar-
den 61,81% , 2 Geke Ludwig & Mar-
go Zuidema 60,76% en op 3 Cathy 
Troost & Tineke Staps 56,25%. Aan 
kop in de ladder resp. Kokkie en 
Corry, Margo en Geke en An en Lea.
Volgende week is de kerstdrive in 
de gezellige zaal van Partycentrum 
Colijn. De aankleding is daar altijd 
prachtig verzorgd. Dan leggen de 
dames de kaarten even opzij en op 
dinsdag 5 januari proosten wij sa-
men op het nieuwe jaar en gaan we 
weer vol frisse moed van start. Wij 
wensen de volgers van onze perike-
len fijne feestdagen. 
Wilt u ook meespelen? Geef u op bij 
Sandra Raadschelders, 0297569910, 
of mail naar hartenvrouw2015@
gmail.com

De Amstelbridgeclub met een 
Kerstdrive in de Strooppot
Regio - Donderdag 16 decem-
ber werd de laatste bridgedrive van 
2015 en tevens Kerstdrive gespeeld 
in de Strooppot door de leden van 
het ABC. 
Het was geen gewone bridgedrive, 
want alle bridgers speelden door el-
kaar en ook niet met zijn of haar vas-
te partner. Een zelf getrokken kaart 
verwees je bij iedere ronde steeds 
naar de plaats waar je moest spelen. 
Iedereen moest zijn/haar behaalde 
score op een persoonlijke lijst note-
ren. Na vijf ronden zouden de pun-
ten dan worden opgeteld. (plussco-
re – de minscore = totaal score)
Na een welkomstwoordje van het 
bestuur met een verwijzing naar de 
prijzentafel , waarop 12 mooie prij-
zen stonden, zocht iedereen zijn 
of haar plekje op. Eerst de kaarten 
schudden natuurlijk, maar gezel-
ligheid is troef vandaag. Tussen de 
eerste en tweede ronde werd dan 
ook een korte kletspauze met kof-
fie en gebak ingelast. Met vrolijke 
uitroepen over hoge plus- en min-
scores bridgeten de leden tot aan 
de lunch. Daarna was het rekenen 
geblazen, optellen, aftrekken, wat is 
jouw totaal? 
Er zaten nog enkele slems bij de 
gespeelde spellen. Tonny heeft o.a. 
twee keer 6 sans geboden, maar 
een ging er helaas down. Ook Rie 
heeft een keer 6 sans geboden en 
gehaald. Verder is er een aantal ke-
ren 4 harten +2 gemaakt, maar de 

slems werden niet uitgeboden. Tja 
dat leverde minder pluspunten op 
voor die spelers!
De jury, Lucas, Jan en Arnold, had-
den daarna nog even tijd nodig om 
de winnaars (de prijzenverdeling 
stond vooraf al op papier) uit te zoe-
ken. Intussen werd een heerlijke 
lunch geserveerd met soep, diverse 
broodjes, allerlei soorten beleg en 
lekkere pasteitjes. 
Tijdens de lunch werden de prijzen 
uitgereikt. Jany werd de winnares 
met en plusscore van 415 punten. 
Zij mocht als eerste een prijs kiezen 
van de prijzentafel. Jan werd tweede 
met een minscore van 2050 punten. 
Derde met een plusscore van 1360 
punten werd Rie. Greet vierde met 
een plusscore van 660 punten en 
vijfde Alice met een minscore van 
2580 punten. Zo zie je maar weer, 
niet alleen geweldige scores haal-
den die ochtend de buit binnen. De 
6 t/m 12 prijs waren voor Aja, Roe-
lie, Marthe, Ria, Ada, Lyda en Gre. 
De hoogste plusscore werd gehaald 
door Tonny met 2970 punten de 
laagste door Leny met -2910 pun-
ten. Een verschil van 5880 punten 
mensen! 
Met heel veel dank aan het bestuur, 
organisatoren en het personeel van 
de Strooppot, ging iedereen om 
twee uur weer naar huis. Prettige 
feestdagen alemaal en een gezond 
2016. Op 7 januari wordt er weer in 
het Buurtnest gebridget. 

Regio - Komend jaar zal er op 1 
januari weer een nieuwjaarsduik 
bij  U.R.K.V. Michiel de Ruyter wor-
den georganiseerd. Het is  alweer 
de achtste  keer dat de vereniging 
deze duik organiseert dus inmiddels 
mogen we dit al een Uithoornse tra-
ditie noemen.  Vorig jaar waren er 
ongeveer vijftig dappere springers, 
maar dat aantal hoopt de vereni-
ging dit jaar toch weer te overtref-
fen. Het is tot nu toe nog niet een 
heel strenge winter dus aan de wa-
tertemperatuur  kan het niet liggen. 
Dit jaar zijn er ook weer wat prijzen 
te verdienen voor de deelnemers 
die in het meest originele kostuum 
te water gaan.

Het thema voor dit jaar is daarbij 
zeer breed, namelijk “ludiek en ori-
gineel”. Daar kun je dus alle kanten 
mee op. De deelname staat open 
voor iedereen. Dus wilt je dit jaar 
het nieuwe jaar op een frisse ma-
nier inluiden dan ben je van harte 
welkom 1 januari 2016 op de Am-
steldijk- Zuid 253 in Uithoorn.
De inschrijving op 1 januari start 
om 11.30 uur. Na de warming up is 
dan om 12.30 uur de nieuwjaarduik.  
Deelname kost 2,50 euro, inclusief 
consumptie en de inmiddels be-
kende nieuwjaarsduikmuts. Uiter-
aard kun je via voorinschrijving nu 
al een plek reserveren. Stuur dan 
een mailtje naar secretaris@mdr.nu

Nieuwjaarsduik bij 
Michiel de Ruyter

Thamen sluit zwembadjaar af 
met traditionele “zeskamp”
Regio - Het (jubileum) zwemjaar 
zit er op en werd afgesloten met de 
welbekende Nacht van Thamen. Dit 
is een soort zeskamp met spellen in 
en onder water. Bij elk spel zitten 1 
of 2 juryleden. De avond wordt door 
een spelleider aan elkaar gepraat 
die tevens de tijd bewaakt. Voor de-
ze gelegenheid had hij een pers-
lucht aangedreven tweetonige mist-
hoorn van stal gehaald, een mach-
tig instrument dat zelfs onder water 
goed te horen was. Een week eerder 
was er al wat trainingswerk gedaan 
voor de diverse spellen, maar zoals 
altijd is het afwachten welke spellen 
er echt gespeeld gaan worden. De-
ze keer moeren draaien (onder wa-
ter), met emmers beton onder wa-
ter lopen en zo veel mogelijk meters 
maken, bekertjes zwemmen, zo veel 
mogelijk bekers water naar de over-
kant zwemmen en geen 6 gooien 
wand dan gaat de maatbeker weer 
leeg, een bal door de koker duwen, 
pvc figuren maken onder water en 
de welbekende thamen puzzel ma-
ken, onder water natuurlijk. De puz-
zel (thamen logo) was toch wat las-
tiger dan gebruikelijk, de tekst “uit-
hoorn” is deze zomer weggepoetst 
en vervangen door een (wat afwij-
kende) blauwe kleur. Veel teams 
bleken niet in staat de puzzel bin-
nen de drie minuten op te lossen 
maar compenseerde dat met winst 

bij andere spelonderdelen. Het was 
een gezellige drukbezochte avond 
waarbij veel leden aanwezig waren, 
als deelnemer, jury of als supporter. 
De winnaars waren Edwin met twee 
nieuwe leden, Peter en Rob, die voor 
het eerst deze spelletjesavond mee-
maakte, knap gedaan!!!

Oudejaarsduik
Op oudejaarsdag heeft Duikteam 
Thamen haar jaarlijkse oudjaarsduik 
om 12.30 uur bij zandeiland 4 in Vin-
keveen. Een ieder die het leuk vind 
is welkom om te komen kijken.
Duikteam Thamen, opgericht op 1 
oktober 1975, is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
op dinsdagavond en zondagoch-
tend, ook nog diverse andere acti-
viteiten organiseert en assisteert bij 
activiteiten in zwembad de waterle-
lie. Duikteam Thamen geeft oplei-
dingen voor 1, 2 en 3 ster duiker en 
diverse specialties volgens het NOB 
systeem. Vanaf je 14e jaar kan je bij 
Thamen leren duiken. De 1 ster op-
leiding is half oktober weer van start 
gegaan. Ook voor een opfriscur-
sus kan je bij duikteam Thamen te-
recht. Iedere donderdagavond trai-
nen wij in zwembad De Waterlelie 
in Aalsmeer van 21.30 tot 22.30 uur. 
(niet in juli en augustus) Kijk voor 
meer informatie of foto’s op www.
thamen-diving.nl

vorderde Aikidoka’s. Hij geeft dui-
delijke uitleg en iedereen kan reke-
nen op veel persoonlijke aandacht 
en goeie aanwijzingen. Een groep 
Aikidoka’s van Aishinkai heeft al-
le trainingen van Chris in Mijdrecht, 
Amsterdam en Rotterdam gevolgd 
en na afloop van een weekend trai-
nen was iedereen moe en zeer vol-
daan. 
In 2016 zal Chris weer in Mijdrecht 
terugkeren voor een training. Zodra 
dit vastgelegd is zal de informatie 

o.a. te vinden zijn op www.aishin-
kai-aikido.nl 

Krijgskunst
Aikido is een Japanse krijgskunst 
waarin men leert om op soepele en 
ontspannen wijze te reageren op de 

energie en kracht van de aanvaller. 
De technieken bestaan uit een va-
riëteit aan worpen en klemmen en 
worden met één of meer aanvallers 
tegelijk beoefend. Er wordt ook ge-
traind met zwaard, stok en mes en 
er wordt veel aandacht besteed aan 

rol- en valoefeningen. Aikido stelt 
de beoefenaar in staat om de eigen 
fysieke en mentale houding te ver-
beteren, ieder op zijn of haar eigen 
niveau. Regelmatige training draagt 
eraan bij dat men zich fit, vitaal en 
weerbaar voelt.

Kwinkslag speelt 
kersttoernooi

Vinkeveen - Donderdagavond 17 
december was het voor de leden 
van badmintonvereniging Kwink-
slag weer tijd om het kersttoernooi 
te spelen. Er werden partijen ge-
speeld van 15 minuten, dat lijkt dan 
wel niet zo lang, maar daar was ze-
ker heel wat energie voor nodig. Er 
kwamen dan ook uitslagen die wel 
opliepen tot de zestig punten. Ge-
lukkig waren er lekkere versnape-
ringen die de, zo hard nodige, ener-
gie weer konden aanvullen.
 
Na afloop was er een borrel en de 
prijsuitreiking. De uitslag was ver-
deeld tussen de drie beste dames 

en de drie beste heren. Bij de dames 
was de uitslag als volgt op de eer-
ste plaats; Nel Kok, de tweede; Jo-
landa Klinkhamer en de derde; Eline 
Versteeg. Frank Majoor was bij de 
heren de nummer 1, gevolgd door 
Bjorn Hottinga en de derde plek 
was voor Jasper van Peursem. Een 
mooie afsluiting van 2015. Op 7 ja-
nuari gaan we na de kerstvakantie 
weer van start.





De Ronde Venen - Tijdens de Na-
tionale Dan examens in Midden Ne-
derland in Vianen is een van de le-
den van Sabum Taekwondo aange-
treden om deel te nemen. Dit was 
de dertien jarige Bryan Catsburg uit 
Vinkeveen. Bryan werd geassisteerd 
door Sem Balvert uit Mijdrecht. Bei-
den hebben erg hard getraind en 
zich goed voorbereid. Bryan deed 
herexamen voor z’n 1e poom (jeugd 
zwarte band tot 15 jaar).

Registreren
Het was om half negen melden en 
registreren in Sporthal Helsdingen. 
Er gingen zo’n kleine 100 man op 
voor verschillende examens. Ook 

werden er Dan examens afgenomen 
voor 4 dan en hoger. Bryan zat op 
veld 3 in groep 2 en was om 11.45 
aan de beurt voor zijn show, het on-
derdeel sparren ofwel vrij gevecht.
Op het veld van Bryan zaten o.a. 2 
grootmeesters, Harry Bottse en Ata 
Alavi 7e Dan, die het examen zou-
den beoordelen. Ata Alavi is o.a. 
meervoudig Nederlands kampioen. 
Harry Bottse, lid van het college Ho-
gere Dangraadhouders en Natio-
naal Dan examinator.

Bryan die heel erg hard getraind 
heeft liet goed zien wat het onder-
deel sparren inhield. Samen met 
Sem Balvert liet hij dan ook wervel-
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Sabum Taekwondo 1 
zwarte band rijker

CSW meiden pakken 
winst op Argon jongens
Wilnis - 19 december +14 graden 
en de laatste bekerwedstrijd van de 
meiden van de CSW E6M stond op 
het programma. Deze keer tegen 
de jongens van Argon E7. De mei-
den staan voorafgaand deze wed-
strijd op een welverdiende twee-
de plek en met winst en 6 doelpun-
ten verschil op Argon zou het een 
eerste plek kunnen worden. De af-
trap was voor de jongens van Ar-
gon de bal ging gelijk lekker in het 
rond. De meiden hadden wel wat 
meer bal bezit en er waren meer-
dere schoten op doel ,maar de bal 
wilde nog niet in het doel. De kee-
per van Argon stond zijn manne-
tje. Met een bal op de paal, lat en 
net naast bleef het een hele tijd 0-0. 
Toen de jongens de bal aan hun 
voeten hadden werd met een diepe 
pass de verdediging van de meiden 
op het verkeerde been gezet en één 
op één op de keeper scoorde Argon 
het eerste doelpunt. Niet veel later 
werd er een schot door de goed in-
vallende keepster bij de meiden te-
gengehouden, helaas kreeg ze hem 
toen net niet klem vast en zo eindig-
de óók deze aanval van de jongens 

in het doel van de meiden. Met een 
0-2 achterstand gingen de meiden 
de rust in. Het zou dus al leuk zijn 
als ze deze wedstrijd nog konden la-
ten kantelen die beker was eigen-
lijk al uit het vizier. Na een peptalk 
van de coach en trainster gingen de 
meiden er weer vol voor. Vanaf de 
eerste minuut was de druk van de 
meiden op de jongens nog groter en 
snel wisten de meiden te scoren en 
de verdiende 1-2 was dus een feit. 
Bij een corner van de meiden die er 
mooi indraaide eindigde de bal met 
wat hulp van een jongensrug in het 
doel en werd het 2-2. Toen nogmaals 
pech voor de jongens een hands bal 
in het strafschopgebied de scheids-
rechter kon niet anders dan deze bal 
op de stip leggen. Koelbloedig werd 
die bal erin geschoten. Met dit doel-
punt verdween de moed van de jon-
gens en namen de meiden de wed-
strijd geheel over. Het publiek werd 
goed vermaakt met goede combi-
naties en gedreven voetbal. De mei-
den kregen vleugels en speelden de 
bal mooi rond. Deze leuke en van 
alle kanten sportieve wedstrijd werd 
uiteindelijk afgefloten met een 6-2 

Victoria te sterk voor 
Atlantis D1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
19 december speelde het door 
Profile Tyrecenter Hogendoorn 
gesponsorde D1 team van At-
lantis tegen DKV Victoria D2 in 
Diemen. 
De wedstrijd begon met in de 
aanval: Luc van Remmerden , 
Jeffrey Valentijn, Merel Koek en 
Lisanne Troost en in de verdedi-
ging: Jonas Kraaijkamp, Steijn 
Rietveld, Lotte Gortenmulder en 
Femke van der Molen. Eva van 
Rossum zat als reserve op de 
bank.

Al vrij snel scoorde Atlantis het 
eerste punt van de wedstrijd met 
een mooie doorloopbal van Jef-
frey. Dat was een goed begin. 
Maar DKV Victoria liet zich niet 
afschrikken. Ze liepen zelfs uit 
naar 4-1. Atlantis had het moei-
lijk. Maar gelukkig kwam er een 
afstandschot van Lotte en werd 
het 4-2. Vlak voor rust scoorde 
DKV Victoria ook een afstands-

chot en kon Atlantis D1 de rust 
in met een 5-2 achterstand.
Trainers Mark en Chantal gaven 
in de rust enige tactische aan-
wijzingen. Zodoende werd de 
wedstrijd na de rust positief ver-
volgd. Er werd beter vrijgelopen, 
maar helaas werden er ook veel 
plaatsfouten gemaakt. DKV Vic-
toria maakte hier dankbaar ge-
bruik van en de stand kwam al 
snel op 10-3. Het derde punt van 
Atlantis werd gemaakt door Me-
rel.

Gelukkig liet de D1 van Atlan-
tis zich door de achterstand niet 
van de wijs brengen. De kinde-
ren bleven ervoor gaan. Door 
punten van Jonas, Femke en 
Lotte, kwam Atlantis terug tot 
10-6. Heel knap gedaan. Maar 
ook DKV Victoria scoorde nog 
een punt. Lotte zette de stand 
door middel van een doorloop-
bal op 11-7. Dit was tevens de 
eindstand.

winst voor de meiden. Helaas net 
1 doelpunt tekort om gelijk te ein-
digen met de koploper FC Breuke-
len. En zo zijn de meiden zowel in 
de bekercompetitie als in de gewo-
ne competitie een hele goede twee-
de geworden. In de voorjaarscom-
petitie gaan we de jongens weer 

even gek maken en met wie zal het 
weten dan misschien wel een eer-
ste plek als eindresultaat. Gewoon 
zo door blijven gaan! Het plezier en 
de liefde voor het spelletje straalt er 
vanaf en dat maakt kijken naar jullie 
een lust voor velen, zowel de voor- 
als tegenstanders! 

de aanvallen zien waardoor dit een 
spannend schouwspel was om te 
zien. 
Een Taekwondo Sparrings wed-
strijd is een spannend schouwspel 
van wervelende aanvallen, specta-
culaire ontwijkmanoeuvres en te-
genaanvallen die elkaar in een 
snel tempo opvolgen. In het spar-
ren gaat het erom dat je in een 
twee- of drietal rondes zoveel mo-
gelijk punten scoort door op het 
pantser(lichaamsbeschermer) of 
het hoofd van de tegenstander te 
schoppen. Het hoofd is beschermd 
doormiddel van een helm.
Om 13.00 uur was het dan zover, de 
uitslag! Met een gespannen en ze-
nuwachtig gevoel stonden alle deel-
nemers opgesteld En daar was het 
verlossende woord, geslaagd voor 
1 Poom, B.M. Catsburg! Fantastisch 
nieuws en nog met complimenten 
ook.

Prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op zondag 27 de-
cember 2015 (ook wel 3de kerst-
dag genoemd) is er prijs-biljar-
ten voor iedereen, zowel heren 
als dames zijn van harte welkom 
(geen kader en spelers boven 5 
moyenne) om fraaie prijzen in 
Café de Merel te Vinkeveen Ar-
kenpark 43 telnr. 0297-263562 
de aanvang is om 14.30uur komt 
op tijd s.v.p. 
De uitslagen van de onderlinge 
Merel/Heerenlux competitie van 
de laatste week waren als volgt:
Dennis Kraak-
Gerard Redegeld  0-3
Toon van Dijk-
Harry de Jong  3-0
Jeroen van Rijn-

Peter de Graaf  0-3
Evert Oudhof-Arie van Vliet  0-3
Wim berkelaar-
Dorus v.d.Meer  0-3
Eric Aarsman-Hans Levy  0-3
Wilbert Celie-Eric Aarsman  3-0
Stefan v.d.Berg-Hans Levy  0-3
Hans van Rijn-Arie van Vliet  3-0 
      
In de totaal stand gaat Hans van 
Rijn stevig aan de leiding hoe-
wel Hans de laatste weken in 
een dipje zit is het kampioen-
schap nog ruim binnen de mo-
gelijkheden voor Hans. In janu-
ari 2016 start het befaamde zes 
ballen toernooi van biljartclub de 
merel datums en bijzonderheden 
volgen in deze krant .
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