A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN

TEL: 0297-581698

KORT NIEUWS:

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Geen krant?

0297-581698

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)
Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Feestelijke ingebruikname
zonnepanelen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
7 oktober deed wethouder sport,
Alberta Schuurs, de officiële openingshandeling voor de ingebruikname van de duurzame zonnepanelen op het dak van de Vinkenkantine. Wethouder Schuurs onthulde
de opwekkingsteller in het clubhuis
van de korfbalvereniging, waarmee
de energiebesparende maatregelen voor de club duidelijk afleesbaar zijn. De Vinken gaf bij monde
van bestuurslid accommodatiezaken Eric Kortz een toelichting op de
voorgeschiedenis en de overwegingen rond het project. Het aanschaffen van zonnepanelen is in samen-

werking met de gemeente en de
Natuur en Milieufederatie Utrecht
gerealiseerd. Kortz kon verklappen dat sinds de daadwerkelijk ingebruikname (iets voor de zomervakantie) nu al een overschrijding
van de opbrengsten ten opzichte
van het jaargebruik is behaald. Samen met enkele andere energiebesparende maatregelen op apparatuur en verlichting zorgt het zonnepanelenproject bij de korfbalvereniging voor extra inkomsten in plaats
van uitgaven.
Zeker dalen
Alberta Schuurs constateerde dat

de weersomstandigheden van deze zaterdag weliswaar niet echt
veel opbrengsten zouden opleveren, maar de energierekening van
de club zal inderdaad zeker dalen. Zij bevestigde dat ook andere
sportverenigingen indachtig het milieu en de eigen energierekening de
aanschaf van zonnepanelen overwegen.
Onder luid applaus van de aanwezigen drukte zij op de denkbeeldige
startknop en hief vervolgens met de
heren Kortz van De Vinken en Nohlmans, adviseur verduurzaming van
de NMU, het glas op deze heuglijke
gebeurtenis.

De opheffing van PAUW
Bedrijven is definitief
De Ronde Venen - Tot grote teleurstelling van de fractie van PvdAGroenLinks-LokaalSociaal heeft de
gemeenteraad van De Ronde Venen
op 28 september besloten om de
sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven definitief op te heffen.
Raadslid Pieter Kroon: “We hadden samen met vijf andere gemeenten een uitstekend werkende sociale werkvoorziening, PAUW Bedrijven, die mensen met een beperking
aan zinvol en betaald werk hielp. Nu
wordt deze gemeenschappelijke regeling opgeheven en moet de gemeente de sociale werkvoorziening
zelf gaan organiseren. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe dat
er precies uit gaat zien. Bovendien
is er geen zekerheid dat de nodige kennis en ervaring in voldoende
mate beschikbaar blijft.”
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Opheffen van PAUW Bedrijven
niet nodig
De reden voor het opheffen van
PAUW Bedrijven is volgens het college dat sinds het sluiten van de
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
in 2015 er geen nieuwe mensen
meer bijkomen die een indicatie
hebben om bij PAUW te werken.
Dat betekent dat het aantal zogenaamde ‘Wsw’ers’ steeds minder
wordt en de werkvoorziening op termijn onrendabel zou worden. Daarbij wordt echter vergeten dat, hoewel er geen nieuwe mensen meer
worden toegelaten tot de Wsw, er
altijd mensen met een beperking
zullen zijn, die graag willen en kunnen werken. Met en voor deze mensen kan PAUW Bedrijven gewoon
rendabel blijven draaien. Dat is ook
de koers waar in meer dan 95% van
de gemeenten voor wordt gekozen.
Zo niet in De Ronde Venen, de gemeente moet nu zelf gaan voorzien
in geschikt werk voor zowel de huidige Wsw’ers als de nieuwe doelgroep.
Onbegrijpelijk
Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk
dat CDA, VVD en RVB voor dit plan
gestemd hebben. PAUW Bedrijven
wordt opgeheven, terwijl er nog te
veel onduidelijk is over hoe de gemeente het zelf moet gaan organiseren. Wat al wel duidelijk is, stemt
vervolgens weinig hoopvol. Daar-
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Diamanten huwelijk Marinus
en Riet Veerhuis-de Boer
Mijdrecht - “Achteraf gezien is het
zo voorbij, maar als je net getrouwd
bent is het héél ver weg, nog afgezien of je het samen haalt,” aldus
Riet Veerhuis-de Boer, die zondag 1
oktober samen met haar man Marinus haar zestigjarig huwelijk vierde. “Dit is de datum van ons kerkelijk huwelijk in 1957 hoor, een paar
dagen eerder zijn we toen voor de
wet getrouwd, maar het kerkelijk
huwelijk betekent meer voor ons
en daarom vieren we het op die datum,” vervolgt Riet die op 11 oktober 1930 in Nieuwveen werd geboren. Zij is een gezellige prater en ook Marinus doet niet voor
haar onder. Hij zag het levenslicht
op 14 november 1929 in Mijdrecht.
Het huwelijk vond plaats in Nieuwveen waar Riet toen nog woonde.
”Daar hebben we elkaar niet ontmoet als u dat gaat vragen. Dat ge-

beurde op de dansvloer bij Jan de
Rijk in Café De Rijk dat toen gevestigd was aan het Marktplein in Uithoorn. Daarvóór heette het Hotel De
Rijk en voor die tijd Hotel Fritschy,”
vult Marinus aan. “Het was een bekende plek in het toenmalige uitgaansleven voor de hele regio. Riet
en ik gingen er geregeld naartoe en
daar hebben we elkaar dan ook leren kennen. Bij veel mensen van onze leeftijd uit de omgeving is dat ook
zo gebeurd. Het dansen heb ik echter in Vinkeveen geleerd en Riet in
Nieuwveen.” Riet en Marinus kregen zes kinderen, drie jongens en
drie meisjes, waarvan er vier in De
Ronde Venen wonen, een woont in
Den Haag en de ander in Haarlem.
Ze genieten regelmatig van hun 16
kleinkinderen.
Vervolg elders in deze krant.

naast zijn er ook financiële risico’s
die nog niet volledig overzien kunnen worden.”
Koers al eerder ingezet
In februari werd al besloten om
de koers waarbij PAUW Bedrijven op zou komen houden te bestaan verder uit te werken. De petitie om PAUW te behouden, welke
door meer dan 5000 mensen werd
ondertekend, werd toen genegeerd.
Ook bezwaren vanuit PAUW Bedrijven zelf werden maar beperkt meegenomen.
Pieter Kroon: “Wij zullen de verdere
uitwerking van de plannen in ieder
geval nauwlettend volgen en voorstellen doen voor verbetering daar
waar de uitwerking negatief uitpakt
voor Wsw’ers en/of de nieuwe doelgroep.”
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Iedereen (jong en oud) die een
fiets heeft kan op maandag
16 oktober aanstaande tussen
10.00 en 15.00 uur onder andere de fietsverlichting gratis laten controleren door de vrijwilligers van het Repair Café. Daarnaast wordt ook gekeken naar
andere veiligheidsaspecten, zoals de remmen, kabels en zadelhoogte. Ook wordt gekeken
of de kettingen nog soepel lopen en worden deze zo nodig
gesmeerd. Smit Fietsen uit Vinkeveen is deze dag bij de fiets
check aanwezig. Zij zijn er voor
eventuele grotere reparaties en
advies over fietstechnische zaken. Ook hebben zij enkele Ebikes bij zich voor informatie
en proefritten. Het Repair Café Vinkeveen doet mee met de
verlichtingsactie van de ANWB
Lichtbrigade om het fietsverkeer veiliger te maken, zo kan
iedereen veilig en met goede
fietsverlichting op pad als de
dagen weer korter worden. Dus,
laat je fiets checken op maandag 16 oktober tussen 10.00 en
15.00 uur in de Broedplaats te
Vinkeveen (Herenweg 63e).

11 OKTOBER 2017

TE HUUR

Fietsverlichtingsactie van het
Repair Café
Vinkeveen - Op 16 oktober
aanstaande organiseert het Repair Café Vinkeveen (Onderdeel van Tympaan-De Baat), in
samenwerking met de ANWB
lichtbrigade en Smit Fietsen,
van 10.00 tot 15.00 uur in de
Broedplaats (Herenweg 63e
te Vinkeveen) een fietsverlichtingscheck. De wintertijd staat
weer voor de deur, de dagen
worden weer korter en donkerder. Fietsers (jong en oud) en
met name scholieren zijn erg
kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede verlichting of reflectiemateriaal. Uit onderzoek blijkt dat met
goede fietsverlichting de kans
op een aanrijding in het donker
daalt met wel 20 procent.
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Het was een spirituele dag
in ‘t Oude Parochiehuis
Mijdrecht - Zondag 8 oktober organiseerde Thea Schaap van spiriwebshop.nl weer een spirituele beurs
in ’t Oude Parochiehuis. Om 11 uur
gingen de deuren open en kon men
plaatsnemen bij diverse mediums,
paragnosten of zich lekker laten
masseren. Voor eenieder die alleen
wilde kijken, waren de sieraden en

spirituele hebbedingetjes aanwezig.
’t Oude Parochiehuis verzorgde de
innerlijke mens met diverse drankjes een hapjes en lekkere soep. Bent
u ook geïnteresseerd, de volgende
beurs is op 15 april 2018 van 11.0017.00 uur. Voor meer informatie kunt
u ook kijken op: www.oudeparochiehuis.nl of volg ons op facebook.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
DOKTERSDIENSTEN
Open:
22.00-08.00
u. huisartsen
Alle
diensten
van de
worden gedaan vanuit de
STICHTING
THUIS
STERVEN
huisartsenpost
in Woerden,
DE
RONDE VENEN
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Vrijwillige
weekend, Palliatieve
feestdagenTerminale
en voor
Zorg in de thuissituatie.
7 u.
werkdagen
van 17.00-08.00
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
STICHTING
Hoofdweg 6aRECHTSWINKEL
Mijdrecht,
De Ronde Venen:
Hoofdweg
1,
0297-285163.
Open:
ma. t/m vr.
Mijdrecht.
is opu.de
8.30-12.30 Het
u. enspreeku.
13.30-17.30
di.avonden van 19.30-20.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland
48 Mijdrecht,
DIERENHULP
0297-286262.
Open:
ma. t/m vr.
Dierenambulance
06-53315557
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

hulpverlening
DIERENARTSEN
Dubloen
36 Mijdrecht
Dierenartsenpraktijk
R.
Rap, 0297-286436
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
Van
Dijk Psychologenpraktijk
0297-293939.
Behandelcentrum
Careyn
Maria-Oord.
HerenDierenkliniekPostadres:
Amstel, Vecht
&
weg
69 Herenweg
Vinkeveen.129
Bezoekadres:
Venen,
Vinkeveen,
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
0297-263758,
www.dkavv.nl.
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
SLACHTOFFERHULP
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0900-0101
0297-241146
www.slachtofferhulp.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
BRANDWEER
& POLITIE
Maatschap. Verloskundigen
Brandweer
030-2404400.
‘De Ronde Venen’
. 7 dagen
Politie
0900-8844.
per week,
24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
Verschijnt woensdag
verloskundigenderondevenen.nl

Zuwe Hofpoort apotheek sinds 1888
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

STICHTING
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK,BAAT
DE HOEF,
TYMPAAN-DE
VINKEVEEN,
WAVERVEEN
Kerkvaart
2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON

Postadres:
Buiten
deze tijden kan men
Midrethstraat
terecht
bij: 9
3641 CB Mijdrecht
Apotheek
Woerden
Tel. 0297-581698

Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr.
17.30-22.00
za en zo.
Aanleveren
vanu.;
advertentie:
Dinsdag voor u.
10.00 uur
10.00-22.00
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Dienstapotheek Utrecht
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis
Burg. Fockema
Kees Jan Koedam
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Mobiel 06-43294163
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Open:
22.00-08.00 u.
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Toneelvoorstelling van de
kleintje OBS Molenland
op aanvraag

STICHTING THUIS STERVEN
Aanleveren
kopij:
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RONDEvan
VENEN
Maandag voor 15.00 uur
Vrijwillige
Palliatieve
Terminale
redactiemijdrecht@meerbode.nl
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Mijdrecht
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want
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Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we geloven
dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering
van onze projecten garandeert.

OBS Molenland

Spannende opening
kinderboekenweek
Mijdrecht - Afgelopen week is
ook op OBS Molenland de kinderboekenweek weer geopend. Naast
spannend was het vooral spectaculair. Om half negen konden de kinderen door een donkere tunnel de
school binnengaan. Eenmaal binnen werd ze de stuipen op het lijf
gejaagd door de leerkrachten die
zich voortreffelijk eng hadden uitgedost. Na deze spannende opening werd in de groepen een gedicht voorgelezen over een griezelig, vies soepje. Dit gaf bij de kleu-

ters de aanleiding om toverrecepten
te maken en groep 3 heeft buiten
heksensoep gekookt. De komende
week staat in het teken van boeken
en griezelen. Daarnaast knutselen
we met de hele school in gemengde groepen en praten we tijdens
de lessen Leefstijl over ‘bang zijn’.
Bang zijn is een heel normaal gevoel en dat mag er ook zijn; wat doe
je als je bang bent, waarvoor ben je
bang en met wie kun je erover praten. De week wordt afgesloten met
een dichtwedstrijd.

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Haal meer uit uw Digitale Camera Een moderne digitale camera, uitgerust met technische hoogstandjes, vele menu's,
knopjes en afkortingen. Het kan
ingewikkeld zijn om de juiste instellingen voor een bepaalde situatie te vinden. Kennis van de mogelijkheden en weten wanneer u
die kunt toepassen, geven een foto vaak net dát verschil bij uitzonderlijke situaties of momenten.
De automatische stand van uw
camera geeft vaak een ander resultaat dan u zou willen. Bij deze
cursus leert u de functies van uw
camera kennen, zoals witbalans,
sluitersnelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil
tussen bv. JPG- of RAW-bestanden en welke simpele voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat u
zich zeker voelt over uw camera
en uw foto's meerwaarde geven.
Om foto's naar uw hand te zetten zijn de onderwerpen van deze
cursus een verhelderende aanvulling op de gebruikers-handleiding van uw camera.
Meenemen: camera, aansluitsnoer, handleiding, USB-stick
met een selectie van foto's die u
al gemaakt heeft. Lesmateriaal:
Lesboek 10,- euro aan de docent
te voldoen. Data: 5 woensdagen
van 25-10-17 t/m 22-11-17 van
20.00-22.00 uur. Docent: Björn
Goud. Kosten: 46,- euro.

Kennismaking met Golf
In deze cursus maakt u onder leiding van de golfleraren Jacques
en Frits kennis met de golfsport.
Wie wil dat nu niet? Bewegen en
genieten in een geweldige omgeving. U krijgt in 3 lessen de beginselen van de golfsport onder
de knie. U zult gegrepen worden door het plezier dat deze
sport voor jong en oud met zich
meebrengt. Begin nu met bewegen en pak deze kans! U zult versteld staan van het plezier wat u
beleeft.
Trekt u schoeisel zonder hakken
aan (sportieve schoenen) en gemakkelijk zittende kleding; immers we gaan echt ballen slaan!
Adres uitvoering cursus: Bovendijk 16A, 3648 NM Wilnis. Data:
3 dinsdagen van 24-10-17 t/m 0711-17 van 10.00-11.00 uur. Docent: Tom Blasse. Kosten: 35,- euro.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op
de website www.stichtingparaplu.nl of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis. Via email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Op 19 september waren we, samen met de acht andere doelen,
te gast bij het Veenlandencollege
om ons te presenteren tijdens de
goede doelenmarkt. De groepjes
scholieren liepen langs om informatie te vragen over de diverse
doelen. Een aantal had al een
taakverdeling gemaakt, zo hebben wij al kennisgemaakt met
een directeur en een boekhouder! Er was ook een groepje met
gemeenschappelijke basis: hun
ouders maken zelf jam. We vermoeden dat het de leerlingen nog
wel zal tegenvallen dat fruit en

geleisuiker geld kosten wat van
de opbrengst afgetrokken moet
worden…..We hebben de leerlingen laten zien hoe belangrijk onderwijs is in armoedebestrijding:
als je niet naar school gaat leer
je niet lezen en schrijven. Als je
niet kunt lezen en schrijven krijg
je geen goede baan. Als je geen
baan hebt ben je arm en kunnen
je kinderen niet naar school. En
dan begint het weer van voor af
aan. Als de ondernemende leerlingen voor ons kiezen betalen ze
mee aan een klaslokaal in Kidusu,
Oeganda. Een klas voor een klas
dus. We kregen veel vragen over
ons doel, het klaslokaal. Maar ook
hele kritische vragen: Is het geld
echt voor de school? Verdienen
jullie er ook geld aan? Als jullie
daar naartoe gaan, betaal je dat
dan zelf? We hebben de leerlingen gerust kunnen stellen: al het
geld dat zij (en wij!) ophalen voor
ons doel, gaat rechtstreeks naar
onderwijs in landen waar dat zo
hard nodig is. Eén groepje meiden
kwam al vertellen dat ze voor ons
kiezen, nu maar hopen dat meer
jonge ondernemers dat gaan
doen!
Margreet Kokshoorn

Bestseller-auteur Irma
Joubert

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Leerlingen van de brugklas van
het Veenlandencollege beginnen binnenkort een eigen bedrijf.
Daarin leren ze in groepjes van
vier of vijf leerlingen wat het is om
een onderneming te beginnen er
daar geld mee te verdienen. Ze
worden daarbij niet alleen geholpen door docenten maar ook door
heuse ondernemers! Het verdiende geld gaat naar een goed doel.
Ook daarvoor heeft de school iets
moois bedacht: de goede doelenmarkt. OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen is één van
de doelen waar de leerlingen uit
kunnen kiezen.

Bij Boekhandel Mondria

EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Ondernemende
brugklassers VLC

De taxatiedagen werden tijdens voorgaande edities goed bezocht

Taxatiedagen van munten,
penningen en bankbiljetten
Regio - Heeft u thuis nog ergens
munten in een potje zitten en bent u
altijd al nieuwsgierig naar de waarde ervan? Op drie verschillende
plaatsen in de regio zullen komend
weekend kosteloze taxatiedagen
van munten, penningen en bankbiljetten worden gehouden. De vraag:
"Wat zijn uw munten waard?" kan
dan beantwoord worden. De experts zijn Karel de Geus muntveilingen B.V. uit Veldhoven (040 212 34 55), Romunt B.V. Numismatiek uit Roermond (0475 - 316 010)
en Mevius Numisbooks Int. B.V. uit
Vriezenveen (0546 - 561 322), samen goed voor meer dan 100 jaar
aan kennis en ervaring. Zij taxeren
kosteloos de door bezoekers mee-

gebrachte munten, penningen en
bankbiljetten op basis van de huidige marktwaarde. U kunt terecht
op zaterdag 14 oktober in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2 te Heemskerk, op zondag 15 oktober in
Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 te Amstelveen en op maandag 16 oktober in Hotel De Beurs,
Kruisweg 1007 te Hoofddorp, telkens van 13.00 tot 17.00 uur.
Men kan zich tijdens deze dagen ook vrijblijvend laten informeren over inlevering voor internationale muntenveilingen of eventuele
verkoop na legitimatie. Alle dagen
is de entree gratis. Zie voor meer
informatie ook de website www.
munttaxatie.nl.

Mijdrecht – Deze maand verschijnt
bij Uitgeverij Mozaiek een unieke
roman: Het meisje uit het verscholen dorp, van de geliefde Zuid-Afrikaanse auteur Irma Joubert. Jouberts Nederlandse debuut, Het
meisje uit de trein, werd een bestseller en sindsdien is er een grote
groep liefhebbers van haar populair-historische romans. Uniek aan
deze nieuwste roman is dat Joubert er een deel van het Nederlandse verzetsgeschiedenis in verwerkt heeft, op basis van gedegen
research. Ze beschrijft hoe het was
om tijdens WO2 te leven in de onderduikplek ‘ Het verscholen Dorp’.

En ook de Slag bij Arnhem speelt
een belangrijke rol. Zoals haar lezers van haar gewend zijn, brengt
Joubert dit tot leven in onvergetelijke personages en is er een prachtige link met Zuid-Afrika.
Auteurstournee
Irma Joubert komt in oktober naar
Nederland om haar roman te promoten. In een uitgebreide tournee
bezoekt ze van diverse boekhandels en op 19 oktober om 19.30 uur
brengt zij een bezoek aan Boekhandel Mondria in winkelcentrum de
Lindeboom in Mijdrecht (zie ook de
advertentie elders in dit blad).
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Postcode Loterij Miljoenenjacht

Lisa debuteerde als
Koffermeisje

Fantastisch Najaarsconcert
Gert van Hoef
Regio – Op 14 oktober zal Gert van
Hoef een mooi concert geven in Het
Lichtbaken in Rijsenhout. De jonge
organist/pianist zal diverse mooie
stukken gaan spelen, o.a filmmuziek, klassieke stukken en diverse christelijke nummers. Vanaf zijn
13e is hij zich serieus gaan richten
op muziekles. Les gehad bij diverse mensen. Op het conservatorium in Den Haag heeft hij les gehad
van Jos van der Kooy, met diverse
lessen in de mooie Westerkerk van
Amsterdam. Veel bekendheid heeft

hij verkregen door de vele filmpjes
op youtube met inmiddels al meer
dan 22.000 volgers. Op zaterdagavond 14 oktober dus in Rijsenhout.
Aanvang 20 uur, zaal open 19.30
uur. Kaarten kunt u bestellen via
zwaardvdjohan@hotmail.com, kosten 10,- euro en kinderen t/m 16
jaar betalen 5,- euro. Dit is inclusief
koffie/thee in de pauze. U vind het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Ook aan de
zaal nog kaarten te koop, maar liever vooraf reserveren.

Cursusproject De Ronde
Venen heeft nog plaatsen vrij
De Ronde Venen – Het cursusproject De Ronde Venen heeft in haar
cursussen nog enkele plaatsen vrij.
Hieronder ziet u bij welke cursussen:
Cursus 34, Basis Chinese Geneeskunde (5 woensdagen, 25 okt, 1-815-22 nov. van 20.00 - 22.00 uur).
In 5 avonden worden de basisprincipes en de filosofie van Chinese
Geneeskunde besproken. Hoe is de
Chinese Geneeskunde ontstaan?
Wat is Yin en Yang en hoe vertaalt
zich dit in de Chinese Geneeskunde? Wat zijn de 5 elementen in de
Chinese Geneeskunde? Wat zijn
meridianen en hoe werken deze samen met de organen? Chinese Geneeskunde als aanvulling op onze
gezondheid.
Cursus 37, Biljarten-1 (5 dinsdagen,
31 okt, 7-14-21-28 nov. van 19.0020.00 uur).
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor iedereen en
zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot 90 jaar kun je het biljartspel beoefenen. We spelen in deze
cursus het zogenaamde libre (vrije
spel) met 3 ballen. Dus geen poc-

kets (holes) in de tafel maar simpel
spelen met de zogenaamde stootbal
(keubal van bal 1 naar bal 2 waardoor een carambole ontstaat. Als
je het ziet spelen lijkt het makkelijk,
dit is echter schijn want je moet de
Keu (biljartstok) juist kunnen voeren waardoor richting, baldikte en
tempo “één geheel” vormen. Het
belangrijkste doel is om u met plezier te laten biljarten.

Regio - Lisa van Zuijlen (19) uit
Mijdrecht was vanavond te zien als
Koffermeisje in de uitzending van
‘Postcode Loterij Miljoenenjacht'. Ze
was de laatste van vijf finalisten die
in een gouden jurkje de studiotrap
afliep. Samen met Barbara (22) uit
Amsterdam, Simone (19) uit Borculo, Isa (21) uit Den Haag en Minoek
(19) uit De Kwakel is Lisa in de race
om Koffermeisje van het spelprogramma te worden in het voorjaar
van 2018. De vijf finalisten draaiden dit seizoen ieder één keer mee
als Koffermeisje in ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht'. En nu maakt een
van hen kans op het échte werk. De
stembussen op www.koffermeisje.nl zijn sinds vanavond weer geopend. Het meisje dat de meeste
stemmen weet te verzamelen, keert
in het voorjaar van 2018 terug op de
bekende studiotrap van Miljoenenjacht. Zij is dan gedurende het hele seizoen te zien in de spelshow. "Ik
vond het een beetje spannend" Lisa
(19), die vanavond met koffernum-

Horangi bij trainingsweekend
De Ronde Venen - Zes leden en
trainer Remko hebben afgelopen
weekend weer veel geleerd en getraind tijdens een trainingsweekend in Someren. Tijdens dit weekend werden de lessen gegeven door
nationale en internationale trainers.
Voor het stijl onderdeel (vaste serie
van bewegingen) werden de lessen
verzorgd door Rob Jansen. Meervoudig Nederlands, vice Europeesen Wereldkampioen en oud bondscoach. Hij heeft alle leden op een
uitdagende manier hun technieken
technisch en op kracht laten verbeteren. Daarnaast was de internationale toptrainer Bjarne Johansen vanuit Denemarken aanwezig.
Hij heeft in zijn loopbaan als bonds-

Gemeenten en waterschap Amstel,
Gooi en Vecht doen ‘stresstest’
genaamde ‘stresstest klimaatadaptatie’.
Stresstest geeft inzicht
De ‘stresstest’ laat zien waar het
in de regio nog niet voldoende klimaatbestendig is. De resultaten
worden gepresenteerd in een digitale klimaatatlas. Die digitale atlas is eind 2017 beschikbaar via
een website. Het bedrijf Nelen &
Schuurmans B.V. voert de stresstest uit en levert de digitale klimaatatlas aan. De resultaten laten

zien hoe verschillende gebieden in
de regio ervoor staan. Zo kunnen
de gemeenten en het waterschap
bepalen waar ze aan de slag gaan.
Ook inwoners kunnen zien of hun
perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij
ook maatregelen nemen. De website is eind 2017 beschikbaar. De gemeenten moeten in 2019 over een
stresstest beschikken. Dit komt
voort uit het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd.

Meisjes CSW JO13-3M pakken
koppositie in jongenscompetitie
Wilnis/Mijdrecht - Na 2 wedstrijden deelde de 11 meiden van CSW
JO13-3M de koppositie met onze
buurmannen uit Mijdrecht de JO134. Beide ploegen hadden hun eerste

coach al 25 EK en 6 WK medailles
in het sparren gewonnen. Tijdens
dit weekend heeft hij met high-tech
trainingsmaterialen iedereen nieuwe inzichten gegeven over het trainen voor sparwedstrijden. Erg inspirerend om van iemand met zoveel
ervaring en kennis les te krijgen.
Robert van den Bergh (6e dan) en
Giel Jan van Braam (6e dan) hebben met lessen in gesprongen technieken en bootcamp trainingen het
weekend compleet gemaakt. Iedereen kijkt terug op weer een geslaagd weekend met veel gezelligheid, goede inspirerende trainingen
en heel veel spierpijn. Voor meer
informatie over taekwondo klik je
op www.horangi.nl

Cursus 39, Nederlandse dichters (6
woensdagen 1-8-22-29 nov. 13-20
dec. Van 20.30-21.30 uur)
We lezen nu werk van de belangrijkste Nederlandse dichters tussen
1100 en 1700, met de nodige uitleg.
Drie keer lezen we werk van één
dichter, twee keer van meerdere. De
eerste les is een historisch overzicht
en inleiding. Steeds wordt het lezen
afgewisseld met een korte bespreking van leven, werk, wereld en betekenis van de gelezen dichter(s).
In het nieuwe jaar worden de belangrijkste dichters van de periode
1700-2018 besproken. Alle informatie over de cursussen en inschrijven
vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

Samen werken aan een klimaatbestendige regio:

Uithoorn - Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien regiogemeenten werken samen. Het
doel?
Een klimaatbestendige regio. Door
klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en
duren ze langer. Daarnaast vallen
er steeds zwaardere regenbuien.
De gemeenten en het waterschap
gaan onderzoeken hoe kwetsbaar
de regio is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en
droogte. Dat onderzoek is een zo-

mer 10 ter waarde van 5.000,- euro de studiotrap af mocht, kijkt met
een tevreden gevoel terug op haar
debuut als Miljoenenjacht-Koffermeisje: "Geweldig dat het eindelijk
zo ver was en ik het gouden jurkje
aan mocht! Het was super leuk om
een keer mee te mogen draaien als
Koffermeisje. Ik vond het een beetje spannend om een passende gezichtsuitdrukking te geven toen ik
de 5.000,- euro in mijn koffertje zag
zitten, maar het ging helemaal goed.
Ik was natuurlijk als laatste van de
vijf meiden aan de beurt, maar
daardoor heb ik de kunst een beetje
kunnen afkijken. Wie weet werkt dat
in mijn voordeel. Ik hoop dat het publiek op mij stemt zodat ik nog veel
vaker in Miljoenenjacht mag staan!"
De stembussen zijn sinds vanavond
weer geopend op www.koffermeisje.nl. Daar kan worden gestemd op
Lisa, Barbara, Simone, Isa of Minoek. De winnares wordt vrijdag 13
oktober bekendgemaakt tijdens het
tv-programma 5 Uur Live bij RTL 4.

2 wedstrijden gewonnen, maar op
basis van een beter doelsaldo stonden de meiden van CSW eerste.
Dus een beter scenario voor deze
streekderby was er niet bedenken,

zeker als je weet dat sommige meiden in de klas zitten bij enkele van
hun mannelijke tegenstanders. Dus
op het schoolplein van het VLC ging
het afgelopen week maar over ding
natuurlijk… De derby tegen Argon.
Misschien was dat wel een van de
redenen dat de mannen van Argon super gemotiveerd en goed uit
de startblokken kwamen na het 1e
fluitsignaal. In de eerste minuten
was het echt overleven voor de meiden van CSW en het was aan goed
keeperswerk van Danique Bleumink
te danken dat er geen vroege achterstand te noteren viel.
Gelijkwaardig
Maar halverwege de 1e helft ontstond er een wat een gelijkwaardige wedstrijd en lieten de meiden
van CSW zien dat ze niet voor niks
boven aan stonden. Desi Smits wist
via een snelle uitbraak aan de linkerkant van het veld bijna te scoren. Vanaf links komend en kappend naar haar favoriete rechter-

Uithoorn houdt rekening met
klimaatverandering
In Uithoorn houden we bij de inrichting van de openbare ruimte al
rekening met de klimaatverandering. Wethouder Bouma: ”De nieuw
aanleg en herinrichting van wijken
gaat in goed overleg met het waterschap. Daarnaast wordt het een
uitdaging om ook bewoners te bewegen hun (voor) tuinen meer regenwater bestendig te maken.
Deelnemende gemeenten
Naast het waterschap nemen er
vijftien gemeenten deel aan het
onderzoek: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, Diemen, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Uithoorn,
Weesp, Wijdemeren.
been schoot ze de bal net naast het
doel van de Argon keeper. Al met al
mocht CSW niet klagen dat het met
een 0-0 ruststand aan de limonade ging. De 2e helft gaf echter een
ander beeld te zien. De meiden van
CSW hadden de schroom echt van
zich af gegooid en werden steeds
gevaarlijker. Wederom was het Desi
Smits die met 2 snelle uitbraken nu
vanaf de rechtsbuiten positie de
score had kunnen en misschien wel
had moeten openen. Helaas voor
alle ouders en supporters van CSW
gingen de ballen net naast of over
het doel van Argon.
Super keeper
Niet dat het eenrichtingsverkeer
was overigens. De aanvallers van
Argon bleven met hun snelle aanvalsspel en goede wedstrijd mentaliteit bijzonder gevaarlijk, maar
de verdediging van CSW stond als
een huis. Ook de 2e helft stond Danique Bleumink super te keepen en
wist ze elke schot op doel onschadelijk te maken. Welke uitslag het
ook ging worden, het was toen al
bekend dat Danique voor CSW “the
man of the match” zou gaan worden. Net toen het in grote getalen aanwezig publiek dacht dat de
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183

Klimop, een nuttige
herfstbloeier
Het is herfst: wind, regen, mist
en zonneschijn wisselen elkaar
af. Het wordt frisser en de dagen worden korter. Veel vogels
zijn al vertrokken naar warmere oorden. Andere komen juist
hierheen om te overwinteren.
We trekken de bossen in om te
genieten van paddenstoelen en
herfstkleuren. Bij herfstkleuren
denken we dan vooral aan bladeren en niet direct aan bloemen. Toch zijn er planten die
juist in de herfst bloeien!
Sommige zomerbloeiers hebben
nog een nabloei of doen hun
bloei nog eens dunnetjes over.
Zeker als er nog een paar mooie
dagen aan komen. Daarnaast
vinden we in tuinen een aantal
bekende herfstbloeiers zoals aster, hemelsleutel, de herfstbloeiende krokus en de herfsttijloos.
Allerlei insecten profiteren van
deze late bloeiers. Dat alleen al
is reden genoeg om herfstbloeiers aan te planten of op je balkon te zetten!
Maar wist u dat er ook een struik
is die juist in het najaar bloeit?
Dat is de klimop, een klimmer
die iedereen wel kent. Op een
wat warmere herfstdag zijn er
tientallen zweefvliegen, bijen en
een enkele vlinder die de bloemen bezoeken. De bloemen zijn
niet opvallend: geelgroen in bolvormige schermen. Die worden
in het voorjaar opgevolgd door
blauwzwarte bessen. Deze zijn
giftig voor ons, maar zeer voedzaam voor spreeuwen, merels en
andere lijsterachtigen.

Let eens op het blad van bloeiende klimop: dat ziet er anders
uit dan de bladeren aan de klimmende twijgen. Het blad aan de
klimmende twijgen is vijflobbig,
aan de bloeiende twijgen eirond.
Klimop wordt in allerlei vormen
gekweekt, ook als rechtopstaande struik. Hiervoor zijn bloeiende
takken van een klimmer gestekt.
Klimop is één van de weinige
wilde wintergroene loofhoutgewassen in Noordwest-Europa. Met het leerachtige blad beschermt de struik zich tegen uitdroging in de winter. En hoeft
die niet, zoals andere loofhoutgewassen, zijn blad te laten vallen. In de winter biedt de klimop
daardoor een fijne schuilplaats
aan allerlei vogels, waaronder
bosuilen.
Herfst is natuurlijk ook, zoals al
gezegd, de tijd van paddenstoelen. Er is een piepklein paddenstoeltje, de klimoptaailing, dat
op afgevallen, rottende klimopbladeren te vinden is.
En nu we het toch weer over de
bladeren hebben: wist u dat je
van klimopblad zeep kunt maken? Citroenschil en klimopbladeren in de blender levert bijvoorbeeld een heel goed (niet
schuimend) afwasmiddel op.
Klimop, een struik om in najaar
en winter eens wat nader te bekijken!
Ineke Bams (IVN Natuurgids)
(bron afbeelding:
https://hiveminer.com)

www.ivN.Nl/afDeliNg/De-roNDe-veNeN-uithoorN
wedstrijd in een doelpuntloze remise zou eindigen sloeg Desi Smits
vanuit het niets ineens toe. Een corner van CSW werd door Argon niet
goed verwerkt en kwam voor de linker van Desi. Die bedacht zich geen
moment en haalde verwoestend uit.
Dit betekende 1-0 voor CSW met
nog maar 10 minuten te spelen.
Spannend
Argon bleef zoeken naar de gelijkmaker maar in de counter liet Tess
Fokker haar klasse zien. Een bekeken schot ging via de handen van
de keeper het doel in 2-0, wat definitief de beslissing betekende in
deze spannende wedstrijd. Ook in
de laatste minuten wist Argon niet
meer te scoren en dat betekent dat
CSW na 3 wedstrijden samen met
2 andere teams de koppositie deelt
met 9 punten. Toch knap dat de
meiden van CSW het zo goed doen
tegen hun mannelijke opponenten.
Volgende wedstrijd is zaterdag uit
tegen Roda’23 in Amstelveen. Aanvang wedstrijd is 11.00 uur

Klaverjasmarathon
Amstelhoek - Zaterdag 11 november 2017 is er in het Buurthuis van
Amstelhoek weer een klaverjasmarathon. Inschrijven is verplicht en
kan bij Leny Jansen (jansenleny@
hotmail.com; 06-50282282). De inschrijfkosten bedraagt 8 euro p.p..
Er wordt gekaart van 10.00 tot 22.00
uur. Wanneer: 11 november 10.00
uur (zaal open 9.15 uur). Waar: Engellaan 3a, Amstelhoek

Geen krant?

0297-581698
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U vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg

Mantelzorger krijgt waardering met
De Ronde Venen Pas
De Ronde Venen - “Het verlenen
van zorg aan een ander is in onze
kernen heel vanzelfsprekend. ‘Dat
doe je toch gewoon voor elkaar’,
krijg ik vaak te horen in mijn gesprekken met mantelzorgers”, vertelt wethouder Anco Goldhoorn.
Een mantelzorger vindt de zorg die
zij aan een partner, kind, buur of
vriend verleent de normaalste zaak
van de wereld. De gemeente De
Ronde Venen heeft oog voor deze
inzet. Als blijk van waardering ontvangen mantelzorgers ook dit jaar
De Ronde Venen Pas. Iemand die
zorgt voor een ander is onmisbaar
in onze samenleving. De gemeente
geeft op de landelijke Dag van de
Mantelzorg een bedankje aan mantelzorgers uit De Ronde Venen. Dit
bedankje staat beter bekend als de
mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering komt tot uiting in
De Ronde Venen Pas met daarop

een bedrag van 50,- euro. Dit is een
lokale pas om te besteden bij aangesloten winkeliers. Het Steunpunt
Mantelzorg, onderdeel van Tympaan-De Baat, regelt de uitgave van
De Ronde Venen Pas. Over de verdere mogelijkheden van De Ronde
Venen Pas wordt u op een later moment geïnformeerd. Zorgt u voor iemand die in de gemeente De Ronde Venen woont? En doet u dat minstens acht uur per week en/of doet
u dat al minimaal drie maanden?
Dan komt u in aanmerking voor De
Ronde Venen Pas. U kunt de lokale pas nog tot het einde van het jaar
aanvragen via www.mantelzorgderondevenen.nl/aanvragen. Heeft u
hulp nodig bij het invullen van het
aanvraagformulier? Bel dan tussen
10.00 en 12.00 uur naar het Klant
Contact Centrum van Tympaan-De
Baat via telefoonnummer (0297)
760 260.

Kinderboekenweek op
OBS Willespoort
Wilnis - Van 4 t/m 15 oktober 2017
vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Dit jaar is het thema
'Gruwelijk eng!'. Ook op OBS Willespoort vinden de hele week leuke activiteiten plaats in dit thema. De hele school is griezelig versierd, compleet met spinnen, heksen en zombies. Woensdagochtend
werd de kinderboekenweek mysterieus geopend door een heel team
aan spoken op het schoolplein. Binnen wachtte de kinderen een verrassend spannende voorstelling
van Roodkapje en konden alle kin-

deren eindelijk het door hen ingestuurde dansje laten zien op het
nummer 'Gruwelijk eng' van Kinderen voor Kinderen. Op dinsdagavond kwam Boekhandel Mondria
uit Mijdrecht langs met allerlei leuke, spannende en griezelige boeken voor de kinderen. Ook konden
de kinderen tijdens deze avond een
griezeltattoo op hun arm laten zetten, konden ze raden wat er in diverse spannende voeldozen zat en
was er een prijs te verdienen door
te raden hoeveel wc-papier er om
'mummie Nick' heen zat.

Diamanten huwelijk Marinus en
Riet Veerhuis-de Boer
Vervolg van de voorpagina.
De naam Veerhuis is geen onbekende in Mijdrecht en omgeving, al helemaal niet in de aannemerswereld
en de bouw. Marinus voldoet aan
dat profiel. Hij heeft altijd in de aannemerij gewerkt met een eigen bedrijf, compleet met werkplaatsen op
verschillende locaties in Mijdrecht
en Wilnis. Dat was een hecht familiebedrijf van vader op zoon. Het
echtpaar heeft op diverse plaatsen
in Mijdrecht en Wilnis gewoond,
als laatste aan Bosch en Haven in
Mijdrecht waar zij volgens eigen
zeggen nu al weer 16 jaar heel plezierig wonen. Marinus is ook een
gezellige causeur en vertelt veel

over zijn tijd toen hij actief was als
aannemer. Riet werkte, voordat zij
met Marinus in het huwelijksbootje
stapte, eerst als coupeuse en later
bij de winkelketen van De Gruyter in
Amsterdam. “Maar toen ik zwanger
werd was het uit met de pret. Het
was in die tijd niet gebruikelijk dat je
als vrouw dan nog ging werken. Gelukkig had Marinus een eigen bedrijf dus daar kon ik mij nog wel verdienstelijk maken als ik dat wilde.
Toen er meer kinderen kwamen heb
ik mijn rol als moeder en huisvrouw
optimaal vervuld. Ook kwam mijn
vak als coupeuse goed van pas met
het herstellen en maken van kinderkleren.” Tijd voor hobby’s was er
voor Riet en Marinus nauwelijks of

niet bij. Marinus zijn werk was zijn
hobby zou je kunnen zeggen. Riet
hield van zingen en zag toch kans
om dat 44 jaar lang vol te houden
in het kerkkoor van de RK kerk Johannes de Doper op het Driehuisplein. Het muzikale heeft zij doorgegeven aan haar kinderen, van wie
sommigen daarin uitblinken. Zoals
gebruikelijk bij een diamanten huwelijk kregen Riet en Marinus per
brief de felicitaties van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima alsook een fraai bloemstukje van de gemeente. Burgemeester
Maarten Divendal bezocht het jubilerende echtpaar om zijn gelukwensen persoonlijk over te brengen. Als
cadeautje bracht hij het mooie fo-

toboek van Maarten Koch – Wolken Wild Water – mee wat bijzonder in de smaak viel. De altijd gezellige en toegankelijke burgemeester
onderhield zich geruime tijd met het
echtpaar, waarbij hun trouwfoto ook
nog even in beeld kwam. Vanzelfsprekend ontkwam het jubilerende
echtpaar ook niet aan een besloten
feestje met familie en vrienden. Dat
is inmiddels gevierd in het Rechthuis in Uithoorn. De redactie van
deze krant sluit zich graag aan bij
alle felicitaties en wenst het echtpaar nog vele jaren een gezellig samenzijn met elkaar en hun kinderen
toe. Als de gezondheid daarbij ook
nog redelijk op peil blijft is dat helemaal top!

Gastles over Circulair
bouwen
Wilnis - De huidige jeugd weet al
aardig veel over het recyclen van afval. Minder bekend zijn echter de
toepassingsmogelijkheden van gerecycled afval. Om de bewustwording onder jongeren te vergroten,
heeft Jaap Logge van Logge Circulair vandaag een fantastische en
boeiende presentatie gehouden
over circulair bouwen voor de kinderen van groep 7-8 van Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis. De
presentatie werd gegeven in het kader van het thema recycling waar
de afgelopen weken uitvoerig aandacht aan werd besteed op Vlinderbos. Oude materialen gebruiken om
weer nieuwe van te maken en nieuwe materialen maken die 100% gerecycled kunnen worden in welke
vorm dan ook. Jaap had een aantal
interessante voorbeelden meege-

nomen, welke voor de kinderen in
eerste instantie onherkenbaar waren. Zo had hij bijvoorbeeld een mat
bij zich, die van stof leek, maar volledig gemaakt bleek te zijn van oude petflessen. De kinderen kregen
de kans om verschillende voorbeelden te bekijken, voelen en zelfs ruiken. Het was al met al een hele leerzame ervaring voor de kinderen.
Voor de kinderen was het interessant om te zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om duurzaam
en milieubewust met onze omgeving om te gaan. Mooi was vooral
de betrokkenheid van de kinderen
bij het onderwerp en de interactie
die op gang kwam binnen de groep.
De opgedane kennis nemen de kinderen in ieder geval mee voor een
volgende generatie.

Gruwelijke griezels, tovenarij en
kookpotten bij De Eendracht!
Mijdrecht - Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de
Kinderboekenweek 2017, die loopt
van woensdag 4 oktober tot en met
zondag 15 oktober 2017. Bij de Eendracht werd het gezellig griezelig

want er waren drie prachtige heksen die weerloze juffen in kookpotten stopten om er een heerlijk heksensoepje van te brouwen! Dat was
wel even schrikken voor menig leerkracht en leerling, want eindigen in

de soep is toch niet wat op het lesrooster staat bij de Eendracht. Gelukkig toverden de heksen hen weer snel
terug op de begane grond en kon iedereen opgelucht adem halen. Onder
het motto: ‘Gruwelijk eng’ is de Kin-

derboekenweek 2017 begonnen en
zijn er tal van spannende activiteiten
rond dit thema, met als prachtig slotfeest op dinsdag 10 oktober onze traditionele kinderboekenmarkt, dit jaar
in een spookachtig jasje gestoken!

Vragen naar aanleiding
overlast helikoptervluchten

Muzikale afsluiting
cultuurproject de Schakel
De Ronde Venen - Met livemuziek
in het park hebben groep 3, 4 en 5
van de Schakel op 3 oktober het project “Mijn weg naar school” afgesloten. Een cultuureducatief project,
waarbij de kinderen de opdracht kregen betekenis te geven aan een plek
op weg van huis naar school. Waar
ben je graag, zijn er hoeken die een
beetje donker zijn of zelfs eng? Ie-

der kind beleeft deze weg op zijn eigeanier, maar hoe precies en leg dat
maar eens uit aan je klasgenootjes.
In dit project van Kunst Centraal zijn
de leerlingen uitgedaagd om met
muziek, beeld en taal hun verhaal
en emoties onder woorden te brengen. De kinderen maakten een foto
van hun favoriete plek op weg van
huis naar school. In een kort verhaal-

tje schreven ze waarom juist die plek
iets voor hen betekent en kozen ze
muziek die er voor hen goed bij past:
spannend, rustig, vrolijk. Best lastig,
want je leert ook meteen dat muziek
voor iedereen anders is. Op 3 oktober
kwam muziekdocent Dick Hesselink
in de klas om alle foto’s en verhalen
te bekijken. Op zijn hoorn speelde hij
een aantal muziekstukjes die door de
kinderen waren gekozen. Samen met
Dick trokken de kinderen erop uit om
een aantal gefotografeerde plekken
op te zoeken en ter plekke de muziek
te spelen. Een leuke muzikale afsluiting van het project!

De Ronde Venen - In Abcoude
was het op 23 september een afen aanvliegen van helikopters. Voor
veel inwoners van Abcoude een
grote ergernis door de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat. Helaas
was dit niet eenmalig. Zo zijn er voor
dit jaar nog meer ontheffingen verleend voor helikoptervluchten vanuit het Gein. Raadslid Pieter Kroon:
“Wij vinden recreatieve helikoptervluchten boven rustige gebieden als
het Gein en bewoonde gebieden als
Abcoude onwenselijk. Inwoners ervaren al veel overlast door de vliegtuigen vanaf Schiphol en dan is het
constante geluid van af- en aanvliegende helikopters geen welkome
toevoeging.”
Ontheffing door provincie
Ontheffingen voor het mogen opstijgen en landen van helikopters
worden verleend door de provincie. Zo verleende de provincie niet
alleen een ontheffing voor het 55
keer mogen opstijgen en landen op

23 september, maar ook een ontheffing voor het 50 keer mogen opstijgen en landen in het Gein op 12 nader te bepalen dagen in 2017. Deze laatste ontheffing is na bezwaren van de stichting Spaar het Gein
aangepast naar het 10 keer mogen
opstijgen en landen op 21 oktober
en 16 december. Hoewel de provincie de tweede ontheffing na bezwaar dus heeft ingeperkt, blijft er
een flink aantal vluchten mogelijk
boven het Gein en Abcoude.
Gemeente kan vluchten mogelijk voorkomen
Bij het verlenen van een ontheffing
wordt de gemeente alleen door de
provincie geraadpleegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is echter vrijwel nooit reden om een ontheffing niet te verlenen. Tijdens de commissievergadering op 14 september jl. bleek uit
de beantwoording van mondelinge vragen van PvdA-GroenLinksLokaalSociaal dat het opstijgen en

landen van helikopters mogelijk wel
voorkomen kan worden wanneer dit
strijdig is met het bestemmingsplan.
Schriftelijke vragen
Om hier meer duidelijkheid over te
krijgen heeft de fractie van PvdAGroenLinks-LokaalSociaal schriftelijke vragen gesteld aan het college
van Burgemeester en Wethouders.
Daarin vraagt de fractie onder meer
of het college ook van mening is dat
recreatieve vluchten boven rustige
gebieden als het Gein en laag over
woonwijken onwenselijk zijn. Verder vraagt de fractie zich af hoe de
vluchten in verhouding staan tot de
actie ‘Geef stilte een stem’ waar De
Ronde Venen aan deelneemt. Met
die actie pleit de gemeente voor behoud van rust in het Groene Hart.
Raadslid Pieter Kroon: “Wij begrijpen best dat het leuk kan zijn om
een rondje te vliegen met een helikopter, maar wat ons betreft niet
zonder rekening te houden met stiltegebieden en woonwijken.”
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• 11 oktober 2017
heeft aan de Elfstedentocht op2e
Pinksterdag, waarbij maar liefst
240 kilometers weggetrapt moesten worden.

Nooit Gedachters sluiten
zomer trainingen af

De Ronde Venen - Afgelopen zomer hebben de leden van IJsclub
Nooit Gedacht weer hard getraind
om weer goed voor de dag te komen op het ijs wanneer de Jaap
Edenbaan zijn deuren opent voor
het nieuwe schaatsseizoen.
Zo werd er iedere maandag vanaf mei aan de conditie gewerkt op
de veldtraining op het sportpark van

Mijdrecht en vanaf de zomervakanties kwam daar de looptrainingen in
het Amsterdamse bos bij.
Dinsdagavond is altijd de fietsavond
van ijsclub en werd er hard gereden
op de Bosdijk, in de polder achter
Vinkeveen. Ook tijdens de zomervakantie is er doorgefietst en omdat
de groep dan veel kleiner is werd
er meestal een tocht in de omge-

Argon neemt punt mee
uit Ridderkerk
Mijdrecht - In een druilerig Ridderkerk heeft Argon een punt mee
kunnen nemen, of afgesnoept, van
de nummer laatst van de Hoofdklasse A. De thuisploeg speelde beter en konden elkaar gemakkelijker
vinden.
Argon liet te veel ruimte vallen tussen de linies en daar profiteerde
RVVH van. Dat het toch bij een bescheiden score bleef was te danken aan het feit dat de voorwaartsen op een simpele wijze de kansen
verprutsten. Vooral de thuisploeg
produceerde veel afzwaaiers en de
Argonmogelijkheden waren te beperkt. Alleen in slotfase kon het nog
elke kant op maar het bleef bij een
puntendeling: 1-1.
Argon stond de beginfase behoorlijk onder druk, al na een paar minuten had Nedeley Fortes, alleen voor
doelman Antonioli alle mogelijkheid
om de score te openen, maar hij
treuzelde te lang waardoor de defensie van Argon de bal weg kon
werken.
Even daarna greep Romero Antonioli goed in bij een poging van Sanzio Dieterich. Ook een leuke aanval
van RVVH werd niet benut, Dieterich knalde nu over. Na een kwartier was er langdurige blessurebehandeling nodig, Romero Antonioli en Shamir de Jesus kwamen met
elkaar in botsing maar konden uiteindelijk toch verder. Maar RVVH
bleef gevaarlijk echter een vrije trap

van Merencia werd weggewerkt en
een reuze kans van Dos Santos ging
hoog over. Argon leverde in die fase teveel ballen in bij de gastheren,
maar die profiteerden daar niet van.
Pas in het laatste kwartier voor rust
kon Argon eigenlijk iets terug doen.
Soner Gedik bereikte Patrick Lokken
maar doelman Levestone greep in,
de inzet van Mark van der Weijden
werd ook een prooi voor de keeper en een schot van Younes Ouaali
werd geblokt.
Op aangeven van Stefan Tichelaar
kreeg Patrick Lokken nog een kopkans. Een uitval van RVVH vlak voor
het rustsignaal werd door Fortes
naast geknald.
Na een extra lange rust en warming-up (er moest een vervanger
gevonden worden voor de geblesseerde assistent) kon er weer begonnen worden. Stefan tichelaar
bleef in de kleedkamer achter en
Coen Horb nam zijn plaats in.
Toch bleef de thuisploeg in de rommelige fase die aanbrak de beste mogelijkheden te hebben om
tot scoren te komen. Het was weer
Dieterich die met een omhaal bijna Antonioli verraste en ook Proost
deed zijn best maar de Argondoelman bleef vooralsnog overeind. Ook
Rietveld en Eggers probeerde het
maar het was net niet. Even later assisteerde Lokken de Argondoelman
door de bal van de doellijn te koppen, maar het was slechts uitstel.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 13 oktober 2017 om fraaie
prijzen in Café de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel is 0297-263562 Arkenpark Mur
43 Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.
nl. Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijs-klaverjas competi-

tie; Voor 2017: 13 en 27 oktober, 10
en 24 november, 8 en 22 december.
Voor 2018: 5 en 19 januari, 2 en 16
februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april,
11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli.
Alle datums onder voorbehoud. De
totale uitslag van afgelopen vrijdag
was als volgt;
1 Gerry Ruimschoot
7173 punten
2 Sonja v.d. Waa
6751 punten
3 An Pothuizen
6671 punten
4 Herman v.d. Waa
6657 punten
5 Ed Valk
6449 punten
En de poedelprijs was deze avond
voor Carla van Nieuwkerk met 5158
punten.

ving gereden van zo’n 60 kilometer. Naast deze georganiseerde trainingen, fietsten ook veel leden individueel, waarbij zij mooie uitdagingen zijn aangaan, zoals het beklimmen van de Stelvio ( de hoogste pas
van de Italië), de Alpe d’huez en de
Galibier (de bekende bergen van de
Franse Alpen). Ook is er een kleine groep geweest die meegedaan
In dezelfde minuut viel na weer een
hoekschop toch wel een doelpunt,
Dos Santos schoot van dichtbij raak
1-0. Intussen kwam Ian Refos in het
veld voor Soner Gedik. Even later
kwam Mark van der Weijden een
teenlengte tekort op aangeven Younes Ouaali maar een kwartier voor
tijd was het toch raak voor Argon.
RVVH presenteerde een cadeautje
voor Argon, een misverstand tussen twee verdedigers en de doelman werd door de attente Mark van
der Weijden uitgebuit, hij schoof de
bal beheerst binnen 1-1.
Een meevaller voor Argon dat het
laatste kwartier van de wedstrijd inging, een fase waarin het nog al-

Fietsen
Het fietsen hebben de leden afgelopen maanden in de nieuwe outfits kunnen doen, gesponsord door
Advisor, de Wielerschool en MB Body Fit. Deze opvallende groene outfit zal vast niet ongemerkt gebleven
zijn in de Ronde Venen.
De Wielerschool richt zich op trainingen voor Wielrenners. Bij de
Wielerschool trainen zowel Nederlandse kampioenen als beginnende
toerfietsers.
Want elke fietser wil beter worden.
De één voor een betere gezondheid, de andere om fietsvrienden uit
het wiel te rijden en weer een ander om koersen te winnen. Uniek is
de regio is het trainen op Wattbikes
voor specifieke indoor fietstrainingen waarbij resultaten meetbaar in
beeld worden gebracht.
MB Body fit staat voor betere sportprestaties met persoonlijke trainingsprogramma’s, indien gewenst
met voedingsadviezen en ondersteund met sportmassages.
Advisor levert internetverbindingen,
telefonieoplossingen, WIFI, alle Microsoft producten en allerhande Security- en cloudoplossingen voor
het MKB. Naast de ijsclub sponsoren zij ook andere verenigingen,
vanuit de overtuiging dat een gezonde geest en een gezond lichaam
samen gaan.
Zaterdag 14 oktober opent de Jaap
Edenbaan haar deuren voor een
nieuw schaatsseizoen. De leden van
ijsclub Nooit Gedacht zijn er klaar
voor! (Foto: Joost van Selm)
le kanten op kon. Imar Kort had inmiddels van der Weijden vervangen.
Argon kreeg nog wel kansen, een
vrije trap van Maikel van de Water
kon door de doelman gekeerd worden en een schot van Lokken werd
tot hoekschop verwerkt, bij een inzet van Dennis Filippo kwam RVVH
goed weg, de bal werd door een
speler uit het doel gekopt.
Invallers Rietveld en Kooiman van
de thuisploeg testen Antonioli nog
maar die maakte geen fout.Een
puntendeling waar beide ploegen
niets mee opschoten.
Zaterdag komt de nog ongeslagen
koploper Noordwijk naar Argon.

De tweede ronde, de
tweede ronde
De Ronde Venen - In de bekercompetitie wel te verstaan. Het
komt in de beker regelmatig voor
dat de teams uit de tweede divisie
hun tanden laten zien aan de teams
van de eerste divisie Deze keer was
dat omgedraaid en lieten de eerste
divisieteams, op een enkele uitzondering na, zich van hun beste kant
zien. Zij scoorden er lustig op los
en dat konden de meeste teams uit
de tweede divisie helaas niet bijbenen. Misschien verloopt, over een
paar weken, de derde bekerronde
weer beter voor hen. Bar Adelhof
2 speelde tegen verenigingsgenoot
Bar Adelhof 3. De gastheer bood
flink tegenstand maar verloor, met
37-39, nipt van Adelhof 3. Arie Engel (team 3) was hier goed op dreef.
Hij maakte met een serie van 13
(31,71 %) de hoogste serie van de
week. De Kromme Mijdrecht 1 deed
het uitstekend tegen DIO. Tweemaal
winst en meer tegenstand in de verliespartijen zorgden ervoor dat een
fraaie 37-35 winst werd binnen gesleept.
De Kromme Mijdrecht 2 ontving
de Biljartmakers. Hier was het alleen David Schild van de Kromme
Mijdrecht die de enige winstpartij
voor de Kromme Mijdrecht binnenhaalde. Dat was wel op het kantje.
Serie van 6
Tegenstander Bart Dirks maakte
een serie van 6 in de nabeurt maar

dat was er 1 te kort voor een gelijkspel. De Springbok 2 was gastheer
voor clubgenoot De Springbok 1.
Willem Holla (team 2) was de enige die zijn partij in winst omzette, de
andere drie werden ruim door team
1 gewonnen, 26-45. Jim van Zwieten (team 1) speelde hier de kortste
partij door zijn 80 caramboles in 20
beurten te maken. Stieva/de Kuiper
2 nam het op tegen the Peanutbar 1.
Ook hier was het team uit de eerste
divisie (Peanutbar), ondanks stevige
tegenstand van Stieva, te sterk voor
de thuisploeg en keerden met 43
punten huiswaarts. De thuisploeg
bleef met 35 punten achter. De volgende clubstrijd was de Merel/Heerenlux 2 tegen de Merel/Heerenlux 3. Hier slaagde het thuisteam er
niet om een partij in winst om te zetten. Toon Dirks (team 2) was er heel
dichtbij maar Cor van Wijk (team 3)
maakte in de nabeurt een serie van
zes en dat was genoeg om een gelijkspel uit het vuur te slepen. CenS
nam het op tegen Stieva/de Kuiper
1. Geen gemakkelijke opgave maar
CenS bood flink verweer. Sander
Pater haalde winst en dat deed Rinus Lanooy ook bijna. Helaas moest
hij toezien dat Toine Doeze in de nabeurt langszij kwam, 36-41.
Van de laatste twee wedstrijden The
Peanutbar2-De Merel/Heerenlux 2
en ASM-Lutis/de Springbok is helaas het wedstrijdformulier nog niet
binnen.

Atlantis 4 wint laatste
veldwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7
oktober speelde het door Krijn Verbruggen gesponsorde Atlantis 4
haar laatste veldwedstrijd van het
seizoen tegen Tempo 6. Atlantis, dat
na een zeer sterke eerste wedstrijd
van het seizoen verder nog niet wist
te winnen, was gretig om het eerste
deel van het veldseizoen succesvol
af te sluiten.
Zonder de afwezige Stefan Mooser en de geblesseerde Sasia Kraan
werd de wedstrijd begonnen met
in de aanval Anouk Röling, Nicole
Both, Dave Both en Gerben Veenhof.
De verdediging bestond uit Jennifer
Haveman, Nancy Kroese, Max Rusman en Jeroen Brokx. De start van
de wedstrijd verliep wat moeizaam,
waardoor Tempo op voorsprong
wist te komen. Gelukkig maakte Atlantis snel gelijk. Eenzelfde situatie zorgde voor de 2-2. Daarna had
Atlantis echter haar vleugels gevonden en wist met sterk samenspel uit te lopen naar een comfortabele 6-2 voorsprong. Helaas kon
het team dat niet vasthouden waardoor er uiteindelijk gerust werd met
een 7-5 tussenstand. In de rust benadrukte coach Frank van der Meer
dat hij zeer tevreden was over het
spel en dat het vooral een kwestie
was van mee blijven scoren met de
tegenstander.
Een gemotiveerd Atlantis stapte terug het veld op, waarbij Nancy vervangen werd door Milou Schouten. Toch kon die motivatie niet

voorkomen dat Tempo het gat wist
te dichten en zelfs een 8-9 voorsprong kon pakken. Atlantis weigerde echter om ook deze goede wedstrijd verloren te laten gaan en zette nog een tandje bij. Leonie Kruiswijk kwam het veld in Anouk en de
achterstand werd weer omgezet in
een voorsprong. In de laatste minuten kwam Martijn de Horde nog
het veld in voor Max en werd de
voorsprong uitgebouwd naar 11-9,
waarna de scheidsrechter het eindsignaal blies.
Atlantis 4 kan zeer tevreden terugkijken op een keurig gespeelde
wedstrijd en een mooie afsluiting
van het eerste deel van het veldseizoen. Na de flitsende start van de
eerste wedstrijd heeft het team het
enige tijd moeilijk gehad met enkele
soms onnodig verloren wedstrijden.
De overwinning op Tempo geeft vertrouwen voor het aankomende zaalseizoen, welke in november van
start zal gaan.
Helaas heeft Atlantis 4 zo aan het
begin van het seizoen ook met enig
blessureleed te kampen gehad,
waardoor het team niet altijd op volle sterkte kon aantreden. Atlantis 4
wil dan ook Evelien bedanken, die er
voor zorgt dat er elke zaterdag weer
een team staat. Ook wil het team alle invallers (Arjen, Martijn, Anita, José, Leonie, Lieke, Lisanne, Marion,
Myrthe, Nina en Sam) bedanken,
dat ze bereid waren om het team te
completeren.

De Vinken C1 kampioen!
Vinkeveen - De Vinken C1 speelde
afgelopen zaterdag in Mijdrecht de
return tegen Atlantis C3. Tot nu toe
hadden de meiden van de Jumbo
C1 alle wedstrijden gewonnen en bij
winst op Atlantis zouden ze kampioen zijn. De thuiswedstrijd tegen Atlantis werd destijds echter nipt gewonnen met 7-6, dus het was nog
maar helemaal de vraag of dat zou
gaan lukken. Het weer zat ook niet
mee: het was koud en nat dus voor
zowel spelers als toeschouwers was
het verre van aangenaam.
De Vinken C1 startte met Isabel van
der Horst, Ellen de Rooij, Kasia Verheul, en Nikkie Verlaan in de aanval en Katie Green, Marit van Kreuningen, Fenna Rijdes, en Kim Zieltjens in de verdediging. De start
van de wedstrijd was voor Atlantis:

zij scoorden als eerste. Al vrij snel
echter werd de stand gelijk getrokken door een mooi schot van Ellen
waarna de vakken wisselden. Door
goed samenspel wisten de meiden
van de C1 mooie kansen te creëren,
die Kim en Kasia wisten te benutten.
Dit resulteerde in een Vinkeveense
voorsprong van 1-4.
Na rust mochten de meegereisde
reserves invallen: Bud van der Vliet
en Abel van Kreuningen. Atlantis
kwam terug op 2-4 maar de C1 had
de smaak te pakken: Marit en Abel
scoorden de 2-5 en 2-6. Atlantis gaf
zich echter niet zo maar gewonnen
en pakte met regelmaat een doelpuntje mee. Toch was dit niet voldoende en scores van Kasia en Isabel brachten de einduitslag op 5-8.
De Vinken C1 is kampioen ….

Jongens D2 van HVM ongeslagen
herfstkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7
oktober zijn de jongens van HVM
D2 herfstkampioen hockey geworden. De laatste wedstrijd gingen de mannen van coaches Diederik Ruisch en Gerhard van der
Pot op bezoek bij Myra in Amstelveen, de nummer laatst van de poule. De competitie begon op 9 september met een uitwedstrijd bij Hisalis. De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen was gelijk een lastige, door blessures en andere verplichtingen gingen de jongens met
maar 11 spelers naar Lisse. In een
spannende wedstrijd waren de
mannen met 3-4 te sterk voor Hisa-

lis JD2. Op zaterdag 16 september
kwam de JD6 van Amsterdam op
bezoek in Mijdrecht. In een bloedstollende slotfase wisten ze de overwinning met 3-2 binnen te slepen.
Een week later stond de topper op
het programma, de nummer 1 Hurley JD6 had ook zijn eerste twee
wedstrijden gewonnen en de jongens van de JD2 stonden tweede op
basis van een iets minder doelsaldo.
In een spannende wedstrijd kwamen beide ploegen 1 keer tot scoren, een terecht gelijkspel. Zaterdag
30 september stond er een heuse
gemeente derby op het programma.
De jongens van de JD2 ontvingen in

Mijdrecht de JD3 van Abcoude. In
deze derby waren de mannen van
de JD2 met 3-0 te sterk. Afgelopen
zaterdag stond dan de kampioenswedstrijd op het programma. Als
er werd gewonnen tegen de nummer laatst waren ze kampioen. Het
begin van de wedstrijd zag je dan
ook enige kampioenstress, ze kwamen maar moeilijk tot scoren. Met
de rust stond het 0-3 voor de mannen uit Mijdrecht. Na rust was de
kampioenstress weg en kon je zien
dat de mannen over een uitstekende conditie beschikken. Myra werd
met mooi spel opgerold met 0-12.
Een terechte kampioen dus.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 3 oktober
werd de vierde zitting gespeeld van
de eerste parencompetitieronde. Er
waren 15 paren in de A-lijn en 11
paren in de B-lijn, dus dat betekende een combitafel waarbij een A- en
een B-paar het tegen elkaar moeten opnemen.
De uitslag in de B-lijn toonde een
prachtige score voor gelegenheidskoppel Hans Warmenhoven & Jetty
Weening. Zij eindigden op de eerste
plaats met 67,28%.
Helaas voor hen wordt bij een combipaar de behaalde de score gemaximaliseerd op 55%. Jammer,
maar ook de bridgewet kan soms
hard zijn. De tweede plaats was voor
Fien Leeftink & Nelly Jansen met
55,42% en op drie eindigden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost
met 55,05%.
De uitslag in de A-lijn leverde
een eerste plaats op voor Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met
66,32%. Als tweede eindigde alweer
een gelegenheidspaar: Ria Verkerk
& Tonny Steegstra met 58,82% echter ook voor hen geldt de regel: als

combipaar kun je maximaal 55% behalen. Op drie Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit met 57,99%.
A-ijn
Wat betekenen deze scores voor de
competitiestand met nog twee zittingen te gaan?
De A-lijn wordt aangevoerd door Elly en Jessie met 62,68%. Op twee
Kitty van Beem & Janny Streng met
57,50% en op drie Geke Ludwig &
Margo Zuidema met 56,81%.
De top-drie in de B-lijn blijft ongewijzigd: Trudy Fernhout & Cisca
Goudsmit met 61,29%, gevolgd door
Ank Reems & Sonja Reeders met
60,11% en op drie Atie de Jong &
Hans Warmenhoven met 56% rond.
Alle vrouwen uit de regio die bridgen zijn van harte uitgenodigd om
een keertje te komen proefspelen
bij Hartenvrouw op de dinsdagmiddag. Speellocatie: Dans- en partycentrum Colijn, Industrieweg 20 in
Uithoorn. Contactpersoon is Sandra Raadschelders, te bereiken op
0297-569910 of via de mail: hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 5 oktober is
de vijfde ronde gespeeld. Voor menigeen waren de voorgelegde kaarten een grote puzzel en daardoor
veel gevarieerde uitkomsten per
spel. Lange kaarten en singletons
leidden tot fraaie biedingen, maar
niet iedereen kon het grote of kleine slem vinden. De uitslagen weerspiegelen de weerbarstigheid van
de verdelingen en de standvastigheid van de tegenstanders. De resultaten van deze bridgemiddag laten dit weer zien
A lijn: De uitslagen zijn A-lijn:
1. Huub & Hennie van der Reep
56,25%, 2. Kiki Lutz & Kees Houmes
54,38 %, 3. Cees Mulder & Frank

van der Laan 54,38%. B-Lijn: 1. Theo
Lambers & koos Wieling 62,08%, 2.
Hubertine van Buul & Nel Lindeman
59,17%, 3. Gerda & Jan Elenbaas
56,67%. C-lijn: 1. Gerda Borburg &
Ria Bon 65,76%, 2. Diny de Haas
& Ria Versteeg 61,61% en 3. Bart
Groeneveld & Bea Verlaan 61,04%.
Deze scores hebben de rangeschikking op diverse plaatsen ingrijpend
gewijzigd.
In de A-lijn gaan nog steeds aan
de leiding: team Jan Bunnik, in de
B-lijn team Rene de Jong en een
nieuw leider in de C-lijn team Marion van Nieuwkerk. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met
het secretariaat e-mail: secretariaat.
bvm@gmail.com.

Running Bridgedrive op
28 oktober
Mijdrecht/Wilnis - Op Zaterdag
28 oktober organiseert LIONSCLUB
“MIJDRECHT-WILNIS” al weer
voor de tiende keer de Lions Running Bridgedrive. In het centrum van
Mijdrecht worden negen horeca bezocht om te bridgen. De bridgeparen spelen iedere ronde op een andere locatie. De locaties liggen allemaal op loopafstand van elkaar.
Door de wisselende locaties is de
Lions Running Bridgedrive dynamisch en gezellig. Lions leiden alles in goede banen en fungeren
als gastheer op de diverse locaties.
De opbrengst van de dag gaat naar
Voedselbank de Ronde Venen. Tussen 09.45 en 10.15 kan men zich
aanmelden bij restaurant Rendez
Vous, Raadhuisplein.
Verspreiden
Na de opening verspreiden de spelers zich door het centrum van
Mijdrecht. Dit jaar zijn de locaties: Rendez Vous, la Farola, Lunchroom Tof, Chinees restaurant Lotus
Corner, iSushi Restaurant, Lunchroom Zoet en Zout, Il-gusto Ristorante, MoYi Cafetaria sushi & meer
en Restaurant Burgerlijk. Na de der-

de ronde wordt er van een heerlijke lunch genoten in de gelegenheid
waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt gespeeld tot ongeveer 16.15 uur waarna de prijsuitreiking en de afsluiting plaats zullen vinden in Chinees restaurant Lotus Corner.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is 50,- euro per
paar. Dat is inclusief lunch en een
kopje koffie. Er worden 28 spellen
top integraal gespeeld; de uitslag
wordt berekend door de computer.
Voor het winnende paar is behalve
de bekende Lions Wisselbeker een
superhoofdprijs beschikbaar.
De opbrengst van de dag is
voor Voedselbank De Ronde Venen (http://www.voedselbankderondevenen.nl/). Het aantal inschrijvingen is beperkt, snel aanmelden is dus aan te raden. Aanmelden kan per e-mail bij lionsbridgedrive@gmail.com.Nadere informatie
is verkrijgbaar bij de heer Willibrord
Blom – 06-51173731, whmblom@
gmail.com of bij de heer Henny van
Nieuwkerk – 06-54366528, hennyvnieuwkerk@gmail.com.

Met de touringcar naar de
Zevenheuvelenloop
Regio - Zondag 19 november is er
weer de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Aan dit evenement doen
18.000 lopers mee. Net als afgelopen jaren gaan we met de touringcar daar naar toe. Geen gedrang om
in de trein te komen, de bus staat
200 mtr. van start & finish. Je moet
wel zelf inschrijven alle informatie
kun je vinden op www.zevenheuvelenloop.nl
Let wel op je moet inschrijven voor

Laatste ladder bij
Bridgeclub De Legmeer

25 oktober erna is het niet meer mogelijk. Iedereen is welkom ook supporters. De opstapplaatsen voor de
touringcar zijn Alphen, Nieuwkoop ,
Uithoorn, Aalsmeer en Mijdrecht.
Voor 16,50 euro ben je uit en thuis
incl. gratis koffie/thee in de bus.
Als je het referentie nummer opgeeft krijg je 5 euro eigen vervoer
korting terug.
Wil je mee bel dan voor 1 november
06-14148253.

VOKU sponsor van
Zilveren Turfloop
Mijdrecht - Over vijf weken organiseert Atletiekvereniging de Veenlopers de Zilveren Turfloop. De verwachting is dat ruim 1500 deelnemers op 5 november a.s. staan te
dringen om van start te gaan op de
5 km, 10 km of de 16.1 km.
Zonder sponsors kan zo’n groot
evenement niet georganiseerd worden en de organisatie kan trots melden dat VOKU ook dit jaar weer één
van de hoofdsponsors is.
VOKU is een regionaal bedrijf uit
Mijdrecht dat gespecialiseerd is
in het plaatsen van kunststof WERU kozijnen, dakkapellen, serres
en tuinoverkappingen. Zij sponsoren de recreatie- en wedstrijdloop,
en de naam VOKU zal zichtbaar zijn
op de startnummers van de deelnemers. Daarnaast hebben zij er voor
gezorgd dat de goodie-bags voor de
kinderen die deelnemen aan de Rabo GeZZinsloop ook dit jaar weer
goed gevuld zijn.
Naast hoofdsponsor is VOKU ook
één van de bedrijven die deelneemt
aan de Businessloop. En niet zomaar een deelnemend bedrijf, afgelopen jaar hebben zij de wisselbeker

10 km gewonnen. Zij gaan ook dit
jaar natuurlijk weer meedingen naar
deze hoofdprijs. Ze zijn nog wel op
zoek naar een teamgenoot die binnen 40 min. de finish van de 10 km
weet te bereiken. Interesse? Stuur
uw gegevens door naar paulien@
voku.nl.
Wilt u met uw bedrijf meedoen aan
de Businessloop om de strijd aan te
gaan met andere bedrijven uit de
regio, kijk dan voor informatie op
www.zilverenturfloop.nl
Individueel inschrijven voor de 5, 10
en 16.1 km is mogelijk via www.inschrijven .nl
Sportieve kids kunnen meedoen aan de Rabo GeZZinsloop.
Dit is een korte loop van ongeveer 1 km door het verkeersveilige sportpark. Inschrijven is mogelijk via GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. De kinderen kunnen op
5 november hun startnummer ophalen in de sporthal. De start van
de GeZZinsloop is om 10.00 uur.
Meer informatie over de afstanden,
starttijden, GeZZinsloop, G-run en
Scholierenchallenge is te vinden op
www.zilverenturfloop.nl

Regio - Met deze laatste avond laddercompetitie was er nog eenmaal
de kans om te stunten ten opzichte van alle leden van de club. Cees
Bergkamp & Frans Kaandorp grepen deze kans en wonnen overtuigend met 65,52%, uitkomend in de
A- lijn waar ze ook in de parencompetitie spelen, al gebeurt dat met
voor beide andere partners. Stenny
& Herman Limburg hadden het wat
gemakkelijker omdat zij in de B- lijn
toch wat minder tegenstand te overwinnen hadden, althans in theorie.
Ze kweten zich voorbeeldig van deze taak en bezetten met 62,50% de
tweede sport. Tonny & Otto Steegstra profiteerden het meest van de
voor hen, door genoten vakantie, lage inschaling in de C- lijn en werden
met 59,72% derde. Voor Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt lag dit in
dezelfde lijn toch een ietsje anders
en hun 57,75% leverde dan ook een
meer dan keurige vierde plek op.
B-lijn
Janny Korver & Francis Terra brach-

ten het uitkomend in de B tot een
goede 54,98% als vijfde, terwijl Jan
de Jong & Theo Klijn, van A niveau,
dus wat meer tegenwind ondervonden en daardoor met 54,17% zesde werden. Anton Berkelaar & Wim
Röling zaten als zevende paar met
53,59% goed op hun plek en hetzelfde gold min of meer voor Marijke & Ger van Praag die op 53,47%
uitkwamen. Johan Le Febre & Wim
Slijkoord bleven met 53,01% als negende in de B toch iets onder hun
rating, maar Wim Harding & Debora van Zantwijk kwamen met hun
52,66% als tiende van de zes en
dertig paren daar juist ver boven
uit, petje af! Volgende keer start dus
de parencompetitie en is alles weer
een beetje anders. Nog niet lid, dan
heeft u nu de kans om aan te haken. Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.
nl, of telefoon 06-83371540. Bridgeclub De Legmeer speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn Industrieweg 20
te Uithoorn.

Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag 14
oktober organiseert de Biljartclub
“De Hoef” weer kaarten in dorpshuis de Springbok. Elke 2e zaterdag
van de maand bent u weer van harte welkom om gezellig een kaartje te
leggen. U betaald 3,- euro en krijgt
het 2e kopje koffie gratis. Aan het
einde van het seizoen worden van 5

avonden de punten bij elkaar geteld
voor de seizoensprijs.
De avonden van dit seizoen zijn nog:
14 oktober 2017, 11 november 2017,
9 december 2017, 13 januari 2018,
10 februari 2018, 10 maart 2018, 14
april 2018
Ze beginnen om 20.00 uur en de
zaal is open om 19.30 uur.

CSW in slotfase ten onder
Wilnis - CSW is er niet in geslaagd
om een goed resultaat te behalen in
de thuiswedstrijd tegen XerxesDZB.
Sterker nog, in de negentigste minuut maakte Xerxes de winnende
treffer en bleef de ploeg uit Wilnis
met lege handen achter. Het leek
voor CSW een droomstart te worden, want al na 30 seconden kreeg
Mike Cornelissen een unieke kans
om de score te openen. Hij werd op
maat bediend door zijn broer Dave
maar schoot vervolgens op de benen van de keeper. Na 8 minuten
spelen keek CSW plots tegen een
0-1 achterstand aan. Bij een terugspeelbal treuzelde doelman Santangelo veel te lang en schoot tegen
een tegenstander aan die de bal
voor zijn voeten kreeg en in het lege doel schoof. CSW ging verbeten
op jacht naar de gelijkmaker maar
miste wat precisie bij de laatste
bal. Toch kwam de ploeg halverwege de eerste helft op gelijke hoogte toen een uittrap van Santangelo
werd doorgekopt door Vincent van
Hellemondt. Justin Blok was goed
doorgelopen en via binnenkant
paal prikte hij de bal in het doel.
Nog geen 5 minuten later kwam
CSW zelfs op voorsprong. Een prima aangesneden vrije trap van Nick
van Asselen werd met het hoofd af-

gerond door van Hellemondt. CSW
was in deze fase de betere ploeg en
bijna werd de voorsprong nog groter maar de pegel van Oscar Leune
spatte uiteen op de lat.
Teruggedrongen
Na rust kwam CSW er nauwelijks
meer aan te pas. Het werd ver teruggedrongen op eigen helft en
kwam zelf nauwelijks meer aan
voetballen toe. De gelijkmaker leek
er te komen maar de scheidsrechter keurde de treffer af wegens een
duwfout. Enkele prima reddingen
van Santangelo voorkwamen ook
een goal van Xerxes. Na 65 minuten spelen kwam alsnog de verdiende gelijkmaker op het bord. Uit en
toegekende hoekschop werd de 2-2
binnengekopt. CSW kwam hierna
iets meer opzetten maar kwam niet
verder dan een paar hoekschoppen
die vervolgens niets opleverden. Xerxes bleef de aanval zoeken en rook
de overwinning. Vlak voor tijd kreeg
het een vrije trap rand zestien. Santangelo redde prima en tikte de bal
naar buiten maar vervolgens kreeg
de rechtsback van Xerxes de bal
en dribbelde naar binnen om daarna verwoestend uit te halen en zo
de doelman kansloos liet en de winnende 2-3 aantekende.

‘Bridge in de winter’ bij Colijn
Uithoorn - Aanstaande zondag
gaat de eerste van een reeks bridgemiddagen op zondag bij Partycentrum Colijn in Uithoorn van start.
Om 13.00 uur gaat de zaal open en
om 13.30 uur starten we met bridgen. Tijdens deze middagen zullen
de drankjes aan tafel worden geserveerd en er worden lekkere hapjes
worden uitgedeeld. Natuurlijk is er

een mooi flesje wijn voor de prijswinnaars. De indeling zal zoveel
mogelijk worden gedaan naar sterkte en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermelding van naam, voornaam en partner. De kosten bedragen 10,- euro
per paar.

Bedrijsbowlings Kampioen
beleeft moeilijke start
Mijdrecht - Ook dit bowlingseizoen
binden twaalf bedrijven uit de regio
de strijd met elkaar aan in de Bedrijvenleague. Het door de Bowling
Centrum Mijdrecht georganiseerde toernooi zorgt al vele jaren voor
een gezellig bowlingspektakel op de
donderdagavond. In elf speelrondes
knokken de twaalf teams voor de
overwinning. Het team van Adfiza is
een geduchte tegenstander en is er
al meer dan eens in geslaagd kampioen te worden. Dit illustere team
paart een fabuleuze techniek aan
zeer stabiele doeltreffendheid. Er
is niets mooier dan een bowlingbal die met een lichte kromming de
headpin net van opzij treft, zodat de
overige pins ook kansloos onderuit gaan. Meestal weten de spelers
van Adfiza de bowlingbal zo geruisloos over de baan te gooien, dat het

wel biljarten lijkt. Ook het aflopen
seizoen werd Adfiza de onbetwiste winnaar met maar liefst 34 punten. De nummers twee en drie volgden op een ruime achterstand met
26,5 en 26 punten. Adfiza heeft vanaf de start de koppositie ingenomen
en nooit meer afgestaan. Zo’n flitsende start zit er dit seizoen echter
niet in. Tijdens de eerste ronde ging
Adfiza met een pijnlijke 0-4 onderuit tegen het eerste team van Johnson Wax (de nummer vijf van vorig
seizoen).
Maar uit betrouwbare bron weten we dat de prijzenkast bij Adfiza
nog niet vol is. Dit jaar zal de regerend kampioen alles op alles zetten om er een spectaculaire inhaalrace van de maken. De tegenstander van komende donderdag is gewaarschuwd!

De Vinken E1 wederom
kampioen!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde de E1 van korfbalvereniging De Vinken de vijfde wedstrijd
in de najaarscompetitie uit bij ESDO
in Kockengen. Bij winst kon de E1
opnieuw kampioen worden, net als
in de voorjaarscompetitie. ESDO E1
kon bij winst nog op gelijke hoogte
komen met De Vinken E1, maar de
spelers Valentina van Eenennaam,
Lotte Kortz, Indy Spiering, Sem Berkelaar, Sam Hurkmans en Jeroen
de Rooij gingen er natuurlijk alles
aan doen om dat te voorkomen. De
thuiswedstrijd was met 13-0 gewonnen dus dat gaf vertrouwen.
Het was zaterdagochtend koud
en winderig en dat leek invloed te
hebben op de spelers van De Vinken. Het spel was slordig en een
klein misverstand aan de kant van
De Vinken leverde ESDO de openingstreffer op. Gelukkig had Valentina daarna twee trefzekere schoten

wat de stand op 1-2 bracht. Daarna
liep het aan beide kanten wat minder. Er werd door de spelers wel veel
geschoten maar alle schoten misten
de korf. Wellicht dat de harde wind
daar oorzaak van was. De stand
bleef in ieder geval tot de rust 1-2.
Na de limonade in de rust was het
spel ook in de tweede helft nogal
onrustig, maar het scoren ging beter. Sam scoorde met mooie schoten de 1-3 en 1-4. Even leek ESDO weer terug te komen toen ze de
2-4 scoorden, maar een paar snelle aanvallen van De Vinken resulteerden in doelpunten waarmee de
Jumboploeg afstand nam van ESDO. Scores van Jeroen, Sam en Valentina leverden een einduitslag op
van 2-8. Na afloop waren er bloemen voor de kampioenen! Coach
Jeroen Hurkmans en trainer Mark
de Rooij kunnen wederom trots zijn
op hun pupillen.
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Winst voor Hertha JO11-1
Vinkeveen - Het nog ongeslagen
Hertha JO11-1, ging afgelopen zaterdag naar Huizen voor de uitwedstrijd tegen het nog puntloze Zuidvogels JO11-2.Het werd in de miezerregen een eenzijdige wedstrijd
waarin de Hertha mannen lieten
vaak lieten zien wat ze voetballend
in hun mars hadden. Raslen Hedhili was met 3 goals de beste man aan
Hertha zijde. Vanaf het eerste begin werd er In hoog tempo gespeeld
en ging de bal van voet naar voet,
wat al snel resulteerde in een aantal
kansen. Na een combinatie tussen
de drie spitsen Kick, Mats ging Thiago goed door en scoorde in de 2e
minuut de 0-1. Hertha ging door en
al snel scoorde Kick de 0-2 na wederom een vloeiende aanval. Aanval na aanval ging richting het doel
van de arme keeper van Zuidvogels,

Hertha startte de eerste helft sterk
en controleerde de wedstrijd. Na
een goede onderschepping kan
Donny Nusse zijn broertje Mike
Nusse de diepte in sturen. Mike
houdt overzicht en legt af op Stefan die hem koeltjes binnen schuift,
waardoor de thuisploeg na 2 min
op 1-0 staat. Hertha voetbalt rustig
door, waarna in de 12 minuut Stefan
Voll richting het goal kan sprinten.
Ook hij houdt het overzicht en legt
de bal af op Mike die het beheerst
afmaakt. 2-0. Hierna doet Hertha
een stapje terug waardoor Zuidoost
meer in de wedstrijd komt. Na een
half uur spelen komt Ruben Versluis
op aan de rechterkant. De voorzet die volgt is te hard, maar Don-

Niet schoon toch fris

en het was aan de scherpte van de
Hertha spitsen te wijten dat de teller
niet heel snel opliep. Raslen maakt
na 12 minuten de 0-3 en al snel gevolgd door de 0-4. Na 22 minuten
was het Mats die uit een penalty,
vanwege een handsbal op de lijn,
de 0-5 ruststand op het bord bracht.
Tweede helft
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld te zien, Hertha dicteerde en
Zuidvogels liep er achteraan.
Hertha bleef echter erg slordig in
het afronden van de vele gecreeerde kansen, met uiteindelijk een
1-9 eindstand tot gevolg. Doelpunten makers in de tweede helft waren achtereenvolgens Thiago, Raslen, Kick en Mats. Al met al een
mooie overwinning waarin het veldspel als zeer grote winst voor de

Hertha fluitend naar de
overwinning
Vinkeveen - Deze week stond er
voor Hertha de thuiswedstrijd tegen
Zuidoost United op het programma.
Hertha is de competitie sterk gestart
met 2 overwinningen en hoopt deze lijn in deze wedstrijd door te trekken.

Atalante dames 2:

ny Nusse kan de bal binnen houden
en speelt op Mike Nusse. Mike legt
vervolgens de bal terug op Jur die
de bal heerlijk raakt en in de rechter kruising schiet. Hertha denkt na
de 3-0 er al te zijn en Zuidoost profiteert hiervan. Zuidoost gaat meer
vooruit voetballen en verdient in minuut 33 een vrije trap op 17 meter
van het doel van Hertha. De specialist van Zuidoost treedt aan en
schiet de bal binnen. Hierna heeft
Hertha het zwaar maar Bart de
groot en Martijn Zeldenrijk, het centrale duo, hebben het achterin onder controle en het lukt Hertha om
met 3-1 te gaan rusten.
Penalty
5 minuten na rust krijgt Hertha een
penalty. Marco Weinreich treedt
aan een schiet de bal goed in. 4-1.
Hertha zet het goede spel door. Sep
Rehbach weet in minuut 64 goed
te onderscheppen bij de linksback
en stuurt meteen Mike Nusse weg.
Mike maakt het goed af en noteert

Hertha mannen genoemd mag worden. Volgende week, komt ZuidOost
United naar Vinkeveen voor de volgende competitie wedstrijd. Aanvang van de wedstrijd is 10.15 uur.
zijn 2de van de wedstrijd. Hierna
gaat het hard. Hertha houdt de tegenstander goed onder druk en
Marco Weinreich kan in minuut 70
Mike Nusse vinden die de bal op 2
meter van de achterlijn krijgt en in
de verre hoek schiet. 6-1. Zuidoost
laat het gaan en biedt nog weinig
weerstand. Sep Rehbach speelt een
goede wedstrijd en stuurt de aanvallers meerdere malen weg. In minuut 73 en 77 kan hier van geprofiteerd worden. Eerst is het Stefan
Voll die goed afmaakt en in minuut
77 vindt Mike Nusse het net voor
de 4de x. 3 minuten later kan Mike
Nusse het volgende doelpunt voorbereiden. De bal gaat van de linkerkant van de 16 naar de andere kant
waar Stefan Voll vervolgens met
een mooie krul bal aan kan tekenen
voor zijn 3de van de wedstrijd.
Profiteren
Het staat inmiddels 9-1. Zuidoost
United lijkt het te hebben opgegeven en Hertha weet hier nog van te
profiteren. In minuut 82 komen de
dubbele cijfers op het bord, Mike
Nusse kan op aangeven van Marco Weinreich de 10-1 maken. In de
laatste 10 minuten lukt het Hertha
om nog 3x te scoren. In minuut 85

• Nieuwe Meerbode
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lante moeite om het niveau vast te
houden en de set simpel af te maken. Spaarnestad kreeg de kans om
weer lekker mee te doen. De eerder
opgebouwde voorsprong bleek ook
deze set een te grote horde voor
Spaarnestad om te nemen. Met 2518 ging de winst in de wedstijd naar
Atalante.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
stond de door GT.Bunck gesponsorde equipe in de eigen Boei tegenover Spaarnestad D8 uit Haarlem; op
papier de nummer 1 tegen de nummer 3. De wedstrijd was niet altijd
mooi om te zien, maar er werd hard
gewerkt en nog belangrijker: alle vijf
de punten bleven in Vinkeveen. De
eerste set werd in een andere opstelling dan normaal gestart. Vanwege het ontbreken van een aantal
speelsters op de training werd de
basisopstelling zo aangepast dat de
trainende dames geheel terecht de
voorkeur kregen. Andere poppetjes
op andere posities leidt altijd tot een
beetje onrust en dat was deze set
merkbaar. Waar Atalante normaal
uitblinkt in foutloos spelen, slopen
er nu toch wel erg veel foutjes in het
spel. Was het geen foute service dan
was het wel een foute pass, set-up
of aanval. Hier had Spaarnestad gelukkig ook last van en dus ging de
hele set de stand gelijk op. Aan het
einde van set 1 was er dan eindelijk
de verlossende serviceserie van de
thuisploeg, waarmee het gewenste gaatje geslagen werd. De voorsprong werd niet meer uit handen
gegeven en met 25-20 ging de eerste set naar Atalante.

Tweede set
De tweede set kwam iedereen weer
op de eigen positie terecht, maar dit
betekende wel weer grote wisselingen binnen de lijnen. Ook nu was
het in het begin van de set weer
even zoeken, maar de foutenlast
was vele malen lager. Er werd in deze set slechts één keer fout geserveerd en dat was dan ook meteen
het grote verschil met set 1. Nu was
er halverwege de set een grote serviceserie, waardoor Atalante wel op
een heel comfortabele voorsprong
kwam. Spaarnestad kwam dankzij
hun sterke middenas nog wel een
beetje terug in de set, maar vormde nimmer meer een gevaar voor de
thuisploeg (25-16).

komt Stefan Voll voor het goal op
aangeven van Mitchell de Ruiter,
die goed inviel. Stefan Voll maakt de
11-1. Sep, die sowieso al een goede wedstrijd speelde, mag aantekenen voor de 12-1. Hij ontvangt de
bal van Mike Nusse en schiet de bal
beheerst binnen. Het slot stuk komt
van Marco Weinreich. Stefan Voll
neemt de bal mee en houdt goed
het overzicht. Marco Weinreich zet
de 13-1 op het scorebord.

Bridgevereniging Mijdrecht

Hertha heeft nu 9 punten uit de eerste 3 wedstrijden. Er is een goede
seizoensstart gemaakt en Hertha kijkt nu al uit naar de volgende
wedstrijd. Volgende week staat er
de uitwedstrijd tegen RKVIC op het
programma.

Derde set
De derde set speelde Atalante voor
het eerst dit seizoen met libero. Ook
dit zorgde in het begin van de set
even voor wat instabiliteit, maar al
snel was duidelijk dat de keuze voor
een libero de juiste is. De pass lag
deze set een stuk netter en er werd
heel sterk verdedigd. De taken werden weer goed uitgevoerd. Wederom was het een servicereeks die
zorgde voor een dikke voorsprong,
maar ook weer in deze set had Ata-

Mijdrecht - De zesde speeldag 9
oktober leverde weer veel spanning
in de top van de klassementen op.
In de drie lijnen zijn de uitslagen als
volgt:
A-lijn: 1. Carla Euwe & karla Schmidt
61,67% 2. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 60,00% en 3. Hris van der Wilt &
Carla Steenhuis Geertsema 58,75%.
B-Lijn: 1. Petra Meijnders & Greet
Vermeij 58,33% 2. Corine Kooke &
Ria van Zuylen 54,51%, 3. Jacqueline Bots & Koos Wieling 53,47%. Clijn:1Barry Reeve & Elly Siep 62,08 %
2.Rene de jong & Tineke schreurs
60,00% 3. Ina & Bram van Rossum

Vierde set
De vierde set wilde Atalante een
showtje geven voor het massaal
toegestroomde publiek en dat deed
het dan ook. Het was lang niet altijd mooi, maar wel uitermate effectief. Zo was er vroeg in de set al
een gigantisch en onoverbrugbaar
gat geslagen met Spaarnestad. Helaas kon Atalante het goede spel
niet vasthouden en gaf het team de
gasten wederom een kans om terug
te komen in de set. Na een groot
aantal punten op rij van Spaarnestad wist Atalante uiteindelijk toch
het wedstrijdpunt te verzilveren en
zo de volle winst en vijf punten te
pakken (25-16). Door deze overwinning staat dames 2 op dit moment
los aan kop in de tweede klasse. Het
team wordt op één punt gevolg door
VCH D3, dat vorig seizoen ook een
serieuze titelkandidaat was.
Aanstaande donderdag, 12 oktober,
speelt de GT.Bunck-formatie om
21:30 uur in Naarden tegen Keizer
Otto-Trivolley D3. Dit team staat op
dit moment op de elfde plaats.

60,00%.
Het was weer een mooie bridgeavond. Met nog een ronde te spelen zijn de leiders: In de A-lijn leiden
nog steeds Daniel Aartse Tuijn/Theo
de Cocq van Delwijne, in de B-Lijn
geldt hetzelfde voor Ria van Bergen
/Jose Lepelaar en in de C-lijnhouden Jopie de Jong/Lenie Koevermans de positie vast. Er volgt nog
een ronde en dan zijn de herfstkampioenen bekend en ook de promotie- en degradatiekandidaten.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.
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