A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698

EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN

KORT NIEUWS:

2

Verenigingen en gemeente
trekken samen op bij aanpak
rubberkorrels in kunstgrasvelden

Algehele
politiecontrole
De Ronde Venen - Afgelopen
donderdag heeft de politie een
algemene controle gehouden
her en der in de gemeente De
ronde Venen. De controle starte donderdagmiddag rond de
klok van twee uur op de carpoolplaats aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. Verschillende bestuurders werden staande gehouden vanwege het niet dragen van een gordel, handsfree bellen, enz. Ook
scooterbestuurders
werden
gecontroleerd op de benodige
papieren en de eventuele snelheid van hun voertuig. Diverse
scooters konden harder dan de
toegestane snelheid en hebben de zogehete WOK-status
gekregen. Dat betekend dat ze
moeten wachten op een keuring, waarbij de scooter weer
aan alle eisen moet voldoen.
Tegen de avonds is de controle ingezet nabij de Dukaton en
Molenland in Mijdrecht. Automobilisten werden gecontroleerd op alcoholgebruik. Ook
werd in verband met de velen inbraken die er momenteel plaatsvinden in deze wijken, de zogeheten 100% controle toegepast. Automobilisten
die niets in deze wijken te zoeken hadden werden extra onderzocht, maar er werden geen
verontrustende dingen waargenomen. De meest opvallendste staandehouding was een
scooterbestuurder. Zijn scooter
kon harder dan 100 km/u. De
scooter is in beslag genomen
voor technisch onderzoek. Deze bestuurder kan een een pittige bon verwachten.
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Startsein voor verbouwing
winkelcentrum De Lindeboom
Mijdrecht - Vrijdagmiddag werd
het officiële startsein gegeven van
de complete renovatie van winkelcentrum De Lindeboom. Overigens
is de verbouwing vanaf de Dorpsstraat al in volle gang. Een aantal
winkeliers is al naar een tijdelijke
en in een enkel geval ook naar een
permanente locatie verhuisd, zoals
de talrijke bezoekers van De Lindeboom ongetwijfeld al hebben opgemerkt. Het startsein is echter meteen de aanzet voor een consumentenactie. Beide activiteiten werd in
de vorm van een openingshandeling benut. Dat was het onthullen
van een groot spandoek aan de zijkant van het winkelcentrum naast

de ingang aan het Haitsmaplein.
Met als slogan ‘Samen bouwen we
aan de toekomst’ staan daar enkele ondernemers uit het winkelcentrum op afgebeeld met daarnaast
een opsomming van lopende consumentenacties. De handeling werd
verricht door Neelie Groenendijk
van boekhandel Mondria die de ondernemers vertegenwoordigde, samen met presentatrice Maureen
van Haaren. Een en ander onder het
toeziend oog van een flink aantal
belangstellende bezoekers en genodigden bij deze officiële aftrap.
Maureen had namens Projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed, eigenaar van het winkelcentrum en Bé-

bouw Midreth die de verbouwing
uitvoert, de regie voor deze middag
in handen bij zowel de openingshandeling als de verdere promotie van het winkelcentrum. Voordat
de openingshandeling werd verricht
waren er binnen in de passage van
het winkelcentrum in een ‘besloten
gedeelte’ enkele korte toespraken.
Die vonden plaats in een feestelijke sfeer omdat iedereen blij is dat
de verbouwing van het winkelcentrum eindelijk is begonnen. Een en
ander werd muzikaal opgeluisterd
door het zangduo William Smulders
en Lieke Grey.

Regio - De Ronde Venen gaat samen met verenigingen in kaart
brengen wat de mogelijkheden zijn
om de kunstgrasvelden met rubberen korrels van ander materiaal
te voorzien. De gemeente wil deze
informatie gereed hebben als het
RIVM eind dit jaar met de resultaten
komt van het onderzoek naar de risico’s van sporten op kunstgras met
rubberen korrels. Met die informatie
in de hand kan snel worden gehandeld als daar aanleiding toe is.
De gemeente heeft met de voetbalverenigingen dinsdag 11 oktober
afgesproken de beleidslijn te volgen die is ingezet door het ministerie, de KNVB en de vereniging Sport
en Gemeente (VSG). De beleidslijn
houdt in dat het RIVM de komende maanden nader onderzoek doet
naar de risico’s van sporten op velden met rubberkorrels. Het resultaat daarvan wordt eind dit jaar verwacht. RIVM, KNVB en VSG staan
op het standpunt dat sporten op
met rubber ingestrooid kunstgras
gewoon mogelijk is. Aanleiding voor
het onderzoek is een uitzending
van het tv-programma Zembla vorige week woensdag. In de uitzending werd aandacht besteed aan de
gezondheidsrisico’s van het spelen

op kunstgras met daarin rubberkorrels. Een bepaalde stof in de korrels
is mogelijk kankerverwekkend.
Gemeente en voetbalverenigingen
zijn dinsdagavond 11 oktober bij elkaar gekomen met als doel de problematiek van de rubberkorrels in
kunstgrasvelden te bespreken. De
verenigingen en de gemeente zijn
zich ervan bewust dat er naar aanleiding van de Zembla-uitzending
veel onrust is. Ze zijn van mening
dat dit onderwerp vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid een zorgvuldige aanpak vereist. Handelen
vanuit emotie is ongewenst, is tijdens de bijeenkomst vastgesteld.
Wethouder Alberta Schuurs (Sport,
VVD): ,,We hebben met de verenigingen afgesproken de komende
tijd gezamenlijk op te trekken. We
volgen de beleidslijn die is ingezet
door de minister van VWS, de KNVB
en de VSG. Dit betekent dat we de
resultaten van het onderzoek dat
het RIVM nu uitvoert afwachten. De
resultaten hiervan zijn eind dit jaar
bekend. In de tussentijd brengen we
de situatie en een eventuele aanpak
in De Ronde Venen in kaart zodat
we zo snel mogelijk kunnen handelen als het onderzoeksresultaat daar
aanleiding toe geeft.’’

Vervolg elder in deze krant.

Bingo bij KDO
Regio - A.s. vrijdag 21 Oktober
is er weer een bingo in de kantine van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel wederom voor
veel en mooie prijzen aanvang
20.00 uur u bent van harte welkom.

Zeilschool Vinkeveen wint
zilver op NK

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Op 27 oktober is het informatiecentrum De Uitvlucht weer open

Twee varianten voor het
centrum Vinkeveen
UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

ADVERTEREN?

De Ronde Venen - De gemeente
en ontwikkelaar Timpaan hebben in
overleg met grondeigenaren de afgelopen tijd verschillende varianten
voor het centrum van Vinkeveen onderzocht, uitgewerkt en doorgerekend. Er liggen nu twee hoofdvarianten. Op donderdag 27 oktober
van 17.00 uur tot 19.30 uur kunt u de
plannen bekijken en ook uw (schriftelijke) reactie geven. Het informatiecentrum De Uitvlucht aan de Herenweg 186 in Vinkeveen (gebouw
De Adelaar) is dan weer geopend. In
opdracht van de raad is de dorps-

visie Centrum Vinkeveen uitgewerkt
in concrete plannen. De twee hoofdvarianten zijn beide uitwerkingen
van de dorpsvisie. Die visie wil de
relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief
centrum, betere bereikbaarheid van
de plassen, wonen aan het water en
door beter gebruik te maken van de
dijksterreinen. Het voornaamste verschil tussen de twee hoofdvarianten
is de aansluiting van Vinkeveen op
de N201. Bij de eerste variant blijft
de huidige aansluiting bestaan en
wordt iets aangepast. De doorrijd-

Vinkeveen - Afgelopen weekend
behaalden de instructeurs van Zeilschool de Vinkeveense Plassen de
2e plaats, bij de Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen. De
overwinning ging naar Ulepanne, uit
Balk (Friesland). Tijdens dit 2-daags
evenement, dat voor de 23e werd
gehouden, strijden zeilscholen vanuit het hele land om de felbegeerde titel. Het kampioenschap vond
plaats op de Langweerder Wielen in

het friese Langweer, waarbij iedere
zeilschool uitkwam met vier Valken,
die elk bemand werden door drie instructeurs. Zeilschool eigenaar Koen
Bolt geeft aan trots te zijn op deze
mooie prestatie. “Natuurlijk zijn wij
ontzettend blij met het enorme team
van enthousiaste instructeurs die,
o.a. tijdens de zomer en herfst, leuke
en leerzame zeilweken organiseren.
Dit resultaat laat zien dat zij naast
goed, ook snel kunnen zeilen”.

hoogte van het viaduct wordt verhoogd en de opritten naar de N201
worden verlengd. Bij de tweede variant komt er een nieuwe aansluiting ter hoogte van de ringvaart. De
huidige ongelijkvloerse kruising verdwijnt in dat geval. De raad behandelt naar verwachting de plannen
voor het centrum van Vinkeveen op
15 december. En behandeling in de
commissie Ruimtelijke Zaken staat
voorlopig op 6 december gepland.
De stukken bestaan uit tekeningen,
onderzoeken, onderbouwingen en
verzamelde reacties.
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Geen krant?

0297-581698

OBS De Eendracht wint
de prijs van Cinekid
mediafestival!
Mijdrecht - Cinekid festival bestaat
deze maand 30 jaar en viert dit met tal
van evenementen in de herfstvakantie. Groep 8 van OBS De Eendracht
won de eerste plek bij een prijsvraag
om een creatief filmpje in te sturen en
werd met de hele klas uitgenodigd
om op vrijdag 14 oktober een boeien-

de les bij te wonen, waar zij tal van
opdrachten mochten uitvoeren op
het gebied van de media. Misschien
een super idee om te bezoeken in de
herfstvakantie, want de leerlingen van
groep 8 van de Eendracht hadden het
reuze naar hun zin en gaan ‘zeker weten’ nog een dagje terug!
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Het Cursusproject
De Ronde Venen

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

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

COLOFON

Oliebollenverkoop

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 15.800
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Vinkeveen - Op zaterdag 22 oktober verkoopt de ZWO groep van
De Morgenster oliebollen op het
parkeerterrein van Winkelcentrum
Zuiderwaard. De opbrengst is bestemd voor bestrijding van de hongersnood in Afrika. Er is daar grote
droogte en miljoenen kinderen zijn
daardoor ondervoed geraakt. Er zal
hulp gegeven worden aan de meest
kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. Het bakken van de
oliebollen wordt gedaan door mensen van de kerk en de kosten worden volledig betaald uit de decemberactie. De opbrengst is dus 100 %
voor het goede doel. De oliebollen
kosten 75 cent per stuk. De verkoop
begint om 8.30 uur en gaat door tot
in de middag. Giften zijn uiteraard
ook welkom.

Geen krant?

0297-581698

Boekenmarkt in Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 29 oktober wordt er in de R.K. Kerk aan de
Kerklaan in Vinkeveen de, bijna traditionele, boekenmarkt gehouden.
Er zijn het afgelopen jaar weer vele boeken ingeleverd zowel in bijna
nieuwe staat alsmede ook de oudjes
die al tientallen jaren leesgenot erop
hebben zitten en vooral de verzamelaars aan zullen spreken. Behalve de
Engelstalige literatuur zijn er ook di-

verse dozen met kinderboeken voor
alle leeftijden uitgestald. Deze markt
trekt ieder jaar vele toeschouwers
die gezellig rondneuzen in de overzichtelijk uitgestalde boeken. Ook
is er een plek in de kerk gecreëerd
waar je even tot rust kan komen en
tevens ook iets kan gebruiken. De
markt is van 10.00 tot 15.00 uur. De
opbrengst komt ten goede van het
onderhoud van de kerk.

‘Voorleesoma’ leest
peuters Ministek voor
De Ronde Venen - Het thema van
de afgelopen Kinderboekenweek
was: “Jong en oud”. De kinderen van
peuterspeelzaal Ministek in Abcoude zijn daarom twee weken bezig
geweest met het onderwerp “Opa
en Oma”. Wie zijn opa en oma eigenlijk? Foto’s van opa’s en oma’s
die de peuters mee hadden genomen werden opgehangen; de kin-

De Ronde Venen - Het Cursusproject De Ronde Venen heeft de volgende cursussen.
Cursus 32, Kussenhoes vilten
(1 woensdag, 26 oktober van 19:3021:30). Met wol, water en zeep gaan
we een kussenhoes vilten. Keuze uit
diverse kleuren schapenwol. U kunt
naar eigen inzicht de kleuren combineren of juist een effen hoes maken.
Cursus 38, Enneagram
(5 dinsdagen, 8-15-22-29 nov, 6 dec
van 19.30-21.30 uur). Iedereen heeft
sterke kanten, net zoals iedereen
ook zwakke kanten heeft. Toch zijn
de meeste mensen zich meer bewust van hun zwakte en minder van
hun kracht. Dat komt omdat we niet
vaak vanuit onze kracht opereren.
Door opvoeding, vrienden en collega’s ontwikkelen we ons psychologische zelf. Het enneagram is een
sterk model dat al eeuwen oud is.
In de enneagram lessen gaan we op
zoek naar ons enneatype en leer je,
aan de hand van kennis over de negen types, hoe je beter met jezelf en
anderen om kan gaan.
Cursus 40, Schilderen met powertex
(1 dinsdag, 8 november van 19.00–

21.30 uur). Mixed media op doek al
dan niet gecombineerd met items
van leuke momenten, herinneringen
aan een geliefd persoon, een huisdier of gewoon datgene wat je op
dat moment mooi vindt verwerken
we in een schilderijtje voor jezelf
of als cadeau. We verwerken allerlei materialen op het doek denk aan
teksten, stof, touw, schelpen, ribbelkarton etc. Je kunt natuurlijk zelf
ook materialen meenemen om te
verwerken bijv. entreetickets, (deel
van)geboorte,- bedank,- of huwelijks kaart, souvenirs, dingen die
je aan iemand doen denken, fototjes of tekstjes, denk aan foto’s van
(klein)kinderen, huisdieren, dierbaren, vakantiemomenten, foto’s van
vroeger etc. Er wordt gewerkt met
powertex, dit is een verf met een
verharder erin en powertex producten op een schildersdoek van 30x30
cm. Deze workshop is geschikt voor
beginners en gevorderden. Tegen
een meerprijs van 10 euro kun je op
een doek van 40x40 cm werken.
Alle informatie over de cursussen
en inschrijven vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

deren vertelden daar leuke, lieve
en vrolijke verhalen bij! Op woensdag kwam een oma het boek voorlezen van “De grote trui van Kleine
Beer”. De peuters hingen aan haar
lippen, zo mooi vonden zij het! Het
waren een paar hele leuke weken,
we kijken al weer uit naar het thema van de volgende Kinderboekenweek van 2017!

Tentoonstelling van kleindiervereniging ‘Onze Langoren’

Digitaal uitje voor de
Jozefschool
Vinkeveen - Donderdag 13 oktober werd Medialab 2016 geopend.
Groep 8 van de Sint Jozefschool was
er op deze eerste dag al bij. Met een
prachtig nieuwe bus werden eerst
nog kinderen van basisschool De
Schakel opgehaald. Daarna begon een gezellige reis naar Amsterdam, naar de Westergasfabriek.
Eenmaal aangekomen in het MediaLab keken de kinderen hun ogen
uit... Games, virtual reality brillen,
3D werelden... het zag er allemaal
even prachtig en uitdagend uit. Alles werd uitgeprobeerd en uitgetest.
Aan het eind van de middag volgden de kinderen van de Sint Jozefschool een Masterclasses Film-acteren, gegeven door een echte regisseur en een actrice die helaas alleen bij een aantal meisjes bekend
was. Na het doorlezen van alle teksten werd het script uitgespeeld en
leerden de kinderen hoe ze snel een

De Ronde Venen - Op vrijdag 21
en zaterdag 22 oktober a.s. houdt
kleindiervereniging “Onze Langoren” weer voor de 81ste keer
haar jaarlijkse tentoonstelling. Er
zullen weer verschillende soorten dieren geshowd worden door
leden uit de wijde omtrek. Deze
tentoonstelling wordt gehouden
op een nieuwe locatie. Ze zijn nu
te gast bij Fam. De Graaff, Oosterlandweg 3a in Mijdrecht. Tentoongesteld zullen worden konijnen, grote- en dwerghoenders, sier- en watervogels. De leden, waaronder ook jeugdleden,
brengen veel dieren van verschillende rassen en kleurslagen. Op
vrijdag zullen er 4 nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn alle dieren te keuren op
hun specifieke eigenschappen.
Dit zijn voor de konijnen: Hr. G,
Grooten, Mevr. E. Oostindiën en
de Hr. A. Hertogh. De hoenders
en de sier- en watervogels door
Mevr. Maas-Sep. In de loop van
de middag zullen de keurmees-

ters de prijswinnaars aanwijzen.
Voor de liefhebber van kleindieren is een bezoek aan deze tentoonstelling dus zeker de moeite waard. Als u interesse heeft
voor bepaalde rassen of erover
denkt b.v. een konijn of cavia aan
te schaffen dan lopen er mensen
rond die u antwoordt kunnen geven op uw vragen. Ook nu is er
weer voor de kinderen een knuffelhoekje ingericht waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en knuffelen en deze dieren
zijn ook te koop. En de enveloppenstand met leuke prijzen is ook
weer aanwezig. En zoals hierboven al eerder staat aangegeven
zitten ze op een nieuwe locatie!!!
Laat u verrassen door de nieuwe
sfeer en kom even kijken. De toegang is natuurlijk zoals altijd gratis!!
De tentoonstelling is geopend op
vrijdag 21 oktober van 15.00 tot
22.00 uur en op zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

decor moesten draaien. Het enige
minpuntje van deze leuke en leerzame middag was dat het veel te snel
weer tijd was om naar huis te gaan!

Gastzangers gezocht voor meezingkerstconcert Amicitia
Regio - Zin om mee te zingen? Dat
kan en wel op zaterdag 17 december a.s. Na het succes van de concertjes van 2006 en 2012, organiseert oratoriumvereniging Amicitia Uithoorn opnieuw een “Meezing
Kerstconcert”. Onder leiding van dirigent Toon de Graaf en repetitor
Eric Jan Joosse wordt een leuk, niet
te moeilijk kerstprogramma ingestudeerd, waarbij Christmas Carols
niet zullen ontbreken. U repeteert 3
x met het koor op maandagavond

28 november en 5 en 12 december
in de aula van de R.K. Scholengemeenschap “Thamen”, Den Uyllaan
4 te Uithoorn (bij het busstation)
van 20.00 tot 22.15 uur. Voorafgaande aan het concert op 17 december,
aanvang 20.00 uur vindt om 18.00
uur de generale repetitie plaats,
beide in kerkgebouw De Schutse bij
winkelcentrum Zijdelwaard. Voor dit
evenement kunt U zich aanmelden
door het storten van 20,00 op rekening nr. NL13 ABNA 0483 0153 18

t.n.v. Penningmeester COV Amicitia Uithoorn onder vermelding van
“Meezingconcert 2016”. Bladmuziek is bij de prijs inbegrepen. Verder verzoeken wij U deze aanmelding te bevestigen bij het secretariaat (zie onder). In verband met het
regelen van muziek zo spoedig mogelijk aanmelden, uiterlijk 14 november a.s. Voor opgave en informatie: Secretariaat: Greet Bijlsma,
tel. 0297–567257, e-mail: gbijlsma@
hotmail.com

Kinderboekenweek op de
Kon. Julianaschool
Wilnis - Vorige week, bij de start
van de Kinderboekenweek, was er
tot verbazing van de leerlingen van
de Kon. Julianaschool geen juf of
meester meer te vinden op school.
De leerkrachten begonnen de Kinderboekenweek verkleed als opa of
oma en vertelden interessante verhalen van vroeger. De Kon. Julianaschool werkte deze week met het
thema van de Christelijke Kinderboekenmaand: “Vertel nog eens”.
Dit thema sluit aan bij het thema
van de algemene Kinderboeken-

week over opa’s en oma’s. De hele week zijn er activiteiten georganiseerd die te maken hadden met
‘verhalen’ en met ‘vroeger’. Als afsluiting mochten afgelopen donderdagmiddag alle opa’s en oma’s
in de klassen komen. Zij bewonderden het werk van de kinderen en
hadden ook allemaal een leuk spel
meegenomen. Zo eindigde de Kinderboekenweek met de ouderwetse
gezelligheid van samen een spelletje doen, waarbij jong en oud zich
bijzonder hebben vermaakt.

04 Nieuwe Meerbode

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

• 19 oktober 2016

Startsein voor verbouwing
winkelcentrum De Lindeboom
Vervolg van de voorpagina.
Wethouder Anco Goldhoorn (Economie & Bedrijvigheid) sprak zich
verheugend uit over het ‘moment
suprême’ dat er nu eindelijk ‘action’ is… “Door een goede samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente hebben we
met elkaar gezorgd dat dit winkelcentrum weer volop in de belangstelling staat en dat het levensvatbaar is. De nieuwe eigenaar, Hoorne
Vastgoed, zag dit ook en besloot het
te gaan verbouwen. Dat moment is
nu aangebroken en ik ben daar heel
blij om. Niet alleen voor Mijdrecht,
maar voor de hele omgeving krijgen
wij mede daardoor een zeer aantrekkelijk koopcentrum. Dat is een
waardering voor alle ondernemers
die hier actief zijn. Zij zien toekomst.”
Aldus Goldhoorn die bovendien verheugd was dat een lokaal bouwbedrijf de opdracht heeft gekregen het
winkelcentrum te gaan renoveren.
De lokale bouwer, Bébouw Midreth,
verwoordde bij monde van directeur

Ralf Dressel dat hij best trots is dat
zijn bedrijf de opdracht mag uitvoeren. “Als inwoner van De Ronde Venen ben ik ook blij dat het winkelcentrum deze start krijgt. Daarbij
wll ik Hoorne een compliment geven dat zij het lef hebben deze plek
aan te pakken. Want heel veel partijen zijn er lang over bezig geweest
en er is veel over gesproken. Nu gebeurt er eindelijk wat.
Ik vind het symboliek dat we hier
staan met elkaar op een markante
plaats van de voormalige koekjesfabriek. We gaan kijken of we misschien toch een stukje geschiedenis kunnen bewaren tijdens de verbouwing.
Tijdens de verbouwing willen we samen met Hoorne een goede communicatie onderhouden met de
winkeliers en de omgeving. De
bouwwerkzaamheden vinden plaats
terwijl ook de winkeliers bereikbaar
moeten zijn voor hun klanten. Dat is
best een uitdaging, niet in de laatste
plaats omdat door de Dorpsstraat
ook bouwverkeer rijdt. Dat veroor-

zaakt onvermijdelijk enige overlast
al hoewel wij zullen proberen dat
zoveel mogelijk te beperken.”
Vitaal winkelcentrum
Tot slot kreeg de directeur Hoorne Vastgoed, Jan Heeremans, het
woord. Samen met de gemeenten
en ondernemers gaan we voor een
vitaal winkelcentrum dat inspeelt op
het veranderende koopgedrag van
de consument en de vergrijzing die
ook in De Ronde Venen zichtbaar is.
Een winkelcentrum waarin ondernemers goed kunnen ondernemen
en de consumenten met plezier komen winkelen.
Dat kunnen we niet alleen en daarbij hebben wij de ondernemers en
de gemeente heel hard bij nodig.
Want verbouwen en dóórwinkelen
is afzien. Maar als dit achter de rug
is staat er weer een vitale De Lindeboom, waar het goed zakendoen is
en prettig winkelen, ” zo liet Heeremans onder meer in zijn korte toespraak weten die al doende de gemeente, de winkeliers en de kerk-

gemeente (Janskerk) bedankte voor
hun constructieve medewerking bij
de herontwikkeling van het winkelcentrum. Hij zei ook alle vertrouwen
te hebben in Bébouw Midreth en
wenste de bouwer alle succes met
de komende periode van de meer
dan een jaar durende verbouwing.
De oplevering van de geheel gerenoveerde De Lindeboom met de
aangepast openbare ruimte is voorzien in begin 2018. De renovatie zal
in fasen verlopen. Het belangrijkste deel daarbij zal zijn de uitbreiding van de bovenverdieping waar
over ruim een jaar de Action zich zal
vestigen. Voorts het ‘afkorten’ van
het pand op de plaats waar nu FDC
Mijdrecht zit. Daar komt een doorsteek naar de Janskerk en het kerkplein wat een mooi gezicht vanaf
het Haitsmaplein oplevert. De Boni krijgt een forse uitbreiding naar
achteren richting het kerkplein en
slokt het stukje waar nu de telefoonwinkel Optie 1 zit ook op. Die
verkast dan weer naar een andere vaste stek. Bakker Jan Westerbos verhuist met zijn winkel naar de
overkant waar vroeger Smit Schoenen was gevestigd. Daar komt ook
een ‘open bakkerij’ in. Volgens Jan
gaat dat al in januari komend jaar
gebeuren. Waar nodig en nuttig
houden wij u op de hoogte van alle
veranderingen.

Lindberg in de schijnwerpers bij
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn
Regio - Meer dan 25 jaar vakmanschap, goede service en uitmuntende oogzorg maken Sijbrants & van
Olst Optiek tot een begrip in de regio. Voor brillen, zonnebrillen, sportbrillen, dag- en nachtlenzen en ooglaseren vinden zowel kinderen als
volwassenen hun weg naar de twee
optiekzaken in Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. Bijzonder is de
grote collectie designbrillen van topmerken als Lindberg, Theo, Alain
Mikli en Anne & Valentin.
Elegant Scandinavisch design
Muus Sijbrants en Coen van Olst
delen graag hun enthousiasme over
het Deense merk Lindberg met iedereen die houdt van modieuze en
exclusieve brillen. Lindberg combineert elegant Scandinavisch design met hoogwaardige techniek.
De brillen worden met de hand gemaakt van exclusieve materialen als

titanium, acetaat, goud, platina, diamant en hoorn. Ieder montuur wordt
apart genummerd. Door de goede
pasvormen en de vederlichte monturen dragen de brillen zeer comfortabel. U kunt het zelf komen ervaren
op de speciale Lindbergdagen in het
filiaal in Uithoorn, op vrijdag 21 oktober (13.00 – 20.00 uur) en op zaterdag 22 oktober (9.30 – 17.00 uur).
Niet alleen kunt u kennismaken met
de gehele collectie van Lindberg, u
kunt u ook laten inspireren door de
herfst- en wintertrends Bovendien,
als u in de periode van 21 oktober
t/m 5 november een Lindbergmontuur met HOYA-glazen aanschaft,
dan profiteert u van spectaculaire
kortingen, oplopend tot wel 200 euro. Redenen genoeg om op 21 of 22
oktober even binnen te lopen bij Sijbrants & van Olst in Uithoorn!. Sijbrants & van Olst Optiek, Dorpsstraat 32, Uithoorn.

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.

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.

Notenoogst
Dit jaar geven onze notenbomen massa´s noten. Nog nooit
hebben we zoveel oogst gehad als dit jaar. En wij niet alleen: op verschillende plaatsen
langs de weg zijn noten te koop.
Dus sla uw slag! Want noten zijn
enorm gezond en je kunt er heel
veel mee doen. Het was vijfendertig jaar geleden al mijn wens
om later een notenboom in mijn
tuin te hebben. Ik liep toen stage bij de landinrichting Driebruggen en iemand van Staatsbosbeheer gaf mij een overzicht van
geschikte rassen. En als je rondbazuint dat je graag een notenboom wilt hebben en je hebt uiteindelijk een grote tuin, dan heb
je het voor je het weet aan paar
bomen. En die beginnen nu aardig groot te worden. Nu ligt onze tuin op veengrond en die bodem is eigenlijk niet zo geschikt.
Daar komt ook nog eens bij dat
notenbomen graag diep wortelen
en dat lukt niet als het grondwater hoog staat. Vorig jaar zomer
was er al één half omgewaaid,
maar met sjorbanden is die weer
overeind getrokken. We hebben
er toen wat takken afgehaald en
van de onrijpe noten heb ik een
walnotenlikeur gemaakt. Heerlijk!
Notenbomen zijn, net zoals veel
andere eetbare plant- en diersoorten, door de Romeinen naar
deze streken meegenomen. Het
gaat hierbij om de walnoot, ook
wel okkernoot genoemd. De Latijnse naam, Juglans regia, geeft
het heilige verband aan tussen
deze boom en de Romeinse oppergod. Het betekent namelijk
letterlijk: de koninklijke eikel van
Jupiter. Niet zo verwonderlijk dat

er veel (antieke) mythen over notenbomen zijn. En waarom noten gezien worden als vruchtbaarheidssymbool is ook wel duidelijk, denk ik. Niet alleen bij de
Romeinen was de notenboom
aan een god gewijd. Bij bepaalde feestdagen in onze streken,
zoals Sint-Maarten, Sinterklaas
en Kerst, was het gebruikelijk om
noten te schenken, als overblijfsel
van het offerfeest ter ere van de
Germaanse god Donar. Het blad,
en ook de onrijpe bolsters, hebben een kenmerkende geur. Vliegen houden daar niet zo van, dus
de bomen werden vroeger vaak
bij boerderijen aangeplant om
vliegen te verjagen. Verder scheiden notenbomen stoffen af waardoor andere fruitbomen in hun
buurt, maar ook hun eigen nakomelingen, minder goed groeien.
Dus voor de boom is te hopen dat
gaaien de noten ver van de boom
verstoppen. En nu maar weer noten rapen. En maakt u zich geen
zorgen: voor de dieren laat ik er
nog genoeg liggen!
Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

Waar komt de Vrije
School Het Groene Hart?

Opa’s en Oma’s welkom
op de Hoflandschool
Mijdrecht - In het thema van de
Kinderboekenweek “Voor altijd
jong” hebben de opa’s en de oma’s
van de kinderen een grote rol gespeeld. In alle groepen is er voorgelezen door de opa’s en oma’s
en de kinderen hebben bordspellen gedaan met behulp van opa’s en
oma’s. De school heeft volgehangen met foto’s van opa’s, oma’s met
hun kleinkinderen. Om alle opa’s
en oma’s te bedanken hebben we
hen uitgenodigd voor de voorstelling op donderdagmiddag. De tribune zat overvol. Alle kinderen van alle klassen traden op met een liedje, een versje of een rap. Na afloop
was boekhandel Mondria bij ons op
school. Veel kinderen gingen met
een nieuw boek weer naar huis.

Sterren van de Driehuis Sterrenschool sluiten project af
Wilnis - De Driehuisschool is in augustus van dit schooljaar gestart
volgens het concept Sterrenschool.
Dit houdt in dat de kinderen op verschillende momenten de dag kunnen beginnen en eindigen. Tegelijkertijd zijn de groepen 4 t/m 8 gestart met een nieuwe lesmethode:
Alles-in-1. De kinderen werken nu
projectmatig waarbij alle vakken
aan de orde komen. Het eerste project ging over Amerika, Australië en
Antarctica en de Oceanen. De groepen 1 t/m 3 sluiten aan bij het project waar dat mogelijk is.
Toevallig viel de afsluiting van dit
project samen met de Kinderboe-

kenweek. Dit hebben wij met elkaar op het schoolplein op feestelijke wijze gevierd. De leerkrachten
hebben een fantastische act opgevoerd voor een enthousiast publiek.
Tot slot zongen we het lied “Voor altijd jong”. De ouders konden tijdens
een inloopuur de creatieve resultaten behorende bij het project bewonderen in de klassen. De kinderen werden door onze Ouderraad
verwend met een typisch Amerikaanse lekkernij: popcorn.
Het team kan voldaan terugblikken op een geslaagd project. Na de
herfstvakantie starten we met het
project Voeding.

Mijdrecht - “Waar komt de nieuwe
school?” was één van de vragen die
gesteld werden op de tweede informatie- , over het initiatief voor Het
Groene Hart, een basisschool voor
vrijeschoolonderwijs in de omgeving Wilnis/ Mijdrecht/ Uithoorn.
Het was een zeer geslaagde avond.
De opkomst was hoog. Naast aandacht voor het initiatief was er veel
informatie over de toegevoegde
waarde van vrijeschoolonderwijs en
werd extra ingegaan op de kleuterfase. Vragen en antwoorden vanuit de zaal vulden de sprekers mooi
aan. Er was interactie en een positieve sfeer. Voor het publiek werd
duidelijk dat vrijeschoolonderwijs
hoogwaardig en gestructureerd onderwijs biedt (de doorstroom naar
VO is bovengemiddeld), met daarnaast veel aandacht voor de sociale en creatieve ontwikkeling van het
kind. Na afloop werd er na-geborreld en konden klaslokalen worden
bekeken, zo kregen geïnteresseerden echt een inkijkje in een vrijeschool.
Het publiek was gemêleerd: veel
jonge ouders, maar ook mensen die
zich aanmeldden om mee te werken aan het initiatief en maar liefst
vijf leerkrachten die een opleiding
of bijscholing (willen gaan) doen
om op een vrijeschool les te kunnen gaan geven. Het is zichtbaar
dat dit initiatief steeds breder gedragen wordt.

Locatie
“De locatie van de nieuwe school,
daar willen we ons natuurlijk graag
mee bezig gaan houden” aldus
Margreet Weenink, initiatiefneemster van de school en gastvrouw van
deze avond. “Maar eerst wordt nog
volop gepraat met schoolbesturen
en de gemeente om de mogelijkheden voor deze nieuwe school te
onderzoeken. Gestreefd wordt naar
opening in 2017-2018.” Zij vervolgde: “om de locatie zo snel mogelijk
de actuele vraag te maken, is het
van groot belang dat zo veel mogelijk kinderen worden aangemeld op
de interesselijst. Dat is heel belangrijk in deze fase, om aan te kunnen
tonen dat er echt behoefte is aan
een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in deze regio. En ook krijgen we hierdoor een beeld van de
te vormen klassen. Wij vragen ouders die belangstelling hebben dan
ook met klem om hun kind vrijblijvend in te schrijven op de interesselijst”, zo hield Weenink de ouders
deze avond voor. “Pas later komt de
locatie in beeld, we moeten geduld
hebben en niet op de zaken vooruit lopen.”
Wellicht is er al meer te vertellen
op de volgende informatie-bijeenkomst op woensdag 30 november
in Mijdrecht. Meer informatie over
het initiatief en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via vrijeschoolgroenehart.wordpress.com.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Pasar Malam vrijdag in
W.C. Zijdelwaard
Regio - Vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 oktober vindt voor het tweede jaar de Pasar Malam in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.
Deze oosterse jaarmarkt was vorig
jaar zo’n succes dat bezoekers dit
jaar opnieuw kunnen genieten van
dit gezellige familiefeest vol slenterplezier en amusement. Op vrijdag zijn de markttijden van 10.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van 11.00
tot 17.00 uur.
De Pasar Malam biedt nostalgie
(‘tempo doeloe’ sfeer), vermengt
met de hedendaagse Aziatische
cultuur. Uiteraard ontbreekt de Indische keuken niet. Bezoekers kunnen genieten van complete authentiek Indische maaltijden, snacks, sa-

té, babi of kambing, tjendol, ijs en
kelapa mudah. Daarnaast zijn er
veel leuke kramen met een uitgebreid scala aan producten uit Azië,
Afrika, China en Zuid-Amerika, zoals houtsnijwerk, batikstoffen, Indonesische kleding en beelden zoals prachtige wajangpoppen, Boedhabeelden en wierook. Bezoekers
kunnen ook de prachtige orchideeen bewonderen van bloemist Rinus
Verheggen van bloemist Zijdelfleur
in Zijdelwaard. Speciaal voor de Pasar Malam creëert de bloemist de
mooiste creaties van de meest bijzondere orchideeën. Volop redenen
dus om 21 en/of 22 oktober naar
winkelcentrum Zijdelwaard te komen.
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Skills Lab: ‘Waar ruimte, licht en
functionaliteit elkaar ontmoeten.’
Regio - Op woensdag 12 oktober 2016 is het nieuwe Skills Lab

bij scholengemeenschap Thamen in
Uithoorn officieel geopend. Ria Zijl-

stra, wethouder Onderwijs van de
gemeente Uithoorn was uitgenodigd

om de openingshandeling te komen
verrichten. Het Skills Lab is het beste te omschrijven als een eigenzinnig en eigentijds leerplein. Het is
een onderwijsruimte bedoeld om
onderwijs in meerdere ‘vormen’ te
kunnen laten plaatsvinden: samenwerkend leren, zelfstandig leren,
groepswerk, individueel werk. Het
kan ook dienen als ontmoetingsplaats, presentatie-plaats of werkplaats voor projecten. De tijd zal leren hoe deze mogelijkheden worden
ingezet. Aannemersbedrijf Hecon uit
de Goorn (NH) heeft de renovatie
binnen twee maanden gerealiseerd.
Een enorme prestatie! Frank Rozenboom van v.d. Laan Architecten uit
Mijdrecht is verantwoordelijk voor
het ontwerp. Voor deze gelegenheid waren het personeel van Thamen, CvB, RvT, diverse stakeholders
uit onderwijs, bedrijfsleven en uiteraard alle mensen die betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming van
het Skills Lab uitgenodigd. De leerlingen zijn al eerder door hun mentor rondgeleid en kregen als feestelijk aandenken een mooie sleutelhanger met het Skills Lab logo.

ROM-Koor succesvol slotoptreden tijdens Amstel Korendag
Mijdrecht - Afgelopen zondag 9
oktober was het jubilerende ROMkoor uit Mijdrecht als 17de deelnemer de afsluiter van de muzikaal
zeer afwisselende Amstel Korendag
in zaal P60 te Amstelveen. Onder
leiding van dirigent Ferdinand Beuse en begeleid door pianist James
Pollard bracht een deel van het koor
eerst, geheel in het wit gekleed, de
‘Einzugsmarsch’ uit ‘Der Zigeunerbaron’. Hierna verschenen er meer

koorleden en kleurrijke shawls op
het toneel en veranderde ook de
muziekstijl. Naast de prachtig uitgevoerde tekenfilmthema’s ‘Colors of the Wind’ uit ‘Pocahontas’ en
‘The Bells of Notre Dame’ uit de bekende ‘Klokkenluider’ brachten ook
‘Singing in the Rain’ en ‘The Rhythm
of Life’ een aangename muzikale verrassing in Amstelveen. 30 jaar
ROM-Koor klinkt ons nog steeds als
muziek in de oren.

Kinderboekenfeest
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Mooie tradities zijn er
om te herhalen: dus vierde OBS De
Eendracht weer het jaarlijkse boekenfeest, samen met de leerlingen
en hun ouders. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van
opa’s en oma’s….en ook die waren
dit jaar gelukkig weer van de partij!
Tweedehands boeken, spelletjes en
CD’s waren in ruime mate beschikbaar, maar ook boekhandel Mondria

had weer een prachtige verzameling nieuwe boeken meegenomen.
Tijdens het gezellige feest werden
lootjes verkocht om mooie prijzen te
winnen, die vriendelijk ter beschikking werden gesteld door de plaatselijke winkels van De Ronde Venen.
De opbrengst van de avond zal de
school besteden aan het uitbreiden
van haar prachtige collectie boeken
in de schoolbibliotheek.

Nieuwe cursus Mahjong
bij de Paraplu
Wilnis - Zin in een uitdagend spel
met ontelbare mogelijkheden?
Het spel Mahjong is fascinerend
en heeft alles in zich wat je van
een spel mag verwachten. Dit spel
is een combinatie van kennis, strategie, tactisch inzicht en geluk en
wordt ook wel “Spel der 100 wonderen” genoemd.
Origineel Mahjong
Veel mensen kennen Mahjong tegenwoordig van de computer, waarbij je twee gelijke stenen tegen elkaar moet “wegklikken”. Het originele spel is echter veel boeiender
en speel je met vier spelers aan tafel. Door de juiste combinaties van
stenen te sparen, probeert ieder het
spel te winnen. Mahjong is een uit
China afkomstig spel dat is te karakteriseren als denksport en gezelschapsspel in één. Strategie en
geluk gaan tijdens het spel hand in
hand. Mahjong wordt in viertallen
gespeeld met 136 stenen. Ieder voor
zich proberen de spelers zo snel
mogelijk een winnende combinatie
- ‘mahjong’ - te maken met zoveel
mogelijk punten. Mahjong wordt al
ruim honderd jaar wereldwijd gespeeld. Ook in Nederland zijn er vele Mahjong-verenigingen. Ook in De
Ronde Venen is er een beginnende
vereniging met enthousiaste Mahjong-spelers die elke week het spel
spelen.
Mahjong leren spelen
In de cursus leer je op eenvoudige wijze de 34 verschillende stenen

kennen en de vele combinaties om
het spel te kunnen winnen. We leren je in 6 lessen Mahjong spelen
en punten tellen volgens de Nederlandse spelregels (NTS). Na de
cursus kun je met een gerust hart
plaats nemen aan de Mahjong-tafel. Leren om Mahjong te spelen is
niet moeilijk, al snel heb je de basis onder de knie. Naast de basisregels zijn er mooie mythen rond
het spel en exotische benamingen,
zoals “Hof van Peking”, “Jade Spel”,
“Negen Poorten”, “Verborgen Schat”.
2e Cursus Mahjong in
De Ronde Venen
Eerder dit jaar is de allereerste cursus Mahjong in De Ronde Venen
gegeven. Ex-cursisten komen sindsdien wekelijks samen om Mahjong
te spelen. Aangemoedigd door dit
succes organiseert Pe-ling, i.s.m.
Stg. De Paraplu, opnieuw een cursus Mahjong. De cursus is op vrijdagavond en bestaat uit 6 lesavonden, te weten: 11, 18, 25 november,
2, 9 16 december 2016. De lessen
starten om 19:30 uur en eindigen
om 22:00 uur.
De cursuslocatie is Stg. De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28, 3648XR,
Wilnis (naast de Willisstee). De cursus wordt gegeven door Jan Keevel,
al tientallen jaren een enthousiast
Mahjong-speler en initiatiefnemer
voor een Mahjong-vereniging in De
Ronde Venen.
Meer over deze nieuwe cursus of
direct inschrijven voor de cursus,
zie www.stichtingparaplu.nl

Kriebelbeestjes in
de Ontdektuin van
de Antoniusschool
De Hoef - De afgelopen vier weken is er op de Antoniusschool hard gewerkt aan het project Kriebelbeestjes. Rondom onze school ligt een prachtige
tuin. Vorig schooljaar is er een commissie Ontdektuin geformeerd. Deze commissie bestaat uit drie kinderen en drie leerkrachten. Samen verzamelden ze ideeën en werkten
deze uit. Beeldend kunstenaar, Rob Vrijen, heeft een prachtig ontwerp getekend, waarin al deze ideeën verwerkt zijn. Zijn uitgangspunt is: ‘Ontdekken is vaak niet meer dan op
een andere manier kijken’. Hij heeft een stripverhaal bedacht in acht delen. Deze delen vormen samen het verhaal van de tuin. De grote striptekening wordt gebruikt als muurkrant:
kinderen,leerkrachten en ouders krijgen zo informatie over de verschillende aspecten van
de tuin. Ook zien ze erop aan welk deel van de tuin wordt gewerkt. Ontwerpen, samenkomen, organiseren, verbinden,aantrekken en lokken zijn onderdelen van het stripverhaal.
Ouders
Afgelopen jaar is er veel gerealiseerd met de hulp van enthousiaste ouders.Inmiddels is al
een groot deel van de tuin achter de school omgetoverd tot een ‘Ontdektuin’! Er is een echte
klimboom geplaatst waarop de kinderen heerlijk kunnen klimmen en klauteren. Een vergaderplaats met stoeltjes van boomstronken is op een schaduwrijk plekje gekomen. Kinderen kunnen daar vergaderen of overleggen. Ook zit er regelmatig een groep na het speelkwartier met
eten en drinken. Met de hulp van enkele moeders hebben de kinderen een echt insectenhotel
gemaakt,Insectopia. Na de zomervakantie had het hotel heel wat bewoners! En wat is er leuker
dan te kijken wie dat zijn en wat ze er doen. Aanleiding dus voor het team om dat in een schoolbreed project aan te pakken.
Beestjes
Tijdens het werken met het project Kriebelbeestjes valt alles samen. Uitgedaagd door de omgeving gaan de kinderen op zoek naar allerlei beestjes. De volwassenen weten hoe de kinderen
er nog meer over kunnen leren en bieden dat aan. Kinderen gaan samen aan de slag. Daarbij
proberen we ook de verschillende talenten van de kinderen in te zetten. Zingen, presenteren,
knutselen, tekenen, het zijn allemaal talen om je in uit te drukken. We proberen zo de ‘100 talen van het kind’ serieus te nemen. Dat willen we graag met ons Reggio onderwijs bereiken.
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Natuurclub Woudreus
Wondere Wereld van start
Wilnis - Woensdagmiddag 12 oktober is deze Natuurclub van start
gegaan. Deze club komt elke 2 weken op woensdagmiddag bij elkaar
tot eind maart 2017. Elke keer beleef je een nieuw avontuur, wat je bij
kunt houden in het logboek dat je
van ons krijgt. Je boek en je andere
struinspullen berg je op in de speciale clubtas. We kiezen een avontuur dat past bij het seizoen, maar
natuurlijk luisteren we ook naar wat
jullie willen doen. Deze week zijn we
erop uit gegaan en keken we onze
ogen uit; wat we allemaal vonden?
Er waren nog steeds bloemen te
vinden, hazelnoten en verschillende
grassen. De kinderen verbaasden
zich over van alles, zelfs een brandnetel werd mooi gevonden. Daarna hebben we nog wat geleerd over
fossielen. We hebben kristallen be-

keken en weten nu wat ammonieten
zijn. De volgende keer zijn er fossielen, bijvoorbeeld een dino tand en
een dino drol.
Heb je zin om ook bij de club te komen? Geef je dan snel op! Er zijn
nog een paar plekken vrij.
Waar: NME-Centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a Wilnis. Wanneer: elke 2 weken op woensdagmiddag van 14-16 uur. Voor wie:
kinderen van 6-10 jaar. Kosten: €
20,-- per kind voor het hele seizoen. Meer informatie en aanmelden: www.dewoudreus.nl onder de
knop activiteiten.
NME-centrum De Woudreus is verder elke woensdagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang).Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), 3648
XR Wilnis

Nieuw bij Nzuri: Threading
Mijdrecht - De afgelopen tijd is de
manier van ontharen uit de Oosterse landen steeds meer overgewaaid
naar Nederland, namelijk het threaden. Deze manier van ontharen met
touw geeft diverse voordelen op
het ontharen zoals we dat al kennen met wax of pincet. Het threaden
is ideaal voor het verwijderen van
donshaar, omdat hierbij geen wax
aan te pas komt is dit een methode
die ook voor mensen met een gevoelige huid geschikt is. Maar ook
voor de wenkbrauwen is threading

ideaal, want deze methode pakt ook
de donkere haren die normaal met
een pincet verwijderd worden en
geeft prachtige strakke wenkbrauwen. Het resultaat na het threaden
is een gladde en zachte huid die net
zo lang blijft als het resultaat van
waxen en epileren.
Vanaf nu is het threaden ook te boeken bij Nzuri schoonheidssalon en
geeft tot eind oktober een kennismakingskorting van 20%! Bel 06-31
57 67 02 of stuur een mail nzuri@
ziggo.nl

Alles uit de kast voor
langste knikkerbaan
Een paar apart…
Mijdrecht - Op 29 oktober a.s. komt
er een bijzonder duo naar Mijdrecht
voor het geven van een concert. Beiden hebben hun sporen al meer
dan verdiend in de muziek en het
is bijzonder dat ze nu beiden naar
Mijdrecht komen om samen te musiceren.
Sander van Marion – orgel begon
60 jaar geleden de muzikale reis van
de organist, dirigent en componist.
Sander is vooral gekend door zijn
karakteristieke orgelspel, zijn grote
improvisatietalent en zijn verrassende concerten als dirigent van vele
koren en is een gevestigde naam in
zowel binnen- als buitenland. Onder
de Nederlandse organisten neemt
hij een aparte plaats in door zijn
lichte speeltrant en zijn verrassende
registerkeuze. Tijdens zijn 60-jarige
jubileumconcerten wordt de luisteraar meegenomen op een muzikale
wereldreis met veel hoogtepunten.
Han Kapaan – hobo verleent al ruim

meer dan 40 jaar zijn medewerking
aan orgel- en koorconcerten, radioen tv programma’s en niet te vergeten de talrijke CD-opnamen. Buiten
zijn eigen solo-CD’s is hij te beluisteren op zo’n 250 opnamen met koren en orkesten die graag gebruik
maken van zijn schitterende spel.
Hij kreeg zijn opleiding bij de vermaarde hoboïst Jaap Stotijn. In Europa maar ook daarbuiten treedt hij
regelmatig op als solist in Canada,
Amerika, Australië, Nieuw Zeeland
en Zuid-Afrika. I.v.m. het geven van
die solo-concerten heeft hij dan ook
14 jaar in Canada gewoond.
De Concertcommissie Bätz-orgel Mijdrecht is er in geslaagd beide heren te contracteren voor zaterdag 29 oktober in de Janskerk te
Mijdrecht. Er wordt een aantrekkelijk programma geboden. De aanvang is om 20.00 uur. De toegang
bedraagt 10,00 inclusief koffie of
thee in de pauze..

LinkedIn training voor iedereen
Regio - Met meer dan 5 miljoen Nederlandse LinkedIn profielen is LinkedIn als zakelijk professioneel online netwerk niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Met een
LinkedIn profiel bouw je aan een zakelijk netwerk. Dat betekent dat je
door middel van een netwerk aan
een nieuwe opdracht, project of
baan kunt komen. Zonder profiel
mis je een heleboel kansen, bijvoorbeeld bij het vinden van werk. Een
CV alleen is, volgens recruiters, niet
meer voldoende. LinkedIn kan voor
iedereen van waarde zijn. Er zijn ook
genoeg gebruikers met een LinkedIn profiel, maar er niets mee doen.
Zonde! Als het gaat om het zoeken
van opdrachten, werk, nieuwe- of
oude collegae, klanten, nieuwe- of
oud-studenten, zakelijke partners,
een stageopdracht of vakinformatie
kan je hier zeker je voordeel uit halen. Denk je weleens na over wat je
kunt doen met LinkedIn en waarom
het belangrijk voor je zou kunnen
zijn of worden? Dan is de uitgebreide LinkedIn training van Rooskleu-

rig Coaching iets voor jou! LinkedIn
trainer Rose-Marie Lucas, geeft op
een praktische en heldere manier
uitleg over het inrichten van je Linkedin profiel. Denk hierbij aan het
maken van een goede samenvatting,
het benoemen van je specialiteiten
en het slim gebruiken van relevante trefwoorden. Je leert de mogelijkheden van aanbevelingen, deelnemen aan groepen en het volgen van
bedrijven. Verder ben je in staat om
doelgericht je netwerk te vergroten
en effectief voor je in te zetten. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het vinden van vacatures
en opdrachten. Ook gaat het over
het nut van een goede profielfoto en
kan je een betaalbare professionele
fotoshoot laten maken. De LinkedIn
training is bedoeld voor iedereen die
een LinkedIn profiel heeft of wil maken en dit effectief wil inzetten. De
LinkedIn training is op zaterdag 29
oktober van 11.30 tot 15.30 uur in de
bibliotheek Mijdrecht. Aanmelden
kan via de website www.rooskleurigcoaching.nl of bel 06 5313 5015.

Regio - Een groot aantal scholen
uit De Ronde Venen, Uithoorn en
Nieuwkoop doet mee aan de wedstrijd voor het ontwerpen van de
langste knikkerbaan. Deze wedstrijd is uitgeschreven door TechNet
Amstel & Venen met als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek en hen op te warmen voor de
Techniek Driedaagse die plaatsvindt op 25, 26 en 27 oktober. Drieduizend leerlingen gaan daar praktisch aan de slag met techniek. De
grote diversiteit aan knikkerbanen
werd beoordeeld door een professionele jury. Wethouder Anco Goldhoorn bezocht samen met Rebecca Janmaat de Ronde Veense scholen. In Nieuwkoop ging wethouder
Paul Platen met Tom van Nieuwburg op stap en in Uithoorn brachten wethouder Ria Zijlstra en Barbara van Walraven een bezoek. De jury
had niet alleen oog voor de snelheid
waarmee de knikker door de baan
raasde, maar ook voor de originaliteit en de diversiteit waarmee de
kinderen de baan hadden ontworpen. ‘Ik heb mij enorm laten verrassen door het grote technische talent
dat er in de kinderen schuilt,’ stelt
wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn. ‘Het is ontzettend
leuk om de diversiteit binnen de verschillende banen te zien. Ze hebben
er beslist werk van gemaakt.’
Bouwpakket
De scholen ontvingen allemaal hetzelfde bouwpakket voor een knikkerbaan. De opdracht was om een
originele baan te ontwerpen, waarin
de knikker zo lang mogelijk onderweg is om beneden te komen. Om
de snelheid van de knikker te ver-

tragen heeft Jairo een tip: ‘Je moet
de knikker er zo rustig mogelijk in
laten glijden,’ zegt hij. ‘Dan heeft
hij wel zo min mogelijk vaart.’ Ook
op De Toermalijn staat een knikkerbaan. Zodra de knikker eruit komt,
klinkt een muziekje. ‘Dat was wel
heel moeilijk om te maken,’ lacht
een van de leerlingen. ‘Gelukkig is
het ons gelukt.’ Op de Vuurvogel
mag Mohammed de baan presenteren. ‘Met ribbelkarton hebben we
geprobeerd om de knikker zo langzaam mogelijk door de baan te laten gaan.’ In de koffiekamer van het
Duet, de laatste school die Zijlstra
en Van Walraven bezoeken, werden de resultaten besproken. De jury koos de baan van de Toermalijn
als winnaar van Uithoorn. De Paulusschool in Abcoude en de Vlinderbos uit Wilnis werden ook als beste
beoordeeld. Deze scholen strijden in
de finale om een robotbouwpakket.
Prijsuitreiking tijdens
Open Avond
De winnaar van de Knikkerbaanwedstrijd wordt bekend gemaakt
tijdens de Open Avond van de
Techniek Driedaagse op donderdag 27 oktober om 19.30 uur in
de Loods achter Bébouw Midreth
aan de Groot Mijdrechtstraat 11 in
Mijdrecht. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de creaties van de leerlingen te bekijken. Er zijn technische
workshops voor ouder én kind en
er is een informatieplein met technische opleidingen. De Open Avond
vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur
en is gratis toegankelijk. Meer informatie vindt u op www.technetamstelenvenen.nl

Voor een perfecte hamburger
ga je naar Burgerlijk!
Mijdrecht - Het is niet alleen bij de
horeca in hartje Mijdrecht waar je
lekker kunt eten. Op Hofland, over
de brug van de ringvaart, zijn eveneens verrassende eetgelegenheden
te vinden. Zoals het specialiteitenrestaurant ‘Burgerlijk’ van Alex en
Stephan de Meijer, dat zijn naam
dankt aan de overheerlijke speciale hamburgers die men er serveert in diverse variaties. Dat toont
de menukaart die overigens regelmatig wordt vernieuwd. Maar er is
meer want wie niet van hamburgers
houdt kan er ook terecht voor andere gerechten die minstens zo lekker zijn. In november viert Burgerlijk zijn éénjarig bestaan. Het restaurant kent intussen een fors klantenbestand dat graag op z’n tijd
komt eten. Men kan bij Burgerlijk
terecht voor een snelle en lekkere hap, maar ook voor urenlang tafelen. Behalve een uitgebreid hamburgerassortiment staat er nog veel
meer op de menukaart. Er is kortom voor elk wat wils. Restaurant
Burgerlijk verwerkt uitsluitend topkwaliteit vlees in haar gerechten. In
combinatie met een goed glas wijn
of een heerlijk koud biertje is het
genieten aan tafel. De hamburgers
worden gemaakt met het vlees van
‘dry aged’ Ierse runderen. Bereid op
de grill staat dit garant voor een volle smaak.
‘Smakelijke prijzen’
Er zijn diverse soorten typen overheerlijke hamburgers met passende
dressings, zoals een Nederlandse
burger, Franse burger, Griekse burger, Spaanse burger, Mexicaanse

burger en niet te vergeten een Amerikaanse burger, om er maar enkele
van de menukaart te noemen. Voor
degene wie alleen maar kippenvlees wil eten is er een Kipburger
en liefhebbers van zalm kunnen kiezen voor een Zalmburger. Voor grote eters is er een XXL-burger (500
gr.) en voor de jongeren een Junior-burger. Op zondagavonden kunnen kids zelf hun eigen burger samenstellen. Alle hamburgers worden geserveerd met onbeperkt frietjes, saus en salade. Behalve hamburgers staan op de kaart andere gerechten zoals kipsaté, spareribs, beef special en gevulde champignons voor vegetariërs e.d. Ook
zijn er watertandende voor- en nagerechten. Alles tegen ‘smakelijke prijzen’ voor ieders portemonnee. Bezoekers van Burgerlijk hebben zich tot op heden positief uitgelaten over het aanbod en de sfeer.
Het eten wordt zeer gewaardeerd
en de sfeer in het restaurant scoort
een ruime voldoende. Restaurant
Burgerlijk vindt u op Hofland 26 en
is geopend dinsdag t/m zondag van
17.00 tot 22.00 uur. Er is voldoende gratis parkeermogelijkheid in
de onmiddellijke nabijheid. Kijk op
de website http://restaurantburgerlijk.nl voor meer informatie. Reserveren gewenst. Tel. 0297-548301.
E-mail: info@restaurantburgerlijk.
nl. Ook via Facebook bereikbaar. U
bent van harte welkom! Als u nu reserveert voor dinsdag, woensdag of
donderdag onder vermelding van
‘artikel Nieuwe Meerbode’, krijgt u
20% korting op uw rekening. De actie loopt tot 31 oktober.

Casper 6000e deelnemer van Burgernet
De Ronde Venen - Casper Aarsman is de 6000ste deelnemer van
Burgernet in De Ronde Venen.
Dinsdag 18 oktober werd de 21-jarige inwoner van Mijdrecht daarmee
gefeliciteerd door burgemeester Divendal en operationeel leidinggevende Martien van Herk van de politie. Na de aanmelding van Casper
is het aantal deelnemers van Burgernet alweer flink verder gestegen.
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak
begin januari kondigde burgemeester Divendal al aan dat de 6000e
deelnemer een bijzondere verrassing zou wachten. Die belofte loste hij 18 oktober samen met de politie in. Casper werd door Martien
van Herk uitgenodigd begin november een dienst mee te draaien met

de politie om van dichtbij het politiewerk mee te maken. Namens de
gemeente ontving de 6000e Burgernetdeelnemer vrijkaartjes voor het
Veiligheidsmuseum in Almere.
Op 1 januari 2016 telde Burgernet
5589 deelnemers in De Ronde Venen. Dat aantal is inmiddels verder
gegroeid naar 6.176 deelnemers.
Dat betekent dat bijna 14,5 procent
van de inwoners deelnemer is van
Burgernet.
De Ronde Venen is daarmee in
de politieregio Midden Nederland
(waarvan 40 gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland plus
Gooi- en Vechtstreek deel uitmaken) de gemeente met procentueel gezien het hoogste aantal deelnemers. Burgernet is een samen-

werkingsverband tussen politie, gemeente en inwoners. Deelnemers
ontvangen een spraak- of smsbericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig.
Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met de meldkamer
contact opnemen. Burgernet kan in
verschillende situaties worden ingezet, bijvoorbeeld bij diefstal of inbraak, bij doorrijden na een aanrijding, een beroving of bij vermiste
personen.
Aanmelden voor Burgernet kan via
de website www.burgernet.nl/aanmelden, deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Het is mogelijk dat deelnemers zich op verschillende adressen registreren, bijvoorbeeld op het werk- en woonadres.

vlnr: Dick Roodenburg (gemeentelijk projectleider Burgernet), Martien van Herk, Casper Aarsman en burgemeester
Maarten Divendal
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IVN Opmerkzame
Wandeling

Atlantis E1 wint en wordt
ongeslagen kampioen!

Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er negen wandelingen geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in
Vinkeveen. De route leidt door de
Demmerikse Polder waar altijd iets
nieuws te beleven is. De oktoberwandeling is op dinsdagochtend 25
oktober en start om 10.00 u.

Mijdrecht - Zaterdag 15 oktober jl.
Vandaag speelde de E1 tegen WKV
Roda uit Westzaan een thuiswedstrijd gesponsord door TTC projecten BV. Voor beide teams stond het
kampioenschap op het spel.
Het beloofde een spannende strijd
te worden. Atlantis begon meteen
goed met een punt in de eerste minuut. Roda pakte dat echter gelijk terug. Daarna kwam de E1 op
dreef en scoorde punt na punt. Hoewel Roda erg goed in de wedstrijd
zat hadden ze de pech hun kansen

Er is geen ontkomen meer aan: het
is herfst. De mooie nazomermaand
september is voorbij. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met
het doel elke maand de veranderingen in de natuur langs eenzelfde
route op te merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te
raken. Elke maand vind de wandeling op een ander tijdstip plaats en
op een andere dag in de week. Het
gaat om ‘wandelen met aandacht’.
Iedereen die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren. Houd de lokale media in de
gaten, kijk op de website van het
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn, of bel natuurgids
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8
km.(2 ½ uur). De novemberwandeling is op zondagmiddag 13 november en start om 14.00 u. Er is ook
een groep op Facebook onder de
naam : IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een besloten groep en je
kunt daarvoor uitgenodigd worden
zodat je ook de berichten kunt lezen
en je kunt een verzoek sturen als je
lid wilt worden.
Als je niets wilt missen, ook als je
een keer niet kunt, kun je lid worden van deze groep.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - “Bridgevereniging Hartenvrouw speelt wekelijks met 27 paren”. Zo begon vorige week het artikel in deze krant. Dat moet natuurlijk zijn: 37 paren. Beginnersfoutje
zullen we maar zeggen. Natuurlijk
zijn er altijd verhinderingen, dus deze week speelden er 14 paren in de
A-lijn en 18 paren in de B-lijn.
Op de eerste plaats in de A-lijn eindigden Kitty van Beem & Janny
Streng met 63,19%. Zij waren ook
degenen die deze middag als enige paar klein slem hebben geboden
en gemaakt. Een prachtige 6 klaveren waar anderen bleven steken op
3SA (+3) of 5 klaveren (+1). Goed
gedaan dames! De tweede en derde plaats waren voor Guus Pielage
& Renske Visser 58,68% en Annet
Roosendaal & Rini Tromp 56,60%.
In de B-lijn hadden Eugenie Ras-

quin en Riet Willemse ook al zo’n
mooie score met 63,02%. Hier eindigden als tweede Arna Kroon &
Atie de Jong 55,99% en op de derde plaats Ria Verkerk & Ineke van
Diemen 55,73%. Wat betreft de algemene competitiestand met nog
één ronde te gaan: binnen de topvijf van de A-lijn vonden wat verschuivingen plaats, maar bleven de
namen dezelfde. In de B-lijn moesten Lies de Bruin & Hennie Janssen
plaats maken voor Trudy Fernhout &
Cisca Goudsmit.
Volgende week wordt er gepromoveerd en gedegradeerd dus dat is
opletten geblazen en zo mogelijk
een tandje bijzetten als je in de gevarenzone staat en niet wil degraderen. En een beetje geluk natuurlijk, want zonder geluk vaart niemand wel.

Open de Rooij dames libre
biljarttoernooi de Hoef
De Hoef - Het open De Rooij dames
libre biljarttoernooi staat weer voor
de deur en wordt op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober a.s. gehouden
in gemeenschapshuis De Springbok
te De Hoef. Deze keer is de deelname nagenoeg een Ronde Venen
aangelegenheid, aangezien de dames uit het district Veen- en Rijnstreek om voor hen moverende redenen verstek laten gaan. Zodoende wordt gespeeld in één poule van
acht dames, die met elkaar de strijd
zullen aangaan. Titelverdedigster
Leonie Minnee behoort opnieuw tot
de kanshebbers en zal trachten dit
kampioenschap te prolongeren. Zij
zal hierbij echter veel concurrentie ondervinden van de andere da-

mes, die wekelijks furore maken in
de competitie van biljartfederatie De
Ronde Venen. De wedstrijd start op
vrijdagavond om 19.30 uur en op die
avond zullen voor ieder drie partijen
worden afgewerkt op drie biljarts.
Zaterdag volgen vanaf 11.00 uur
dan nog eens vier partijen, waarna
omstreeks 17.00 uur de ontknoping
zal plaatsvinden en de kampioensbeker zal worden uitgereikt door
Mary de Rooij. Dit markante damestoernooi wordt mogelijk gemaakt
door zand- en grindhandel De Rooij
uit De Hoef als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De
Kwakel, Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé Biljartmakers Portengensebrug als co-sponsor optreden.

CSW verspeelt zege in
eindfase tegen CJVV
Wilnis - In een heerlijk heen en
weer golvende wedstrijd leek CSW
na een 0-1 achterstand in de tweede helft orde op zaken te stellen en
een 2-1 overwinning uit het vuur
te slepen. Totdat de organisatie na
een aantal wissels was verdwenen
en tegenstander CJVV in de slotfase twee keer wist te scoren om zodoende met 3 punten naar Amersfoort terug te keren.
Ook in de zevende wedstrijd van
dit seizoen zag de basis van CSW
er weer anders uit dan voorgaande wedstrijden. Mike Cornelissen,
Guus Verhoef en Berry Kramer begonnen vanaf de aftrap ten koste
van Dave Cornelissen, Maikel Pauw
en Kevin Blom. CSW begon sterker
aan de wedstrijd dan CJVV. In de
eerste tien minuten kregen Vincent
van Hellemondt en Mike Cornelissen een paar mogelijkheden om de
score te openen, en volgens een ongeschreven wet in het voetbal gebeurt het dan aan de overkant. Bij
de tweede goede aanval van CJVV
was het paniek achterin bij CSW en
wist Dylan Wienke daar uitstekend
van te profiteren door de bal van
dichtbij droog en laag in te schieten.
CSW was even van slag en mocht in
de handen knijpen dat Oscar Leune
een minuut later goed ingreep bij de
derde kans voor CJVV. Mike Cornelissen liet zich daarna van zijn beste kant zien. Eerst zette hij Vincent
van Hellemondt vrij, die zijn inzet
gekeerd zag. Vervolgens verlengde
hij slim een voorzet van Oscar Leune die via de lat terug het veld caramboleerde en daarna was het de
sterke doelverdediger Steven Kluyfhout die hem twee keer belette van
scoren.
Geluk
Hij had het geluk duidelijk niet aan
zijn zijde. Bij een snelle counter van
CJVV wist Jelle van den Bosch vlak
voor de doellijn de bal weg te werken. In de laatste fase van de eerste
helft leek de aanvalsdrift van CSW
iets af te zwakken, totdat een paar
minuten voor het rustsignaal Oscar
Leune op rechts goed opkwam en
zijn strakke voorzet door Simon van
Dijk in het eigen doel gekaatst werd.
De 1-1 ruststand gaf de verhouding
goed weer. Beide partijen begonnen
ongewijzigd aan de tweede helft. De
jonge en sterke spits Pim Kers van
CJVV kreeg al na twee minuten een
goede mogelijkheid. Met vereende krachten konden Jelle van den
Bosch en keeper Jordy Wens hem

van scoren afhouden. Kort daarna
scoorde CSW-spits van Hellemondt
wat echter terecht afgekeurd werd
vanwege buitenspel. CSW had iets
meer overwicht, wat zich in de 58e
minuut ook daadwerkelijk uitbetaalde. Na een mooie voorzet van Menno van der Leeden had Berry Kramer bij de tweede paal alle tijd om
koppend de 2-1 voorsprong op het
scorebord te zetten. Coach Sijtze
Wobbes van CJVV greep in en wisselde kort achter elkaar twee keer.
Even leek Nick van Asselen met een
verzwikte enkel het veld te moeten
verlaten, maar hij verbeet de pijn en
zette door. Ondanks het betere spel
kon CSW niet meer afstand nemen.
Vincent van Hellemondt werd meerdere malen door de lucht bereikt,
maar hij kon het steeds net niet afmaken.
Spits
Aan de andere kant was het wederom spits Pim Kers die zich liet gelden, maar van dichtbij in het gezicht
van keeper Jordy Wens schoot. Na
een intensieve blessurebehandeling
kon hij de wedstrijd voortzetten. De
leeg gespeelde Berry Kramer werd
in de 81e minuut vervangen door
Kevin Blom en een paar minuten later Guus Verhoef door Bram Bode.
Precies tussen die twee wissels in
was CJVV op gelijke hoogte gekomen door een prima actie van Karim
El Kaddouri die afgerond werd door
spits Pim Kers. CSW vocht door voor
de overwinning en bracht Dave Cornelissen als extra aanvaller in het
veld voor de sterk spelende verdedigende middenvelder Erik Mulder.
De organisatie was bij CSW zoek.
De afstand tussen achterhoede en
voorhoede was regelmatig meer dan
30 meter, het middenveld werd volledig bezet door CJVV. Ondanks dat
CSW wel kansen kreeg was het niet
gelukkig in de afwerking. En kreeg
het een lesje in effectiviteit, want
nadat Dave Cornelissen alleen voor
de keeper de bal aan de verkeerde
kant van de paal schoot wist CJVV
in blessuretijd wel het net te vinden.
Dylan Wienke bereikte Karim El Kadourri die volledig ongedekt de 2-3
in kon koppen. De goed leidende
scheidsrechter Jacobs liet terecht
bijna 5 minuten doorspelen, waarin Elroy Baas nog een vrije trap vanaf 18 meter net naast het doel mikte
en CJVV een counter niet goed uitspeelde, anders was de eindstand
nog groter geweest.
Foto: sportinbeeld.com

net te missen. Met 8-1 ging de E1
de rust in. Na de rust herpakte Roda zich en moest Atlantis echt aan
de bak om hun prijs in de wacht te
kunnen slepen. Via lange ballen en
snel spel scoorde Roda 4 punten.
Atlantis liet dat niet op zich zitten.
Ze versterkten hun verdedigende
spel. Ze speelden de bal snel rond
en zo lukte het via doorloopballen
nog 4 punten te scoren. Uiteindelijk werd de eindscore 12-5 voor Atlantis E1 en was het kampioenschap
een feit.

De Vinken buigt voor
koploper
Vinkeveen - In de laatste veldwedstrijd van het najaarsseizoen kreeg
de Vinkeveens korfbalformatie het
bovenaan staande Reeuwijk op bezoek. Reeuwijk wint haar wedstrijden gemiddeld met 20-10 en ook afgelopen zaterdag bleek bij hen eenzelfde scoringskracht aanwezig.
Dirk van der Vliet begon ook deze
week met Annick Stokhof, Dorien
Verbruggen, Mark de Haan en Rutger Woud in de aanval. Joyce Kroon,
Danique Pauw, Gideon Leeflang
en Jelle Mul begonnen in de Vinkendefensie. Al binnen een kwartier was duidelijk dat De Vinken het
erg moeilijk zou krijgen. Reeuwijk
speelde frivool en vrijuit en kwam
snel en makkelijk tot schot en tot
scoren. Pas na twintig minuten kon
de thuisploeg iets terug doen; Mark
de Haan maakte 1-4. Joyce Kroon
verzorgde de 2-5 en Danique Pauw
maakte kort voor rust 3-9. Met een

duidelijke 3-10 achterstand zochten
de Vinkeveners onthutst de thee op.
Na de pauze eenzelfde spelbeeld.
Een overheersend Reeuwijk, dat
zonder problemen op de kampioenstitel lijkt af te stevenen. Ook de
Vinken moest er aan geloven. Weliswaar scoorde de thuisploeg iets beter, een dubbel aantal doelpunten
in vergelijking met de eerste helft;
het was niet genoeg om de tien volgende Reeuwijkse treffers teniet te
doen. Voor De Vinken scoorden Jelle Mul, Mark de Haan, Joyce Kroon,
Annick Stokhof, Rutger Woud en de
tien minuten voor tijd ingezette Jerom Stokhof. Door dit resultaat gaat
De Vinken op plek drie het zaalseizoen tegemoet, één punt achter de
nummer 2, het Goudse Gemini. De
komende weken kennen de korfballers een oefenperiode als voorbereiding op de zaalcompetitie, die
12 november van start gaat.

11e Veldzijde Jeugd Open Golfwedstrijd
Wilnis - Golfclub Veldzijde organiseerde op zondag 16 oktober 2016
het 11e Veldzijde Jeugd Open. Deze open wedstrijd trok 97 spelers tot
21 jaar en werd gespeeld op de golfbaan van Golfpark Wilnis. De spelers
zijn in vier handicapcategorieën gestart. Bij de spelers met een handi-

cap van 12.1 tot 32.0 gingen de prijzen naar Leon Moerkerk (1e), Gavin
de Gelder (2e) en Mauro Kasirin die
3e werd. De beste jonge golfster in
deze klasse was Carmen Gonzalez
Lo-A-Njoe. De aanstormende golftalenten met een handicap van 32.1
tot 54.0 speelden 18 holes op de Par

3 baan. In deze categorie won Floris Whitton (lid van Veldzijde) met 53
stableford punten. De tweede prijs
ging naar Jonathan Scholten (44 stf)
en de derde prijs naar Jay Pastoor.
De allerkleinsten met baanpermissie speelden een 9 holes wedstrijd
op de Par 3 baan, gevolgd door een

V.l.n.r. Martijn van der Steen (2e), Lex van den Berg, Thijs Seijler, Anne-Sterre den Dunnen, Mayka Hoogeboom, Daphne van Houten (1e meisje). Voorste rij v.l.n.r. Quint Koppers (3e) & Davey Porsius (winnaar Veldzijde Jeugd Open 2016.)

9 holes puttwedstrijd. De eerste prijs
ging hier naar lid Merel Koek, gevolgd door Thijmen Kamperman als
tweede en lid van de club Jacobien
Molenkamp op plaats 3.
Beste
De beste spelers met van hcp +9.9
tot 12.0 (in golftermen de laagste
handicappers) startten als laatsten.
Na 18 holes eindigde op de derde
plaats Quint Koppers met 74 slagen.
De tweede plaats was voor Martijn
van der Steen met 73 slagen. Met
een voorsprong van een slag won
Davey Porsius. Het beste meisje in
deze groep was Daphne van Houten. Dankzij Bangarage, Paans Koek,
IFO International Forwarding Office,
Maas Autogroep, Mediaresponse,
Juwelier van Beek, Verleun | uw advocaat, ABN AMRO MeesPierson en
Golfpark Wilnis kon het inschrijfgeld
voor de jeugdige spelers laag gehouden worden én een bijdrage geleverd
worden aan een goed doel, stichting
The Pearls of Africa. Een cheque van
750,- werd bij de prijsuitreiking overhandigd aan John Zwarts. Stichting
The Pearls of Africa besteedt de middelen aan projecten in Uganda op
het gebied van scholing, medische
zorg, woonomstandigheden en voorlichting voor kansarme kinderen. De
inzet van vrijwilligers en de steun van
lokale sponsoren maakten het voor
de elfde keer mogelijk talentvolle
jonge golfers te ontvangen op de uitdagende golfbaan in de polder.

Atalante H1 op de weg terug
Vinkeveen - Na de zeperd vorige
week in Utrecht tegen VV Utrecht 7
(4-0 nederlaag), wachtte afgelopen
vrijdag de wedstrijd tegen het iets
mindere broertje VV Utrecht 6. Tijd
voor revanche zou je zeggen, maar
ook in de eerste set had Atalante
moeite om zijn draai te vinden. Zonder Leroy en Remco en met Regi en
Yorick op halve kracht had Atalante wel steeds een kleine voorsprong,
maar echt doordrukken kon het niet.
Totdat Regi met zijn lastige opslag
de thuisploeg op 24-22 bracht. ‘Kat
in het bakkie’ zou je denken, maar
nee. Net als vorige week leek Atalante wederom een zekere voorsprong
uit handen te geven (25-26). Totdat
Yorick besloot met enkele scherpe
services het tij te keren: 28-26. Een
mooie opsteker die in de tweede
set niet meteen vervolg kreeg. Wel
steeds een kleine voorspong, maar
overtuigend was het allemaal niet.
Totdat halverwege de set een lange
rally met goed spel winnend werd afgesloten (17-14). En ineens ging het
draaien. Sterk in de blokkering en
verdediging, aanvallend weer overtuigend bij met name Sven en Iwan
en passend steeds iets beter, 2518. Die goede lijn werd in de derde
set doorgetrokken. Gelijk een voorsprong pakken en die ook behouden
ondanks een aantal tegenpunten. En

met steeds meer spelplezier. Een betere pass, variatie in de aanval via
spelverdeler Jeroen, een sterk blok
met Bas en Yorick en zowaar een
eerste geslaagde staffel betekenden een 25-16 setwinst. Bij vlagen
swingde Atalante weer. Op naar de
eerste vijfpunter en dat lukte zonder
veel problemen. De weerstand van
Utrecht was gebroken en de Atalante wist de touwtjes nu wel de hele set
in handen te houden. Met power aan
de buitenkant via Iwan en Erik en
een ijzersterke Sven in de diagonaal.
Blokkerend hadden Bas en Yorick de
zaakjes uitstekend onder controle en
Jeroen kon door een goede passing
weer lekker verdelen. En als dan ook
verdedigend veel van de grond wordt
gehaald, dan wordt een makkelijke 25-18 setwinst en een 4-0 overwinning geboekt. Het blessureleed
is nog niet helemaal voorbij, maar
Regi en Leroy zijn op de weg terug,
Remco traint weer voorzichtig mee
en Yorick moet het rustig aan doen,
maar kan wel een wedstrijd uitspelen. Dank aan Brent en Rick uit H2,
die na hun wedstrijd bereid waren op
de bank plaats te nemen voor noodgevallen. Die bleven gelukkig uit,
maar ook zij hadden vanaf de bank
hun bijdrage aan de eerste 4-0 zege
van dit seizoen. Atalante H1 lijkt dus
weer op de weg terug.
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Nick kampioen
driebanden-c klasse

Knappe zege van
damviertal K&G

De Ronde Venen - Het weekend
van 15 en 16 oktober was de eerste uit de reeks persoonlijke finales,
3-banden-C van Biljartfederatie De
Ronde Venen in De Lachende Ruiter
te Nieuwer Ter Aa.
Een uitspanning midden in de polder voor dagjesmensen en weekend
vierders. Zaterdag om 12.00 uur begon de eerste wedstrijd die uiteindelijk de langste van het tournooi
bleek te zijn. De spitsafbijters Sander Pater en Martien Heijman kwamen in 60 beurten remise overeen.
De partijen die daarna volgden waren beduidend korter want daarna kwamen Nick van de Veerdonk,
Bart Dirks en Jan Kranenburg op
de proppen. Rond 18.00 uur was de
eerste ronde van dag 1 gespeeld en

De Ronde Venen - Ondanks alle
tegenslag bij damclub Kunst en Genoegen, hebben de resterende leden zich niet uit het veld laten slaan.
Het team van Leo Hoogervorst vertrok afgelopen maandagavond naar
Diemen voor de eerste bondswedstrijd in de 1e klasse van de NoordHollandse dambond. Ook dit team
had al problemen om volledig aan
de start te verschijnen, er werd een
beroep gedaan op de clubkampioen
Adrie Voorn om de gelederen van
het 2e team te komen versterken.
Misschien niet helemaal tot genoegen van Diemen, maar nood breekt
wetten. Voor de wedstrijd werd eerst
Wim Konst nog door de bond van
een beker voorzien omdat Wim het
verleden seizoen de topscoorder
van zijn klasse was. Mede hierdoor
viel ook zijn team in de prijzen, Leo
ontving nog een beker voor het be-

ging Nick met de beste papieren op
zak huiswaarts.
Zondag begon stipt om 12.00 uur de
strijd voor de ontknoping onder leiding van Aria en Lucia weer.
Er kwam een kortste partij uit van 27
beurten die in remise eindigde tussen: Sander en Jan.
De hoogste serie zette Bart op 5 caramboles hetgeen 41.66 % van zijn
12 te maken caramboles was.
Om 15.00 uur maakte Aria de eindstand op en reikte met federatievoorzitter Piet Best de prijzen en
bloemen als volgt uit:
1 Nick van de Veerdonk
8 pnt
2 Jan Kranenburg
5 pnt
3 Martien Heijman
3 pnt
4 Sander Pater
2 pnt
5 Bart Dirks
2 pnt

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 21 oktober 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
prijsklaverjascompetitie
2016/2017, in 2016 dus 21 oktober,4

en 18 november, 2 ,16 en 30 december. Voor 2017, 6 en 20 januari, 3 en
17 februari, 3 ,17 en 31 maart ,14 en
28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1 Gerry Ruimschoot
833 punten
2 Cees Lof
6814 punten
3 Cees Zaal
6786 punten
4 Frans v.d.Berg
6768 punten
5 Martien de Kuijer
6765 punten
En de poedel prijs was deze avond
voor Herman v.d.Waa met 4871 punten.

Kromme Mijdrecht 2
ijzersterk
De Ronde Venen - Afgelopen
week werd er weer flink gescoord
aan de biljarttafels, drie teams met
een 100% score en een team met
slechts 3 punten minder. Daarnaast
was er nog een gelijk spel en is er
het wekelijkse “zonnetje”. De uitslagen doe ik deze week maar eens in
omgekeerde volgorde. De kortste
partij van de week komt op naam
van John Oldersma (de Kromme
Mijdrecht 2), hij maakte zijn 50 caramboles in 14 beurten. Zijn teamgenoot Jos Verweij maakte de hoogste serie van de week, 12 caramboles (36,36%). Hiermee is ook de kop
van dit stukje duidelijk.
2e divisie
De Kromme Mijdrecht 2 moest naar
de Springbok 1. De eerste twee
partijen gingen nog gelijk op maar
de winst was toch voor de Kromme Mijdrecht. In partij drie en vier
kwam de Kromme Mijdrecht pas
echt op stoom. Jos Verweij maakte 3
beurten voor het einde zijn serie van
12 en stelde daarmee eigenlijk de
overwinning veilig. John Oldersma
vloog er van acquit meteen in, hield
dat niveau bijna tot het einde vol en
liet Jim van Zwieten daardoor eigenlijk geen kans, 29-48. Twee tafels verderop speelde de Springbok
2 en Kromme Mijdrecht 1 hun partijen. Hier was het een volledig gelijk
opgaande strijd, zowel in de partijen
als in de punten, 36-36. Bar Adelhof 2 ontving Stieva/Aalsmeer. Bar
Adelhof herstelde zich goed van de
nederlaag (beker) van vorige week.
Het bestuursonderonsje tussen Petra Slimmers (Bar Adelhof) en Ton
Bocxe (Stieva) werd een prooi voor
Petra. Henk de Vries (Bar Adelhof)
was vlakbij een gelijk spel maar
zag de winst toch naar Hans Mooijen (Stieva) gaan. Al met al een flinke strijd en een mooi aantal punten
voor beide teams, 39-37. The Peanutbar 1 en 2 hadden deze keer een
onderlinge strijd. Helaas is hiervan
geen uitslag van ontvangen.
1e divisie
Hier was de eerste wedstrijd een
verenigingswedstrijd. Bar Adelhof
1 en 3 bonden de onderlinge strijd
aan. Gezien het lage aantal beurten hadden de spelers er flink zin in.
Slechts de partij tussen Bas Krabbendam (1) en Stefan Vos (3) duur-

de wat langer. Dat was ook niet zo
heel vreemd want beide spelers bleven bij elkaar in de buurt. Stefan
trok, met een carambole verschil,
de winst naar zich toe, 32-41. CenS
ontving koploper de Kuiper/Stee
Inn en dan moet je flink aan de bak.
Dat deed CenS dan ook. De spelers
zaten elkaar flink op de huid maar
CenS zat bij iedere partij, tweemaal
met een punt verschil, aan de goede kant van de score en dat leverde
dan ook 48 punten op. Door de goede tegenstand pakte de Kuiper toch
34 punten mee. DIO speelde tegen
de Merel/Heerenlux 2. Hier werden
alle partijen binnen de dertig beurten gespeeld en dat houdt in dat
er goed gespeeld wordt. Dat deed
men dan ook in beide teams. Beide
teams haalden twee overwinningen
maar aangezien DIO meer scoorde
in de verloren partijen was de 38-35
overwinning voor hen. Lutis ventilatietechniek/de Springbok ging bij de
Merel/Heerenlux 1 op bezoek. Lutis
is op weg naar een hoog niveau (2
plek in de tussenstand) en liet ook
deze week zien dat het goed gaat.
De Merel/Heerenlux pakte wel lekker de punten mee maar had eigenlijk in geen enkele partij zicht op de
overwinning. Die gingen dan ook
allemaal naar Lutis, 34-48. De Biljartmakers zijn ook lekker in vorm,
daar was de Merel/Heerenlux 3 deze keer het slachtoffer van. Nick van
de Veerdonk (Biljartmakers) moest
de overwinning weliswaar aan Caty Jansen (de Merel) laten maar dat
waren dan ook de enige drie verliespunten. In de andere drie partijen was de winst voor de Biljartmakers, 45-29.

Zilveren Turfloop op
6 november a.s.
Regio - Atletiekvereniging De
Veenlopers organiseert jaarlijks de
Zilveren Turfloop. Dit is al jaren het
grootste sportevenement van De
Ronde Venen. De Zilveren Turfloop
bestaat uit een aantal onderdelen:
de Rabo GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop
en natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km
prestatielopen. GeZZinsloop en Grun. Voor de kinderen is er de Rabo
GeZZinsloop over een afstand van 1
km, waarvan het parcours door het
sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Elk kind ontvangt een
prachtig aandenken. Aansluitend
aan de GeZZinsloop zal de G-run
gelopen worden. Deze run is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De atletiekvereniging is trots
dat het gelukt is ook deze groep
mensen te verwelkomen tijdens de
Zilveren Turfloop.
Scholierenchallenge,
businessloop en
individuele deelname
De Scholierenchallenge is een vrij
nieuw onderdeel van de Zilveren Turfloop. De laatste jaren doen
steeds meer basisschoolkinderen
mee aan de Rabo GeZZinsloop.
Voor de middelbare scholieren is er
sinds vorig jaar de Scholierenchallenge. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5 km. De inschrijving is
geopend, ook voor scholen buiten
de Ronde Venen. De Businessloop is
bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband de 5
of 10 km en de gezamenlijke tijd telt
voor het uiteindelijke resultaat. Net
als voorgaande jaren is de belangstelling van de bedrijven uit de ruime omtrek van Mijdrecht heel groot.
Tenslotte kunnen de deelnemers
kiezen om individueel mee te lopen. Er is keuze uit drie afstanden: 5
km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft
de atletiekvereniging in samenwerking met de gemeente het parcours
langs de Kromme Mijdrecht verkeersvrij gemaakt. Dat betekent dat

u als deelnemer of toeschouwer niet
meer alert hoeft te zijn op voorbijrazende wielrenners of knetterende
brommers, maar kunt genieten van
het prachtige uitzicht op de Kromme Mijdrecht.
Goed doel
Een deel van de inkomsten van de
startgelden van de Zilveren Turfloop
wordt ieder jaar gedoneerd aan een
goed doel. Dit jaar is gekozen voor
Stichting Jongeren Actief De Ronde
Venen. Deze Stichting zorgt ervoor
dat kinderen en jongeren waarvan
ouders het financieel moeilijk hebben, toch lid kunnen worden van
een sportclub. Ook de benodigde
kleding wordt voor deze kinderen
betaald. De Veenlopers is een atletiekvereniging zonder eigen jeugdtraining, maar wil zich graag inzetten om ervoor te zorgen dat sporten
voor alle kinderen in De Ronde Venen mogelijk wordt.
Zorg en Zekerheid Circuit
De Zilveren Turfloop is traditiegetrouw de eerste loop van het zeer
populaire Zorg en Zekerheid Circuit.
Dit circuit bestaat uit 8 verschillende lopen in de regio.Het Zorg en Zekerheid Circuit is succesvol doordat
de organisatie zich focust op een
maximale service aan de recreatieve loper tegen een zo laag mogelijke prijs. Informatie is te vinden op
www.hetcircuit.net.
Locatie en start
De start van de Rabo GeZZinsloop
is vanaf 10.00 uur. De G-run start direct daarna om 10.15 uur. De start
van de Zilveren Turfloop is vanaf
11.00 uur. In de sporthal De Phoenix
vindt ook de inschrijving plaats en
is een mogelijkheid tot omkleden.
Daarnaast is er een tasseninname.
Uiteraard kunnen deelnemers en
publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is
ook een horecavoorziening aanwezig. Meer informatie is te vinden op
www.zilverenturfloop.nl.

Winst voor Atalante
talententeam MB1
Vinkeveen - Na drie verliespartijen
en 1 schamel puntje krijgt MB1 op
vrijdag 14 oktober de mogelijkheid
om nog wat extra punten te pakken.
Ze krijgen Taurus MB1 op visite en
die staan maar net boven Atalante
MB1. Een talentvol team dat Taurus,
meiden van 12, 13 en 14 jaar met als
trainer/coach Jacco die jaren geleden nog actief was bij Atalante.
Ze kregen gelukkig de beste
scheidsrechter van de vereniging,
Regi, dus dat zat wel goed. We begonnen de eerste set met Esther
en Roos op de bank, Roos had een
wedstrijd en training gemist en Esther begint meestal op de bank zodat ze op verschillende posities ingezet kan worden. Het grote verschil met de vorige wedstrijd was
dat de meiden nu zeer goed de focus op de wedstrijd hadden en zodoende geconcentreerd een voorsprong konden pakken, die ook
weer werd weggegeven. Het slot
was echter uitstekend en de eerste
set ging met 25-17 naar Atalante.
De tweede set begon matig, tot
Roos begon te serveren, een ach-

terstand van 8-5 werd omgebogen
naar een voorsprong van 13-8, het
gat was geslagen met 25-20 winst
als gevolg.
Derde
De derde set werd weer matig begonnen en pas bij 15-5 achterstand
gingen de meiden echt volleyballen.
Lange rally’s die gewonnen werden, goede aanvallen en zelfs 3 meterballen werden gescoord. Het gat
was echter te groot en 20-25 was de
eindstand van set 3.
De vierde set was de concentratie er weer, nadat het begin van de
set gelijk opging, wist Atalante weg
te lopen tot 20-13, zo die 4 punten
zijn binnen werd er gedacht. Taurus dacht daar anders over en begon met sterke services aan een inhaalrace tot 23-23. Op het nippertje werd de set binnengehaald door
een uitgeslagen bal van Taurus, 2523 winst en 4 verdiende punten voor
Atalante. Ze staan nu geen laatste
meer en gezien het stijgende niveau
van dit team zullen er nog vele punten volgen.

halen van het kampioenschap. Bijna
al de prijzen al binnen voor er een
schijf was aangeraakt! Leo, de tachtig jarige, ging zijn team weer voor
in de strijd en won na tweeëneenhalf uur dammen de eerste punten, 0-2. Het werd spannend doordat Jos Harte zich lelijk liet verrassen, 2-2. Maar Wim blijkt ook dit jaar
bijna niet te houden, in de onderlinge staat hij al bovenaan en ook deze
avond won hij weer, 2-4. Inmiddels
had Adrie al een voordelige stand
opgebouwd die hij kort na de overwinning van Wim wist te verzilveren,
eindstand 2-6. Ook Andijk wist met
deze cijfers te winnen, zodat zij nu
met K&G 2 samen aan kop gaan. De
oproep van K&G blijft echter staan,
zij zitten te springen om nieuwe
damleden! Kom gerust eens kijken
op de maandagavond in ’t Fort De
Kwakel.

Bridgevereniging Mijdrecht

Kampioenen Eerste Ronde
Mijdrecht - De donderdagmiddagclub van Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) heeft de eerste ronde van zeven speeldagen beëindigd. De kampioenen, de tweede en derde plaats
per lijn zijn bekend. Over degradatie en promotie naar andere lijnen
beraadt de wedstrijdleiding zich. Op
20 oktober a.s. zal bekend zijn hoe
de lijnen er dan zullen uitzien. De
kampioen in de A-lijn is het paar Kiki Lutz & Cees Houmes 61,63%; de
tweede plaats is voor het paar Jan
Bunnik & Corry Twaalfhoven 57,31%
en de derde plaats is voor het paar
René de Jong & Tineke Schreurs. In
de B-lijn is kampioen het paar Ineke
Siegers & Herman Ploeger 60,42%
met een tweede plaats voor het paar
Gerard van der Meer & Riet van der

Meer 60,27% eb de derde plaats is
voor het paar Hermien de Jong &
Ger Theusink 57,72%. Tenslotte is
de kampioen van de C-lijn het paar
Julia Meijering & Annie van Onna
58,28% met op de tweede plaats Ria
Versteeg & Henny van Dijk 57,60%
en op de derde plaats Ruud Pfeiffer
& Ria Matthiesen. De uitslagen laten zien dat het spannend was in de
verschillende lijnen. De donderdagmiddagclub speelt in het Veenbad
te Mijdrecht, iedere donderdagmiddag van 13:30uur tot ca. 17:00 uur.
Als u wilt meespelen en kennis wil
maken met de club wordt u uitgenodigd eens te komen meespelen. U
bent van harte welkom. Op de website van BVM: www.nbbclubsites.nl/
club/1010 vindt u nadere informatie.

Hertha O10-1 pakt derde
zege op rij
Vinkeveen - Zaterdag 15 oktober speelde het team van Hertha O10 de uitwedstrijd in- en tegen Aalsmeer. Na een snelle achterstand liep Hertha begin 2e helft
uit naar een 1-4 voorsprong. Uiteindelijk werd het nog onnodig spannend. Gelukkig weet Hertha, mede
door de uitstekend verdedigende
Julian de Bruijn, de wedstrijd winnend af te sluiten met 3-4. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden zowel Hertha als Aalsmeer 6 punten uit 5 wedstrijden. Het beloofde
dan ook een spannende ochtend
te worden. Om 8.45 wordt er afgetrapt en na wat aftasten komt Quin
over rechts naar voren. De voorzet
komt bij Kick terecht die weet de
bal echter niet te raken. De 7e minuut is echter Aalsmeer die de score opent. Ze krijgen een vrij trap op
zo’n 15 meter van de goal. Met een
fantastische trap beland de bal in de
kruising en staat Aalsmeer met 1-0
voor. Hertha is hiervan niet onder de
indruk en gaat verder met het opzetten van aanvallen. In de 13 minuut trapt keeper Mike de bal uit
naar Kick. Die loopt langs de lijn
naar voren en geeft de bal voor op
Raslen. De raakt de bal half waarna Thiago de bal achter de keeper
weet te krijgen. Het staat weer gelijk
1-1. De kansen gaan over en weer.
Aalsmeer krijgt de bal niet in het
net. Via de handen van Mike en de
lat gaat de bal over. Vlak voor rust
speelt Bram de bal naar Quin. Die
speelt door naar Thiago vlak voor de
goal. Door goed verdedigen komt
hier een corner uit waar helaas
geen voordeel uit gehaald kan worden. Met 1-1 gaat Hertha de rust in.
Slap
Hoewel er door de coaches is aangegeven dat de wedstrijd gewonnen
kan worden begint Hertha toch slap
aan de 2e helft. Dit duurt gelukkig
niet lang. In de 3e minuut zet Kick
de bal voor vanaf rechts en staat
Bram op de juiste plek om de 1-2
binnen te tikken. De mannen heb-

ben de smaak te pakken. Julian de
Bruin die een uitstekende dag had
in het centrum van de verdediging
speelt de bal na een onderschepping direct naar Quin die 1-3 maakt.
Quin krijgt daarna nog een prachtige kans. Kick zet voor en de bal
komt op zo’n 30 cm hoogte voor de
voeten van Quin die de bal vol op
zijn slof neemt. Deze prachtige volley gaat helaas recht op de keeper
af. In de 10e minuut is het weer Julian die de bal onderschept. Via Kick
komt de bal bij Mats terecht die de
bal in tussen de paal en de keeper
weet door te schieten. Het staat 1-4
en het lijkt een makkelijke 2e helft te
worden. Door onoplettendheid komt
Aalsmeer echter toch heel snel weer
in de buurt. In de 15e minuut via een
scrum voor de goal en de 16e minuut via de paal staat het ineens 3-4
met nog 9 minuten te spelen. Zowel Hertha als Aalsmeer krijgen nog
een aantal grote kansen. Ondanks
de 3 minuten extra speeltijd blijft de
stand 3-4 en pakt Hertha weer een
overwinning met 1 goal verschil.
Volgende week, op 22 oktober,
speelt Hertha O10-1 om 10.30 thuis
de bekerwedstrijd tegen Legmeervogels uit Uithoorn.
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Afscheid nemen hoort bij
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 13 oktober was
de laatste zitting van de 1e competitieronde bij bridgeclub ABC. Iedereen kreeg een herziene uitgave van
het informatieboekje, omdat e.e.a. is
gewijzigd. Het was een spannende
ochtend voor een aantal paren die
hierna zullen promoveren of degraderen. Maar ook hebben we die dag
afscheid genomen van Joop & Coby, die ongeveer 25 jaar lid geweest
zijn van de club. Dus even een korte onderbreking tijdens het bridgen,
want daar moet je als club toch bij
stilstaan. In een kort praatje van de
voorzitter en een bloemetje voor Coby werden zij voor hun gezelligheid
en geweldige inzet voor de club bedankt. Na hun heerlijke traktatie
ging het bridgen weer gewoon door.
A lijn
In de A-lijn hebben Els & Alice bij
spel 21 als enig paar 6 schoppen
geboden en gemaakt. (Werden ook
eerste!) Dit klein slem is door Addie
& Jeannet en Ciny & Herman wel
gehaald, maar niet geboden. Ria &
Wim wisten blijkbaar de juiste uitkomst te vinden bij dit spel, want
hun tegenstanders behaalden maar
net het 4 schoppencontract. Spel 10
was weer een spel waarbij zowel
oost/west als noord/zuid wilden en
konden spelen. Helaas voor noord/
zuid is 2 ruiten iets hoger dan 2 klaveren, waardoor toch enkele noord/
zuid paren de verleiding niet konden weerstaan om naar 2 sans te
gaan. Dit contract ging down. Het 2
ruitencontract en 2 klaverencontract
zat er net in.
B lijn
In de B-lijn zat er bij spel 15, bij

goed tegenspelen, voor noord/zuid
geen leuk schoppencontract in. Alleen Ada & Roelie behaald 2 schoppen +1, maar Arna & Gerda gingen bij hun geboden 4 schoppencontract gedoubleerd 3 down. Ook
de andere paren behaalden geen 3
schoppen. Knap Ada & Roelie. Spel
14 was een lastig te bieden spel. Een
3 sans contract voor noord/zuid zat
er eigenlijk niet in en ging meestal 2
down, doch Arna & Gerda behaalde
zelfs +1. Greet & Nel op oost/west
boden echter bij dit spel nog 5 ruiten hetgeen 4 down ging. Gelukkig
werd het niet gedoubleerd mensen.
Hoewel Lucas & Henny 5e werden
deze zitting, was deze prestatie helaas niet meer genoeg om in de Alijn te blijven. Maar Greet & Nel, Ciny & Herman en Corrie & Lenie gaan
mee en spelen de volgende competitieronde in de B-lijn spelen. Greet
& Henk, Ada & Roelie, Miep & Madelon en Jany & Hanny promoveren
naar de A-lijn. Gefeliciteerd!
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Ria & Wim
3. Ria & Joop
B-lijn
1. Ada & Roelie
2. Corrie & Wies
3. Greet & Henk

63,02%
62,50%
57,29%
62,92%
60,00%
59,58%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig
te bridgen? Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.

Atlantis 1 trekt aan het
kortste eind
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 speelde zaterdag 16 oktober de laatste wedstrijd
van het eerste veldseizoen. Atlantis
1 wilde graag de stijgende lijn van
afgelopen twee weken voortzetten
tegen Triaz. Triaz legde vanaf het begin veel druk waardoor het scoren
moeilijk werd. Het eerste aanvalsvak
met Lars Kuijlenburg, Jelmer Steen,
Natasja Korver en Amy Loman zocht
de juiste kansen en scoorden uiteindelijk de 0-1. De felheid en het
doorzettingsvermogen van Triaz
zorgde ervoor dat ze al snel weer
gelijk kwamen. De eerste helft gingen beide teams gelijk op en uiteindelijk ging Atlantis met 1 punt achterstand de rust in. De tweede helft
startte Atlantis scherp en kwam na
een aantal goede aanvallen weer
voor te staan. Atlantis bleef goede aanvallen creëren, maar helaas,
door de slordige fouten die kwamen

en scherpte die uiteindelijk miste
kon Atlantis niet loskomen van de
tegenstander. Uiteindelijk werd het
21-17 en bleven de punten bij Triaz.

een een heel ander gezicht. Intussen zijn beide originele winkelruimten al ten prooi gevallen aan de
‘strippers’ die het vervolgens weer
helemaal mooi gaan inrichten. Het
leuke is dat bakker en kaasboer elkaar helemaal hebben gevonden:
de ene levert het brood, de andere het beleg…. Bakker Van Maanen
presenteert een groot deel van het
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brood- en gebakassortiment en
men kan er koffie drinken. Er is echter geen echte lunchroom. “Pas als
de nieuwe winkel er weer is,” laat
Hennie Weille weten. “Bij ons had
men het idee dat de eerste dag dat
we open waren, maandag dus, het
wel zou loslopen met de vraag naar
brood en gebak. Maar we hadden
al snel een tekort aan brood. We

hebben hier tot onze verbazing op
maandag veel klanten over de vloer
gehad. Maar voor zo’n eerste dag is
het voor iedereen even wennen. De
komende dagen zullen we weer volop in de aanbieding hebben.” Stijn
Melenhorst van Kaas en Zo zegt zijn
hele assortiment kwijt te kunnen in
de ruimte die hij maar voor een deel
nodig heeft, maar dat geldt ook voor
de bakker. Samen passen ze er dus
makkelijk in. Het vullen van de totale ruimte is overigens niet nodig voor de korte tijd dat men gebruik maakt van het winkelgedeelte.
“Voor mij is het meteen een try-out
om te kijken of ik straks alles ook in
mijn nieuwe winkel kwijt kan, want
die wordt kleiner in oppervlak. Maar
zo het er nu naar uitziet gaat dat
lukken. Een knusse winkel met een
moderne uitstraling en een mooi
overzichtelijk assortiment. Alles wat
er voordien was komt ook weer gewoon terug, Er verandert dus niets,”
aldus Stijn. “Maar voorlopig zit ik
hier even waar ik mijn klanten als
vanouds graag van dienst zal zijn.
Ook dat verandert niet natuurlijk.”
Stijn Melenhorst hoopt vanaf maandag 7 november vanuit zijn vernieuwde winkel weer al zijn klanten te kunnen ontvangen; bij bakker
Van Maanen wordt dat naar zeggen
een paar dagen later.

gezin. Er ontstaat meer ruimte om in
de ogen van de ander te herkennen
wat hij of zij nodig heeft. Verbinding ontstaat wanneer ervaringen
gedeeld worden en wanneer deze
herkend of erkend worden zonder

oordeel. Jullie zijn van harte welkom
op zondag 6 november van 14.00 tot
16.30 uur op de Schattekerkerweg
1B in Mijdrecht. Voor meer informatie en inschrijven ga je naar de site!
www.intomindfulness.nl

ne zal geopend zijn vanaf 19.30 uur
en om 20.00 uur zal Paul Reurings
de regie in handen nemen en sturing geven aan het officiële gedeelte. Voetballiefhebbers worden door
de commissie commerciële zaken

van SV Argon van harte welkom geheten. De toegang is gratis. De afronding wordt rond 21.30 verwacht
en na afloop is er ruimschoots gelegenheid voor het informele gedeelte.

Samen even één winkelruimte delen
Regio - Zowel bij Kaas en Zo als bij
bakker Van Maanen heeft men zich
afgelopen zondag in het zweet gewerkt om hun bedrijvigheid kortstondig voort zetten in het voormalige pand van Blokker wat leeg kwam
te staan toen men er daar mee ophield. De ruimte is sinds maandagmorgen weer (tijdelijk) voor een
groot gedeelte gevuld en dat is met-

• Nieuwe Meerbode

Mindfulness voor het hele
gezin op
Mijdrecht - Hanna ter Welle (Mindfulness training voor volwassenen)
en Eline Snel-Laan (Mindfulness
training voor kinderen) hebben
hun expertise gebundeld. Ze hebben een concreet, laagdrempelig en
vooral prachtig programma ontwikkeld voor een zondagmiddag Mindfulness voor het hele gezin. Waarom
voor het hele gezin? Mindfulness is
een levenshouding en manier om
bewust, objectief en onbevangen in
het leven te staan. Juist wanneer je
met je hele gezin hier aandacht voor
hebt, zal het toepassen van de oefeningen en de denkwijze meer vanzelfsprekend worden. Door de ver-

binding die er plaats vindt, zullen
alle gezinsleden meer plezier ervaren en gelukkiger zijn. Bij Mindfulness gaat het om het opmerken
van je lichaam, je gedachten en gevoelens en deze drie aspecten als
een eenheid kunt benaderen. Je lichaam vertelt je namelijk feilloos
hoe het met je gaat, als je de signalen kunt opmerken. Datzelfde geldt
voor emoties, deze worden door gedachten gevormd en komen vaak
tot uiting in het lichaam. Verkrampt
van boosheid of zweten van angst
zijn daar voorbeelden van. Als je in
verbinding kunt zijn met jezelf kun
je ook beter in verbinding zijn met je

Volgende week bij Argon

Een avond met Danny
Blind en Arjan v. d. Laan
Mijdrecht - Donderdag 27 oktober vindt er in de kantine van Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht
een uniek evenement plaats. De 2
bondscoaches van Nederland, Danny Blind en Arjan van der Laan komen onder leiding van Paul Reurings aan het woord en ieder voetbal
liefhebber uit de omgeving wordt in
de gelegenheid gesteld getuige te
zijn van hun verhalen, anekdotes
en discussies. Danny Blind heeft ei-

genlijk geen introductie nodig. Deze oud speler van Sparta, Ajax en
het Nederlands elftal en nu in roerige tijden bondscoach van het Nederlands elftal heeft zijn sporen wel
verdiend in eigen land en daarbuiten. Arjan van der Laan is oud profvoetballer van Sparta, FC Twente
en voormalig trainer bij Sparta, FC
Utrecht en FC Lisse en vanaf oktober 2015 is hij bondscoach van het
Nederlands vrouwenelftal. De kanti-

Kun jij reanimeren?
Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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