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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Zaterdagmiddag
wilde twee mensen met een
boot een tochtje gaan maken
op de Kerkvaart in Mijdrecht,
toen zij een man levenloos in
het water zagen liggen. Ze belden meteen 112 en hebben tevergeefs geprobeerd de man
uit het water te halen, hetgeen
hen niet lukte. De snel gearriveerde hulpdiensten moesten ook nogal wat moeite doen
om bij het slachtoffer te komen,
aangezien hij in de achtertuin
lag van het appartementencomplex De Kom. Duikers van
de brandweer is het uiteindelijk
gelukt om de man op het droge
te krijgen. Na onderzoek bleek
de man helaas reeds overleden te zijn. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak
van de man en roept getuigen
op zich te melden.

Fietser
aangereden
Amstelhoek - De nieuwe kruising bij de Piet Heinlaan is verre van veilig. Maandagmiddag
werd er op het fietspad een
meisje aangereden door een
automobilist die kennelijk niet
wist waar hij naartoe moest
gaan. Door de onduidelijke situatie op de kruising raakte de
bestuurder vermoedelijk in de
war en heeft het meisje, dat
voorrang had op het fietspad,
helemaal over het hoofd gezien
waarna hij haar vol aanreed.
Doordat de auto zachtjes reed
zijn de verwondingen meegevallen, zo laat een ooggetuige
ons weten die het voorval zag
gebeuren. “Het is een nare en
onoverzichtelijke kruising en
heel veel weggebruikers gaan
er op de een of andere manier
de fout in. Het wordt tijd dat er
eens een duidelijke bewegwijzering komt en belijning. Dit
liep nu goed af maar het kan
ook erger. Daar moet je als gemeente niet op willen wachten,” aldus de ooggetuige.

GEVRAAGD

Dode man in
Kerkvaart

Nu nog braakliggend, maar straks verrijst hier het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht.

Bouw Zonnehof Mijdrecht
kan ook van start
Mijdrecht - Het ziet er alleszins
naar uit dat na het Molenhof ook de
nieuwbouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht binnenkort van
start kan gaan op het nu nog braak
liggende terrein waar ooit Nieuw
Avondlicht stond. Voor zover bekend is er geen beroep aangetekend tegen de door de gemeente
afgegeven omgevingsvergunning
en is het probleem van te weinig
parkeervoorzieningen in de nabije
omgeving opgelost. Volgens omwonenden waren er te weinig parkeerplaatsen ingepland bij het project
en tekenden daartegen bezwaar
aan. Nu worden 41 parkeerplaatsen gerealiseerd van de 45 die men
had voorgesteld en kennelijk heeft
men daar vrede mee. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de rechtbank wel een voorbehoud heeft gemaakt. Mocht alsnog een beroepschrift wel tijdig zijn
verzonden maar nog niet aangeko-

men dan wel ingeboekt zijn bij de
rechtbank, dan zou er alsnog sprake kunnen zijn van een ontvankelijk
beroepschrift. Maar deze geluiden
hebben ons niet bereikt. Kortom,
bouwbedrijf Bébouw Midreth kan
de planning nu verder uitwerken.
Bouwput
“Een dezer dagen wordt gestart
met de sloop op het terrein van de
nog in de grond aanwezige kelder
en een deel van de fundering. Vervolgens vindt er zoals gebruikelijk
een archeologisch onderzoek plaats
en eventueel een bodemsanering.
Daarna wordt het terrein bouwrijp
gemaakt. Dat gaat zeker tot eind
van dit jaar duren. Als dit is afgerond kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste paal
slaan voor de nieuwbouw,” aldus
projectleider Dick van Vliet van het
bouwbedrijf die tevens aangeeft dat
ook de herinrichting van het Me-

vrouw van Wieringenplein voor de
Kom dan zijn beslag krijgt.
Omdat in hetzelfde tijdvak ook
sloop, bouwrijp maken van de
grond en nieuwbouw van het project Molenhof, de supermarkt van
Hoogvliet en de woning van Van
Beek aan de Kerkvaart plaatsvindt,
ontstaat er ruim een jaar en misschien wel langer één grote bouwput aan de Dorpsstraat. Maar als
het allemaal klaar is heb je ook wat.
Overigens dreigt een en ander wel
consequenties te hebben voor de
bewoners van de Kom. Waar parkeren zij hun auto’s in die tussentijd en blijft de Dorpsstraat via de
Kerkvaart vice versa voor hen bereikbaar? Of wordt er voor hen tijdelijk een omleiding gemaakt, bijvoorbeeld via de Kerkvaart en de
Julianalaan c.q. Prins Bernhardlaan.
Aan de gemeente de taak om voor
een oplossing te zorgen.

Geen krant?

0297-581698

uitgekomen! Onwijs bedankt, iedereen die op mij heeft gestemd.”

VBW-middag in Wilnis
Wilnis - Op zaterdagmiddag 21 oktober is er weer een VBW-middag
voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar!
Deze keer niet in de blauwe tent in
het Speelwoud, maar in ‘De Roeping’,
Kerkstraat 12 (het gebouw achter de
kerk bij de stoplichten in Wilnis). Wat
is er deze middag allemaal te doen?

We gaan zingen, luisteren naar een
mooi verhaal, er is poppenkast en
natuurlijk wordt er een leuke knutsel gemaakt. Kom je ook? De middag
begint om 13.45 uur en om 16.00 uur
is het afgelopen. Neem gerust een
vriendje of vriendinnetje mee! Contact: vbwwilnis@hotmail.com.

Gemeente in hoger beroep
over snelheidsverhoging A2

Wethouder Erica Spil van de gemeente Bunnik (oud wethouder van de gemeente De Ronde Venen) een van de aanjagers om de overige college ervan te overtuigen dat dit gezamenlijke statement belangrijk is.

Ook nieuwbouwwoningen in
ADVERTEREN? De Ronde Venen zonder gas
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Mijdrecht – Lisa van Zuijlen (19) uit
Mijdrecht is volgend jaar het nieuwe koffermeisjes in het tv programma Postcode Loterij Miljoenenjacht
bij Linda de Mol. De winnares van
de zoektocht werd vrijdagmiddag jl.
bekend gemaakt in het RTL 4-programma 5 uur live. Lisa had niet verwacht dat ze zou winnen. Donderdag stond ze nog derde. Lisa is ontzettend blij met de overwinning. ,,Ik
kijk altijd naar het programma Miljoenenjacht en ik droomde er al tijden van om tussen de Koffermeisjes te mogen staan. Die droom is nu

Er is onvoldoende rekening
gehouden met geluid van Schiphol

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

IN DE

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Lisa van Zuijlen het nieuwe
koffermeisje bij Miljoenenjacht

Vinkeveen – Het was me een
drukte in en om de N201, zeker
omdat deze weg( richting de A2)
het weekend is afgesloten. Een
bestuurder van een bestelbusje
zag te laat de afsluiting en dacht
zijn wagen even te keren op
de Herenweg in Vinkeveen. Hij
schatte de breedte van de weg
echter verkeerd in en kwam met
zijn auto half in de naast liggende sloot terecht. Een takelwagen
moest eraan te pas komen om
de wagen uit de sloot te trekken.

facebook.com/

BEZORGERS/STERS

voor De Hoef
* * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *
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De Ronde Venen - Vanaf heden
worden nieuwbouwwoningen in de
regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd. Zij brengen
dit gezamenlijke statement op de
Dag van de duurzaamheid. ‘In 2050
een CO2-arme samenleving’, luidt de
kabinetsdoelstelling in de Nationale Energieagenda. In deze Nationale
Energieagenda is vastgelegd dat alle
woningen ‘van het aardgas af moeten’. Dat is een enorme opgave. Toch
worden er jaarlijks in Nederland nog
150.000 nieuwbouwwoningen op het
gasnet aangesloten. Netbeheerders
zijn genoodzaakt te investeren in
gasleidingen die maar kort gebruikt
zullen worden.”

Energie
‘Dat kan anders; juist bij nieuwbouw
is het relatief eenvoudig om vanaf
het begin alleen gebruik te maken
van hernieuwbare energie”, vindt
een aantal gemeenten in de regio
Utrecht (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk
bij Duurstede, Woerden, IJsselstein
en Zeist).
“En met ons de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders,
enkele bouwbedrijven, branchevereniging Uneto-VNI en milieuorganisaties.”

Aansluitplicht
“Het Rijk streeft ernaar de aansluitplicht voor aardgas te schrappen.
De huidige wetgeving moet daarop
nog worden aangepast. Een initiatiefwet is hiervoor inmiddels ingediend. We willen als Utrechtse gemeenten de behandeling van deze wet niet afwachten, maar nu al
handelen in de geest van de wet.
Daarom brengen we vandaag – op
de dag van de duurzaamheid - dit
statement gezamenlijk. Een gezamenlijk statement geeft een duidelijk signaal af aan de projectontwikkelaars in deze regio en voorkomt
onnodige investeringen in het gasnet”, aldus de 14 gemeenten.”

De Ronde Venen - Harder rijden
betekent meer geluidsoverlast. Dat
merken omwonenden van de A2
tussen Amsterdam en Vinkeveen.
Daar mogen automobilisten tussen
19.00 en 6.00 uur 130 kilometer per
uur rijden. Rechtbank Midden-Nederland heeft het beroep van de gemeente De Ronde Venen tegen deze snelheidsverhoging in de avondperiode op 1 september 2017 ongegrond verklaard. De gemeente gaat
tegen deze uitspraak in hoger beroep. Zij komt daarmee op voor de
gezondheid van haar inwoners die
langs de A2 wonen.
Wethouder David Moolenburgh:
“Het geluid van Schiphol plus dat
van de A2 bij elkaar opgeteld is nu
al fors. Wij betwijfelen of daar voldoende rekening mee is gehouden
bij het verkeersbesluit over de snelheidsverhoging. Bovendien is de

verwachting dat de geluidsoverlast
verder zal toenemen met de groei
van Schiphol. Eén van de vliegroutes van Schiphol gaat over het betreffende gebied. Wij achten daarom ons hoger beroep kansrijk.”
Rechtbank Midden Nederland stelt
dat er wel degelijk rekening is gehouden met Schiphol. Maar in het
akoestisch onderzoek wordt alleen
gebruik gemaakt van actuele verkeersgegevens. En niet van actuele gegevens van Schiphol. Het lijkt
er zelfs op dat er helemaal geen rekening is gehouden met het geluid
van Schiphol.
Ook in de berekeningen voor luchtkwaliteit zitten onzekerheden. Hierdoor bestaat er een kans dat bij de
wegen waarop de snelheid wordt
verhoogd naar 130 km/uur de Europese normen voor luchtkwaliteit
worden overschreden.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

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

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

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

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

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

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

Spetterende start
kunstateliers Willespoort
Wilnis - Op OBS Willespoort heeft
afgelopen woensdag weer het eerste kunstatelier van dit schooljaar
plaatsgevonden. 4 keer per jaar
wordt er, naast de structurele kunstlessen, een hele ochtend besteed
aan professioneel kunstonderwijs in
verschillende disciplines. Kunst inspireert, stimuleert, motiveert, geeft
kinderen onvergetelijke ervaringen
en versterkt het creatief vermogen.
Daarom is goed kunstonderwijs op
de basisschool zo belangrijk! Voor
de onderbouw staan dit jaar de volgende lessen op het programma:
muzieklessen met boomwhackers,

dansen, bakken, verftechniek op tshirts, kleien, textiele werkvormen,
drama en tekenen. Groep 5 t/m 8
gaan aan de slag met een 'stop-motion-les' waarbij ze hun eigen filmpje leren regisseren en produceren,
een djembe workshop waar met
professionele drumdocenten op diverse trommels naar een voordracht
wordt toegewerkt, 'Spoken Word'
waar gewerkt wordt aan een rap in
het Engels of in het Nederlands en
een schilderles op doek in het atelier van een echte kunstenaar. De
kinderen waren erg enthousiast en
kijken uit naar de volgende keer!

Mijdrecht - Op dinsdag 10 oktober vond het jaarlijkse boekenfeest
plaats bij OBS De Eendracht. Het gehele team kwam verkleed als heks of
tovenaar en waren griezelig (on)herkenbaar! De kinderen konden verder
genieten van een écht spookhuis in
één van de klassen, naast een handlezing van een waarzegster en een
nadere kennismaking met Dummie
de Mummie, die nonchalant leun-

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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Dit geldt voor het
Vrijwillige
weekend, Palliatieve
feestdagenTerminale
en voor
Zorg in de thuissituatie.
7 u.
werkdagen
van 17.00-08.00
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar,
APOTHEEK06-51451130.
Apotheek De Ronde Venen
STICHTING
Hoofdweg 6aRECHTSWINKEL
Mijdrecht,
De Ronde Venen:
Hoofdweg
1,
0297-285163.
Open:
ma. t/m vr.
Mijdrecht.
is opu.de
8.30-12.30 Het
u. enspreeku.
13.30-17.30
di.avonden van 19.30-20.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland
48 Mijdrecht,
DIERENHULP
0297-286262.
Open:
ma. t/m vr.
Dierenambulance
06-53315557
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
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www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Visserstraat 10
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Tel. 0297-341900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
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de uitgever!
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Mijdrecht - Van 4-15 oktober vond
op de Driehuisschool de kinderboekenweek plaats. Dit jaar was het
thema “gruwelijk eng”. Op de Driehuisschool werd de week feestelijk
geopend op het schoolplein waar
‘bange’ en ‘stoere’ Rick de kinderen
en ouders even kostelijk vermaakten met hun ‘bangzijn’ verhaal. Om
12.30 uur kwam boekhandel Mond-

Wilnis – Afgelopen week was er een
gruwelijk leuke inloopavond op het
Kids College. Het was tevens de afsluiting van de Kinderboekenweek.
De hele avond stond in het teken
van 'gruwelijk eng', dit was namelijk het thema van de Kinderboeken-

Let op:
www.slachtofferhulp.nl

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

Kinderboekenweek op de
Driehuisschool
ria langs met leuke, spannende en
griezelige boeken.
Ook was er een ruilbeurs georganiseerd. De kinderen konden hun
eigen boeken inleveren. Daar kregen ze een tegoedbon voor om een
‘nieuw’ boek uit te kiezen. Op 12 oktober werd de week afgesloten met
de voorleeswedstrijd voor alle groepen.

Kinderboekenweek op het
Kids College Wilnis

zie onze site:
meerbode.nl
0900-0101

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

een demonstratie les worden in het
clubgebouw van VIOS aan de Windmolen 77 in Mijdrecht. Een echt optreden met showkleding en publiek. Alle ShowKidz laten dan zien
wat ze geleerd hebben en krijgen
na afloop een certificaat van deelname. Natuurlijk kan je, als je wilt,
daarna doorstromen naar de beginnersgroep bij TwirlPower. Al het lesmateriaal is gratis. Een baton krijg
je gedurende de ShowKidz periode mee naar huis, zodat je ook zelf
thuis kan oefenen.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Geef je dan snel op voor de GRATIS
ShowKidz-lessen. Mail naar Showkidz@vios-mijdrecht.nl met je naam
adres en telefoonnummer. Of bel
met Petra Verschoor-Faas, 06 – 38
40 26 45 voor meer informatie en
om je meteen op te geven.

wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
SLACHTOFFERHULP

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra

Mijdrecht - TwirlPower, de twirl afdeling van Show- & Marchingband
VIOS uit Mijdrecht, gaat weer starten met ShowKidz. Vanaf dinsdag
24 oktober start er een blok van 8
GRATIS lessen ShowKidz. De lessen
zijn op de dinsdag; 24 oktober, 31
oktober, 7 november, 14 november,
21 november, 28 november, 12 december en 19 december is de grote afsluiting. De lestijden zijn van
16:15 tot 17:15 uur. Wie houd er
niet van bewegen! Dansen en swingen, maathouden op de muziek, bewegen met de baton (stok) of met
Pompons. Allemaal leuke activiteiten voor meisjes én jongens vanaf
5 jaar. In 8 gratis lessen komen al
deze onderdelen aan bod en zullen
we met z’n allen een show instuderen. Maar natuurlijk hebben we samen ook veel plezier. De 8e les zal

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

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

de tegen de muur van het spookhuis. De tweedehands boeken hadden weer grote belangstelling maar
boekhandel Mondria stond er natuurlijk ook weer met een prachtige stand vol nieuwe boeken! Menig
leerling ging weer met een prachtig nieuw- of ‘bijna nieuw’ boek naar
huis! Het boekenfeest op de Eendracht is dan wel voorbij maar de
‘boekenpret’ wordt thuis voortgezet!

ShowKidz gaat weer van
start

telefoonnummer
en/of e-mailadres.
Van
Dijk Psychologenpraktijk
Deze gegevens worden
niet volledig
Behandelcentrum
Careyn
in de krant gepubliceerd; wél naam
Maria-Oord.
Postadres:
Herenen woonplaats. Anoniem ingezonden
weg
69 worden
Vinkeveen.
brieven
niet Bezoekadres:
in behandeling
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
genomen.
De redactie
behoudt zich
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
het recht voor
brieven
te weigeren dan
facebook.com/

fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag

Boekenfeest bij OBS De
Eendracht!

IVN Winterwandeling
langs de Vecht
Regio - Op zaterdag, 21 oktober organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn de eerste van een reeks
van 6 winterwandelingen. De wandeling start in Vreeland en lopend
langs de Vecht richting Loenen, komen de wandelaars vele historische
plaatsen tegen. De wandeling is rijk
aan cultuur, maar ook valt er te genieten van prachtige natuur. Buitenplaatsen met schitterende tuinen,
diverse molens en ook is er industrieel erfgoed aanwezig langs de route. De Vecht wordt niet uit het oog
verloren. Langs deze rivier zijn oeverlandjes te vinden, waarop ook
in dit jaargetijde nog een bijzondere flora te zien is. De wandeling is

ongeveer 9 km lang. We verzamelen op 21 oktober om 9.30 uur, bij
de begraafplaats in Wilnis aan de
J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt in Vreeland. Einde wandeling is om ongeveer 12.30
uur gepland. Tips voor onderweg:
trek wandelschoenen aan en neem
ook iets warms te drinken mee voor
de korte ‘koffiestop’.
Aanmelden is niet nodig. Wilt u
meteen bij het startpunt beginnen,
neem dan contact op met Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328. Voor info
over IVN kunt u de website bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn.

week van dit jaar. De avond werd
geopend met een dans, opgevoerd
door een aantal kinderen uit elke
groep. Er was een optreden van de
kleuters met een spannend dierenverhaal, de kinderen van groep 3 en
4 waren verkleed als prinsessen en
ridders en zongen een lied, groep 5
had een mooie act als heks en de
kinderen van groep 7 vertelden een
verhaal achter een wit laken tegen
het licht in, met mooie schaduweffecten. Het lokaal van groep 8 was
omgetoverd tot bioscoop. De kinderen hadden zelf gruwelijk leuke
filmpjes gemaakt en in het lokaal
van groep 6 was er een heus spookhuis gemaakt, spannend! Ook was
er dit jaar weer een boekenmarkt
waar veel leuke boeken werden verkocht en gekocht. Kortom, het was
een gruwelijk spannende maar bovenal een leuke afsluiting van de
Kinderboekenweek op het Kids College in Wilnis.

“Zwerven over de Veluwe”
Mijdrecht - Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Wilnis heeft de
heer Rien Mouw uit Doornspijk
uitgenodigd. Door middel van
een professioneel digitaal klankbeeld maken wij samen met hem
een onvergetelijke tocht over de
Veluwe. De live vertelling van
Rien Mouw is boeiend van begin tot eind. Hij heeft een echte
"vertelstem". U kunt zijn prachtige en vaak spannende verhaal
dan ook moeiteloos volgen. Het
diaklankbeeld is zeer afwisselend. Alle jaargetijden komen
voorbij. Winter, met o.a. dieren in
een besneeuwd bos en kruiend
ijs langs de Randmeren.
Lente
Lente, met prachtige landschap-

pen, bloemen en jong wild.
Herfst, met een spannend verhaal over de edelhertenbronst,
compleet met beelden en geluiden van burlende en vechtende
herten. Een absoluut hoogtepunt
van de presentatie is een bezoek
aan een aantal, nog op een bijzondere manier levende, oude
Veluwenaren. Rien Mouw maakt
u deelgenoot van hun leven zonder deze mensen bespottelijk te
maken. Hij komt veel bij hen over
de vloer en heeft grote bewondering voor hun levenswijze. Hij
maakt er vaak heel bijzondere
dingen mee.Datum: woensdag
25 oktober a.s. Tijd: 19.30 uur –
koffie vanaf 19.15 uur. Locatie:
De Schakel, Dorpsstraat 20 te
Wilnis. Leden en gasten zijn van
harte welkom.
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Informatieavonden IVN
Natuurgidsenopleiding

Avontuurlijk lezen op de
Schakel

Vinkeveen – Waarom zou je lezen
aan je tafel als het ook onder de tafel kan, in de gang of liggend op de
schooltribune? Tijdens de Kinderboekenweek mochten de leerlingen
van de Schakel elke dag zelf een
manier en plek kiezen om te lezen,
mits het op de avontuurlijke leesbingokaart stond. Het was slechts
één van de vele leesactiviteiten op
de Schakel tijdens de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek
werd geopend met een korte voorstelling van de leerkrachten over het
begin van het boek ‘De kleine Kapitein’. Alle groepen kregen de opdracht hun fantasie de vrije loop te
laten en zelf een einde aan het verhaal te verzinnen. Groep 6/7a maakte daar ook een toneelstukje van,
om de Kinderboekenweek weer af
te sluiten. De week is verder gevuld

met activiteiten als de wedstrijd “kilometer lezen”, speciale leeslessen
volgens de Chambers methode en
het beoordelen van boeken. Ook
heeft een aantal ouders een spannend avonturenverhaal verteld in
de klas. Extra aandacht was er voor
de zwerfboekenkast, die is aangeschaft van het geld dat de Schakel ontving na de “Vul de Kas” actie van Jumbo Vinkeveen. Voor de
zomervakantie kregen alle kinderen
een zwerfboek mee naar huis. Nadat het boek gelezen is, moet het
weer gaan zwerven. Via de zwerfboekenkast op school of door het
op een andere plaats te laten zwerven. Een eigen kinderboek van thuis
mag ook in de kast gezet worden.
Een mooi systeem voor het uitwisselen van boeken, met als doel lezen te stimuleren.

Regio - In januari 2018 start IVN De
Ronde Venen & Uithoorn een nieuwe
natuurgidsenopleiding. Als je meer
wilt weten over deze opleiding, dan
nodigt het IVN jou van harte uit voor
één van de informatieavonden. Deze vinden plaats op dinsdag 24 oktober in het NME Centrum in Wilnis
en dinsdag 31 oktober in ‘t Buurtnest
in Uithoorn. Beide starten om 19.30
uur. Ben jij een enthousiaste natuurliefhebber of wil je dat worden, en
wil je meer leren over ons veenweidelandschap, het ontstaan ervan, de
natuur om ons heen en hoe je die
kennis en het enthousiasme voor de
natuur op anderen over kan brengen? Dan is de opleiding tot natuurgids van IVN de juiste keuze. De natuurgidsenopleiding leidt op tot landelijk erkend diploma Natuurgids. De
natuurgidsenopleiding duurt 1½ jaar

en is een combinatie van theorie- en
praktijklessen. Theorie vindt tweewekelijks plaats op dinsdagavonden
in Wilnis. Praktijk en buitenexcursies ongeveer een keer per maand
op zaterdagochtend. Spreekt dit je
aan? Kom dan naar een van de informatieavonden. Op 24 oktober 2017:
NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis van 19.30
uur tot 21.30 uur. Of op 31 oktober
2017: Wijkcentrum ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn,
van 19.30 tot 21.30 uur. Het cursusteam en oud cursisten staan klaar
om jouw vragen te beantwoorden.
Zo kun je een weloverwogen beslissing maken of je deze natuurgidsenopleiding wilt volgen. Meer informatie vind je ook op website: http://bit.
ly/ngodrvu. Of stuur een e-mail naar
ngo.drvu@gmail.com

Afsluiting Kinderboekenweek
Molenland
Mijdrecht - Ook op OBS Molenland werd de kinderboekenweek
uitgebreid gevierd. Het thema ‘Gruwelijk eng’, daagde uit tot heel veel
inspirerende lessen en activiteiten.
Er is in die anderhalve week veel
aandacht besteed aan leesplezier,
boeken, gedichten én aan griezelknutsels. Dinsdagmiddag hebben
alle kinderen van de hele school
geknutseld. Kinderen uit groep 7
en 8 begeleiden een groepje jongere kinderen. Samen hebben ze één
griezel, monster of heks gemaakt.
Woensdag stond de traditionele
boekverkoop op het programma.
De afgelopen weken hebben we
tweedehands boeken verzameld.
Omdat we willen dat alle kinderen
de mogelijkheid krijgen om boeken te kopen, hebben we de prijs

heel laag gehouden. Voor slechts 1
of 2 euro konden werden de boeken verkocht.
Voor niks
Op vrijdag dachten de juffen en
meesters dat zíj voor niks waren
gekomen, kinderen waren niet op
school. Wel wemelde het in school
van de heksen, tovenaars, skeletten, monsters, griezels. Gelukkig
konden zij ook wel rekenen, taal
en spelling, dus dat kwam helemaal goed. Als afsluiting zijn er buiten gedichten voorgelezen en het
lied van Kinderen voor Kinderen is
gezongen en gedanst. ‘s Middags
heeft de bovenbouw de voorronde van de voorleeswedstrijd gehouden. Wat was het spannend en met
een miniem verschil beoordeelde
de jury Rick uit groep 6 als winnaar.

Gratis studiekeuze
voorlichtingsbijeenkomst
Bloembollen van Bakker.com
als beste getest
Regio - De bloembollen van Bakker.com uit Lisse komen jaarlijks als
beste uit de test door Stichting Keurmerk Bloembollen Holland, met een
rapportcijfer van 9,3 in 2016. Bakker.
com selecteert de beste rassen van
Nederlandse bodem om de hoogste
kwaliteit te kunnen garanderen. In
2016 scoorden de bloembollen van
Bakker.com een 9,3 dat is de hoogst
gehaalde A-kwaliteit. Op www.bakker.com kunt u het uitgebreide aanbod bloembollen bekijken. U krijgt
ook nog eens 100% bloei-en groeigarantie op alle bloembollen uit het
assortiment (tot 1 jaar). Voorjaarsbloeiende bloembollen worden bij
Bakker.com van september tot december geleverd, tevens de periode dat ze geplant kunnen worden. Bloembollen worden opgeslagen in speciale klimaatzones. Iedere bolsoort, of het nu gaat om tulpen, narcissen of hyacinten, heeft
daar een eigen cel waar ze op de

best mogelijke manier worden bewaard. Hetzelfde geldt voor zomerbollen die in de lente worden aangeboden. Bloembollen zijn makkelijk in het onderhoud en zijn eenvoudig te planten. Bij Bakker.com
heeft u ook nog eens keuze uit alle soorten en kleuren.
Wilt u iets speciaals? Kijk dan eens
bij de exclusieve bloembollen, deze
soorten zijn alleen bij Bakker.com
verkrijgbaar. Bloembollen planten
kan met de blote hand, maar handschoenen en een bollenschepje komen zeker van pas! Voor diegenen
die weinig ervaring hebben, zijn de
kant-en-klare bollenpizza's en bollen-lasagna’s van Bakker.com een
oplossing. Deze zijn zeer eenvoudig te planten omdat de bloembollen in de mal al op de juiste plantafstand staan. Deze mal is biologisch
afbreekbaar. Dankzij de mooie verpakking zijn deze producten erg geschikt om cadeau toe doen.

Regio - Aankomende studenten
moeten zich vóór 1 mei 2018 hebben aangemeld voor hun studie om
recht te hebben op een studiekeuzecheck.
De studiekeuzecheck houdt in dat
je nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs
hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een numerus fixus
instellen. Dat betekent dat als meer
studenten zich aanmelden voor zo’n
opleiding, je mee moet doen aan de
selectie door de onderwijsinstelling
voor een plek. Inschrijving is binnen
afzienbare tijd, namelijk uiterlijk 15
januari 2018. Dat is sneller dan je
denkt! Het is iets van alle tijden,
maar best lastig om op jeugdige
leeftijd te kiezen voor een studie en
te bedenken wat voor werk je later
wilt gaan doen. Herkenbaar? Een
studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslissing. Er is veel aanbod en alles lijkt
even boeiend te zijn. Maar hoe ga je
uitzoeken welke studie het beste bij
je past? Hoe kies je? En wat kan je
als ouder doen om je kind te helpen
bij het studiekeuze proces?

Studie keuzen
Om wat overzicht te creëren in het
studiekeuzeproces geeft Noloc erkend studiekeuzecoach Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching
op zaterdag 4 november voor 14.00
tot 15.15 uur een GRATIS voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak ik een
studiekeuze?’. Deze is bedoeld voor
scholieren die een MBO, HBO of
WO studie gaan kiezen en voor hun
ouders. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kom je meer te weten
over het maken van een studiekeuze. Denk hierbij aan de mogelijkheden binnen ‘onderwijsland Nederland’, de wet- en regelgeving, succes- en afvalfactoren voor een studiekeuze en het doorlopen van een 7
stappenplan bij studiekeuze. Ook als
ouder kan je helpen. Maar hoe doe
je dat en ga je hierover in gesprek
met jouw zoon of dochter? Uiteraard
is er volop ruimte voor het stellen
van vragen en na afloop krijg je de
tips en adviezen mee naar huis! Iets
voor jouw zoon of dochter? Meld je
dan aan info@rooskleurigcoaching.
nl of bel 06 5313 5015. Noteer vast
in je agenda: zaterdagmiddag 4 november 2017 van 14.00-15.15 uur,
bibliotheek Mijdrecht op de Dr. J.
van der Haarlaan 8.

Ontmoetingsochtend Telefooncirkel van het Rode Kruis
De Ronde Venen - De Telefooncirkel is al tientallen jaren actief in

De Ronde Venen. Sinds juni van dit
jaar is de opzet veranderd. De vrij-

willigers hebben niet meer een hele
week dienst, maar op één vaste dag

in de week. En dat is een groot succes geworden! Het aantal vrijwilligers is namelijk toegenomen van 5
naar 14. Gewoon omdat het gemakkelijker te doen is één dag per week
beschikbaar te zijn tussen 8.15 uur
en 8.45 uur, dan elke ochtend 7 dagen per week. Ook het onderling
ruilen van een dienst is nu veel gemakkelijker. Vragend aan de coördinator van deze Cirkel, Bianca Fernhout, wat haar ervaring is, gaf zij
aan heel enthousiast te zijn over de
groei van het aantal vrijwilligers en
het goede verloop van de Telefooncirkel. Waaraan zij toevoegde: “Het
aantal mannen blijft achter, bij het
aantal vrouwen. Alle deelnemers
zijn vrouw en bij de vrijwilligers is er
tot nu toe één man.” Zij nodigt dan
ook mannelijke deelnemers en vrijwilligers van harte uit zich ook aan
te sluiten. Zij is bereikbaar onder
nummer 06-22264582. Om de deelnemers aan de Telefooncirkel kennis te laten maken met ook de nieuwe vrijwilligers was er op 11 oktober
opnieuw een gezellige bijeenkomst.
Ook deze ontmoetingsochtenden
blijken te voorzien in een behoefte en zal zeker regelmatig worden
herhaald.

Inzameling Sint Maarten

Leerlingen de Schakel
halen 720,50 euro op
De Ronde Venen - Een maand eerder dan normaal vierden de leerlingen van basisschool de Schakel op
woensdag 11 oktober ‘Sint Maarten’. Niet traditioneel om snoepjes op te halen, maar om geld in te
zamelen voor het prachtige eiland
Sint Maarten, dat zo hard getroffen
is door orkaan Irma op 6 september. Met groot succes, de kinderen hebben maar liefst 720,50 euro ingezameld! Voor deze bijzondere Sint Maarten actie maakten de

leerlingen op school zelf hun lampion. In plaats van snoep vroegen
zij zingend een gift voor giro 5125
van het Rode Kruis. De kinderen
hebben gul gekregen, en niet alleen geld…vaak toch ook wel een
snoepje! Na de lampionnenactie
zijn er nog extra giften binnengekomen, waardoor er in totaal bedrag van 1019,50 euro op giro 5125
is gestort! Het was fijn om op deze
wijze iets voor de mensen op Sint
Maarten te doen.

CDA wil snel actie voor
gratis wifi voor bewoners
De Ronde Venen - Het Europees
Parlement heeft geld vrijgemaakt
voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners.
CDA De Ronde Venen wil dat de gemeente daar aan meedoet. “Volgens
cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse
bevolking geen toegang tot internet,” vertelt CDA-fractievoorzitter
Rein Kroon “Voor een open lijn met
de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken
waar je woont. Toegang is tot internet volgens het CDA tegenwoordig
een basisbehoefte.” Natuurlijk komt
eten eerst, maar we kunnen er niet
meer omheen dat het een belangrijke behoefte is geworden.
Altijd online in de
publieke ruimte
Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor
hun stads- en dorpscentra. Op 12
september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale
projecten. Dat moet gericht zijn op
het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals in de winkelstraat, bij de bushaltes, het gemeentehuis, en natuurlijk ook dorpshuizen en sportkantines.
Voorwaarden voor gratis internet
De wifi die aangeboden en gefinan-

cierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan
moet hoogwaardig in kwaliteit en in
alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame
en zonder dat gebruiksgegevens
worden verkocht.
Gemeente, maak werk
van deze subsidie!
De verwachting is dat de gelden
uit het fonds snel vergeven zullen
zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor
De Ronde Venen van belang dat
ons college er snel bij is. Hier hebben we weer een voordeel van een
partij die op diverse fronten actief is,
zoals in Brussel. Het CDA verwacht
dat het college snel werk maakt van
deze buitenkans, aldus Rein Kroon.

Meer info: 06-54935925

•

www.adomex.nl

Te koop:
Eethoek en 6 kasteelstoelen,
donker eiken €150,-.
Tel. 0297-264914
Te koop:
Elektrische golftrollie Go-Kart
nieuwe accu, met zitje, parapluhouder en meer €350,-.
Tel. 0297-285075
Aangeboden:
Giant damesfiets €175,-.
Gazelle herenfiets €75,-.
Phoenix fiets €75,-. Racefiets
€50,-. Tel. 06-54696331
Heerlijke allround boot
met Volvo Penta inboard motor
Te koop:
breedte: 2.40
Keuken trolly €15,-. Tafel kleed
140 x 210 €20,-. Dressboy €20,-.
Lengte: 6.00
Opstap voor caravan €20,-.
Kledingrek €25,-. Hoge vaas
Heel veel plek, en doordat de voorkant dicht is,
€15,-. Tel. 06-51155631
is deze boot met kleine kinderen echt ideaal.
Tevens kun je met goed en slecht weer
Te koop:
Dekenkist €25,-. Tulpenvaas
heerlijk varen!
€15,-. 4 melkbusjes €25,-. Dressoir €155,-. Vogelkooi €15,-.
inclusief:
Voetenbad €10,-. Typemachine
Zwemtrap, 2 zeilen: buiskap en stallingzeil
€10,-. Tel. 06-51155631
+ vele extra's
Te koop:
Splinternieuwe Postcode Loterij
fiets Batavus. 3 versnellingen,
veel toebehoren, nieuw €598,mag weg €275,-.
Te koop:
Te koop:
Te koop:
Tel. 0297-561489
Prima jongens merkschoenen Tv voor slaapkamer 60 x 37 cm Fietsaccu en oplader MC, regel- Gevonden:
matig gebruikt €300,-.
in de maten 18, 23, 24, 25, 26, 27, of camping €20,Huissleutel met paars labeltje,
Tel. 0297-272746
Tel. 0297-286264
28. Prijs tussen €3,- en €7,50.
op fietspad ter hoogte Tweede
Tel. 0297-281750
Te koop:
Te koop:
Zijweg tussen Uithoorn en
Te koop:
nieuwe grijze steigerdelen 135 Tegelzaag elektr. €40,-. BladMijdrecht. Tel. 06-17630244
Naaimachine, merk Husqvarna, cm lang €3,- p.st 4 voor €10,- 20 blazer €40,-. 4 winterbanden
Te koop:
voor €45,-. Tel. 0297-284453
voor Clio €40,-. Elektr. drumstel 2 oud-Hollandse houten
is niet nieuw, maar in goede
€
70,-.
Tel.
06-52024697
staat €40,-. Tel. 06-48659979
keukenstoelen met biezen
Te koop:
Te koop:
Gevraagd:
zittingen €30 ,-. Tel. 0297-283036
Home trainer voor racefiets
Tv-schotel met dubbele kop.
Jaargangen van tijdschrift voor merk Catye met km. teller
Te koop:
vivaristiek ‘Het Aquarium’.
watage echt. Ned. handleiding Diameter 90 cm €25,-.
Twee antieke winkel/fourni€150,-. Tel. 0297-263065
Tel. 0297-593618
Tel. 0297-241132
turenkastjes 40 x 30 x 40 cm.
Te koop:
Gevraagd:
Samen voor €195,-. Foto kan
Te koop:
Laptop Asus, model x540s,
Drinkbak gietijzer (v. koeienst) gemaild worden.
Diamant duiven kleur zilver
€7,50 p.st. Tel. 0297-520180
nieuw €175,- . Tel. 0297-262389 blauw, Etna. Tel. 0297-520180 Tel. 0297-778469
Gevraagd:
Te koop:
Te koop:
Te koop:
Wie heeft een patroon van een Schoorsteenveegset €25,-.
Hometr. z.g.a.n., merk Rambler
Hoek tv kast donker eiken, 1
gehaakt valletje, maat 2 mtr. 25? Betonijzerschaar 90 cm €75,-. glazen deur en 2 dichte deurtjes €40,-. Tel. 0297-564931
€50,-. Tel. 0297-264914
Tel. 0297-284520
Tel. 0297-283895
Te koop:
Gevraagd:
Te koop:
Ecco schoenen mt. 41, bruin,
Aangeboden:
Oude ansichtkaarten van
nieuw, €15,- en Ara mt. 41, bruin
2-zits bankje gratis af te halen. Wandsteun voor een kleine tv
€5,-.2017
Tel. 0297-562465
€12,50. Tel. 0297-564931
Nederland. Tel. 0297-560920
Tel.
00o.i.d.
maand
000297-569083
Nieuwe Meerbode
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Adomex International B.V. is een dynamisch bedrijf dat decoratief snijgroen
importeert vanuit de hele wereld. Deze producten worden voornamelijk
verkocht aan exporteurs op de bloemenveilingen in Nederland.
Adomex International B.V. heeft een platte organisatiestructuur en samen met
circa 100 collega’s zorgen wij voor goede dienstverlening aan onze klanten.
Er heerst een prettige bedrijfscultuur. Met het oog op de toekomst en om aan
de groeiende vraag van onze klanten te kunnen voldoen wordt hard gewerkt
aan de verdere professionalisering van het bedrijf.
Voor onze vestiging in Uithoorn zoeken wij een:

LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)
Wat zijn je werkzaamheden?
• Het lossen van containers
• Het laden/lossen van vrachtauto’s
• Het rijden op een hoogbouwtruck/heftruck
• Algemene logistieke werkzaamheden
• Het schoonhouden van de directe werkomgeving
Wat is jouw profiel?
• Ervaring in logistiek is een pré
• Een geldig heftruckcertificaat is een pré
• Communicatief en sociaal vaardig
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Hendrik Hoogkamp, 06 10576762.
Heb je interesse?
Dan ben jij de collega die wij zoeken! Reageer en stuur je sollicitatie aan
hrm@adomex.nl t.a.v. Anuschka Buhrs.
Adomex hoofdkantoor
Randweg 119A
1422 ND Uithoorn

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Te koop:
Accu voor elektrische fiets
€250,- met oplader. Elektrisch
speelgoed politiemotor met
oplader €15,Tel. 0297-286264

Te koop:
Mooi boxspringbed 1.00 x 2.00
van Morpheus, verstelbaar
elektrische lig/zitstanden kleur
zilvergrijs €172,-.
Tel. 0297-287629

Spannende voorleeswedstrijd
op de Pijlstaartschool
Vinkeveen - Ook dit jaar is de
Kinderboekenweek
afgesloten
met de voorleeswedstrijd. Een
deskundige jury besliste uiteindelijk dat Vincent Komst uit groep
7 won! Naast prachtig voorlezen
heeft Vincent het humoristische

verhaal echt zelf verteld en zat de
zaal ademloos te luisteren, maar
er werd ook erg gelachen! Vincent mag door naar de regionale vervolgronde; zet ‘m op Vincent.
Passend bij het thema “Gruwelijk Eng’” hebben alle klassen een

griezeldeur gemaakt. De groep
die de spannendste deur had gemaakt won een prijs. De Kinderboekenweek is afgesloten met het
lied en de dans van Gruwelijk Eng.
Het was weer een feestje op de
Pijlstaartschool!

Vinkeveen - Afgelopen donderdag speelde het door GT.Bunck gesponsorde tweede damesteam van
de Vinkeveense volleybalvereniging
Atalante een uitwedstrijd in Naarden tegen Keizer Otto Trivolley D3.
Het getoonde volleybal was lang niet
altijd even mooi om te zien, maar
wel effectief. Om iets voor 23.30 uur
stond er wederom een 0-4 overwinning op het bord. De eerste set begon Atalante redelijk goed aan de
wedstrijd. Het rallyspel was lang
niet altijd mooi en goed, maar dankzij een goede servicedruk werd er al
vroeg in de wedstrijd een zeer ruime
voorsprong opgebouwd. In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden lag de foutenlast bij Atalante ditmaal vrij hoog, maar gelukkig maakte de thuisploeg nog meer fouten.
Atalante had tot de big points nog
een voorsprong van dik tien punten,
maar verzuimde om het af te maken.
Gelukkig kwam het team op tijd bij
zinnen en ging de overwinning alsnog met 16-25 naar Atalante.
Tweede set
De tweede set ging het behoorlijk gelijk op. Atalante speelde niet
goed en maakte heel veel eigen fouten. Alles was het net niet. De servicepass lag nog redelijk, maar voor

de rest was alles slordig. Er werd onvoldoende en traag verdedigd en
dit leidde ertoe dat Keizer Otto beter in de set kwam en zelfs op een
voorsprong kwam. Het was even billen knijpen, maar dankzij een wissel
en doorzettingsvermogen ging set 2
toch ook naar Atalante (23-25).
Tandje bij
Atalante wist dat het een tandje bij
moest zetten en deed dit ook in set
drie. Er werd scherper verdedigd en
de foutenlast ging iets naar beneden.
Nog steeds scoorde Keizer Otto Trivolley punten met fouten van Atalanter zijde, maar het was minder dan
de set ervoor. Het was zeer hard werken en er moest soms wel vier keer
aangevallen worden om tot scoren te
komen, maar de volhouder wint en in
dit geval was het wederom Atalante dat zegevierde. Met 18-25 was de
derde set voor de geel/groenen.
Set Vier
Set vier werd er duidelijk orde op zaken gesteld. De klok had inmiddels
de elf uur gepasseerd en het was
hoog tijd een einde aan deze pot
te maken. Dankzij een enorme serviceserie liep Atalante ver uit op de
thuisploeg. Ook aanvallend ging het
deze set stukken beter, waardoor de

Vinkeveense equipe niet meer in de
problemen kwam. Met 12-25 ging
set naar Atalante en stond er wederom een 0-4 overwinning op het scorebord. Dankzij deze overwinning en
verlies van directe concurrent VCH
D3 staat Atalante op dit moment bovenaan met 20 punten op vijf punten voorsprong op de nummer 2. Er
moet echter nog heel wat gebeuren
om deze positie te kunnen vasthouden. Het team moet stabieler gaan
spelen en zal daar de komende trainingen hard aan gaan werken. Dames 2 geniet komende week van de
Herfstvakantie en speelt dan op vrijdag 27 oktober om 21:15 uur thuis
tegen Gemini S D3. Dit Hilversumse
team staat op dit moment op de derde plaats.

Mijdrecht - Vrijdag 6 oktober was
het weer zover, de bingo hoofdprijs
bij SV Argon was 2 minuten gratis
winkelen bij de lokale supermarkt.
Na een spannende laatste ronde
was Jolanda Warrels de eerste die
haar hele formulier met nummers
had ingekleurd en naar voren mocht
komen waar haar bingokaart werd
nagekeken. Gelukkig voor Jolanda
had ze geen fout gemaakt en werd
ze uitgeroepen tot grote winnaar
van de maand oktober! Op 10 oktober was het tijd om haar winkelwagen daadwerkelijk te gaan vullen met iets meer haast dan normaliter, maar zeker met meer producten dan de wekelijkse boodschappenbeurt. Bij de kassa bleek dat ze
haar best had gedaan, want ze had
voor maar liefst 145,- euro aan lekkernijen en andere nuttige boodschappen in haar karretje gemikt.
Op vrijdag 10 november is er voor
iedereen weer een nieuwe kans
op mooie prijzen. De zaal gaat om
19.00 uur open en het eerste kopje
koffie of thee wordt u aangeboden
door SV Argon.

Spelochtend Korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Op zaterdag 28 oktober is het zo ver! Als sportieve opening van het zaalseizoen organiseert Korfbalvereniging Atlantis een
leuke “vriendjes- en vriendinnetjesochtend”. Op deze dag komen de
spelers van de jonge teams naar Atlantis om samen met vriendjes of
vriendinnetjes mee te doen aan een
spelochtend met leuke activiteiten!
De vriendjes- en vriendinnetjesdag
is een spelletjesochtend van 11.00-

Gevraagd:
Voor mijn jukebox 45 toeren
grammofoonplaatjes van pop
beat muziek uit de jaren 50 en
60 geef eerlijke prijs.
Tel. 06-12946730

Te koop:
Set winterbanden merk
hankook. Maten:185/65r15 met
stalen velg en hyundai kunststof wieldoppen €250,-.
Tel. 06-25357560

Meisjes CSW JO13-3M
verstevigen koppositie

Bingo, gratis
winkelen!

V.V. Atalante dames 2
wint draak van wedstrijd

T +31 (0)297 381 180
F +31 (0)297 381 185
I www.adomex.nl

12.00 voor kinderen van 4 tot en met
10 jaar.
Lijkt het jou leuk om een ochtend
leuke korfbal gerelateerde spellen
te doen? Kom dan op zaterdag 28
oktober om 11.00 uur naar sporthal de Phoenix aan de Hoofdweg
te Mijdrecht. We zullen zorgen dat
de tijd bomvol zit met leuke activiteiten. Aanmelden kan via aanmelden@kvatlantis.nl.

Wilnis - CSW JO13-3M is uitstekend aan het competitie seizoen begonnen met 3 winst partijen op rij.
Deze zaterdag speelden de meiden
van CSW tegen het team van Roda
’23 in Bovenkerk. Van onderschatting kon geen sprake zijn omdat Roda’23 in de middenmoot stond en bij
winst op CSW tot 3 punten zo naderen. Het veld lag er heerlijk bij en
het mooie najaar weer zorgde ervoor dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een mooie wedstrijd.
CSW kwam zeer sterk uit de startblokken en het was met name Desi
Smits die binnen 5 minuten 3 keer
gevaarlijk voor het doel van Roda’23 verscheen. Het bleef echter bij
1 doelpunt omdat keeper en de later de paal een grotere voorsprong
voor CSW in de weg stonden. Wellicht dat de mannen van Roda toch
een beetje moesten wennen aan
een vrouwelijke tegenstander, want
ze waren de 1e minuten niet echt bij
de les. De tussenstand van 0-1 was
dan ook meer dan terecht.
Slordig
Maar doordat CSW slordig omsprong met de kansen bleef de
wedstrijd spannend en ontstond er
ook wat meer evenwicht. Het duel
werd wat rommelig van beide kanten en af en toe verscheen toch
ook de gevaarlijke en razend snelle
linksbuiten voor het doel van CSW.
De verdediging onder leiding deze
keer van Irene Turk stond echter als
een huis. De stand-in voor de wegens vakantie afwezige Maryse van
Rijn deed het uitstekend en mede
daardoor bereikte CSW met een 0-1
voorsprong de rust. Na een aantal
tactische wisselingen speelde CSW

de 2e helft een gewonnen wedstrijd.
Conditioneel waren de meiden van
CSW een stuk sterker dan hun mannelijke opponenten en keer op keer
verscheen er een aanvaller of middenvelder van CSW voor het doel
van Roda. Het wachten was echter op de beslissing en die kwam
op een schitterende wijze van onze aanvoerder Lisanne de Vries. Zoals een goed aanvoerder het goede
voorbeeld moet geven schoot ze van
de bal van 20 meter keihard in de
kruising. Werkelijk een schitterende
goal die door alle meiden op fantastische wijze gevierd werd. Dit was
de beslissing in de wedstrijd waar
ze zo naar verlangde 0-2.
Ook daarna bleven de kansen komen voor CSW en het was een wonder dat de keeper het doel verder
schoon hield. Van dichtbij was het
Lisa Quist en Tess Fokker niet gegeven om verder het doelsaldo op
te vijzelen. Maar omdat de overwinning kwam op geen enkele wijze
meer in gevaar kwam was dat ook
een mooi moment voor de coach
van CSW om Jamie Peek na lang
blessureleed weer wat speelminuten te geven. Dit deed ze op uitstekende wijze want de gevaarlijke linksbuiten van Roda ‘23 lag direct aan slot en grendel en kwam er
door goed verdedigen niet meer aan
te pas. Mooi om te zien dat we naar
een volledig fitte selectie gaan. Al
met al wederom een prima wedstrijd
van de meiden van CSW die nu met
12 punten uit 4 wedstrijden alleen
aan de leiding gaan. Met nog nul tegendoelpunten laten we zien dat we
vanuit een gesloten verdediging en
met een goede wedstrijd mentaliteit
tot mooie dingen in staat.

Ray Kramer driebandenkampioen biljartfederatie
De Ronde Venen - De eerste uit de
reeks van persoonlijke kampioenschappen zit er op en Ray Kramer
eiste in de discipline driebanden
de titel van de C-klasse op. Zaterdag stonden 7 finalisten voor 2 dagen biljarten in De Lachende Ruiter
te Nieuwer Ter Aa.
Omdat er 21 wedstrijden op het programma stonden en er slechts 1 biljart ter beschikking was werd de
eerste dag om 10.00 uur gestart.
Wedstrijdleidster Aria te Cate kreeg
opdracht om iedereen in plaats van
10 nu 7 caramboles te laten maken
gezien de mogelijke lengte van de
partijen. Het bleek zaterdag mee te
vallen zodat zondag om 11.00 uur
gestart werd. Iedereen werd prima
verzorgd door de gulle bediening
van de Lachende Ruiter met heerlijke hapjes en drankjes die de inwendige mens tijdens dit intensieve

toernooi versterkte. Zondag kon om
16.00 uur door Aria de balans opgemaakt worden met de daarbij behorende trofee en een herfstkleurige bos bloemen.
De 3 eerst geëindigde spelers waren van biljartclub Stieva AalsmeerDe Kuiper uit Wilnis.
Kampioen:
1. Ray Kramer
2. Derk Bunders
3. Martien Heijman
4. Bart Dirks
5. Jan Kranenburg
6. Nick v.d. Veerdonk
6. Hans Levy

10 pnt
8 pnt
8 pnt
7 pnt
5 pnt
2 pnt
2 pnt

De kortste partij van deze finale was van Derk Bunders in slechts
12 beurten. De hoogste serie was 4
caramboles in 1 beurt van Martien
Heijman.
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Bootcamp mee tijdens de Wintertijd
Challenge voor Spieren voor Spieren
Mijdrecht - Voor de meeste mensen is het heel vanzelfsprekend om
te sporten maar dit is helaas niet
voor iedereen zo, zeker niet voor
kinderen met een spierziekte. In Nederland leven 20.000 kinderen met
een spierziekte. Hierdoor worden zij
beperkt in de alledaagse dingen die
wij heel normaal vinden en gedachteloos doen zoals: omdraaien in bed,
lopen, staan en natuurlijk sporten!
Marjolein Bakker en Willem Lindeboom, de oprichters van WLCombatics, organiseren op 28 oktober een
Wintertijd Challenge. Hiermee willen zij geld op halen voor onderzoek
naar spierziekte bij kinderen.
Marjolein legt uit waarom zij dit jaar
aansluiten bij de Wintertijd Challenge: “Sport en bewegen is een essentieel onderdeel van ons leven.
We geven al jaren sportles aan kinderen. Dus we weten hoe belangrijk
en fijn bewegen is, ook voor hen. Nu
zijn we zelf ook ouders van een gezonde kleine meid. Zij rent rond en
klimt met gemak de glijbaan op. En
dat zou natuurlijk voor alle kinderen
zo moeten zijn. Haar vrijheid con-

fronteert ons met het feit dat er heel
veel kindjes zijn die dat niet kunnen.
En natuurlijk ook met de ouders die
dat hun kind nooit zien doen. Op deze manier kunnen we ons steentje
bijdragen om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven van kinderen
met een spierziekte en hun families.”
WLC zet zich, samen met hun sponosoren, deze dag belangeloos
in, en organiseren een fantastisch
sportief en sfeervol evenement! Na
een uurtje zweten wordt de avond
afgesloten met een heerlijke wafel
en gluhwein!
Schrijf je in en beleef een
unieke sportavond!
Deelname is 15,-. De gehele opbrengst gaat naar het goede doel
Spieren voor Spieren
Programma en inschrijven
20:15–20:55 uur:
Ontvangst
21:00–22:00 uur:
bootcamp voor spierballen
22:00–22:30 uur:
Gezellige afsluiter verzorgd door L
‘opera Ice & Prinselijk Proeven

Inschrijven kan via: www.wintertijdchallenge.nl/challenge/wlc-bootcamp-voor-spierballen
Meld je aan voor ons Facebook
evenement en motiveer je familie,
vrienden en collega’s ook om mee
te bootcampen! Liever niet bootcampen, dan ben je natuurlijk als
supporter ook welkom. Een kleine
donatie vinden we dan wel leuk natuurlijk.
Zet ook jouw gezonde spieren in
voor zieke spieren en doe mee!
Over Stichting Spieren voor Spieren
Spieren voor Spieren is én heeft een
goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Dat wordt gedaan door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren: tijdens sportieve acties
zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve
partners en met sportieve ambassadeurs. Kijk voor meer informatie op
www.spierenvoorspieren.nl
Over WLCombatics
WLCombatics is een sportschool
in Mijdrecht opgericht door Willem

Bootcamp voor
Spierballen!
28

oktob

er

van 20
22.30.15 tot
uur

Lindeboom en Marjolein Bakker. Zij
hebben van hun hobby hun werk
gemaakt. Samen begeleiden zij op
een persoonlijke manier mensen op
het gebied van sport, voeding en
mindset. Voor blessurebehandelingen volgende de volgens de Mylogenics methode en revalidatie ben
je bij hun ook aan het juiste adres.
Van groepslessen tot aan personal
training en alles in een intieme sfeer
en met hoge persoonlijke aandacht.
Kijk voor meer informatie op: www.
sterkenweerbaar.nl

Meer dan 640 inschrijvingen voor
De Ronde Venen Marathon
De Ronde Venen - Lopers blijven
zich inschrijven voor de eerste editie van De Ronde Venen Marathon.
Op 19 november 2017 staan er minimaal 640 lopers aan de start van
deze unieke loop. “Het aantal lopers
overtreft onze verwachtingen”, zegt
Frans Woerden, lid van de Stichting De Ronde Venen Marathon en
samen met zijn broer Michael bedenker van de marathon. “We hebben nu 258 lopers die de individuele marathon doen, bijna 150 duo’s
(dat zijn 300 deelnemers) en meer
dan 85 10 km-lopers. Dit betekent

dat we qua duo’s zelfs ons maximum hebben bereikt.” De organisatie van een loop door alle acht kernen van De Ronde Venen Marathon zorgt soms wel voor de nodige hoofdbrekens. Michael Woerden:
“Hoe zorg je dat de veiligheid van de
lopers is gewaarborgd en hoe vervoer je uitvallers bijvoorbeeld weer
naar Abcoude?
Gelukkig hebben we de hulp van
rayonhoofden die per kern heel veel
zaken regelen. En twee weken geleden gaven zij aan al genoeg vrijwilligers te hebben gevonden!” Het eve-

nement is ook enthousiast ontvangen door sponsoren en horecagelegenheden. “Zo richten we de verversingsposten in bij onder andere
restaurants/cafés: de Viersprong,
het Apollo hotel, het Spoorhuis Vinkeveen, Rendez Vous en de Strooppot. Zij doen allemaal graag mee
aan ons evenement. De 19e november belooft een bijzondere dag te
worden, waarop de lopers alle acht
kernen met elkaar verbinden.” Wil je
meedoen? Er is nog plek op de marathon en op de 10 km. Je kunt inschrijven via inschrijven.nl.

CSW meiden JO11-5
winnen streekderby

Meisjes E1
herfstkampioen hockey
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 14
oktober werden de meisjes van de
E1 van Hockey Vereniging Mijdrecht
(HVM) herfstkampioen. Ze wonnen
de laatste wedstrijd van deze competitieronde met 5-1 van AMHC
Westerpark uit Amsterdam. Een geweldige prestatie van de fanatieke
M8E1: ze stonden onverslagen op
het erepodium met maar liefst 18
punten uit 6 wedstrijden (40 doelpunten voor en slechts 3 tegen). De
kampioenswedstrijd begon zaterdagochtend – onder de bezielende leiding van coaches Ivo Boogaard en Julian de Man – in een lekker herfstzonnetje op het veld van
de Mijdrechtse hockeyclub HVM.
Langs de lijn bekeken vele ouders
en andere familieleden de thuiswedstrijd. De eerste kans was voor
Sophie Droog die een harde flats op
het doel afvuurde. Even later zorgde een strafcorner ervoor dat Suus

Custers 1-0 kon scoren. Westerpark
bleek echter een geduchte tegenstander en een minuut later toonde het scorebord 1-1. Na nog twee
doelpunten van Suus (2-1) en Myrthe Langelaar (3-1) ging HVM met
een goed gevoel de rust in. Na de
rust moest de verdediging – die bestond uit Valerie Rispens en Fay
Kappelhof – een paar keer flink in
actie komen. Westerpark kreeg goede kansen. Een gericht schot op het
doel kon maar ternauwernood door
keeper Anna Olij worden tegengehouden. Voor de rest hoefde zij weinig energie te verspillen: Westerpark scoorde niet meer en HVM
domineerde het speelveld. Mede dankzij Lenthe Ploum en Mirthe Mons die op het middenveld de
dienst uitmaakten. Uiteindelijk floot
scheidsrechter Robert Rispens, een
paar minuten nadat Myrthe de 5-1
scoorde, af.

Één competitieronde te gaan
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 12 oktober werd
de op een na laatste ronde gespeeld
van de eerst competitieronde. Na de
volgende ronde volgt de spannende eindronde voor degradatie en
promotie weer. De B-spelers Leny
& Willy en Jan en Lyda hebben een
ruime voorsprong na 5 ronden en
zijn wel verzekerd van hun promotie. In de A-lijn zijn er vier paren die
volgende week echt de strijd zullen moeten aangaan om niet te degraderen. Dat wachten we af mensen. In de A-lijn hebben Wies en
Greet als enig paar een klein slem,

6 sans atout, geboden en gehaald.
Met een opening van 20 punten in
spel 7 bood Greet 2 sa. Wies, die 10
punten had, ging gelijk azen vragen.
Alle azen waren binnenboord en
de sprong werd gewaagd. Het was
door de toch wat slechte klaverenkleur lastig te spelen. De meeste paren hebben 3 sa + 1 gehaald. Ook
in spel 19 zat er een 6 sa-contract
in. Maar dat is door niemand geboden. Addy & Jeannet presteerden
het aan tafel 5 voor alle vier de spellen bijna 100% te halen. Ook scoorden zij tegen Els & Alice, die eer-

Mijdrecht - Op een vochtig veld
maar wel zonovergoten sportpark
aan de Hoofdweg in Mijdrecht hebben de meiden van CSW de derby tegen Argon winnend afgesloten. De jongens van Argon stonden aan kop met de volle winst uit
twee wedstrijden. De meiden van
CSW hadden 2 maal gewonnen en
één maal gelijkgespeeld dus eigenlijk ging deze wedstrijd niet om
spreekwoordelijke eer van de Ronde Venen maar ook om een toppositie. CSW had wat moeite in het begin om in het spel te komen.
De keeper van Argon wist zijn doel
keurig schoon te houden bij diverse doelpogingen van CSW. Na een
paar minuten de verrassende voorsprong voor Argon toen de defensie
stond te slapen en een mooie actie
met het linkerbeen werd afgerond
door de spits van Argon. De rest van
de eerste helft golfde het spel wat
heen een weer. Het natte veld vroeg

ste werden deze ochtend, vrij hoog
(68%). Ondanks dat het 4 schoppencontract van Joop & Ria (O/W)
bij spel 15 vier down ging, behaalde
ze voor dit spel 75%. Tja zo’n contract kun je als tegenpartij toch het
beste doubleren. Voor Noord/Zuid
zat er namelijk 4 harten in.
B-lijn
In de B-lijn waren het Jany & Loes
die voortreffelijk speelden. Bij iedere
tafel behaalden ze een gemiddelde
van boven de 54% Mooi dames. Ook
Corry & Grace hadden er zin in die
ochtend. Lyda & Jan lieten namelijk
bij spel 3 dit paar 3 schoppen spelen. Dit contract ging 4 down en leverde hen nog 33% op. Ook hier was
een doublet op zijn plaats geweest.
Door kwetsbaarheid durf je vaak
niet hoger te bieden, dus dubbel
dan maar, want 2 harten zat er maar

om strakkere passing en het duurde lang alvorens de meiden uit Wilnis dit door hadden. Toch werd nog
voor de rust de achterstand omgebogen in een 1-2 voorsprong door
twee snelle uitvallen.
Na de limonade werd een aanvallend Argon verwacht maar de meiden wisten snel uit te lopen naar
een ruime voorsprong. De doelpunten vielen als rijpe appelen en CSW
liet ook nog wat schoonheidsfoutjes
in het spel sluipen zodat de eindstand 3-8 werd in Wilnis voordeel.
De meiden van CSW stapten met
een voldaan en trots gevoel het veld
af en kunnen de aankomende twee
weken genieten van koppositie. Op
de foto staan: Mila van Leeuwen,
Fieke Herngreen, Romaysa Everse, Fiene Guerand, Iris Pothoff, Amy
Dekkers, Jip Groenewegen en Fleur
de Wit. Isa Verheul was op vakantie,
anders had de uitslag nog hoger uit
kunnen vallen.

net in. Bij spel 15 had men een groot
slem contract kunnen bieden en
maken. Alle paren hebben 4 schoppen + 3 gehaald. Jammer dat dat
slemcontract niet is onderzocht en
uitgeboden.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
58,33%
2. Wies & Greet
55,73%
2. Addy & Jeannet
55,73%
B-lijn
1. Jany & Loes
59,72%
2. Corry & Grace
57,50%
3. Lyda & Jan
53,47%
Bridget u graag? Ze zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij de secretaris telefoon 0297- 564729.
Er wordt gespeeld op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 in het
Buurtnest.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De zesde ronde is op
donderdag 12 oktober gespeeld.
Het leek wel een slagveld op de
groene tafels. De spellen werden voor aanvang geschud en leken wel gestoken spellen. Wederom waren diverse oplossing mogelijk die leidde tot de punten. Diverse
biedsystemen werden gehanteerd
met mogelijk verschillende uitkomsten, deels omdat een tegenstander het bod niet door heeft of dat
partner een geheel ander idee had.
De uitslagen geven de dilemma’s
van de spelers weer inclusief hun
oplossingsgerichtheid. De resultaten van deze bridgemiddag zijn Alijn: 1. Otto Hoogendijk & Ton Verlaan 64,69%, 2. Richard van Heese

& Hans Leeuwerik 56,51%, 3. Wim &
Trees Versteeg 55,99%. B-Lijn: 1. Elisabeth & Nan van den berg 67,67%,
2. Rene de Jong & Tineke Schreurs
57,75%, 3. Tineke Venhuizen & Carla de Goed 56,92%. C-lijn: 1. Diny
de Haas & Wies Veenstra 66,67%, 2.
Gerda Borburg & Ria Bon 59,03%,
3. Greet Lodder & Yvonne Schutijser 52,78%. Deze scores hebben de
rangschikking op weer gewijzigd.
In de A-lijn gaan nu aan de leiding:
team Richard van Heese, in de Blijn team Nan van den Berg en een
nieuw leider in de C-lijn team Gerda Borburg. Bent u geïnteresseerd
neem dan contact op met het secretariaat email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

De Vinken wint na goede
tweede helft
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het door De Suite gesponsorde Vinken in Linschoten tegen
het plaatselijke ‘Laat u niet overwinnen’, kortweg LUNO. Na een moeizame eerste helft kon Vinkeveen
zich terug knokken en de overwinning binnenslepen.
Door de afwezigheid van Roosmarijn
Mooij startte De Vinken met Fenne
Claassen in de basisacht naast Annick Stokhof, Rutger Woud en Gideon Leeflang in het eerste aanvalsvak. Dorien Verbruggen, Lieke Melchers, Kelvin Hoogeboom en Jerom
Stokhof begonnen als Vinkendefensie. Luno pakte al snel een 3-1 voorsprong door tweemaal te scoren van
afstand en een strafworp, De Vinken kreeg ook een stip mee, verzilverd door Annick. Een wegtrekbal van Gideon, een afstandstreffer
van Kelvin en een doorloopbal van
Fenne brachten De Vinken op een
4-4 stand.
Hierna was het Luno dat de score verder opvoerde na vooral persoonlijke fouten aan Vinkenzijde. De
thuisploeg liep uit naar een 7-4 tussenstand. Daarna was het weer de
beurt aan De Vinken om te scoren.
De Vinkeveners lieten zien gevaarlijk te zijn van afstand. Door treffers van Kelvin, Annick en opnieuw

Kelvin kropen ze terug naar 8-7. Luno nam vervolgens weer het heft in
handen en de focus bij De Vinken
leek er een beetje af. Alleen Rutger
kon nog van afstand scoren, maar
verder was het Luno dat voor rust
de baas was, hetgeen resulteerde in
een 12-8 ruststand in het voordeel
van de thuisploeg.
Comeback
De woorden in de rust bleken een
goede peptalk voor het tweede bedrijf. De Vinken begon scherp aan
de tweede helft een kwam meteen terug naar een gelijke stand.
12-12 door doelpunten van Annick (zij scoorde een strafworp en
een doorloopbal), Jerom en Kelvin
(wegtrekbal en afstandsschot). De
Vinken hanteerde het erop-en-erover-principe, en dat werkte: Annick doelpuntte opnieuw, ditmaal
van afstand, en Rutger scoorde een
fraaie wegtrekbal: 12-14. De Vinken
rook de overwinning, maar het bleef
spannend. Luno scoorde tweemaal
,maar deze treffers werden weer tenietgedaan door goals van Jerom,
de goed invallende Emese, Dorien,
opnieuw Jerom en Fenne: 14-19.
Luno scoorde nog tweemaal maar
kwam niet meer in de buurt van de
overwinning. Eindstand 16-19.

V.V. Atalante dames 2
wint draak van wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen donderdag speelde het door GT.Bunck gesponsorde tweede damesteam van
de Vinkeveense volleybalvereniging Atalante een uitwedstrijd in
Naarden tegen Keizer Otto Trivolley D3. Het getoonde volleybal was
lang niet altijd even mooi om te zien,
maar wel effectief. Om iets voor
23.30 uur stond er wederom een
0-4 overwinning op het bord. De
eerste set begon Atalante redelijk
goed aan de wedstrijd. Het rallyspel
was lang niet altijd mooi en goed,
maar dankzij een goede servicedruk
werd er al vroeg in de wedstrijd een
zeer ruime voorsprong opgebouwd.
In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden lag de foutenlast bij
Atalante ditmaal vrij hoog, maar gelukkig maakte de thuisploeg nog
meer fouten. Atalante had tot de
big points nog een voorsprong van
dik tien punten, maar verzuimde om
het af te maken. Gelukkig kwam het
team op tijd bij zinnen en ging de
overwinning alsnog met 16-25 naar
Atalante.
Tweede set
De tweede set ging het behoorlijk gelijk op. Atalante speelde niet
goed en maakte heel veel eigen fouten. Alles was het net niet. De servicepass lag nog redelijk, maar voor
de rest was alles slordig. Er werd
onvoldoende en traag verdedigd en
dit leidde ertoe dat Keizer Otto beter in de set kwam en zelfs op een
voorsprong kwam. Het was even billen knijpen, maar dankzij een wissel
en doorzettingsvermogen ging set 2
toch ook naar Atalante (23-25).
Tandje bij
Atalante wist dat het een tandje bij

moest zetten en deed dit ook in set
drie. Er werd scherper verdedigd en
de foutenlast ging iets naar beneden. Nog steeds scoorde Keizer Otto Trivolley punten met fouten van
Atalanter zijde, maar het was minder dan de set ervoor. Het was zeer
hard werken en er moest soms wel
vier keer aangevallen worden om
tot scoren te komen, maar de volhouder wint en in dit geval was het
wederom Atalante dat zegevierde.
Met 18-25 was de derde set voor de
geel/groenen.
Set vier
Set vier werd er duidelijk orde op
zaken gesteld. De klok had inmiddels de elf uur gepasseerd en het
was hoog tijd een einde aan deze pot te maken. Dankzij een enorme serviceserie liep Atalante ver
uit op de thuisploeg. Ook aanvallend ging het deze set stukken beter, waardoor de Vinkeveense equipe niet meer in de problemen kwam.
Met 12-25 ging set naar Atalante en
stond er wederom een 0-4 overwinning op het scorebord.
Dankzij deze overwinning en verlies van directe concurrent VCH D3
staat Atalante op dit moment bovenaan met 20 punten op vijf punten voorsprong op de nummer 2. Er
moet echter nog heel wat gebeuren
om deze positie te kunnen vasthouden. Het team moet stabieler gaan
spelen en zal daar de komende trainingen hard aan gaan werken. Dames 2 geniet komende week van de
Herfstvakantie en speelt dan op vrijdag 27 oktober om 21:15 uur thuis
tegen Gemini S D3. Dit Hilversumse team staat op dit moment op de
derde plaats.
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Vliegende start bij
Bridgeclub De Legmeer

Atlantis beslist wedstrijd
in Mijdrechts kwartiertje

Uithoorn - Met twintig paren in de
A-lijn bij de start van de parencompetitie kan van een record gesproken worden. Mogelijk met dank aan
het zomerbridge en de voortreffelijke locatie waar gebridged wordt.
Om de lijnen weer enigszins tot normale proporties terug te kunnen
brengen, geldt er voor de eerste ronde een versterkte degradatie voor
de A van vijf plaatsen. Daar wordt
de strijd dus op het scherpst van
de snede gevoerd! Cora de Vroom
& André van Herel deden zeer goede zaken door met 65,28% afgetekend eerste te worden. Ook voor Nel
& Adriaan Koeleman was de eerste
klap een daalder waard met 62,27%
als tweede. Janny Streng & Francis
Terra volgden keurig als derde met
59,72% en Rina de Jong & Gerard
van Beek maakten hun sterke optreden gedurende het zomerbridge
als vierde met 57,41% geheel waar.
Jan de Jong & Theo Klijn plaatsten
zich met 54,63% netjes bij de beste
vijf van deze lijn.

Mijdrecht - Het zonnetje schijnt,
de lucht is blauw, korfbalspelers
kom maar gauw! En daar kwamen
ze hoor de befaamde achttallen van
Helios uit Castricum en het door
van Walraven B.V. gesponsorde eerste van Atlantis. Een situatie schets
vooraf op papier: Atlantis ongeslagen bovenaan, Helios de nummer
6. Echter ondanks de ruime uitslag
vorige week is er nog geen 1 ploeg
waar de ploeg uit Mijdrecht freewheelend overheen was gelopen en
werd er dus ook niet gedacht dat
het deze zaterdag wel ging gebeuren. Een goed gevuld Atlantis “stadion” zag al snel een openingstreffer vallen van de boomlange Jeroen.
Tenminste, boomlang? Blijkbaar zijn
er nog grotere bomen aangezien er
nog wel een langer persoon tegenover Jeroen stond. Dat deze persoon
ook nog een betonblok bleek te zijn
werd wel duidelijk toen Janneke na
een charge even zonder adem op de
grond lag. Maar gelukkig kon iedereen vrolijk verder en werd de stand
door doelpunten van Jelmer, Amy,
Maarten en Melissa op 5-3 gezet.

B-lijn
In de B- lijn lijkt het er voorlopig op
dat Maarten Breggeman deze zomer toch iets geleerd heeft van de A
4 tjes van Elisabeth van den Berg. Ze
eindigden met een prima 61,25% op
de eerste plek. Marcel Dekker & Ger
Quelle werden tweede met 59,58%
gevolgd door Gerda van Liemt &
Els van Wijk, die de nummer 1 in de

persoonlijke confrontatie toch een
lesje gaven en er uiteindelijk met
55,42% een derde plaats aan over
hielden. Jan Egbers & Ben Remmers kwamen door een op de valreep uniek gemaakt klein slem harten door de tegenpartij toch wat lager dan gedacht als vierde door met
52,92% en moesten dit percentage
delen met Anneke & Bram van der
Zeeuw, die hier waarschijnlijk heel
blij van werden. In de C- lijn eisten To van der Meer & Elly Belderink met 57,50% als eerste alle aandacht op. Maria Baas & Klaas Verrips trokken de sterk opgaande lijn
van het voorgaande ladderen netjes
door al tweede met 57,08%. Op drie
nestelden zich Froukje Kraaij & Rini
Tromp met 55,42%, net voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers
die als vierde op 53,75% uitkwamen. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen voegden zich met 52,50%
toch maar mooi ook bij de coryfeeën
van deze lijn. Volgende keer zal blijken of “het eerste gewin kattengespin” is geweest, of dat het beklijft!
Enthousiast geworden door dit gebeuren, meld u dan aan bij bridgeclub De Legmeer er kan nog meer
bij. Er wordt gespeeld op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl. of telefoon
06-83371540.

Tijn de Ruiter pupil van
de week
Mijdrecht – “Ik ben Tijn de Ruiter,
10 jaar oud. In 2012 debuteerde ik al
bij de Mini’s van Argon.
Daarna heb ik de interne competities, UEFA & Champions League,
doorlopen.
Vorig seizoen ben ik voor het eerst
regionale competitie gaan spelen
met de JO10-2 en ben ik kampioen
geworden!
Dit seizoen speel ik met veel plezier
als rechtsback in de JO11-4.
Naast voetbal tennis ik en speel ik
graag buiten met mijn vrienden.
Mijn favoriete Eredivisie team is
PSV en mijn favoriete speler is Lionel Messi.”

Mooi spel op minidag
volleyballertjes Atalante
Vinkeveren - Zaterdag 14 oktober
vond voor de allerjongste volleyballers van Atalante de tweede minidag
plaats, ditmaal in Haarlem. Het niveau is een soort lijnbal, maar dan
met doordraaien na elke bal. Maak
je een fout sta je even aan de kant,
maar na 3 vangballen ben je weer in
het veld. En de Volleytoppers kunnen erg goed vangen! Eerst partij
was tegen het eerste team van VHZ.
Eerste set even wennen, nipt gewonnen. Tweede set dik gewonnen,
het team zat helemaal in de flow.
Zeker Jens wist met slimme geplaatste ballen de bal bij de tegenstander op de grond te krijgen.
Daarna even verrassend een ouder en langer team uit Amstelveen.
Die wisten dat je ook met het spelen van de bal en dan afvangen alle spelers langs de kant steeds terug kon krijgen. Pittig. Maar Atalante bleef goed vangen en ook gingen
ze steeds moeilijker spelen, zodat
ze de bal niet konden spelen. Ook
deze partij heel mooi gewonnen! In
de laatste partij tegen de minste tegenstander was de concentratie wat
minder en werd de eerste set verloren. Maar in de wissel waren ze er
allemaal over eens dat ze de laatste
set wilden winnen en dat deden ze
ook. En dit keer benutte Jelwa ook
de “pass met vangbal” waardoor alle spelers langs de kant weer te-

rug in het veld mochten. Een mooie
eerste plek! Een paar velden verder
was ook Girlpower hun programma aan het afwerken. Zij hadden dit
keer Shiwa erbij. Eerste wedstrijd tegen VVO uit Ouderkerk. De meiden
speelden geconcentreerd en wisten
ook veel punten te scoren met hun
serve. Maar ook verdedigend werd
er goed gespeeld. Even wennen aan
de smashes, maar ze lieten zich niet
deren.
Deze partij wisten ze met winst af te
sluiten. Daarna tegen VCH. Net als
vorige keer een beetje een rommelige wedstrijd door de nieuwe opstelling van de opponent die vaak
nog hun plek zochten en Atalante er toch wat door afgeleid was.
Maar de meiden weerden zich kranig. Soms even een moeilijke serve
waardoor ze die meerdere punten
moesten afstaan, maar daarna kwamen ze weer terug.
Helaas beide sets net niet voldoende voor een setwinst. Laatste wedstrijd was tegen VHZ. Dit was denk
wel de sterkste opponent. Maar ook
hier bood Girlpower goed partij.
Jammer was ook hier een paar keer
een service reeks van de opponent
waardoor ze net te kort kwamen,
maar spel was goed van de meiden.
Ze zijn uiteindelijk derde geworden,
Volgende minidag is 11 november in
Heemstede.

Statistieken of toeval?
De Ronde Venen - Van de meeste
sporten worden statistieken bijgehouden en zo ook van het biljarten
in De Ronde Venen. Op www.Biljartpoint.nl worden niet alleen de standen bijgehouden maar kan elk team
en elke speler terugvinden hoe hij/
zij zijn wedstrijden gespeeld heeft,
het aantal behaalde wedstrijdpunten, het beste gemiddelde en het
slechtste.
Heel mooi allemaal maar zo af en
toe zie je in de weekuitslagen direct een dergelijke statistiek naar
boven komen. Afgelopen week was
dat in de eerste divisie het geval. Alle thuisteams wonnen hun wedstrijd
en dan ook nog eens met een ruim
verschil. Alle tegenstanders haalden in de wedstrijden wel allemaal
een overwinning binnen maar genoeg voor de eindzege was dat niet.
Ik noem het toeval maar daarover
zullen sommigen misschien anders
denken (Zweden-Luxemburg 8-0?)
maar dat mag een ieder voor zichzelf bepalen. Hoe verliepen de wedstrijden?
Bar Adelhof
Bar Adelhof speelde tegen the Peanutbar 1. Hier was het Hans van
Rossum (the Peanutbar 1) die de
enige overwinning voor de gasten
binnenhaalde maar de eindoverwinning was met 41-31 voor Bar Adelhof 1. De Springbok 1 nam het op
tegen Stieva/de Kuiper 1. Hier was
het Ray Kramer van de gasten die de
12 punten binnensleepte, de andere
drie partijen waren voor de Springbok 1, 45-30. Lutis/de Springbok
had DIO op bezoek. Driemaal de
winst voor Lutis maar in de laatste
partij haalde Paul Schuurman weer
eens alles uit de kast. In 11 beurten (kortste partij) en met een serie
van 53 haalde hij de enige winstpartij voor DIO binnen, eindstand 4034. De teams van de Merel zijn goed
op dreef. De Merel/Heerenlux 1 ontving de Biljartmakers. In deze wedstrijd was het Nick v/d Veerdonk die

als enige een vuist kan maken tegen
de Merel en 12 punten binnenhaalde, einduitslag 42-28. John Vrielink
(de Merel) deed ook weer van zich
spreken. Een serie van 76 (50,66%)
was goed voor de hoogste serie
van de week. De Merel/Heerenlux
3 nam het tegen Bar Adelhof 3 op.
De kampioen van vorig jaar is nog
niet op stoom gekomen maar waarschijnlijk zit er nog wel wat in het
vat. Constante factor bij Bar Adelhof
is Stefan Vos.
Hij haalde ook deze week de winst,
ditmaal tegen Caty Jansen maar net
als in de hiervoor genoemde wedstrijden waren de andere partijen
voor de thuisploeg, 43-29.
2e divisie
Eerste divisie
Hier ging het er anders aan toe
dan in de 1e divisie. De Kromme
Mijdrecht 1 speelde tegen hekkensluiter Stieva/de Kuiper 2. De laatste
beet echter flink van zich af en pikte
de nodige punten mee uit de strijd.
Dat het een flinke strijd maakt de
uitslag, 37-37, wel duidelijk. CenS
staat al een paar weken aan kop en
wil daar hoogstwaarschijnlijk wel
blijven. Uit bij de Kromme Mijdrecht
2 werd geen fout gemaakt maar ook
hier ging het niet van een leien dakje en bleef de tegenstander goed in
de buurt met flinke scores. De scores van CenS waren net iets hoger
en dat leverde een 38-40 winst op.
De Merel/Heerenlux 2 maakt uit tegen Bar Adelhof een flinke stap omhoog. Drie winspartijen en een verliespartij met het kleinst mogelijke
verschil was goed voor 45 punten,
terwijl de thuisploeg met 36 punten
genoegen moest nemen. De laatste
wedstrijd is ASM tegen de Springbok 2. De Springbokken deden het
niet slecht maar de ASM’ers deden het aanzienlijk beter. Waar de
Springbok scores van 8 of 9 punten
haalden, zette ASM daar steeds 12
punten tegenover en pakte met 4833 het volle pond.

Verkeerde kansen
Echter, zoals nu niet te lezen valt,
ging de wedstrijd moeizaam. Verkeerde kansen werden genomen,
timing was hier en daar niet altijd even goed en hierdoor kon er
maar moeilijk omgegaan worden
met het verdedigen van de tegenstander. Door het goede dichthouden van de verdediging van Atlantis kon uiteindelijk een gaatje geslagen worden naar 3 voor de rust.
Coach Arjan Baerveldt was duide-

Argon kan koploper niet
bedwingen
Mijdrecht - Argon heeft thuis tegen koploper Noordwijk niet kunnen stunten, de eerste helft was het
eigenlijk éénrichting verkeer richting Argondoel echter een doelpunten festijn bleef uit. Noordwijk kwam wel op voorsprong na
een kwartier maar kwam met nog
twintig minuten te gaan pas vanaf
elf met op 0-2. In de laatste minuut
werd het nog 0-3.
Argon speelde de tweede helft beter
dan ooit en had een aantal goede
mogelijkheden, maar het had geen
geluk in de afwerking.

Onderschrift bij de foto: v.l.n.r. Rick Seijer, Laurence Lichtenvoort Cats, Noa
Janssen, Anne-Sterre den Dunnen, Matthias Henke

12e Veldzijde Jeugd Open
Golfwedstrijd
De Ronde Venen - Golfclub Veldzijde organiseerde op zondag 15 oktober 2017 het 12e Veldzijde Jeugd
Open. Deze open wedstrijd trok 93
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 handicap van 12.1 tot 32.0 gingen de prijzen naar Senna Korving
(1e), Jelmer Hendrix (2e) en Martijn den Hollander die 3e werd. Bij
de meisjes won Lidewij Hol. De aanstormende golftalenten met een
handicap van 32.1 tot 54.0 speelden
18 holes op de Par 3 baan. In deze categorie won Merel Koek met 46
stableford punten. De tweede prijs
ging naar Kadé Mpia Bosenzo en de
derde prijs naar Irisa Kasirin.
De allerkleinsten met baanpermissie speelden een 9 holes wedstrijd
op de Par 3 baan, gevolgd door een
9 holes puttwedstrijd. De eerste prijs
ging hier naar Maurits Vernooij, gevolgd door Chevenery Quist als
tweede en Iris Scholten op plaats 3.
De 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 eerste
plaats Laurence Lichtenvoort Cats
met 71 slagen, wat beter is dan een
pro op Golfpark Wilnis speelt. Noa
Jansssen werd met 75 slagen tweede. De derde plaats was voor Rick
Seijler ook met 75 slagen. Het beste meisje in deze groep was AnneSterre den Dunne; zij had 81 slagen
nodig over 18 holes.
Dankzij Paans Koek, IFO International Forwarding Office, 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. Een bedrag van 1.000,wordt namens de deelnemers gedoneerd aan stichting Kasigau. De bijdrage wordt besteed aan kleinschalige projecten in Kenya voor educatie van kinderen. Daarmee hebben
de kinderen een grotere kans op
een betere toekomst.
De inzet van vrijwilligers en de steun
van lokale sponsoren maakten het
voor de twaalfde keer mogelijk talentvolle jonge golfers te ontvangen op de uitdagende golfbaan in
de polder.

lijk in de rust. Het gas moest erop en daardoor moesten we Helios,
zeg maar, kapot gaan lopen. Echter
maakte Helios gelijk de 9-7 en 12
minuten later stond het ineens 1111. Maar in de 47ste minuut is dan
eindelijk het Mijdrechts kwartiertje aangebroken. Het wel befaamde gas ging erop en onze aanvoerder Maarten nam in eerste instantie het voortouw. Waar hij altijd last
heeft van het “Jens Toornstra effect”
(in Maarten zijn geval, uit alles scoren en thuis niks) maakte hij er nu
gelijk 2 achter elkaar. Hierna kwamen weer over meerdere fronten de
goals en was het na het befaamde
kwartier ineens 21-14 door doelpunten van Maarten (2x), Berry (2x),
Jeroen (2x), Jelmer en de inmiddels ingevallen Sharon. De hel was
los gebroken voor het bezoekende
Helios, maar hierna kon Atlantis het
waanzinnige hoge scoringspercentage van die periode niet meer vast
houden. Janneke en Jeroen prikten
er nog twee bij maar bij 23-16 werd
de wedstrijd afgefloten door onze
scheidsrechter.
Een uiteindelijke goede overwinning voor het eerste van Atlantis.
Bijna heel de vereniging gaat de
zaal nu in, maar wij nog niet! Volgende week wacht de inhaal pot tegen Crescendo voor zowel 1 als 2.
Hier willen wij nog graag 4 punten
scoren waardoor we met een opperbest gevoel de zaal in gaan. Het zou
weer fantastisch zijn als er veel publiek van ons aanwezig is ook in een
uitwedstrijd in Leiden. Wij hopen u
daar om 14:00 voor 2 en om 15:30
voor 1 te zien.

Éénrichting verkeer
Noordwijk ging vanaf de start richting Argondoel, de snelle vleugelspeler Denzel James stelde de Argonverdediging behoorlijk op de
proef, eerst mikte hij te hoog en
bij een volgende poging werd zijn
schot geblokt. Enigszins gelukkig
kwam Noordwijk na een klein kwartier toch op voorsprong. Een vrije
trap vanaf rechts werd richting doel
geschoten en door de vrijstaande Tjeerd Westdijk wat verlengd
0-1. Daarna probeerde Noordwijk
de wedstrijd in het slot te schieten, echter Argondoelman Romero Antonioli werkte niet mee. Westdijk zijn schot en ook de inzet van
Denzel kwamen in handen van de
Argon sluitpost. Even daarna kreeg
Antonioli bij weer een poging van
Denzel hulp van de paal. Een hard
schot van Le Conge ging maar ra-

kelings naast. Maar bij een knal van
Reynaars greep Antonioli weer goed
in. Argon veroorzaakte op momenten wel wat onrust in de Noordwijk
defensie, een hoekschop van Refos
werd wel ingekopt door Patrick Lokken maar ging naast, ook in de slotfase van de eerste helft werden een
paar kansjes gecreëerd maar succes bleef uit.
Herstel
De tweede helft speelde Argon aanzienlijk beter en kreeg het enkele
goede kansen, Ian Refos was dichtbij maar de doelman van Noordwijk
lag in de weg, Patrick Lokken mikte te hoog en na een leuke aanvallende actie van Mark van de Weijde
belandde de bal op de paal. Andere pogingen van o.a. Lokken en Refos gingen over en naast. Noordwijk
deed natuurlijk wel wat terug maar
was niet meer zo dominant als in de
eerste helft. Wendt schoot voorlangs
en toen in minuut 70 een overtreding van Zorn werd bestraft met
een penalty zag het er voor Noordwijk weer een stuk rooskleuriger uit
toen Martijn Le Conge raak schoot.
0-2. Dit was gelijk de nekslag voor
Argon dat daarna nog wel kansjes
had maar dat had geen resultaat. In
de voorlaatste minuut zorgde invaller Nick van Staveren nog voor de
0-3, een einduitslag die geflatteerd
kan worden genoemd.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
Smitshoek.
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KDO laat duur punt
liggen in Badhoevedorp
Regio - Na de afgelasting van vorige week, stond afgelopen zondag
de derde competitiewedstrijd op
het programma tegen Pancratius.
In Badhoevedorp traden de Kwakelaars aan tegen één van de vooraf
bestempelde titelkandidaat. Het getergde Pancratius wist in zijn eerste
drie wedstrijden echter slechts drie
punten te pakken. Trainer Raymond
de Jong kon tegen de Badhoevedorpers niet beschikken over zijn
geschorste spits Mathijs van Rijn.
Hiervoor in de plaats begon ‘good
old’ Rick Kruit als nummer negen.
De thuisploeg had zijn elftal ten opzichte van de verloren wedstrijd van
vorige week (3-0 tegen VUC) op
maar liefst vier plaatsen gewijzigd.
Trainer Rob Rijnink liet hiermee duidelijk merken dat hij meer verlangde van zijn selectie dit seizoen. Onder zomerse omstandigheden werd
er door beide ploegen een matige
eerste helft op de mat gelegd. Joeri Stange kreeg namens KDO twee
mogelijkheden, maar kon deze kleine kansen helaas niet succesvol afronden. Ook Pancratius overtuigde
allerminst, waardoor er met een 0-0
tussenstand gerust werd.
Tweede helft
In de tweede helft kwamen de Kwakelaars meer onder druk te staan
door de thuisploeg. In de 53e minuut
resulteerde dit in de eerste kans van
de wedstrijd. Doelman Jesper Oudshoorn tikte de bal echter knap over
de lat. Tien minuten later was diezelfde Oudshoorn ook alert op een
schot richting de verre hoek en
keerde hij deze lastige inzet met zijn
voet. KDO kon aanvallend weinig

Dammers roeren zich in ’t Fort
Regio - De onderlinge competitie van het Kwakelse Kunst en Genoegen is inmiddels al enkele weken gevorderd.
De dammers zijn nu warm gedraaid
voor de bondscompetitie, waarin men pas 6 november de 1e wedstrijd in de hoofdklasse speelt. Op
de maandagavonden in ’t Fort zijn
tot nu toe de beide Wimmen het
best op dreef, op hun onderlinge
treffen na wisten zij de overige partijen te winnen.
De onderlinge partij tussen Konst
en Keessen eindigde in remise. Een
van de twee remises tot nu toe, alleen Piet Terlouw en Leo Hooger-

vorst wisten nog tot een puntendeling te komen. De gebroeders Harte, Jos en Kees, moeten hun eerste
punt nog halen, zij verloren achtereenvolgens van Adrie Voorn die nu
derde staat. Steeds beter weet Bert
van Wermeskerken partij te bieden
aan zijn clubleden, die hij altijd in
een opgemaakt lokaal ontvangt.
Alleen daarom al verdiend Bert een
dik pluspunt. In december zal K&G
stil blijven staan bij haar 90 jarig bestaan, dat zal op zaterdagmiddag de
16e december zijn als het donateur
damtoernooi wordt gehouden.
Damliefhebbers kunnen zich wenden tot Adrie Voorn, 0297 568472

Van links naar rechts: Esmee, Vivienne, Evi, Lena, Sylvie

SAS Power komt goed
voor de dag
Regio - Zaterdag 14 oktober was
het alweer de 2e wedstrijddag voor
het nieuwe SAS Power. Dit keer in
de Kennemersporthal in Haarlem. Je
kon goed zien dat de meiden al iets
meer gewend waren aan het spelen
van wedstrijden. Er werd erg geconcentreerd geserveerd en het passen van de 1e bal was nog best lastig, maar ging toch steeds beter. De
meiden bleven goede moed houden
en de sfeer was opperbest. Er werd

hard gewerkt voor elkaar en het
wisselen ging zonder problemen. Zo
speelden de meiden tegen Spaarnestad, VVO en VCH. Na 2 verloren
wedstrijden, werd de 3e gelijk gespeeld.
Goed gedaan hoor! Lijkt het je nu
ook leuk om een keertje te komen
volleyballen? Stuur dan een mailtje
naar jeugd-voorzitter@sas70.nl of
kom op de dinsdagavond van 18.0019.30 uur naar sporthal de Scheg.

B-lijn
In de B- lijn lijkt het er voorlopig op
dat Maarten Breggeman deze zomer toch iets geleerd heeft van de A
4 tjes van Elisabeth van den Berg. Ze
eindigden met een prima 61,25% op
de eerste plek. Marcel Dekker & Ger
Quelle werden tweede met 59,58%
gevolgd door Gerda van Liemt &
Els van Wijk, die de nummer 1 in de

persoonlijke confrontatie toch een
lesje gaven en er uiteindelijk met
55,42% een derde plaats aan over
hielden. Jan Egbers & Ben Remmers kwamen door een op de valreep uniek gemaakt klein slem harten door de tegenpartij toch wat lager dan gedacht als vierde door met
52,92% en moesten dit percentage
delen met Anneke & Bram van der
Zeeuw, die hier waarschijnlijk heel
blij van werden. In de C- lijn eisten To van der Meer & Elly Belderink met 57,50% als eerste alle aandacht op. Maria Baas & Klaas Verrips trokken de sterk opgaande lijn
van het voorgaande ladderen netjes
door al tweede met 57,08%. Op drie
nestelden zich Froukje Kraaij & Rini
Tromp met 55,42%, net voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers
die als vierde op 53,75% uitkwamen. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen voegden zich met 52,50%
toch maar mooi ook bij de coryfeeën
van deze lijn. Volgende keer zal blijken of “het eerste gewin kattengespin” is geweest, of dat het beklijft!
Enthousiast geworden door dit gebeuren, meld u dan aan bij bridgeclub De Legmeer er kan nog meer
bij. Er wordt gespeeld op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl. of telefoon
06-83371540.

Regio - Op de 2e speelavond van
de 1e cyclus van de parencompetitie van de BVK wisten in alle lijnen de winnaars een score boven
de 60% te realiseren. Daarnaast viel
het aantal ex aequo klasseringen
op, namelijk 3 in de A en 2 in de B
lijn. In de A lijn zegevierden Geke en
Jaap Ludwig met 61,11% en daarmee compenseerden zij hun wat
stroeve start van vorige week ruimschoots. Er was een gedeelde 2e/3e
plaats voor enerzijds Kitty en Huub
van Beem en anderzijds Christa
Leuven en Rita Ritzen. De dames raken steeds meer op stoom en zij zullen de concurrentie in de loop van
het seizoen ongetwijfeld het bekende vuur aan de schenen gaan leggen. De score van beide paren bedroeg 59,72%. Van zo’n score kunnen Nan en Elisabeth vooralsnog
alleen maar dromen en deze week
bleven zij daar zover van verwijderd
dat zij de 14e en daarmee laatste
plaats niet konden oplopen.
B-ijn
In de B lijn de topscore van de
avond. Eefke Backers en Marianne
Kamp noteerden 61,31% en dat was

niet haalbaar voor de rest van het
veld. Ook hier een gedeelde 2e/3e
plaats. Ruud Doeswijk en Kees
Overwater trokken de opgaande lijn
goed door. Evenals Atie Doeswijk en
Huub Zandvliet scoorden zij 56,55%.
Opvallend in deze lijn was de score van Nico Koning en Jan Streng.
Die was namelijk tot 2 cijfers achter
de komma (en verder gaan we niet)
hetzelfde als die van vorige week
(48,81%).
Corrie en Ruud hadden na afloop
weinig reden tot een jubelstemming,
want zij trokken in deze lijn aan het
kortste eind.
C-lijn
In de uit slechts 10 paren bestaande C lijn bestond de top 3 uit 1 damespaar, 1 gemengd paar en 1 herenpaar (net als in de B lijn dus). Het
damespaar Agnes de Kuijer-Ans
Nieuwendijk toonde zich het sterkste van de 10 paren met 61,04%.
Rie Bezuyen en interim wedstrijdleider Gerbrand van Nigtevegt scoorden een eveneens fraaie 57,19% en
daarmee bleven zij Hans Elias en
Ben Terra 0,12% voor. Die werden
daarmee dus 3e.

Herfsttoernooi bij
zomerse temperatuur
Regio - Een dag na de tweede
speeldag van de Nationale Petanque Competitie vond op het bouleterrein aan de Vuurlijn het jaarlijkse Herfsttoernooi voor clubleden
plaats. Tweeëntwintig leden kwamen om drie gezellige partijen onder een stralend zonnetje te spelen.
In principe zijn de clubtoernooien
zogenoemde doublettentoernooien, waarbij de samenstelling van de
tweetallen per speelronde via loting
bepaald wordt. Echter bij een oneven aantal of een aantal dat niet
een veelvoud van vier is, worden
ook een, twee of zelfs drie tripletten gevormd. Dit kan prima daar in
een doublette elke speler over drie
boules beschikt en in een triplette
over twee, waardoor elke equipe altijd met zes boules speelt.
Met tweeëntwintig deelnemers
moeten er twee tripletten gevormd
worden en tegenwoordig gaat dit
ook al via de computer.
Na de tweede speelronde waren
nog vijf deelnemers ongeslagen en
het toeval wilde dat in de derde ronde niemand van hen tegen elkaar
moest. Zo bleven de vijf door te winnen ook na deze ronde ongeslagen
en moest de rangschikking van de
top vijf bepaald worden door het
puntensaldo (het verschil tussen de
voor en tegenpunten in de drie partijen).
Uit de uitslag blijkt weer eens dat de

mannen niet per definitie beter zijn
dan de vrouwen, misschien is het
wel andersom. Twee vrouwen in de
top vijf en zelfs zeven vrouwen in de
top tien. Waarmee weer aangetoond
is dat petanque/jeu de boules een
prima activiteit die man en vrouw
gezamenlijk kunnen doen.
De top tien van het Herfsttoernooi:
W-S
1 Eef Krijtenberg
3-17
2 Hans v/d Wal
3-14
3 Riki Simonis
3-13
4 Henk v Rekum
3-11
5 Anny Lodewegen
3-10
6 Wilma Buchner
2-14
7 Marja de Ru
2- 13
Ina Hoekstra
2- 13
9 Jannie v Kooten
2-7
10 Alfonso Atanes Limia
1-2
De volgende activiteit bij Boule Union Thamen is het Surprisetoernooi
26 november, aanvang 11.00 uur.
Daarnaast wordt er elke dinsdagen donderdagavond en op woensdagmiddag door de clubleden onderling gespeeld. U bent van harte
welkom om de sfeer te proeven en
een balletje mee te gooien. De vereniging heeft daartoe boules beschikbaar.
Voor meet informatie kunt u terecht
op de website www.buthamen.nl,
email: redactie@buthamen.nl of telefonisch bij Henk van Rekum 0612390091.

Vliegende start bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met twintig paren in de Alijn bij de start van de parencompetitie kan van een record gesproken
worden. Mogelijk met dank aan het
zomerbridge en de voortreffelijke
locatie waar gebridged wordt. Om
de lijnen weer enigszins tot normale proporties terug te kunnen brengen, geldt er voor de eerste ronde
een versterkte degradatie voor de
A van vijf plaatsen. Daar wordt de
strijd dus op het scherpst van de
snede gevoerd! Cora de Vroom &
André van Herel deden zeer goede zaken door met 65,28% afgetekend eerste te worden. Ook voor Nel
& Adriaan Koeleman was de eerste
klap een daalder waard met 62,27%
als tweede. Janny Streng & Francis
Terra volgden keurig als derde met
59,72% en Rina de Jong & Gerard
van Beek maakten hun sterke optreden gedurende het zomerbridge
als vierde met 57,41% geheel waar.
Jan de Jong & Theo Klijn plaatsten
zich met 54,63% netjes bij de beste
vijf van deze lijn.
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Driemaal zestig plus bij BVK

uitrichten in de tweede helft. Diverse corners werden simpel om zeep
geholpen, terwijl er bij vrije trappen
ook precisie bij de Kwakelaars ontbrak. In de 75e minuut kwam Pancratius toch wel verdiend op voorsprong. Een hoge bal richting de ingevallen kopsterke spits, werd teruggelegd op de inlopende middenvelder Bas Pel, die de bal diagonaal
en zuiver binnenschoot, 1-0.
Achterstand
Na deze achterstand schakelde
KDO over naar het 3-4-3 systeem,
waarmee automatisch meer druk
naar voren werd gezet. Pancratius
moest hier duidelijk aan wennen en
deed er o.a. alles aan om het spel te
vertragen. Gelukkig had de scheidsrechter dit goed door en in korte
tijd trok hij vier gele kaarten voor
de thuisploeg. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kreeg KDO
een vrije trap aan de rechterkant
van het veld. Bij deze vrije trap ging
ook doelman Jesper Oudshoorn
mee naar voren om onrust achterin te stichten bij Pancratius. Dit lukte
perfect, want toen de bal werd ingebracht, haalde de laatste man Jesse Stange onderuit, waardoor KDO
een strafschop kreeg. De ongelukkig ingevallen Bas Kok ging achter
de bal staan in de 95e minuut, maar
zijn schot ketste via de binnenkant
van de paal uit het doel. Direct hierna floot de scheidsrechter voor het
einde van de wedstrijd.
Kortom, in plaats van een 1-1 gelijkspel, moest KDO alle punten in
Badhoevedorp laten. De teleurstelling was na deze domper duidelijk
merkbaar in het Kwakelse kamp.

• Nieuwe Meerbode

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 10 oktober.
De blaadjes vallen al volop, maar er
was geen sprake van een herfstdipje bij Tini Geling & Paula Kniep. Zij
eindigden als eerste in de A-lijn met
62,85%.
De tweede plaats was voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 59,03% en op drie eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema
met 54,17%. Met nog een zitting te
gaan in deze eerste competitieronde blijft de top-drie in de A-lijn ongewijzigd zij het in een iets andere
volgorde. Kitty van Beem en Janny
Streng hadden tijdens deze zitting
hun dag niet maar staan toch nog
op drie. Hun tweede plaats moesten
ze afstaan aan Geke & Margo. Toppers Elly & Jessie staan ongeslagen
op één.
B-lijn
In de B-lijn een prachtige score
voor Refina van Meijgaarden & Ca-

thy Troost: 67,08%. Als tweede eindigden Ank Reems & Sonja Reeders met 62,08% en op drie Lies de
Bruin & Henny Janssen met 56%
rond. Volgende week gaat het er
om spannen. Dan gaat blijken welke vier B-paren zullen promoveren
naar de A-lijn. De huidige top-vier
lijkt een goede kans te maken: Ank
& Sonja als eerste met 60,60%, Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit op
twee met 60,21%. De derde plaats
voor Refina & Cathy met 55,61% en
op vier staan Atie de Jong & Hans
Warmenhoven met 55,53%. Om
week na week goed te scoren moet
je als Hartenvrouw-paar niet te veel
fouten maken maar je kunt het niet
alleen. Je hebt ook de hulp nodig
van Vrouwe Fortuna en die laat zich
niet dwingen. Informatie over Hartenvrouw kunt u krijgen van Sandra
Raadschelders, tel. 0297-569910
of via de mail: hartenvrouw2015@
gmail.com

Clinic Hardlopen bij
atletiekvereniging AKU
Regio- Altijd al met hardlopen willen beginnen? Laat deze kans dan
niet voorbijgaan. Atletiekvereniging
AKU organiseert een clinic voor iedereen die wil leren hardlopen. Veel
mensen willen zich een gezonde levensstijl aanmeten, maar weten niet
waar ze moeten beginnen. Gelukkig
staan bij atletiekvereniging AKU gediplomeerde trainers klaar om daarbij te helpen. Met ingang van 7 november 2017 wordt elke dinsdagavond een hardlooptraining georganiseerd, waarbij tevens uitleg wordt
gegeven over zaken als gezonde
voeding, blessurepreventie en het
belang van goede hardloopschoenen. Naast hardlopen staan er oefeningen op het programma die het
bewegingsapparaat versterken. De
clinic heeft een looptijd van elf weken, aan het einde van deze cyclus

zijn de deelnemers in staat om 4 of
10 kilometer hard te lopen tijdens
Uithoorns Mooiste. Plezier in bewegen en gezelligheid gaan bij AKU
hand in hand.
Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereniging
AKU
Wanneer? Van 7 november 2017 t/m
23 januari 2018
Waar? Sportpark De Randhoorn,
Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn
Doel? Deelname aan Uithoorns
Mooiste, op zondag 28 januari 2018.
Afstanden: 5, 10 of 16,1 kilometer.
Kosten? 50,- euro (inclusief startbewijs Uithoorns Mooiste)
Voor meer informatie: Rene Noorbergen | rene.noorbergen@gmail.
com | 06-5585.8584

Legmeervogels en Velsen
maken er een potje van
Regio - Het duel van afgelopen
zondag tussen Legmeervogels en
Velsen zal zeer zeker niet de boeken
ingaan als een spectaculaire voetbalwedstrijd. Nee, het is een duel
geworden om heel snel te vergeten.
Beide elftallen hebben aan dit duel een punt overgehouden en meer
was deze wedstrijd ook niet waard.
In de eerste drie minuten van dit duel krijgen Yorick v.d. Deijl en Yasin
Proyraz kansen om Legmeervogels
snel op een voorsprong te zetten.
Maar hun inzet verdwijnt net naast
de verkeerde kant van de doelpaal
voor Legmeervogels of wordt een
prooi van de doelman van, Sander
van der Lugt. Aan de andere kant
weet Mitchell Verschut met veel inzet te voorkomen dat Velsen op een
voorsprong weet te komen. De toegekende corner wordt vervolgens
door Michel Dijkstra de doelman
van Legmeervogels fraai uit de lucht
gepakt. Na het toch wel leuke begin
wordt het een duel dat zich vooral afspeelt op het middenveld met
veelvuldig balbezit van Legmeervogels. Maar even zoveel keren worden er verkeerde keuzes gemaakt
waardoor er weinig of geen kansen
gecreëerd worden.
Poging
Als Legmeervogels dan toch nog
eens een poging doet om op het
doel te schieten worden het eigenlijk niet meer dan rollertjes die dan
weer een makkelijk prooi zijn voor
Sander van der Lugt, de doelman
van Velsen. Vlak voor de rust zijn er
toch nog een 2-tal hoogte punten te
noteer, eerst is het Dennis Bakker
die de buitenkant van de paal raakt
en aan de andere zijde en aan de
andere kant valt dan een redding te
noteren van Michel Dijkstra op een
inzet van Velsen speler Daniel Zuiverloon. De rus gaat dan in met een
brilstand op het scorebord.
De tweede helft is niet veel beter of slechter dan de eerste vijfenveertigminuten. In de beging fa-

se van de tweede helft zijn er een
2-tal kansjes te noteren voor Velsen
Patrick Castricum en Marc Koosterboer weten dan gelukkig voor Legmeervogels ook het net niet te vinden. Met nog een 30-tal minuten te
spelen ontvangt Tim Groenewoud
zijn tweede gele kaart en moet het
veld verlaten. Dan tegen tien man is
er een opleving bij Legmeervogels.
Het tempo wordt opgevoerd en Velsen heeft het dan even moeilijk.
16 metergebied
De combinaties van Legmeervogels gaan hoed tot aan het 16-metergebied. Dan wil Legmeervogels
te veel en stranden de individuele acties vaak in schoonheid. Daarbij wordt dan ook nog eens vergeten dat er eigenlijk wel op doel mag
worden geschoten. Angelo Timmer die bij Velsen Sander van der
Lugt is komen vervangen in het doel
heeft dan ook een heel gemakkelijke middag. Legmeervogels willen
met alle geweld dit duel winnend afsluiten en verhoog de druk op het
doel van Velsen. Door het opdringen van Legmeervogels is de counter van Velsen dan ook zeer gevaarlijk. Met nog een minuut of 10 te
gaan een counter van Velsen het is
dan Marc Kloosterboer van Velsen
die gelukkig niet over lange tenen
beschikt anders zou hij zomaar een
voorzet van Patrick Castricum in het
Legmeervogels doel gewerkt hebben Het zou dan wel een gestolen
doelpunt zijn geworden. Maar daar
wordt niet naar gekeken. Dan na 96
minuten maakt scheidsrechter Toonen gelukkig een eind aan dit duel. beide ploegen krijgen dan 1 punt
en dit is dan nog wel het maximum
wat er in heeft gezeten. Wil Legmeervogels aanstaande zondag tegen Hillegom met Rahim Gök op het
doel wel de drie punten in eigenhuis
houden dan zal er uit een ander vatje moeten worden getapt. met het
voetbal van deze week zal dit niet
lukken.

