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KORT NIEUWS:

Guus bedankt!

De Ronde Venen - Dinsdag
3 december reed Guus Rosenboom zijn laatste Buurbusdienst. Hij is dit jaar de
zevende in rij die vanwege de bus-pensioenleeftijd
van 75 jaar moet stoppen.
Net als de meeste van onze
chauffeurs heeft ook Guus er
meer dan 13 jaren op zitten.
Hij werd ‘onthaald’ met bloemen en een doos Merci door
de secretaris en 2 collegachauffeurs. Namens iedereen: Guus bedankt, voor alle
ritten die je gereden heb en
nog een lange gezonde toekomst toegewenst.

Service

paan-De Baat was de link snel
gelegd. Dorinthe en haar klasgenoten van groep 8 van de Julianaschool in Wilnis gingen onder leiding van meester Richard
en een jongerenwerker op de
fiets naar de Buurtkamer in Vinkeveen. Als gauw vonden er fa-

natieke gevechten plaats tussen de oudere en jongere generatie bij het sjoelen en verderop
werden een paar meisjes een
nieuw kaartspel geleerd. Iedereen vond het reuze gezellig. Al
met al een hele geslaagde ochtend.

Marije en Marleen maken
Natuurspeelplekken
De Ronde Venen - Marije ter
Schiphorst en Marleen van de
Kraats zijn 2 initiatiefnemers
die zich inzetten voor natuurlij-

ke speelelementen in het Speelwoud in Wilnis en het Haitsmapark in Mijdrecht. Zij zien dat spelen in de natuur belangrijk is voor

• en rale er arming
• ir ondi ioning
• einigen en ila iekanalen
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• er i e a onnemen en
• ren ll in a
mnd
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

der il nl

kinderen. Naast dat het heel leuk
en uitdagend is, geeft het kinderen een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is belangrijk
omdat kinderen de toekomst zijn.
In het Speelwoud is een betonnen speelring geplaats. Kinderen kunnen daar doorheen lopen en kruipen en als ze het lukt
er op klimmen en afspringen. De
ring is volledig gesponsord door
Aquafix Milieu. Het plaatsen is
deels gesponsord door Recreatie
Centrum De Kromme Mijdrecht
Van Yperen. In het Haitsmaprk is
een 4 meter lange wilgentunnel
geplant. De wilgentunnel is gemaakt van verse wilgentakken en
biedt kinderen fantasie en levendigheid. De wilgentenen zijn gesponsord door de Gemeente De
Ronde Venen.

ADVERTEREN? Anonieme gever schenkt
INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
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Vinkeveen - Hoewel Dorinte al
heel wat activiteiten heeft gedaan tijdens haar jaar als kinderburgemeester, had zij nog
één wens op haar lijstje staan:
een ochtend samen met ouderen spelletjes doen. Toen haar
wens bekend werd bij Tym-
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Kinderburgemeester bezoekt
Buurtkamer Vinkeveen

SAMEN
INVESTEREN
IN LOKALE
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aan voedselbank

De Ronde Venen - Namens een
inwoner die anoniem wil blijven
heeft Anco Goldhoorn, raadslid van Ronde Venen Belang, de

voedselbank 125 pakketten aangeboden aan bestuurslid Karin Schrama van Voedselbank De
Ronde Venen. De pakketten be-

staan o.a. uit een rollade, een
kerststol, kaas en zalm. Dit pakket
is mede mogelijk gemaakt door
een goede samenwerking met
Jumbo Vinkeveen. Anco Goldhoorn namens de anonieme gever: “de gezinnen die noodgedwongen gebruik moeten maken
van de Voedselbank besparen
heel vaak op vlees of vis. Met dit
pakket kunnen zij ook een keer
van een echte kerstmaaltijd genieten. Voor ons is een uitgebreid
kerstdiner normaal. En dat gunnen we iedereen, ook mensen
die dagelijks elk dubbeltje voor
eten moeten omdraaien.” Tenslotte spreekt Goldhoorn namens de
gever de wens uit dat meer mensen dit voorbeeld volgen, ook
buiten de kerstperiode.

BEZORGERS/STERS
VOOR MIJDRECHT

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Afscheid met een lach
en een traan
Mijdrecht - Na 18 jaar hebben
Bert en Elly de Jong, in overleg met hun gezin, besloten om
voorgoed de deur te sluiten van
hun Verswinkel aan de Anselmusstraat in Mijdrecht. 21 december
2019 zal de laatste dag zijn dat
de winkel open is. “Die 18 jaar
zijn voorbijgevlogen en we kijken vol trots en met gemengde
gevoelens terug op deze periode.
Het was hard werken, er waren
een hoop tegenslagen maar ondanks alles hebben we ons staande gehouden, mede dankzij het
vertrouwen van een vaste klantenkring. Nu de sluiting dichterbij komt beseffen we ons dat we
iets bijzonders hebben neergezet, zeker in deze vluchtige tijd.
Een plek die meer is dan alleen
een stukje kaas kopen, maar waar

ook ruimte is voor een kop koffie
of een vertrouwelijk gesprek.
Daar zijn we dankbaar voor en
het contact met onze trouwe
klanten, ieder op een bijzondere manier met een eigen verhaal,
gaan we dan ook zeker missen.
De afgelopen jaren hebben ons
doen beseffen dat wij gezegend
zijn met ons gezin wij hopen dan
ook dat het ons gegeven is de komende jaren van onze kinderen
en kleinkinderen te kunnen genieten. Met pensioen gaan, dat
zit er voorlopig niet in. Gelukkig
zijn we niet goed in stilzitten en
heeft Bert zijn agenda voorlopig
alweer gevuld met wat hij het allerliefste doet: tuinieren en klussen. Bedankt lieve mensen voor
18 gezellige jaren”, aldus Bert en
Elly.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

medicijnen op de juiste momenten in te nemen en na te bestellen. Met diensten als thuisbezorging, de automatische herhaalservice en medicijnrollen kan de
apotheek dit wat makkelijker maken. Bovendien kan bij thuisbezorging van medicijnen bepaald
gedrag opvallen, zoals angstigheid of het opeens niet meer openen van de deur bij aanbellen.

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

Rondeveense apotheken
zijn dementievriendelijk

De Ronde Venen - Medewerkers
van apotheken hebben dagelijks
te maken met patiënten met dementie. Om het gedrag te kunnen herkennen en begrip te tonen hebben alle medewerkers
de training ‘GOED omgaan met
dementie’ gevolgd. Wethouder
Alberta Schuurs (Ouderenzorg)
overhandigde het certificaat Dementievriendelijke organisatie
aan apotheker Yvonne Jordan.
Major Apotheken is een samenwerkingsverband tussen Apotheek De Ronde Venen, Apotheek
Mijdrecht, Apotheek Care en de

Herkenning en begrip
Apotheker Yvonne Jordan: “Ons
personeel heeft dagelijks te maken met patiënten, aan de apotheekbalie, telefoon en bij het bezorgen aan huis. Het herkennen

Afvallen als goede
voornemen

Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen zijn
doelen die we onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roSLACHTOFFERHULP
ken na - de belangrijkste risico’s
0900-0101
voor kanker in onze leefstijl. Ze
www.slachtofferhulp.nl
verhogen de kans op maar liefst
twaalf soorten kanker. Een geBRANDWEER & POLITIE
zond gewicht behouden is dus
Brandweer 030-2404400.
één van de belangrijkste stappen
Politie 0900-8844.
die je kunt nemen om je kans op
kanker, maar ook diabetes, een
hoog cholesterol, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten te
verkleinen. Wie hun goede voornemen werkelijkheid wil laten
worden kan terecht bij SLIMNESS,
dé ervaringsdeskundige op het
gebied van afvallen. SLIMNESS
heeft een 10-weekse cursus met
wachten op de Sint. Maar wat was nuttige informatie om effectief
dat op het dak? Daar stond een en efficiënt af te vallen. Deze curzwarte piet met een parachute
in zijn handen. Daar was iets helemaal verkeerd gegaan. Om met
de piet te kunnen praten, moest
hij eerst naar beneden komen.
Maar hij kon er niet af. De brandweer werd gebeld en kwam aan
met loeiende sirenes. Zij redden
de piet en wat bleek? De brandweer had ook Sinterklaas opgepikt die verderop in het weiland
was geland. De kinderen dansten het dansje “swingelele” voor
Sinterklaas. Hierna werd het feest
binnen voortgezet. De kinderen
van de onderbouw hebben pietengym gedaan en de bovenbouw is druk bezig geweest met
de prachtige surprises. Deze waren de dag ervoor te bewonderen
tijdens de tentoonstelling.

sus kan zowel individueel, samen
als in groepsverband gevolgd
worden en wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed. De
resultaten in een groep zijn vaak
hoger, doordat deelnemers elkaar extra motiveren. Op 8 januari
gaan er weer twee nieuwe groepen van start. Individueel en met
z’n tweeën, afvallen kan op elk
moment worden gestart. Tot en
met 20 december kunnen geïnteresseerden een gratis en vrijblijvende intake inplannen en kun
je in het nieuwe jaar meteen beginnen met afvallen. Wie zich nu
meteen wil opgeven voor de cursus afvallen in groepsverband of
meer informatie wil, kan de website bezoeken www.slimness.nl.

De Ronde Venen - Dit jaar wordt
KerstInn De Ronde Venen op een
andere manier gehouden. Geen
diner-buffet op eerste kerstdag,
maar een kerst-samenzijn op de
middag van tweede kerstdag.
Zes jaar lang, van 2012 tot en met
2017, werd een feestelijk samenzijn georganiseerd in resp. Het
Eet&Drink Lokaal, de kantine van
Walraven en de Willisstee, met
onder meer een heerlijk dinerbuffet en een open podium. In
2018 moest noodgedwongen besloten worden om géén KerstInn
De Ronde Venen te organiseren
wegens gebrek aan ‘kartrekkers’.
Dat zat de organisatie toch niet
lekker! Vandaar dat dit jaar gekozen is voor een gewijzigde aanpak. Korter (van 14.30 tot 17.00
uur), zonder diner (maar mét
drankjes en hapjes) én op tweede
kerstdag in plaats van op eerste

kerstdag. Echter met dezelfde intentie: Kerst vieren zoals Kerst bedoeld is, gezellig samen zijn met
gelijkgestemden.
Het wordt dit jaar gehouden in
de prachtige kantine van Tennisvereniging Mijdrecht (TVM)
aan de Dr. J. van der Haarlaan 7
in Mijdrecht. Naast een perfecte verzorging van de inwendige
mens (door vrijwilligers van TVM)
zal er leuk kerst-entertainment
zijn. KerstInn De Ronde Venen
staat garant voor eensgezindheid en gezelligheid. Kom zoals je
bent: de doelgroep is groot en de
drempel is laag!

Spectaculaire Redding
sinterklaasfeest Antonius
De Hoef - Afgelopen donderdag
was het dan zover: het Sinterklaasfeest op de Antoniusschool
in de Hoef! Twee weken geleden kregen de kinderen een brief
van Sinterklaas. Daarin vroeg hij
de kinderen naar ideeën voor de
aankomst op 5 december. De kinderen hebben de afgelopen twee
weken geknutseld, getekend en
geschreven. In een filmpje van
Sinterklaas zagen de kinderen dat
de pieten aan het oefenen waren
voor parachutespringen. Zou die
dan echt met het vliegtuig komen?? De dag ervoor kregen de
kinderen van de onderbouw de
vraag een landingsbaan te tekenen op het plein. Het kon inderdaad niet anders zijn dan het
vliegtuig. De kinderen stonden
afgelopen donderdag in afwachting te zingen op het plein en te

Apotheek filialen in Wilnis en Vinkeveen. De apotheken zijn gelegen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Ook zijn er vier medicijn
afhaalautomaten en een bezorgservice. Er werken 45 mensen. Zij
hebben recent allemaal de trainingen ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd.

Open dag
Aanstaande zaterdag 4 januari tussen 9.00 en 14.00 uur or-

KerstInn De Ronde
Venen 2019

Aanmelden vanaf nu
Aanmelden voor de KerstInn kan
via Servicepunt De Ronde Venen
(tel: 0297-58 76 00 of kom persoonlijk langs) of via kerstinndrv@gmail.com.

van gedrag bij dementie en tegelijk begrip hiervoor tonen en weten hoe je ermee om kunt gaan
en waar je nog meer op kunt letten, is een belangrijke drijfveer
geweest de cursus dementie te
volgen.”
Goed omgaan met medicijnen
De aandacht voor mensen met
dementie beperkt zich voor de
apotheken niet alleen tot het
contact. Ook het goed omgaan
met medicijnen is een belangrijk aandachtspunt. Voor mensen met dementie is het lastig om

ganiseert SLIMNESS een open
dag. Hier kunnen geïnteresseerden kosteloos hun BMI en middelomtrek laten meten, krijgen zij
informatie over gezond afvallen
en is er de mogelijkheid om aan
te melden voor de groepscursus.
Het maximum is twaalf personen
per groep. SLIMNESS werkt niet
met eiwit shake’s, zakjes of met
pillen dus geen jojo-effect, maar
blijvend resultaat. Bij SLIMNESS
leren voedingspatroon aanpassen oftewel afvallen zonder poespas.
“Ben je al een keer bij SLIMNESS
is geweest en zitten je kilo’s er voor het grootste gedeelte - weer
aan of ben je goed bezig, maar
sta je op het punt om terug te vallen in je oude eetgewoonten, dan
ook kun je je opgeven om mee te
doen in de groep. SLIMNESS biedt
sinds kort ook de cursus Eerste
Hulp Bij Terugval – oftewel EHBT –
aan. Een wereld zonder verleidingen bestaat niet, maar goed omgaan met deze verleidingen en
eventuele terugvallen wél. Waar
en wanneer ging het fout?
Wanneer ben ik toe gaan geven
aan die verleiding? En wat kan
ik doen om dit in het vervolg te
voorkomen? Dit ontdek je tijdens
deze cursus van SLIMNESS. Van
belang hierbij is dat je in balans
bent en dat je ontdekt waar de
valkuilen liggen.
Alleen dan kun je een plan opstellen met als doel controle krijgen
over wat en hoeveel je eet, zodat jij uiteindelijk weer lekkerder
in je vel zit en blijft. Letterlijk én
figuurlijk”, aldus de gewichtsconsulent. SLIMNESS | Bozenhoven
19a | Mijdrecht | 0297 765027 | info@slimness.nl
Het deelnametarief voor de
KerstInn is € 5 per persoon, te
voldoen via een machtigingsformulier (of op de dag zelf aan de
deur). Indien er vervoer van en
naar de KerstInn nodig is dan kan
gebruik worden gemaakt van Automaatjes (tegen een kleine vergoeding). Gelieve dit bij de aanmelding te vermelden. Meer informatie is ook te vinden op de
Facebookpagina:
www.facebook.com/kerstinndrv

Rol richting naasten
en zorgverleners
Wethouder Alberta Schuurs is
zich bewust van de belangrijke
rol die de apotheken kunnen vervullen en enthousiast over de inzet van de medewerkers bij de
trainingen. “Door in de apotheek
alert te zijn op het herkennen
van gedrag bij (beginnende) dementie kunnen zij niet alleen op
de juiste manier communiceren,
maar ook bijdragen aan herkenning en bewustwording bij naasten en zo nodig actie ondernemen richting andere zorgverleners.”
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Winkeliers stemmen massaal
voor BedrijfsInvesteringsZone
Mijdrecht - De Mijdrechtse ondernemers hebben massaal ingestemd met een nieuwe periode
van vijf jaar voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een ondernemersheffing om activiteiten
binnen het centrum te financieren, waaronder de sinterklaasintocht, decemberactie, camerabeveiliging, groen en de aankleding
tijdens de feestdagen.
Een BIZ is een afgebakend gebied
waar de ondernemers samenwerken en investeren in verbeteringen in het gebied. Binnen de BIZ
betalen de ondernemers een heffing aan de gemeente, die deze
in de vorm van subsidie verstrekt
aan de ondernemersvereniging.
In het centrum van Mijdrecht is
dat Shopping Mijdrecht. Afspraken hierover gelden voor 5 jaar.
In oktober jl. bereikten gemeente De Ronde Venen en Shopping
Mijdrecht overeenstemming over
de nieuwe BIZ. Om deze definitief
te maken was een draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers nodig.

stateerd dat 76% van de uitgebrachte stemmen voor de nieuwe bedrijfsinvesteringszone hebben gestemd. Wethouder Kroon:
“Ik ben zeer blij dat ondernemers
kiezen voor verdere verbetering
van hun centrum. Door het brede
draagvlak is er veel ruimte voor
verdere verbetering van het winkelgebied en het organiseren van
activiteiten.”
Nieuwe voorzitter van Shopping
Mijdrecht, Danielle van Scheppin-

gen is laaiend enthousiast. “Vol
vertrouwen kunnen we nu aan
de slag om het centrum nog bruisender en aantrekkelijker te maken. Het is fijn om te merken dat
de gemeente onder leiding van
de nieuwe wethouder echt een
partner is geworden. Het is fijn
dat we samen met de gemeente
nu mooie dingen kunnen doen
voor ons prachtig centrum”.
De nieuwe BIZ is vanaf 1 januari
2020 van kracht.

Ruime meerderheid vóór
Deze week heeft notaris Fanoy
onder toeziend oog van wethouder Kroon en voorzitter Da- V.l.n.r.: Jacqueline Smit, Danielle van Scheppingen, wethouder Rein
nielle van Scheppingen gecon- Kroon, Judith Bult en Harry Buur

Voedselbank inzamelingsactie bij PLUS
Koot Abcoude en JUMBO Vinkeveen
De Ronde Venen - Voedselbank
De Ronde Venen houdt a.s. zaterdag 14 december tussen 9.00
en 17.00 uur een inzamelingsactie bij Jumbo Vinkeveen en Plus
Koot in Abcoude. Voedselbank
De Ronde Venen verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners in de gemeente die tijdelijk zo’n steuntje in de rug no-

dig hebben. Momenteel hebben
ze 120 huishoudens in hun bestand. In totaal gaat het om 309
personen. De voedselbank werkt
met 86 onbetaalde vrijwilligers
en om de kosten te dekken is
men geheel afhankelijk van donaties en de steun van de lokale
supermarkten. Gezien de drukke
werkzaamheden rondom de ver-

huizing van de voedselbank enkele weken geleden is hun herfstwinkelactie verschoven naar december. Winkelacties zijn een publieksvriendelijk middel om de
voorraad aan te vullen en deze
keer wordt daarbij de hulp ingeschakeld van Rotary Vinkeveen Abcoude. Men zamelt het liefst
houdbare
huismerkproducten
in waar men grote behoefte aan
heeft en het stelt hen daarmee in
staat om de voedingswaarde en
het soort producten in het pakket zo evenwichtig mogelijk op
elkaar af te stemmen. Hoe werkt
het: In de supermarkt staat een
kraampje waar door de voedselbank uitgekozen artikelen op zijn
uitgestald. Na het afrekenen kan
het winkelpubliek na de kassa de
producten inleveren bij de inzamelkraam van de voedselbank.
Die kunnen daarmee dan weer
een tijdje voort. Het mooie van
deze winkelacties is dat men als
donateur zeker weet dat het gekozen product voortreffelijk aansluit bij de gewenste samenstelling van het voedselpakket en dat
het zonder omwegen bij de doelgroep terechtkom

Dorpsdokter Kees de Vries na 34 jaar met pensioen

Huisarts neemt afscheid maar
blijft werken als SCEN-arts
De Wilnisse huisarts Kees de
Vries is een echte dorpsdokter. Al 34 jaar ontvangt hij patiënten uit zijn eigen dorp. De
eerste jaren zelfs in zijn eigen
woning; het laatste jaar in het
nieuwe gezondheidscentrum
GezondWilnis. Met ingang
van 2020 gaat hij met pensioen. Toch kan zijn stethoscoop niet voorgoed de tas in;
hij blijft SCEN-arts en beoordeelt situaties van patiënten
die voor euthanasie kiezen.
De Vries startte zijn eigen huisartsenpraktijk vierendertig jaar
geleden in zijn woning in Wilnis. ‘‘We maakten daar twee
slaapkamers voor vrij’’, begint
de goedlachse Wilnisse huisarts
te vertellen. ‘‘Eén slaapkamer
diende als spreek-en behandelkamer, de ander als wachtkamer. Dat kun je je nu niet meer
voorstellen hè?’’ Sinds anderhalf jaar maakt dokter De Vries
met drie andere huisartsen deel
uit van een maatschap dat samen het nieuwe gezondheidscentrum GezondWilnis gebouwd heeft.
De praktijk is door de jaren heen
nog een aantal keer verhuisd;
van een praktijk aan huis aan de
Zwenkgras tot de praktijk aan
de Wagenmaker in een maatschap met dokter Kortmann.
De Vries heeft al die tijd ook zelf
in Wilnis gewoond. ‘‘Daar heb
ik vaak vragen over gekregen,
maar ik vond dat juist een voordeel’’, zegt hij. ‘‘Dan zie je je patiënten ook eens als ze gezond
zijn. Dat is ook weleens leuk. Als
ik alleen maar in de praktijk zou
blijven, krijg ik een heel ander

Waar de huisarts ook van genoten heeft, is dat hij zijn patienten in alle levensfases mocht
bijstaan. ‘‘Ik heb kinderen geboren zien worden, zien opgroeien en zelf weer kinderen
zien krijgen’’, zegt hij. ‘‘Dat is het
mooiste wat er is. En daar moet
je je als huisarts ook aan vasthouden denk ik. Er is natuurlijk
ook veel narigheid in zo’n praktijk. Dat valt niet altijd mee. Al
kan het ook heel mooi zijn als
je mensen mag begeleiden in
het laatste levensfase. Dan kun
je veel voor de mensen en hun
omgeving betekenen.’’
Om die reden kiest De Vries ervoor om wel afscheid te nemen
van de patiënten in zijn huisartsenpraktijk, maar zich te blijven inzetten als SCEN-arts. ‘‘Dat
staat voor Steun Consultatie Euthanasie Nederland’’, legt hij uit.
‘‘Als huisartsen euthanasie wil-

len toepassen bij een van hun
patiënten wordt dat verzoek altijd beoordeeld door een tweede arts. Wordt aan alle wettelijke kaders voldaan? Voor de regio Utrecht ben ik dat. Dat doe
ik al twintig jaar. Die dokters
moeten er ook zijn. Ik wil niet
op specifieke gevallen ingaan,
maar ik kan wel zeggen dat het
heel mooi is om juist in deze fase nog iets voor iemand te kunnen betekenen.’’
Op donderdag 19 december
wordt er van 17.00 tot 19.30
uur een receptie gehouden in
Dorpshuis de Willisstee waar
belangstellenden afscheid kunnen nemen van dokter De Vries.
Voor hapjes en drankjes wordt
gezorgd. En wat de dokter daarna gaat doen? ‘‘Een cursus Italiaans!’’, roept hij lachend. ‘‘Gewoon, omdat ik dat een mooie
taal vind. En sportvissen, want
daar ben ik dol op. Ik zal me niet
vervelen hoor; het eerste half
jaar wachten er nog klussen in
en om het huis op mij. Daar is
het de laatste jaren ook niet van
gekomen…’’

GezondWilnis • Wagenmaker 99 • 3648 KV Wilnis
www.gezondwilnis.nl

Sinterklaas bij Soos De Cirkel

Kerstklanken in de morgen
Mijdrecht - Op dinsdag 24 december a.s. zal, met als titel ‘Kerstklanken in de morgen’, weer het
traditionele kerstconcert in de
Janskerk plaatsvinden, aangeboden door de concertcommissie
Bätz orgel Janskerk Mijdrecht. De
organist Wim de Penning, als organist verbonden aan de PKN gemeente van Mijdrecht, zal dan
het monumentale Bätz orgel bespelen.
Hij improviseert over verschillende kerstliederen en zal het zingen

beeld. Dan zie ik alleen maar
zieke en zwakke mensen. Nee,
het is juist leuk als je de gezonde mensen en spelende kinderen ook voorbij ziet komen.’’

De Ronde Venen - Het was dinsdagavond 3 december weer feest
bij Soos De Cirkel. Niet zomaar
een feest, maar een verjaardagsfeest. Niet van zomaar iemand,
nee Sinterklaas kwam in hoogsteigen persoon samen met zijn
Pieten zijn verjaardag vieren bij
de vriendjes en vriendinnetjes
van Soos de Cirkel. Er werden al
heel wat Sinterklaasliedjes gezongen toen de Goedheiligman
onverwachts binnenkwam. De
Pieten zetten de boel uiteraard

van overbekende kerstliederen
begeleiden.
‘Kerstklanken in de morgen’
wordt al voor de 8e keer georganiseerd. Dit jaar is voor de tweede
keer de medewerking verkregen
van de vocal groep “Orpheus” .
Deze groep uit de OekraÏne is al
meerdere keren in Mijdrecht geweest en de organisatie prijst zich
heel gelukkig dat ze hier opnieuw
aanwezig kunnen zijn.
U kunt dit zelf beleven tijdens dit
concert.

Dwarsfluit
Dit jaar wordt dit concert mede opgeluisterd door de prachtige klanken van de dwarsfluit, bespeeld door Suzanne Arends. Zij
zal ook in combinatie met het orgel bekende kerstliederen ten gehore brengen.
Het geheel wordt een feestelijke bijeenkomst, waarbij u zich
op het naderende kerstfeest kunt
voorbereiden.

De aanvang is om 11.00 uur en
de toegang is gratis maar vanaf 10.00 uur krijgt u al een kopje
koffie of thee met heerlijk kerstbrood aangeboden.
Al met al, zo vlak voor de kerstdagen, even een momentje om lekker te zingen en te luisteren en al
geheel in de kerstsfeer te komen.
Voor de bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehoiuden aan de uitgang.

weer op stelten en Sinterklaas
moest ze af en toe streng toespreken. Maar dat was natuurlijk ook
allemaal voor de grap, want Sint
en de Pieten genoten enorm van
alle mensen die aanwezig waren.
Sinterklaas vroeg heel veel vrienden naar voren waaronder de
winnaars van de Soos Playbackshow 2019, Janneke en Bobby. Die mochten hun winnende
nummer nog een keer doen en
iedereen was vervolgens op de
dansvloer te vinden.
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Weer podium voor UWTC
in het veld
Regio - Zaterdag 7 december deden er een heel aantal UWTC leden mee aan de nationale veldrit
in Amersfoort. De 40e editie van
de veldrit van Amersfoort werd
op een nieuwe locatie verreden
en deze wedstrijd was tevens een
topcompetitie wedstrijd. Er waren dan ook grote startvelden.
Bij de masters 40+ een nette
23e plaats voor Mark Touwen en
Frank Jansen werd 52e.
Onze nieuwelingen hadden het
zwaar. Mike Derogee werd 30e,
Duuk vd Haagen 45e en Rens
Grömmel 52e. Junior Sven Buskermolen draait de laatste weken lekker mee en pakt zo steeds
zijn puntjes voor het regelmatigheidsklassement. Sven werd 26e.
Bij de dames finishte Elleke Claessen en Lorena Wiebes vlak achter
elkaar. Elleke 4e en Lorena 5e.
De dag werd afgesloten met de
wedstrijd van de elite/belofte en
amateurs. Bijna 100 renners stonden hier aan de start en wie dook
er brutaal als eerste het veld in?
Dat was ons UWTC lid Bart de
Veer. Al snel werd hij gepasseerd
door diverse elite/beloften renners maar samen met Tommy Oude Elferink reed hij mooi voorin
mee. In de tweede ronde maakte Bart een rare stuiter met zijn
fiets en daardoor schoot het hem
flink in de rug. Dit koste hem heel
wat plaatsen. Tommy streed ondertussen goed verder en eindigde op de 11e plaats in het totale
veld. Tommy was hiermee tweede bij de amateurs. In de laatste
ronde kon Bart zich weer goed
herstellen en passeerde weer diverse renners. Bart staat tenslotte hoog in de topcompetitie tussenklassement en elke punt is er
één. Met een 13e plaats totaal en
vierde stek bij de amateurs viel
de schade nog enigszins mee. Dit
was de eerste wedstrijd dit sei-

zoen dat hij geen podium reed.
Bas de Bruin finishte vlak achter
Bart en was 5e bij de amateurs.
Menno van Capel werd 15e en
Ian van den Berg 29e.
ACC ASC Olympia
De 9de wedstrijd in de ACC competitie is gehouden bij ASC Olympia in Amsterdam. Het parcours
bestond voornamelijk uit gras
met klimmetjes, dijkjes en voor
en een lastige schuine helling. Tijdens het inrijden van de jongste groepen waaide en regende
het nog best hard. Ondanks de
regen van de afgelopen 24 uur
was het niet heel erg modderig,
maar de kleiachtige ondergrond
nestelde zich wel hardnekkig in
het bandenprofiel. Bij de jeugd
A reed Morgan Hartveldt weer
naar een podiumplaats, tweede.
Vandaag moest hij jongedame
Maxime Takken voor laten gaan.
Maar Morgan staat met 40 punten voorsprong mooi aan de leiding in het tussenklassement. In
de groep jeugd B rijders heeft
Jytte Timmermans een goede
wedstrijd gereden en ze was tevreden met haar 6e plaats. Bij de
jeugd C rijden Jari Buskermolen
en Sem Amelink. Afgelopen wedstrijden waren ze samen aan het
strijden voor dezelfde positie en

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 5 december
was de zesde en laatste zitting
van de tweede ronde van het dertigste levensjaar van onze bridgeclub. Het was weer heel gezellig,
mede omdat Sinterklaas langs
gekomen was en voor een ieder
een traktatie had achtergelaten.
Het was wel opvallend dat van
de heerlijke nootjes, omhult met
chocolade, zo weinig geproefd
werd. Maar van de heerlijke banketstaven en brokken speculaas
werd genoten. Er werd op negen
tafels gebridged, helaas een stilzit
in de B-lijn deze keer.
A-lijn: Hier was de eerste plaats
weer voor het paar Aja en John
met 60,42%, de rest van de club
betaald ook contributie, zij willen
ook wel eens boven aanstaan. De
gedeelde tweede en derde plaats
was voor de paren Els en Alice en
Addie en Jeannet met 58,85%,
beide paren zitten in een flow,
maken steeds hoge scores.
B-lijn: De eerste plaats was hier
voor het paar Corry en Netty met
61,81%, dit paar speelt de laatste
tijd heel sterk, moeten wij in de
gaten houden. De tweede plaats
is voor het paar Greet en Ria met
56,25%, sinds dit paar weer samenspeelt worden er weer heel
goede resultaten geboekt.
De derde plaats was voor het paar
Lenie en Greet met 53,33%, voor
een paar dat volgens mij nog niet

zo land samenspeelt een zeer
goede uitslag. In deze ronde een
twee keer klein slem geboden,
nog wel door hetzelfde paar. Een
keer 6 harten werd met plus een
gehaald en een keer 6 schoppen,
helaas twee down.
De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor het
paar Aja en John met een gemiddelde score van 55,37%. De tweede plaats is voor het paar Ciny
en Herman met 53,74%. De derde plaats is voor het paar Ada en
Roelie met 53,22%.. Ik vind het
terechte winnaars, als je de hele
zitting zo goed speelt is het verdiend om bovenaan te eindigen.
B-lijn: De eerste plaats is hier voor
het paar Corry en Netty met een
gemiddelde score van 56,29%.
De tweede plaats is voor het paar
Greet en Ria met 56,25%. De derde plaats is voor het paar Henny
en Lucas met 53,10%
Volgende week is er vrij bridgen
en de week daarop is de Kerstdrive gepland. Dan worden ook
degene die promoveren en degraderen bekend gemaakt. Als
u interesse heeft in bridge, kom
dan eens langs in de Scheg om
kennis te maken met het zo edele
maar moeilijke spel. Wij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12.30
uur, dus wel een club voor vroege vogels.

alles leek erop dat dit vandaag
ook zo zou zijn. Jammer genoeg
was Jari hard in een hek gereden
en had daar veel last van tijdens
het fietsen. Daardoor eindigde hij
wat achter in het veld op de 24e
positie. Sem had een zeer goede start waarin hij met de eersten
mee de brug van het parcours
op kwam. Tijdens de wedstrijd is
hij drie keer gevallen. Zijn goede
startpositie kon hij hierdoor niet
vasthouden en hij is als 13de gefinisht. Lars Hopman had bij de
nieuwelingen een mooie strijd
met een paar andere renners.
Halfweg koers leek Lars de betere, maar in de slotronde wisten
de andere hem toch voor te blijven. Voor de 5e keer in de afgelopen 6 wedstrijden weer een 10e
plek. Overige uitslagen UWTC leden: dames: 8 Diana Kuijpers. 45: 14 Sven Buskermolen. 45+: 5 Peter v Capel, 11 Wilfred Zijerveld,
21 Wilfried Burgmeijer, 26 Frank
Jansen. Er zijn nog 2 wedstrijden
te gaan bij de ACC, 15 december
bij DTS in Zaandam en 22 december de finalewedstrijd bij UWTC
in Uithoorn.
Clubcrosscompetitie (8dec)
Of het door het slechte weer
kwam in de ochtend? Maar het
was rustig bij de clubcrosscompetitie van UWTC. Uitslagen: 40-:
1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v Vliet,
3 Lars Wiebes. 40+: 1 Frans v Heteren, 2 Robert Wiebes, 3 Wouter
Verhoef, 4 Peter Wiebes, 5 Rene
Wiebes, 6 Gijs Kostman. jeugd: 1
Sophie Mastenbroek
Veldrit Almelo
Zondag 8 december reden zes
UWTC leden in Almelo. Heel
veel modder maakte het parcours erg glad en zwaar. Als eer-

ste mocht Sjon van den Berg van
start bij de masters 40+. Een hele slechte start en ook nog eens
een slechte eerste bocht. Uiteindelijk werden er weer punten gescoord voor het regelmatigheidsklassement, een 24ste plaats. Bij
de dames reed Elleke Claessen
eerst nog op podiumkoers. Maar
ze had vandaag geen goede benen en zakte gaandeweg de wedstrijd wat plaatsen naar achteren. Elleke werd 6e. En Judith van
Maanen reed naar de 11e plaats.
Tommy Oude Elferink, Ian van
den Berg en Bart de Veer gingen
van start bij de elite/beloften/
amateurs. Bij het ingaan van het
veld was er door de gladheid een
massale valpartij waar Tommy en
en ook Ian tussen lagen. Bart had
nergens last van, hij reed voor
de valpartij uit. Voor Tommy begon dus de inhaalrace vanaf ongeveer de 20ste positie. Aan de
leiding lag een Poolse elite renner. Hierachter Bart in een groepje van vier, en dit groepje werd
gedurende de wedstrijd steeds
kleiner. Met nog zo’n drie rondjes te rijden reed Bart onbedreigd
op tweede positie en kwam weer
wat dichter bij de koploper. Ian
viel later in de wedstrijd nog een
keer en met een pijnlijke knie besloot hij de wedstrijd te verlaten.
Tommy schoof ondertussen plekje voor plekje op en maakte het
in de eindfase nog erg spannend
om de laatste podiumplaats. Hij
wist zijn concurrent eruit te sprinten en zo mochten zowel Bart als
Tommy zich opmaken voor de
huldiging, zij werden tweede en
derde in het overall klassement.
En hiermee eerste en tweede bij
de amateurs. Een sterk weekend
voor Tommy met twee tweede
plaatsen bij de amateurs.

Heden ik en morgen gij, bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De beslissende avond van
de parencompetitie verschalkten
Lijnie Timmer & Marcel Dekker
de gedoodverfde winnaars in de
A- lijn. Met een score van 60,42%
passeerden ze Joop & Ruud en Johan & Wim en werden eerste met
een gemiddelde over zes avonden van 54,28%, klasse! Ook Nel
& Adriaan Koeleman deden mee
aan de coup en met hun 58,75%
als tweede bereikten ze met
53,81% gemiddeld eveneens die
plek in de eindstand. Voor Joop
van Delft & Ruud Lesmeister resteerde zo nog net met 53,10%
de derde trede op het platform.
In de B- lijn was de eerste plaats
en promotie van Huib van Geffen & Lambert Koeter daar en tegen geen verrassing. In het begin van dit seizoen als kersverse
leden van de club gestart in de
C- lijn stoomden ze met 58,19%
gemiddeld, zo rechtstreeks door
naar de A! Stenny & Herman Limburg volgden als tweede met een
gemiddelde van 57,34%, waarbij
het resultaat van de laatste avond
van 59,82% het laatste zetje gaf.
De derden die bevordering overkwam waren Elisabeth van den
Berg & Maart Breggeman, waarbij laatst genoemde deze avond
profiteerde van het uitstekende
bridge van top invalster Ria Wezenberg en zo doende op een gemiddelde van 54,34% uitkwam.

Eindsprint
Heleen & Mees van der Roest beschikten over een geweldige eindsprint en hun 60,12% als tweede,
na de 60,71% van Huib en Lambert, deed ze met 54,09%, als vierde paar overgaan naar de A- lijn. In
de C- lijn kon de vlag uit voor Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
die hun succes met 56% gemiddeld in de B mogen voortzetten.
Richard van den Bergh & Tim Vader werden deze avond eerste met
64,72% en tweede overall met gemiddeld 54,82% en volgen zo de
dames. Anja de Kruijf & Rob Bakker timmerden vrijwel de gehele serie aan de weg en doen daardoor met 54,70% ook een stapje hoger. Het vierde paar dat hen
volgt is dat van Annemieke & Floor
Hesselink die op 54,20% uitkwamen. En na het zoet is er natuurlijk ook het zuur voor de acht paren die het niet konden bolwerken
en het een niveautje lager moeten gaan waar maken. Maar, voor
de ouderen onder ons, gedenk de
woorden van Havank “Hodie mihi
cras tibi”! Wilt u zich ook storten
in dit zinderende gebeuren, kom
dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, tel. 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 3 december vond de vijfde zitting
plaats van deze parenronde. 28
Paren hadden de weg naar Sporthal De Scheg weer weten te vinden. De enige 60-plus score viel
deze middag in de A-lijn bij Gerda Boskoop & Nel Hamelijnck.
Zij werden eerste met 60,42%.
Op de tweede plaats volgden Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 58,33%. Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders werden drie met 54,17% en
op vier en vijf tenslotte eindigden
Inge Dyrbye & Thea Stahl met

53,47% en Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met 52,08%.
In de B-lijn waren Rineke van
Pesch & Marianne Sniedt de
sterksten met 55,90%. Plaats
twee en drie moesten gedeeld
worden door Ploon Roelofsma
& Marja Slinger en Atie de Jong
& Hans Warmenhoven met voor
beide paren 55,21%. Dat delen
gold ook voor de plaatsen vier en
vijf: Tini Geling & Paula Kniep en
Greet van Diemen & Jany van der
Ent scoorden allebei 53,82%. Volgende week de laatste zitting van
deze competitieronde met daar-

IVI en Nieuwe Meerbode samen
sterk voor inwoners DRV
IVI en Nieuwe Meerbode hebben het goed voor met de inwoners
van De Ronde Venen. Beide geven de inwoners graag een gezicht
en een stem. Vanaf januari 2020 krijgen de inwoners een IVI pagina in de Nieuwe Meerbode waar inwoners hun verhaal kwijt
kunnen.
Inwoner centraal
De inwonersparticipatie staat hoog in het vaandel bij de beleidsplannen van de overheid en de gemeentes in Nederland.
Ook in De Ronde Venen roept de lokale overheid al jaren dat
de inwoners centraal komen te staan en de regie moeten pakken. Maar met roepen alleen kom je er natuurlijk niet. Inwoners moeten dan wel gefaciliteerd worden en weten wat er
van hen verwacht wordt. Bovendien helpt het als de inwoners
dan niet als individualisten te werk gaan maar zich verenigen.
IVI het gezicht van de inwoners
IVI heeft de handschoen opgepakt en is al in een vroeg stadium met de politiek en gemeente in gesprek gegaan hoe
dit kan worden vorm gegeven. Ook is IVI met De Bibliotheek,
Tympaan de Baat en de verantwoordelijke wethouder periodiek in overleg gegaan om een en ander af te stemmen. Resultaat hiervan is dat IVI al geruime tijd achter de schermen
bezig is om een inwonersplatform neer te zetten.
Podium voor de inwoners
De bedoeling is dat IVI een onafhankelijke inwonersbeweging gaat worden waar alle inwoners zichtbaar kunnen worden en hun zegje kunnen doen. IVI wil de inwoners een podium geven waar zij initiatieven en/of activiteiten zichtbaar
kunnen maken, maar ook hun mening kunnen geven of zaken met elkaar kunnen delen. IVI blijft daarin onafhankelijk.
Dus IVI heeft geen politieke kleur, geen mening en/of kiest
geen partij. De inwoners krijgen een podium van IVI en zijn
zelf verantwoordelijk voor wat ze uitdragen. Iedereen mag
zijn stem laten horen. We hoeven het niet altijd met elkaar
eens te zijn, maar kunnen wel naar elkaar luisteren en daar
waar mogelijk proberen samen op te trekken.
In 2020 presenteert IVI zich aan de inwoners
Vanaf 2020 zal IVI veel meer naar buiten gaan treden en van
zich laten horen. Zo is er nu een IVI website www.inwonersvoorinwoners.nl gemaakt door inwoners voor inwoners. Op
deze website kunnen inwoners initiatieven en/of activiteiten GRATIS kenbaar maken. Maar ook (buurt/wijk)verenigingen en/of (sport)clubs kunnen op deze website laten weten
wat zij te bieden hebben. Zo ontstaat er met vereende krachten een platform waar inwoners allerlei zaken kunnen vinden
die inwoners aangaan. Een mooie wegwijzer en sociale klaart
voor de inwoners. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Zij
hebben hiervoor een subsidie aan IVI gegeven. Dit is dus een
voorbeeld van faciliteren!
Media is belangrijk voor IVI
Het is de bedoeling dat inwoners IVI gaan volgen en vervolgens omarmen. Als IVI de inwoners een podium wil geven is
de media daar natuurlijk een belangrijke schakel in. Uiteraard
gaat IVI daarvoor op de sociale media kanalen van zich laten
horen en wil ook andere media uitingen gaan gebruiken. IVI
trekt daarbij liefst samen op met de lokale mediabedrijven.
IVI maakt dan ook graag vrienden met de lokale mediabedrijven en wil met hun samenwerken om de inwoners optimaal
te informeren. Waar we elkaar kunnen versterken is dat natuurlijk voor iedereen mooi meegenomen. En de inwoner is
de grote winnaar want die komt centraal te staan.
Nieuwe Meerbode geeft IVI de ruimte
De Nieuwe Meerbode is als inwonerskrant al in een vroeg stadium vriend geworden van IVI. Deze inwonerskrant wil graag
samenwerken met IVI om de inwoners zoveel als mogelijk
te informeren en een stem te geven. De Nieuwe Meerbode
geeft IVI letterlijk de ruimte, want vanaf januari 2020 krijgt IVI
maandelijks een pagina tot de beschikking. Een mooi mediapodium voor de inwoners.
Inwoners laat uw stem horen met IVI!
Op de IVI-pagina in De Nieuwe Meerbode krijgen de inwoners de kans om hun stem te laten horen. Inwoners kunnen
aan IVI laten weten wat zij te melden hebben en mogelijk dat
dit dan op de IVI pagina gepubliceerd gaat worden. Dus inwoners heeft u iets te melden laat het de redactie van IVI weten. Stuur een email naar info@inwonersvoorinwoners.nl en
wie weet staat uw inwoners initiatief, vraag, verhaal, klacht
etc. in 2020 op de IVI pagina!

op volgend promotie en degradatie. Tijd om nog even alle zeilen bij te zetten. Als u zin hebt om
in 2020 een keertje mee te spelen

(goed voornemen!) of als u nadere informatie wenst dan kan dat
door een mailtje te sturen aan
hartenvrouw2015@gmail.com
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S e endra t en S
and
l
ontvangen sportieve Sinterklaas en Pieten!

Mijdrecht - Op woensdagmorgen 4 december was het weer
heel erg druk op het schoolplein
van basisscholen OBS De Eendracht en RKS Hofland. Vol verwachting van wat er ongetwijfeld
weer gaat komen staan daar alle
leerlingen van het scholencom-

plex te trappelen van de kou én
ongeduld! Zou de Goede Sint nog
komen? Ineens bromt er in de verte een busje…en zien de kinderen
die al kunnen lezen vanuit de verte de bus met daarop de letters
‘Sintersportschool’
aankomen.
Het trappelen van de kou wordt

Argon selectie
dankt sponsoren
Mijdrecht - De trainingskleding
van de selectie was aan vervanging toe. Vandaar dat spelers uit
de selectie hun best hebben gedaan om sponsors te vinden. Tot
ons genoegen is dit gelukt! Daarom willen wij de volgende personen/bedrijven in het zonnetje zetten: Jumbo Amstelveen

Veenbrink, Gezondheidscentrum
Croonstadt, Dirkedaen, Van der
Stam mens en werk en Wintours
de Ronde Venen “Namens de gehele selectie hartstikke bedankt
voor jullie support! Wij lopen er
dankzij jullie weer netjes en trots
bij. Zonder sponsors en vrijwilligers geen vereniging!”

springen van blijdschap: daar is
de Sint met alle Pieten weer, wat
hebben ze hem gemist! De deur
van het busje schuift open en er
springen Pieten naar buiten met
fietsjes, hoepels en tennisrackets.
In een mum van tijd krioelen ze
over het plein en maken de mooi-

ste wheely kunsten met hun speciale sportfietsen. De Sint wordt
hartelijk ontvangen door beide
directeuren van de scholen en
daarna begroet hij de leerlingen,
hun leerkrachten en de ouders.
Als altijd ruimt hij veel tijd in voor
wat gesprekjes met de leerlin-

gen. De Sint laat zien dat hij nog
uiterst soepel met een racket om
kan gaan en maakt deel uit van
een spannende ‘love game.’ Uiteraard wordt de wedstrijd door Sinterklaas gewonnen en druipen de
Pieten een beetje teleurgesteld
af! Na een klein half uur is het tijd

voor de Sint om zijn traditionele
warme chocolademelk te drinken
voor hij plaats neemt in zijn Bisschoppelijke Gymzaal. Daar mogen alle ouders en leerlingen hem
bezoeken terwijl hij hen laat zien
hoe hij zijn uitstekende conditie
op peil kan houden.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 december is
er weer de maandelijkse Bingo
van de Lijnkijkers, de bingo vindt
plaats in de kantine van sport vereniging Argon. Deze maand staat
de Bingoavond in het teken van
Kerstmis. Zaal open 19:00 uur
aanvang Bingo 20:00 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk
ook doen door uw oud papier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeer terrein.
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EHBO Uithoorn kreeg
twee nieuwe AED trainers
Uithoorn - Nietsvermoedende
EHBO’ers werden afgelopen dinsdag blij verrast door de komst van
Sinterklaas en twee van zijn Pieten. En als Sinterklaas zegt dat je
moet zingen, dan kun je nog zo
oud zijn, maar dan sta je gewoon
te zingen en te springen! Want zij
waren ook erg blij! De goedheiligman kwam namelijk niet met
lege handen aanzetten. Sinterklaas actie Uithoorn is enorm vrijgevig en zo kregen zij twee splinternieuwe AED-trainers aangereikt. De Sint benadrukte hoe belangrijk hij het vond dat mensen
eerste hulp kunnen verlenen en
had zich goed ingelezen in onze vereniging. Dit mooie cadeau
is meer dan welkom, dank u Sinterklaasje!
Wil je ook meer weten over eerste
hulp en hoe je moet handelen als
EHBO’er? In het nieuwe jaar staan
twee cursussen op de planning:
de cursus reanimatie inclusief het

gebruik van een AED ( 7 en 14
april) en de cursus EHBO Kind (17,
24 en 31 maart)waarbij je op adequate wijze leert om eerste hulp
aan kinderen te verlenen. Kijk op
de website voor meer informatie:
http://www.ehbo-uithoorn.nl/
cursusinformatie/
Veel
ziektekostenverzekeraars
vergoeden (een deel van) de kosten van een EHBO-opleiding. Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.
EHBO-herhalingslessen
Natuurlijk kun je ook je herhalingslessen volgen. Dus zoek je
een goede en gezellige vereniging? Kom dan bij de KNV EHBO
afdeling Uithoorn! Kijk voor
meer informatie op www.ehbouithoorn.nl en meld je gelijk aan!
Of neem contact op met de secretaris van onze vereniging: Ria van
Geem, via e-mail: ehbouithoorn@
kabelfoon.net.

KDO O15-1 kampioen in
de 1e Klasse
De Kwakel - Op zondag 1 december 2019 vertrok het team
voor de laatste en alles beslissende wedstrijd om het kampioenschap naar de Koninklijke
HFC in Haarlem. De Koninklijke
HFC op dat moment op de tweede plaats met 3 punten achterstand had een overwinning nodig met 2 doelpunten verschil
om zelf kampioen te worden.
Op deze mistige vroege ochtend
zag je de gespannen kopjes bij
de spelers, maar wel met de focus om het karwei in Haarlem af
te maken. De trainers Jesse Stange en Jim Klijn hadden de trainingen voorafgaand aan deze wedstrijd gebruikt om het ‘tactische
spel’ te oefenen tegen de Koninklijk HFC, die met goed verzorgd
voetbal, in een hoog tempo en
positiespel KDO wilde verslaan.
Al snel werd duidelijk dat KDO
de ‘storm’ van de Koninklijke HFC
redelijk gemakkelijk kon weerstaan en met opbouwend voetbal zelf kansen creëerde. Op het
‘dauw dampende’ veld met een
flauw zonnetje genoten de meegereisde supporters van KDO van
het spel. Roy van der Knaap bleek
wederom een zeer betrouwbare
sluitpost. Achterin voerden Matthias Jongkind, Jasper Reijnders,
Finn Hogenboom, Sven Bakker
en Esli Meijer hun taken op een
solide wijze uit. Top gedaan! Door
een hardnekkige blessure misten
we verdediger Finn de Rijk al een
paar weken, maar hij steunde zijn
team formidabel.

Strijd
Op het middenveld werd er een
flinke strijd gevoerd tussen KDO
en de koninklijk HFC. Het ‘tactische geoefende spel’ van de trainers kwam hier goed van pas.
Onder leiding van de uitstekend
spelende aanvoerder Olof de Roij
en de scherp voetballende Bas
van Ede, Simon Kole, Job van Rijn
en met passie spelende Cain van
Kessel, werden Jari Olij en topspits Fabian Hofmeester keer op
keer in stelling gebracht. Dit leidde tot meerdere mooie spelcombinaties en kansen die zeker een
doelpunt hadden verdiend. Uiteindelijk was er een hoekschop
nodig om te scoren. De hoekschop werd op een fraaie manier
door Esli Meijer keihard met de
binnenkant van zijn voet tegen
het net gejaagd! 1-0! De voorsprong was terecht, gezien het
spelverloop. Toch kwam de tweede treffer er niet en dan blijft het
oppassen geblazen met deze tegenstander. De klok tikte door en
dat was in het voordeel van KDO.
Aan het einde van de wedstrijd
scoorde de spits van de Koninklijke HFC uit een hoekschop met
een fraaie kopbal de 1-1. Echter
tot een slotoffensief van de tegenstander kwam het niet meer
en werd KDO O15-1 op een Koninklijke wijze Kampioen van deze competitie. Na het laatste fluitsignaal klonk uit de meegebrachte muziekbox ‘We are the Champions’ en brak het feest in alle hevigheid los!

KDO leidt meer dan
terechte nederlaag

Spetterende damfinale
in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Ruud v.d. Steeg en
Luuk Smit kregen afgelopen zaterdagmiddag in de finale van
het donateur damtoernooi de
toeschouwers op de banken. Hun
eerste partij met tien minuten bedenktijd eindigde in remise, vervolgens kreeg de barragepartij
van ieder vijf minuten ook geen
winnaar. De bedenktijd werd teruggeschroefd naar drie minuten,
de schijven vlogen over het bord.
Met een geschroeide dam kwam
Luuk als winnaar uit de kruitdampen te voorschijn en prolongeerde daarmee zijn titel. Deze strijd
was een waardige afsluiting van
een mooie dammiddag voor de
huis-tuin- en keuken dammers
van Kunst en Genoegen die hun
clubje elk jaar met drie euro steunen. René had weer een mooi systeem in elkaar gedraaid, waarin elk niveau aan zijn trekken
kwam en er menig derby uitgevochten werd. Familiestrijden,
vriendenstrijden, biljartstrijden
en het open Kudelstaart stonden allemaal op het programma.
In de voorrondes werd het kaf
van het koren gescheiden waarna men via kwart- en halve finales de groepsfinale kon bereiken.

De Kwakel - Na de verrassende
1-0 thuisoverwinning van vorige
week op DCG, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen
Kampong. In Utrecht kon trainer Raymond de Jong niet beschikken over vier potentiele basisspelers, te weten: Sven Vlasman (last van rug), Roy Verkaik
(last van lies), Jesse Stange (ziek)
en Joris Kortenhorst (vakantie).
Op voorhand zou het dus sowieso een lastige middag gaan worden tegen de nummer vier in de
2e klasse B. Om 14:30 uur begon de wedstrijd op het sfeervolle complex van de grootste omnisportvereniging van Nederland. Van meet af nam Kampong
het initiatief in de wedstrijd door
verzorgd positiespel te spelen op
het oude kunstgrasveld. De thuisploeg had dan ook meer balbezit en kwam uiteindelijk in de 24e
minuut verdiend op voorsprong.
Nadat de linksbuiten van Kampong zijn schot geblokt zag worden door Jesper Oudshoorn, was
spits Daan Groot Zwaaftink alert
en schoot in de rebound feilloos
de 1-0 binnen. KDO kon hier in
het restant van de eerste helft
weinig tegenoverstellen. Veelal werd de lange bal gehanteerd,
ondanks de harde wind. Dit had
onder andere te maken met het
feit dat de Kwakelse middenvelders nauwelijks ingespeeld wilden worden. Met een 1-0 stand
werd de rust bereikt.

De hoofdfinale is reeds gememoreerd, in de troostfinale won Joris Voorn de derde prijs via winst
op de taaie Gerrit v.d. Steeg. In de
tweede groep ging de finale tussen Frans van Doorn en Bert van
Wermeskerken.
Frans zette zijn progressie van
de laatste jaren om in een mooie
winst en verdiende daarmee een
fraaie ‘de best off de rest’ bokaal. Peter den Haan werd derde in deze groep ten koste van
Luc v.d. Meer die zijn aanmoedigingsprijs verspeelde aan trouwe
deelnemer Jaap Zuidervliet. Martijn Baars ging alleen met de eer
van beste Kudelstaarter naar huis.
Damclub K&G mag wederom op
een zeer geslaagde dammiddag
terug kijken, de club telt slechts
acht leden maar weet zich gesteund door dik honderd enthou- Gelijk
siaste donateurs. Zij geven het Al snel na rust was Jim Klijn dichtextra steuntje om door te gaan
met hun clubje. Daarvoor dank
van de damclub, ook dank aan
Mark Hogenboom voor zijn inzet
van het Fort en extra lof voor René de Jong die in het dankwoord
werd vergeten. In het sfeervolle
Fort werd er nog lang gezellig na
gedamd.
De Kwakel - Op dinsdag 3 december jl. zijn het veldvoetbalbestuur van KDO en hoofdtrainer Raymond de Jong overeengekomen om de samenwerking
na dit seizoen te beëindigen.
Na overleg met de spelersgroep
en de staf is er besloten om de
vruchtbare relatie met de 51-jarige Kwakelaar beëindigen. Raymond is nu bezig aan zijn negende seizoen op rij als oefenmeester bij de Kwakelse voetbalselectie, een unicum in de geschiedenis van KDO.
Onder leiding van Raymond de
Jong zijn erin de afgelopen seizoenen vele sportieve successen
geboekt in De Kwakel. In zijn eerste bewogen seizoen als coach
promoveerden de Kwakelaars via
de nacompetitie gelijk naar de
3e klasse. Bewogen door het tragische overlijden van speler JoUithoorn - - Zondagavond 8 de- na enkele uren weer heen gezon- chem Kok, waarin Raymond de
cember rond 23:00 vond een aan- den, maar zal zich later nog moet leiding nam en zijn spelersgroep
rijding tussen een auto en een bus verantwoorden bij justitie. De bus- begeleidde met dit verwerking
van Connextion. Het ongeval ge- chauffeur was hevig geschrokken van het zware verlies. In het daarbeurde op de N196 ter hoogte van van de klap, maar is niet gewond opvolgende seizoen degradeerde Legmeerdijk. Komende vanuit geraakt.
de KDO (wederom via de naUithoorn reed een stationcar met
competitie) naar de vierde klasflinke snelheid op de bus. Bij aanse. In het seizoen 2013-2014 werd
komst van de politie was de bede Kwakelse selectie vervolgens
stuurder van de stationcar verdwekampioen in de 4e klasse F, na
nen. De politie heeft nog enige tijd
een nek aan nek race met Zuidmet zaklantaarns in de omgeving
oost United.
gezocht, naar de bestuurder, maar
hij was verdwenen. De bestuurPromotie
der is een kwartier later, om 23.15
In de derde klasse C West 1 kon
uur, aangetroffen op het fietspad
KDO, na deze promotie, twee seinaast de Legmeerdijk. De 24-jarige
zoenen op rij omschreven worman uit Hoofddorp liep in de richden als een stabiele middenmoting van de veiling. De man is aanter. In het seizoen 2016-2017 wergehouden en meegenomen naar
den de Kwakelaars overgeplaatst
het bureau voor verhoor. In zijn
naar de 3e klasse A van West 2. In
zakken zijn diverse middelen aandeze competitie werd KDO overgetroffen. Er is bloed afgenomen
tuigend kampioen met een voorvoor onderzoek op gebruik van
sprong van zeven punten op Aldrank en drugs. De uitslag hiervan
phen. Als debutant in een steris nog niet bekend. De 24-jarige is
ke tweede klasse C eindigde de
selectie van Raymond met vijfendertig punten op de negende plaats. Vorig seizoen liep KDO,
op de laatste speeldag, op t nippertje een promotieplek voor de
De Kwakel - Vrijdag 13 decemnacompetitie mis. In het huidige
ber is er een gezellige kerstbingo
seizoen kenden de Kwakelaars
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan
een moeizame start na de terug16 te De Kwakel. De koffie staat
keer in West 1, waarin de eerste
om 19.30 uur klaar en ze beginvier wedstrijden werden verloren.
nen om 20.00 uur.
Hierna volgde al snel een omme-

Matig
Door deze zeer matige wedstrijd
van de Kwakelaars is KDO gezakt
naar de tiende plaats op de ranglijst. Aankomende zondag speelt
het vlaggenschip zijn laatste
competitiewedstrijd tegen DWS.
In Amsterdam-West speelt KDO
dan om 14:00 uur tegen de nummer 7 van het klassement. Het
verschil tussen beide ploegen is
op dit moment drie punten, kortom een Kwakelse overwinning
zou dan meer dan welkom zijn.

KDO en trainer Raymond
de Jong uit elkaar

Bestuurder spoorloos

Laat jongeren
kennismaken met
méér cultuur.
Ga naar
cultuurfonds.nl/
educatie

Kerstbingo

bij de gelijkmaker in UtrechtOost. Zijn vrije trap in 47e minuut
belandde helaas op de lat en in
de rebound werd de bal door een
verdediger van Kampong van de
lijn gehaald. Achteraf waren dit
de enige wapenfeiten van KDO
van deze middag.
Vlak hierna voorkwam Jesper
Oudshoorn de 2-0 door, één op
één met de spits van Kampong,
als winnende uit de strijd te komen. In de 51e minuut was het
alsnog raak voor de thuisploeg
toen de rechtsbuiten geklungel achterin bij KDO genadeloos afstrafte, 2-0. Ruim tien minuten later besliste Kampong de
wedstrijd definitief toen wederom rechtsbuiten Merijn Muskens
trefzeker was, 3-0. In het laatste
half uur was het voor KDO vooral tegenhouden en ervoor zorgen
dat een monsterscore uitbleef.
De schade bleef gelukkig beperkt
tot drie tegentreffers, want Kampong troefde KDO deze middag
op alle fronten af.

keer door in zes wedstrijden dertien punten te pakken. Op het
moment van schrijven staat KDO
op een gedeelde achtste plaats
op de ranglijst.
Raymond de Jong traint de selectie door middel van het periodisering systeem, waardoor alle trainingen gestructureerd worden
opgebouwd gedurende het seizoen. Dit in combinatie met zijn
goede contactuele eigenschappen, fanatisme plus tactisch en
technisch inzicht, heeft dit ertoe
geleid dat er goede resultaten
zijn neergezet door de Kwakelse selectie. Het vertoonde spel,
de ruimte voor teambuildingsactiviteiten en positieve sfeer binnen de gehele selectie zijn daarnaast belangrijke pré`s voor de
huidige trainer. Daarnaast heeft
de enthousiaste trainer aantoonbaar jeugdige selectiespelers beter gemaakt in de afgelopen seizoenen.
Toch nieuw
Toch heeft KDO besloten om op
zoek te gaan naar een nieuwe
trainer voor het eerste elftal.
Na negen seizoenen op rij heeft
een gedeelte van de spelersgroep behoefte aan een nieuwe prikkel/ander gezicht voor de
groep. Hierbij zal het een enorme uitdaging worden om een geschikte opvolger voor Raymond
te vinden, maar toch is er in De
Kwakel voldoende hoop dat dit
gaat lukken. Bovenstaande in
ogenschouw genomen, hebben
de trainer, de spelers en het bestuur er alle vertrouwen in dat in
de huidige positie in de middenmoot van de tweede klasse minimaal gecontinueerd zal worden.
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De Vinken verslaat
Utrechtse studenten

Drie prijzen voor
Dansstudio Sietske!
Mijdrecht - Op zondag 8 december is Dansstudio Sietske met
4 teams naar de wedstrijd van
Shell We Dance in Hoofddorp gegaan. De meiden waren allemaal
erg zenuwachtig, omdat dit de
eerste wedstrijd van het sezoen
is. Als eerste waren onze jongste meiden aan de beurt. De Dss
Girls zijn onze danseressen tot 10
jaar. Zij hadden hele goede tegenstanders en je merkte dat de
meiden door de zenuwen hier en
daar een paar schoonheidsfoutjes hadden. Deze meiden zijn helaas niet in de prijzen gevallen
maar hebben het wel onwijs naar
hun zin gehad.
De groep ´Shake It Up´ (11 tot 13
jaar) stond in hun blauwe salsa/
jurkjes op het podium en straalde
op het podium. Deze 11 meiden
werken erg hard in de lessen en
je ziet ze genieten als ze het podium op mogen.
Ook zij hadden veel tegenstanders en de dans ging niet perfect maar ondanks dat werd hun
enthousiasme beloond met een
tweede plaats. De dansers waren door de dolle heen en kre-

gen hun lach niet meer van het
gezicht. De groep ´Jumping stars´
(14 tot 16 jaar) mocht vervolgens
het podium op in zilveren glitterjurkjes. Deze groep is maarliefst
met 14 meiden dus dat geeft een
extra grote inpact op het podium.
Voor meerdere meiden was dit
de eerste wedstrijd ooit en was
het extreem spannend. Gelukkig
trok die spanning snel weg toen
ze de muziek hoorde en ze dansten erg goed. Deze performance
was goed voor een derde plaats.
Omdat dat voor de meeste meiden onverwachts was, gilde ze
van blijdschap toen ze dit goede
nieuws kregen!
Als laatste groep waren de Dss
Ladies (16 jaar en ouder) aan de
beurt. In hun dans worden Floortje en Valerie in de lucht gegooid.
Door de adrenaline gooiden ze
de meiden zo ontzettend hoog
dat iedereen zijn adem in hield,
maar gelukkig ging alles goed.
De uitstraling was er en de energie spatte af van dit team wat
een hele snelle en energieke dans
liet zien. Deze dans werd ook beloond met een tweede plaats.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op donderdag 28 november werd de zesde ronde van
de tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn scoorden Nan & Elisabeth van den Berg 65,28%,gevolgd door Tiny Tijssen & Bea van
den Heuvel 54,17% en net daar
achter Riet & Gerard van der Meer
met 52,78%. In de B-lijn was er
een topscore voor Henk Buijs &
Otto Hoogendijk 73% gevolgd
door Paula Kooijman & Koos Wieling met 67,39% en Greet Lodder
& Yvonne Schutijser met 63,83%.
In de C-lijn weerden Tiny & Bram
van Klaveren zich goed door
62,50% te scoren. Lies Bosman &
Hannie Visser pakten een mooi
58,33%, met nipt daarna Hubertine van Buul & Nel Lindeman
met 56,94%. Maandag 2 december werd de vijfde ronde van de
tweede competitie gespeeld. In
de A-lijn deden Jopie de Jong &
Lenie Koevermans goede zaken
met 63,89%. Carla Euwe & Karla Schmidt deden het goed met
58,44% met Paul & Delia Kenter
op geringe afstand met 57,92%.
Carla Euwe & Karla Schmidt boden en haalden een mooi 4hartencontract.Daniel Aartse Tuijn&
Theo de Cocq Delwijne hadden een prachtig uitneembod
van 4harten gedoubleerd, waar
de overige paren in de andere
richting ruitencontracten speelden. Jopie de Jong & Lenie Koevermans speelden een prachtig
3sanscontract met 2 upslagen, de
overige paren speelden 4harten
contracten In de B-lijn haalden
Johan & Ingrid Voskamp een prima 65,18%. Nel & Hans Leeuwerik

Klaverjassen
Vinkeveen - dinsdag 17 december 2019 organiseert Klaverjasclub Onder Ons een gezellige
prijsklaverjasavond in dorpshuis
de Boei Kerklaan 32 Vinkeveen.
De aanvang is 20.00 uur inschrijven vanaf 19.45 uur. Er zijn leuke
prijzen te winnen.

zetten de goede vorm voort met
61,90%. Paar Ria van Bergen deed
ook goede zaken met 57,44%. Johan & Ingrid Voskamp slaagden
als enigen een 3sanscontract te
bieden en te maken. In een verrassend 1ruitencontract wisten
Lenie & Henk van der Laan het
spel te winnen met 3 upslagen.
Nel & Hans Leeuwerik wisten een
4klaverencontract binnen te halen met2upslagen. Caro Toebosch & Mieke Verbeek boden een
6sanscontract en haalden ook
nog 1upslag. Een ander paar ging
op dit spel 3down. Joop en Els
Janszen boden en speelden een
geredoubleerd 6ruitencontract
met 1upslag (Top!!!)
Donderdag 5 december werd
de laatste ronde van de tweede
competitie gespeeld met mogelijkheden om te promoveren of
te degraderen. In de A-lijn pakten
Pieter Koopmans & Ton Verlaan
de winst met 67,50%. Jan Bunnik & Corrie Twaalfhoven maakten 58,75% en Bea van den heuvel & Tiny Tijssen deden het goed
met 55,83%. In de B-lijn Gingen
Paula Kooijman & Koos Wieling
als een speer met 63,02%. Ook
Greet Lodder & Yvonne Schutijser
scoorden prima met 61,98% gevolgd door Dick Licht & Xandra Visee met 59,38%. In de C-lijn toonden Simon Rijser & Marian Verdegaal hun kracht met 61,71%.
Op ruime afstand volgden Tiny
& Bram van Klaveren met 54,86%
en net daar weer achter Annemarie Pierrot & Geri Stappers met
54,17%.
De eindstand is: A-lijn: 1. Riet &
Gerard van der Meer 57,31%, 2.
Rene de Jong & Tineke Schreurs
56,84% en 3 Jan Bunnik & Corrie
twaalfhoven 54,14%.; de B-lijn:
1. Henk Buijs & Otto Hoogendijk
62,12%, 2. Paula Kooiman & Koos
Wieling 55,28% en 3. Jan & Gerda
Elenbaas 51,76%; de C-lijn: Tiny &
Bram van Kalveren 55,23%, 2. Simon Rijser & Marian Verdegaal
53,75% en 3. Ria Matthiessen &
Ruud Pfeiffer 53,28%.

Vinkeveen - In de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar
behaalde De Vinken een verdiende overwinning. Het bezoekende Hebbes uit Utrecht had geen
antwoord op de Vinkeveense scoringsdrift. Halverwege was het
15-9 en na 60 minuten liet het
scorebord een fraaie 24-17 overwinning voor het Kindermodehuisteam zien.
Weliswaar kwamen de bezoekers op 0-1 en kon de thuisploeg
pas in de achtste minuut gelijkmaken, daarna was het binnen
tien minuten acht keer juichen
voor De Vinken. Pas op 9-2 kwam
de studentenploeg uit Utrecht
weer wat op adem. Via 10-4 en
12-8 liep de Vinkeveense hoofdmacht simpel uit naar een 15-9
ruststand. In de eerste helft waren de scores voor het Suiteteam
van Mariska Meulstee (6x, haar
3-1 was ook haar 750ste doelpunt
voor het vlaggenschip van De
Vinken), Rutger Woud (3x), Zoë

van Dasler (2x), Levi Kroon (2x),
Lisette vd Leeden en Jelle Mul.
Ook in de tweede helft kwam Vinkeveen wat langzaam op stoom.
Hebbes (dat staat voor ‘haal en
bal beweeg en schiet’) kon elk
Vinkendoelpunt met een eigen
score beantwoorden. Toch kwam
de eindoverwinning voor de volgelingen van Dirk van der Vliet
geen moment in gevaar. Zoë van
Dasler (in een mooie combi met
vakgenote Danique Pauw), Levi
Kroon (2x), Rutger Woud (2x), Jelle Mul (2x), Jerom Stokhof en de
ingevallen Emese Kroon lieten
het thuispubliek nog eens negen
keer juichen. Door deze overwinning deelt De Vinken de koppositie met het Linschotense Luno.
Beide concurrenten treffen elkaar
op 11 januari 2020 in Vinkeveen.
Komende zaterdag speelt De Vinken uit in Maasdijk tegen de nummer 3 Dijkvogels, het team dat in
de veldcompetitie De Vinken de
enige verliespartij bezorgde.

Veenland turnster
Jasmijn wint goud!
De Ronde Venen - Zaterdag 7
december werd in Amersfoort
de eerste voorronde div 4 en 5
gehouden van Rayon de Vechtstreek.
Voor Veenland deden er 2 turnsters mee, Jasmijn en Kimberly.
Jasmijn begon in de derde ronde op vloer. Met een mooie oefening was dit een goed begin alhoewel het cijfer wat tegen viel.
Op naar de sprong, wel niet half
in , half uit ,nou toch maar probe-

ren want de waarde is veel hoger
dan de overslag en dat was een
uitstekende keuze. Jasmijn werd
1ste op sprong. Op naar brug ook
hier een uitstekende score de allerhoogste namelijk. De tussenstand was spannend na drie toestellen stond ze eerste en dan
moet je als laatste toestel de balk.
Jasmijn kreeg de zenuwen maar
gelukkig bleef ze op de balk staan
en was de score voldoende voor
een mooie gouden medaille.

Argon in slotfase
onderuit

Dubbel goud voor
Dansschool Nicole!
Mijdrecht - Afgelopen zondag
deden de Ministars en Selectie 2 van Dansschool Nicole mee
aan hun 1e danswedstrijd van
dit seizoen. Namelijk bij Shell We
Dance, de grote danswedstrijdorganisatie van Nederland die bekend staat om hun hoge niveau
en vele concurrenten.
Een echte uitdaging voor alle
meiden dus! Vroeg in de ochtend
werden de haren van de Ministars gevlochten, de make up op
gedaan en vertrokken ze naar het
theater in Hoofddorp. De 16 jongste meiden hadden er heel veel
zin in en hadden gezonde zenuwen. In de eerste show waren de
Ministars als vierde aan de beurt.
De 16 danseressen straalden en
knalden het podium af!
De choreografie gemaakt door

hun docente Nancy was zeer afwisselend en strak in elkaar gezet. Dit in combinatie met het enthousiasme van de meiden leidde tot een verdiende eerste prijs!
Daarna was het de beurt aan Selectie 2. Zij stonden in hun categorie te knallen op een gave mix
met een choreografie van hun
docent Rik. Alsof ze het al aanvoelden, want niet alleen hun
kostuums waren goud, ook zíj
haalden de 1e plaats!
Erg knap dat beide groepen meteen al bij deze 1e wedstrijd de
eerste prijs mee naar de dansschool nemen. Natuurlijk hopen
ze op nog meer prijzen, maar als
ze met zoveel plezier en enthousiasme blijven dansen dit seizoen, dan hebben ze sowieso altijd prijs!

Mijdrecht - Acht minuten voor
de officiële speeltijd was verstreken stond Argon in een leuke
en sportieve wedstrijd tegen FC
Breukelen met 1-0 voor. Een strafschop vanwege trekken of vasthouden bracht de stand in minuut 85 weer op 1-1. Verdediger
Mark Rutgers scoorde in blessuretijd de 1-2. Argon kreeg daarna een goede mogelijkheid om
tenminste nog een dik verdiende
punt aan deze ontmoeting over
te houden, in de laatste minuut
(98!) mocht Rachad Madi nog
proberen een vrije trap te verzilveren, helaas voor de Argonaanhang knalde Madi de bal op kruising. De arbiter van dienst floot
direct daarna einde wedstrijd.
Doelpuntloos
De eerste fase van de wedstrijd
begon Argon wat behoudend de
gasten had een licht overwicht
en zetten druk op het Argondoel. Het eerste schot ging naast
en een kwartier later voorkwam
Romero Antonioli een doelpunt
toen op aangeven Rachid Maamri Daniel Kops van dichtbij inschoot, Antonioli redde knap
met de voet. Daarvoor zagen we
een actie van Tygo Limburg namens Argon maar dat leverde alleen een hoekschop op. Daarna kreeg Argon meer grip op de
wedstrijd en dat leverde enkele
vrije trappen op. Eerst zagen we
een schot van Madi dat door de
defensie van Breukelen tot hoekschop werd verwerkt en vijf minuten later vond Ian Refos doel-

man Turksma op zijn weg. Een
kwartier voor rust leek Argon op
voorsprong te komen, een voorzet van Dylan Bergkamp bereikte Refos maar die miste vlak voor
doel. Ook een schot van Bas Boelhouwer op aangeven van Ilias Latif liep uit op een hoekschop.
Veel mogelijkheden
Na rust toch wel kansen voor Argon, een schot van Refos stuiterde net voor doelman Turksma
echter Argon kon niet profiteren. Een minuut later kopte Ilias
Latif op de lat. Een vrije trap van
Dylan Bergkamp op de rand zestien scheerde rakelings over en
een poging van Madi verdween
ook over de lat. Daarna zagen we
reddingen van keeper Turksma,
bij een schot van Refos stompte hij de bal weg en voorzet van
Latif onderschepte hij tijdig. Maar
in minuut 81 was eindelijk raak
voor Argon, op aangeven van Refos kon Ilias Latif inkoppen 1-0.
Vier minuten later mocht Breukelen vanaf elf meter aanleggen,
de scheidsrechter had een overtreding geconstateerd, Rachid
Maamri schoot raak 1-1. In blessuretijd werd het zelfs nog 1-2
door verdediger Mark Rutgers. In
minuut 98! kreeg Argon alsnog
een mogelijkheid om een punt
uit deze wedstijd te halen, echter de vrije trap van Rachad Madi spatte uiteen op de kruising.
Een wedstrijd waarin Argon geen
loon naar werken kreeg.
Zaterdag gaat Argon op bezoek
bij FC De Bilt.

Doelman Nick Turksma van FC Breukelen grijpt in voordat Dylan Bergkamp gevaarlijk kan zijn. Foto Hans van Gelderen

Kerstklaverjassen in De Springbok
De Hoef - Aanstaande zaterdag
14 december om 20.00 uur kunnen in het dorpshuis De Springbok in De Hoef de kaarten weer
geschud worden, bij Biljartclub
De Hoef. Ook op 11 januari, 8 februari, 14 maart, en 11 april.

Voor de totaal score tellen weer
5 van de 8 avonden. Gezellige
kaartavonden zijn het met leuke prijzen. Het kaarten begint om
20.00 uur. Zaal is open om 19.30
uur. U vindt de Springbok aan de
Oostzijde 61 a in De Hoef.

Kerstklaverjassen bij De Vinken
Vinkeveen - Op zaterdagavond
14 december organiseert de
kaartcommissie van korfbalvereniging De Vinken het jaarlijkse Kerstklaverjassen. Elk jaar opnieuw levert deze activiteit een
zeer geslaagde avond op. Ook
dit jaar belooft het weer een oergezellig geheel te worden, met

mooie prijzen bij de verloting.
De avond is toegankelijk voor elke kaartliefhebber. Het begint
om 20.30 uur in de korfbalkantine ‘Het Vinkennest’ op sportpark
de Molmhoek, Mijdrechtsedwarsweg 4a te Vinkeveen. U bent van
harte welkom. Deelname €3,00
per persoon.

