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Radiografische
monstertrucks
bij Amstelplein
Regio - Zaterdag a.s. mogen
kinderen, onder begeleiding, bij
winkelcentrum Amstelplein, rijden met radiografische monstertrucks. Zij kunnen dan een
parcours afleggen. In dit parcours zijn een slalom, springschansen en dergelijke verwerkt. Een monsterlijke actie
voor jong en oud.

De Argon jeugd zal de dupe worden.

Amstelhoek - Zaterdag 5 november 2016 is er in het Buurthuis van Amstelhoek weer een
klaverjasmarathon. Inschrijven
is verplicht en kan tot 2 november bij Leny Jansen (jansenleny@hotmail.com; 06-50282282).
De inschrijfkosten bedraagt 8
euro p.p. We kaarten van 10.00–
22.00 uur. Wanneer: 5 november
10.00 uur (zaal open 9.15 uur).
Waar: Engellaan 3a, Amstelhoek

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Gemeente dupeert de jeugd
van Argon voor 9000 euro
Mijdrecht - “Het speeltje van wethouder Goldhoorn over het gescheiden inzamelen van papier gaat
ten koste van de jeugdopleiding van
Argon”, zo laat de voorzitter van Argon Ton Goedemoed weten. In 2015
verdween het plan van de toenmalige wethouder Schouten over het
gescheiden ophalen van papier
reeds in de prullenbak. Goedemoed:
“In 2016 manoeuvreerde wethouder
Goldhoorn met een krappe meerderheid van slechts twee stemmen
een dergelijk plan alsnog door de
raad”. De sportverenigingen CSW
en Argon met meer dan 1500 leden hebben aangegeven geen vrijwilligers te kunnen vinden die in
hun vrije tijd op zaterdag achter
een vuilniswagen papier gaan inzamelen. De wethouder ging er echter vanuit dat de opbrengst van
het papier voldoende clubmensen
zou motiveren dit werk, wat normaal door professionals wordt gedaan, te willen gaan doen. Goedemoed: “ een utopie van de bovenste

plank. Lukt het de verenigingen niet
om vrijwilligers te vinden, wordt het
papier opgehaald door de AVU/SITA contractant en krijgen de verenigingen niets.
Al twintig jaar
“Met hetzelfde gemak breng je het
oud papier naar de Argon bak. Onder dit motto wordt bij Argon sinds
jaar en dag papier en karton ingezameld. een systeem wat al meer
dan twintig jaar probleemloos functioneert en dreigt nu op te houden
te bestaan. Als handreiking wordt
onze papiercontainer tot het eind
van dit jaar door de gemeente gedoogd om daarna met straffe hand
te worden verwijderd. Handhaven
heet dat. Argon zou zich niet hebben gehouden aan de bepaling dat
alleen een container van gemeente
wegen mag worden gebruikt en Argon hierdoor zwaar in overtreding
is. De achtergrond van dit zware
vergrijp heeft te maken met het feit
dat Argon van de gemeente 4 cent

per kilo krijgt, terwijl Argon, als een
goed ondernemer betaamd, een alternatief heeft gevonden die 9 cent
per kilo vergoed. De extra vergoeding zit in de meerprijs van het papier en karton en de manier waarop
de container wordt aangeboden”,
aldus de Argon voorzitter.
Vervolg elders in deze krant.
Argon voorzitter Ton Goedemoed.
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De Ronde Venen - Deze conclusie kan worden getrokken uit de enquête die Ronde Venen Belang onder de bevolking heeft gehouden.
De enquête heeft RVB gehouden
omdat de provincie Utrecht haar
mening over de N201 heeft veranderd. Tot voor kort huldigde zij het
standpunt dat de N201 niet verbreed mocht worden. Om die reden
werd het aquaduct bij Amstelhoek
ook voorzien van slechts een enkele rijbaan. Aangezien de provincie nu laat blijken dat zij denkt over
verbreding van de gehele N201 wilde RVB van de inwoners weten hoe
zij over verbreding denken. De enquête is door 537 respondenten ingevuld. De leeftijd varieerde van 18
tot 80 jaar, waarbij de meerderheid
lag tussen 30 en 50 jaar. Naast inwoners uit de gemeente hebben
ook andere weggebruikers de vragenlijst beantwoord. De meeste respondenten komen uit Vinke-

veen, Mijdrecht en Wilnis. De problemen zijn niet op het hele traject.
De respondenten hebben aangegeven waar zij doorstromingsproblemen ervaren. Deze problemen
zijn niet over het hele traject van de
N201 gelijk, De grootste problemen
doen zich voor bij de op- en afritten van de A2 en Vinkeveen en bij
de kruising bij Hofland. De meeste
doorstromingsproblemen doen zich
voor tijdens de ochtend- en avondspits van maandag t/m vrijdag. Onder de respondenten ervaart 50 tot
60% last tijdens de spitstijden Opvallend is dat de problemen in de
ochtendspits het sterkst voorkomen
op dinsdag (42%) en donderdag
(41%) en bij de avondspits ook op
dinsdag en donderdagavond (beide
63%). Uit de enquête blijkt ook dat
het merendeel van de respondenten
zowel ‘s morgens als ’s avonds wel
eens doorstromingsproblemen ervaart. Gemiddeld is men ongeveer

Vinkeveen - Zaterdag 29 oktober,
tussen 11.00-15.00 uur wordt er in
verpleeghuis Maria Oord , Herenweg 69 in Vinkeveen weer een gezellige fancy fair georganiseerd .
Het is de start van een grote aktie om te komen tot de aanleg van
een mooie buitentuin waar de bewoners van Maria-Oord in zouden
kunnen genieten van de natuur. U
vindt bij de fancy fair o.a. een rad
van fortuin met vele prijzen, verkoop curiosa, planten, soep, koffie, taart, poffertjes en broodjes.
Optreden van het Shantykoor de
Turfschippers, accordeon muziek
en een spellen parcours voor groot
en klein. Met deze gezellige fancyfair geeft Maria-Oord het officiële startschot van de actie “Zonder
Zorg naar Buiten”. Niet naar buiten kunnen wanneer je wilt. Voor

NVVH
Wilnis - Op donderdag 3 november
om 14 uur, organiseert NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde Venen de lezing: “De ziel van Rusland”.
Locatie: Willisstee in Wilnis. Rusland
is een groot land met een moeilijk
toegankelijke taal en een ingewik-

De Ronde Venen - De forten in De
Ronde Venen zijn bijzondere bouwwerken met een rijke geschiedenis
waar we zuinig en zorgvuldig mee
om moeten gaan. Maar hoe doen
we dat? Hoe kunnen we dit bijzondere erfgoed behouden? En welke
ontwikkelingen passen het beste bij
onze forten en hun omgeving? Op
maandag 14 november 2016 organiseert de gemeente De Ronde Venen een bijeenkomst in De Boei in
Vinkeveen om hier met omwonenden, eigenaren, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden over te praten. De gemeente De Ronde Venen wil de natuur en cultuurhistorie op en rondom haar forten behouden. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat de forten toegankelijk zijn voor bezoekers
en recreanten. We zien steeds vaker dat forten nieuwe functies krijgen. Op deze manier blijven de monumenten behouden voor de toekomst. Goede voorbeelden zijn te
vinden op het kunstfort Vijfhuizen
en fort Vechten in Bunnik.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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Mijdrecht: Dorpsstraat e.o. (200 kranten)

de meeste bewoners van Groepswonen in Maria-Oord de dagelijkse praktijk! Er is een grote binnentuin, maar die is door jarenlange
verzakking alleen nog toegankelijk via een provisorische, onveilige
hellingbaan. Zelfs met begeleiding
vaak ondoenlijk. Ook zijn er onveilige plekken, zoals de vijver die geen
stevig hek meer heeft. Daar gaan
we wat aan doen! Helpt u alstublieft mee? Om 11.30 uur worden
de plannen gepresenteerd en is de
bekendmaking van de fondsenwerving. De opbrengsten van de
fancy- fair komen geheel ten goede aan de binnentuin. Wie niet kan
komen kan direct doneren: www.
whydonate.nl (project binnentuin
verpleeghuis Careyn Maria-oord).
Elk bedrag is welkom! Zonder zorg
de tuin weer in. Daar gaan we voor!
kelde geschiedenis. Als je van beiden iets weet, gaat er een bijzondere wereld voor je open met een
rijke cultuur en een prachtig land.
Daarover wordt verteld in een presentatie met PowerPoint en ondersteunende Russische muziek. Introducés zijn welkom, zij betalen 2,50
euro.

Denk mee over de
toekomst van de forten

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

Minder regels en meer
kwaliteit met
Landschapsverordening
2016
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Fancy-Fair in Verpleeghuis
Maria-Oord

Meer info zie de advertentie
elders in deze krant.

Klaverjasmarathon

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

14 minuten kwijt per dag dat men in
de file staat. Hoewel een groot aantal respondenten te maken heeft
met files leidt dit niet tot grote aantallen die de N201 verbreed willen
zien. De respondenten geven aan
dat de grootste veroorzaker van de
problemen de op- en afritten van
de A2 zijn gevolgd door het traject
richting Loenersloot. Hoe verder
verwijderd van de A2 hoe minder de
bereidheid bij de inwoners aanwezig lijkt te zijn om de N201 te verbreden. Ronde Venen Belang hecht
veel waarde aan de uitkomsten. Ondanks dat vele Ronde Veners in de
file staan op de N201 en daar vrij
veel tijd aan kwijt zijn, willen de inwoners van de gemeente de N201
niet direct verbreden. Het oplossen
van de problemen bij de op- en afritten van de A2 en het verbreden
van de N201 richting Loenersloot
heeft, zo leren de resultaten, de
voorkeur van de inwoners.

Bijeenkomst op 14 november
De gemeente organiseert een bijeenkomst op maandag 14 november 2016, van 19.30 uur tot 21.30
uur, in De Boei (Kerklaan 32, Vinkeveen) om samen met belanghebbenden en geïnteresseerden te praten over de toekomst van de forten
in De Ronde Venen. De verkregen
informatie gebruikt de gemeente
om haar beleid voor de forten verder vorm te geven, zodat zij beter in-

staat is nieuwe initiatieven voor de
forten te beoordelen.
Opzet avond
De avond staat in het teken van vijf
forten: het fort bij Uithoorn en Nigtevecht, fort Waver Amstel, fort in de
Botshol en fort aan de Winkel. Fort
bij Abcoude komt op een ander moment aan bod. Aanwezigen kunnen
op de avond aanschuiven bij een
rondetafelgesprek over één van deze vijf forten. Gespreksthema’s zijn
onder andere het gebruik, de bereikbaarheid, het uiterlijk en de omgeving van het fort.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling om mee te
denken over de toekomst van de
forten in De Ronde Venen? Meld
u dan aan voor een rondetafelgesprek graag vóór 10 november 2016. U kunt dit doen door een
mail te sturen aan Vera Driessen via
v.driessen@derondevenen.nl. Vermeld daarin uw naam en over welk
fort u wilt meepraten. De Stelling
van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) is een verdedigingslinie
van 135 km rondom Amsterdam,
aangelegd tussen 1880 en 1914.
De Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) is een verdedigingslinie van 135 km rondom Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en
1914.De Stelling van Amsterdam
(UNESCO Werelderfgoed) is een
verdedigingslinie van 135 km rondom Amsterdam, aangelegd tussen
1880 en 1914.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

COLOFON

Amateurhistorici
bezoeken Wilnis
Wilnis - De maand van de geschiedenis startte onlangs in de Ronde
Venen uitstekend voor de bestuurders van de regionale historische
kringen, verenigingen en stichtingen. Dit jaar lag de organisatie van
de netwerkdag in handen van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden. PR-man Co Oudshoorn inviteerde bestuursleden van historische clubs uit Abcoude/Baambrugge, Breukelen, Ouderkerk, Diemen, Driemond, Duivendrecht, Uithoorn/de Kwakel, Loenen, Aalsmeer
en Amstelveen. Secretaris Geertje
Oerlemans ontving rond koffietijd in
de “Roeping” in Wilnis de bestuurdersafgevaardigden uit de regio. En
onder leiding van voorzitter Jaap
Meulstee werd alles wat de bestuurders bezighoudt puntsgewijs
besproken. Naamsbekendheid en
samenwerking waren de hoofdthema’s. Ervaringen over het gebruik
van de website, de nieuwsbrieven
en het samenstellen en drukken
van de magazines werden uitgewisseld. Wat doen de organisaties zoal met hun monumenten, de educatie, genealogie en archeologie? Hoe
haken zij in bij Open Monumentendagen, maand van de geschiedenis
en lokale activiteiten? Welke exposities worden samengesteld en waar
worden die tentoongesteld; welke
gastsprekers worden uitgenodigd

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

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

Trots
Gids Henk Butink popelde om de
bestuurders van deze regionale historische verenigingen in de middag mee te nemen door Wilnis, om
ze vol trots de historische highlights
van het dorp te laten zien. En dat is
gelukt!. De Nederlands Hervormde
Kerk ging speciaal voor deze bezoekers open en al wandelend met de
groep kwamen de tastbare herinneringen aan WOII aan bod, de begraafplaats, de nor, het station en
het voormalige negentiende eeuwse raadhuis met de markante plataan. De diverse originele kunstwerken in de openbare ruimte en natuurlijk het verhaal van de kadebreuk in 2003. Bijzonder luchtfoto’s
aan de wand én een maquette, die
Jan Bluemink heeft gemaakt van het
Wilnisse dorp, zoals het er in de jaren vijftig uitzag, werden bij Jan op
zolder uitgebreid bewonderd. In de
kleine historische Dorpsstraat met
gespecialiseerde winkeltjes eindigde de wandelroute bij het oude
(Post)kantoor/huis, nu een gemeentelijk monument.

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

Zandprinses komt naar Mijdrecht

sinds 1888

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

en hoe werf je én bind je de leden?
De gespreksdeelnemers waren zeer
geïnteresseerd in elkaars reilen en
zeilen en volop is gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden en verbindingen.

Mijdrecht - Op zaterdagavond
5 november wordt er in De Rank
een concert gegeven dat geschikt
is voor jong en oud. Op uitnodiging van gospelkoor De Rovenians komt Rosa de zandprinses naar
Mijdrecht. Gospelkoor De Rovenians uit Mijdrecht dat onder leiding
staat van Kees Grobecker geeft op
die datum een concert. Daarvoor

hebben zij niet alleen de zandprinses uitgenodigd, maar ook kinderkoor Ismaël uit Wilnis dat onder
leiding staat van Angela Strubbe.
Daarnaast zullen er een aantal liederen door het projectkoor meegezongen worden. Het thema dat centraal zal staan tijdens dit concert
is de schepping van hemel en aarde en alles wat daar op leeft. Die

schepping laat ons Gods grootheid
zien, want als wij naar Zijn schepping kijken zien wij hoe mooi en
goed Hij alles heeft bedacht en gemaakt. Daarnaast wordt ook ingegaan op de verwijdering die tussen
God en mens is ontstaan. De relatie tussen God en mens die eens zo
mooi was is verstoord geraakt, het
verlangen naar die relatie leeft echter altijd nog in ons voort. Rosa ‘de
zandprinses’ maakt het verhaal van
de schepping tijdens het concert
nog eens extra zichtbaar met haar
tekeningen van zand. De avond die
om 19.00 uur begint zal ongeveer 2
uur duren, waarbij er afwisselend
gezongen zal worden door kinderkoor Ismaël en de Rovenians, die op
ook nummers samen met het projectkoor zullen zingen. Kaarten kosten 12,50 voor volwassenen en 7,50
voor kinderen t/m 12 jaar en zijn te
bestellen via de koorleden of via
de site van de Rovenians op http://www.rovenians.nl/bestelformulier.html Het concert wordt gegeven in De Rank, Prins Bernhardlaan
2 in Mijdrecht. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

gers en de zonnestand voor de
dagvliegers.
Waarom doen die vogels dit? In
het hoge noorden van Europa
is geen voedsel meer te vinden.
Dat is een duidelijke reden. Onze
spreeuwen trekken in het najaar
naar Engeland en Noord Frankrijk om plaats te maken voor de
Noord Europese en Russische
spreeuwen. Het signaal om te
vertrekken is de daglengte en
mogelijk spelen ook de hormonen hierbij een rol. De grote trek
is gevaarlijk. De vogels kunnen
sterven van uitputting door voedselgebrek, door de jacht die op ze
wordt gemaakt onderweg, door
botsingen met hoogspanningskabels, windmolens, olieplatforms en desoriëntatie als gevolg
van enorm verlichte gebieden.
Heel veel trekvogels zijn plaatstrouw. Ergens in Afrika hebben ze
hun eigen plekje en ook in hun
broedgebied hebben ze hun vaste plek bijvoorbeeld een graspol
in de Demmerikse Polder waar ze
hun eitjes leggen en uitbroeden.
Kijk omhoog en zie hoe fascinerend en bewonderenswaardig de
grote trek is.
Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Speuren naar sporen
ren. Sporen geven namelijk veel inwww.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
formatie over het gedrag, terreinge-

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 15.800
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

WWW.MEERbodE.nl

Nee, niet de grote trek in een
patatje metI.... Ik bedoel de grote vogeltrek die nu al enkele weken gaande is. Miljoenen vogels
trekken vanuit Europa naar hun
overwinteringsgebieden in Afrika of soms nog verder weg. Onze broedvogels die nu al een
paar weken aan het wegtrekken zijn in zuidelijke richting maken hier plaats voor de vogels die
uit Noord Europa naar onze contreien vliegen zoals de duizenden
ganzen, lijster-achtigen zoals de
kramsvogel en eenden zoals de
smient. De grote trek vindt tweemaal per jaar plaats: in het najaar
en in het voorjaar.
Vòòr de vogels op reis gaan moeten ze opvetten om voldoende
brandstof te hebben om de route te kunnen afleggen. Vogels uit
Noord Europa maken graag een
tussenstop in het Waddengebied om op te vetten. De Noordse Stern uit Noord Europa vliegt
18.000 KM om z’n overwinteringsgebied te bereiken. In het
voorjaar weer 18.000 KM terug
naar z’n broedgebied. De Rosse Grutto vliegt in 8 dagen 10.000
KM. Enorme prestaties. Ook het
navigatievermogen van de vogels
is verbluffend goed met als oriëntatie de sterren voor de nachtvlie-

Regio - Heel vaak zien je pootafdrukken van dieren en denk je: van
welk dier zou die prent zijn? Veel andere sporen zien we wel maar herkennen we niet zomaar als sporen.
IVN De Ronde Venen Uithoorn organiseert op 1 november een lezing
over het onderwerp: speuren naar
sporen. De lezing wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om 20.00 uur. Iedereen
is welkom.
We vragen een vrijwillige bijdrage
van 2,50. Niet alle dieren krijgen we
even gemakkelijk te zien in de vrije
natuur. Sommige dieren zijn schuw
en leiden een teruggetrokken leven. Maar met enig speurwerk kunnen we toch veel te weten komen

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

De grote trek

Jubileumconcert COV Amicitia
Regio - Oratoriumvereniging Amicitia bestaat dit jaar 60 jaar. Ons feestelijke jubileumconcert vindt plaats
op vrijdag 18 november a.s. in de
RK kerk de Burght, Potgieterplein te
Uithoorn. Aanvang 20.15 uur. Op het
programma staat een grote Mis (Nr.
5 in as) van Franz Schubert, Psalm

150 van César Franck en het indrukwekkende Te Deum van Anton
Bruckner. Naast Amicitia werken
aan dit concert mee vier solisten,
Het Promenade Orkest en Eric Jan
Joosse orgel. Algehele leiding dirigent Toon de Graaf. Toegangsprijs
incl. tekstboekje 25,- (t/m 17 jaar

10,-). Kaartverkoop Uithoorn: Bruna Amstelplein, Ten Hoope Zi delwaardplein. Aan de zaal vanaf 19.15
uur (indien voorradig). Voor informatie tel. 567257 en 566377. Wij zingen graag voor een volle zaal en hopen dus, dat U komt genieten van
deze prachtige muziek in Uithoorn!

over de levenswijze van (zoog)die-

bruik en voedsel van dieren. Maria
Chardon en Monique Smulders, beiden IVN Natuurgids, zullen ons laten zien waar we naar moeten kijken om de sporen van dieren te
zien en te herkennen. Onderwerpen
zijn o.a.: nesten, holen, loopsporen
(prenten), vraat- en piksporen, huiden, geweien, (rui)veren, wissels en
prooiresten.
We zien een mooie presentatie met
veel foto’s. Maar we kijken ook naar
lege vogelnesten, veren, aangevreten nootjes, braakballen, geweien
en allerlei andere sporen die Monique en Maria in de loop van de tijd
verzameld hebben.

IN DE
PROVINCIE

Minder regels en meer kwaliteit met Landschapsverordening 2016
Voor bewoners in het
buitengebied van Utrecht,
die een bord op hun
gevel of naast hun inrit
willen plaatsen, is er
goed nieuws. Evenals
voor hen die een boot
hebben liggen op eigen
terrein of grond willen
verplaatsen uit oogpunt
van natuurontwikkeling.
De regelgeving hierover
is aangepast. De land
schapsverordening 2016,

die vanaf oktober geldig
is, kent minder regels. Er
wordt ook een kwaliteits
toets gedaan, waardoor
meer maatwerk mogelijk
is. Er zijn meer vrijstel
lingen en een ontheffings
aanvraag wordt door de
provincie beoordeeld op
kwaliteit.
Mervin Tans, handhaver
bij de RUD Utrecht, de
organisatie die toezicht
houdt op naleving van de

verordening: “Op de foto
zie je een mooi voorbeeld
waarbij de nieuwe veror
dening goed uitpakt voor
een particulier. Er zijn
regels voor de maat van
insteekhavens op eigen
terrein en voor de overkap
ping van de boot. Volgens
de oude verordening was
elke overkapping over het
water  ofwel boatsaver  in
het buitengebied een over
treding, maar dat is niet
meer zo. Deze boatsaver

zou voorheen een over
treding zijn, maar valt nu
onder één van de vrijstel
lingen. In de vernieuwde

van het buitengebied
leidend is.”
De regeling heeft tot doel
verrommeling in het land

Er wordt meer gekeken naar het
totaalplaatje, waarbij de schoon
heid van het landschap leidend is.
verordening wordt meer
gekeken naar het totaal
plaatje, waarbij de schoon
heid van het landschap

schap tegen te gaan en
belangrijke waarden als
natuur, cultuurhistorie
en archeologie te be

schermen. Het Utrechtse
landschap krijgt veel
waardering van bewoners
en toeristen en maakt de
provincie tot een aantrek
kelijk woon, werk en
recreatiegebied.
Als u wilt weten waarvoor
een vrijstelling geldt of
waarvoor een ontheffing
moet worden aange
vraagd, dan kunt u de hele
regeling nalezen op
www.provincieutrecht.nl/lsv.

Grafheuvelles voor basisschoolkinderen op de Heuvelrug Stem op Nationaal Park Heuvelrug
als mooiste natuurgebied
Onlangs verwelkomde
‘bronstijdvrouw’ Lya kin
deren van groep 7 en 8
van De Schakel uit Leer
sum op een heel bijzon
dere plek in het bos. Aan
de Hoogstraat in Leersum
liggen maar liefst 12 graf
heuvels die 3500 jaar ge
leden zijn gebouwd voor
en door bewoners van
dit gebied. Samen met
Lya maakten de kinderen
een reis terug in de tijd.
Vanaf nu is de les bij de

grafheuvels onderdeel van
het aanbod van erfgoed
educatie. Alle scholen
in de provincie Utrecht
kunnen zich hiervoor in

ACTUEEL
Castellum Fectio geopend voor publiek
Castellum Fectio, nabij Fort bij Vechten in Bunnik, is
officieel geopend voor bezoekers. Het was het grootste
fort van de Romeinse Limes, de verdedigingslinie langs
de Rijn en UNESCOWerelderfgoed in wording. Een
ruimtelijk kunstwerk, een soort plattegrond, verbeeldt
de contouren van het oude Castellum en vertelt over het
Romeinse leven van toen. Ook de Romeinententoonstel
ling in Fort Vechten is vanaf 24 oktober open. Kijk ook
op: www.waterliniemuseum.nl, en www.fortvechten.nl.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N204 Montfoort: aanbrengen voorbelasting vanaf
24 oktober, t.b.v. aanleg rotonde Blokland in 2017
N227 Utrechtse Heuvelrug: vernieuwen wegverlichting
tussen Langbroek en Doorn tussen 17 oktober en
11 november
N402 Stichtse Vecht: vernieuwen wegverlichting tussen
Breukelen en Maarssen tussen 24 oktober en
11 november
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbin
dingsweg WoerdenA12, werkzaamheden tot medio

schrijven. Meer informa
tie: www.dewerkhoven.nl,
of neem contact op met
Annet Werkhoven: (0343)
51 59 98.

Het Nationaal Park Heu
velrug is genomineerd
voor de verkiezing ‘Mooi
ste natuurgebied van
Nederland’. U kunt tot 31
oktober stemmen op dit
prachtige gebied.
Ga naar www.mooiste
natuurgebied.nl en stem
op Nationaal Park Heuvel
rug of sms NATUUR 05
naar 1008.
Nationaal Park Heuvelrug
is het grootste bos van de

2017, daarna open voor verkeer
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitterac
count @werkaandewegutr.

Randstad en strekt zich
uit van Grebbeberg tot
Gooimeer.
Een eeuwenoud na
tuurgebied dat zich
onderscheidt door haar
rijkheid en verscheiden
heid in natuur en cul
tuur. Hoog eindigen in de
verkiezing zal ons enorm
helpen om de natuur, het
landschap en het erfgoed
een nieuwe impuls te
geven.

@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

Evenementen

Overheidsberichten op

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl
en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincieutrecht.nl/evenementen.

officielebekendmakingen.nl

Provinciale staten

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huisaanhuisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo
catie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen
bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden.
Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
31 oktober 2016, 09.30 uur: Provinciale Staten
14 november 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
21 november 2016, 13.00 uur: Commissie Ruimte,
Groen en Water
21 november 2016, 19.30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen

Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: www.provincieutrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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ChristenUnie-SGP wil
‘kwartje van Spil’ voorkomen

De Argon jeugd wordt de dupe van deze houding van de wethouder.

Gemeente dupeert de jeugd
van Argon voor 9000 euro
Vervolg van de voorpagina.
“Vrijwilligers van onze supporters
vereniging de Lijnkijkers komen elke dag de bergen rotzooi opruimen
die bij de container gedumpt worden. Keurig wordt alles gesorteerd
en gescheiden om vervolgens netjes in de container te worden geplaatst. Het restafval gaat naar de
gemeente werf. Argon maar ook
CSW kan elke cent die we meer
kunnen krijgen heel goed gebruiken om het hoofd als sportvereniging boven water te houden.
Dit jaar zijn we ten gevolge van de

velden harmonisatie geconfronteerd met een aanmerkelijke hogere veldhuur die ons hebben genoodzaakt de contributie fors te
verhogen om deze extra veldhuur
te kunnen betalen. Met deze verplichte oud papier inzameling worden de beide voetbalverenigingen
nog eens zwaar getroffen. Argon wil
best mee doen indien de gemeente bereid is het verschil bij te leggen. Met de aangeboden vergoeding van 4 cennt hebben de vrijwilligers van de Lijnkijkers aangegeven de werkzaamheden niet langer
te wil;len doen, met andere woor-

Gratis voorlichting ‘hoe
maak ik een studiekeuze?
Regio - Het is best lastig om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor
werk je later wilt gaan doen. Een
studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslis-

sing. Er is veel aanbod en alles lijkt
even boeiend te zijn. Maar hoe ga je
uitzoeken welke studie het beste bij
jou past? Hoe kies je? En wat kan je
als ouder doen om je kind te helpen
bij het studiekeuze proces? Aanko-

den, einde verhaal dreigt. Het college is op de hoogte van onze zorg
deze belangrijke bijdrage kwijt te
raken en is gevraagd de bestaande situatie te gedogen. De gemeente heeft echter laten weten zich onverkort aan het met krappe meerderheid aangenomen plan te willen
houden. DE jeugd van Argon dreigt
daar nu de dupe van te worden”, aldus Ton Goedemoed
Natuurlijk vroegen wij ook wethouder Goldhoorn naar een reactie:
Waarom moet ARGON het papier
voor 4 cent per kilo verkopen via de
gemeente, terwijl zij er nu 9 cent per
kilo voor krijgt?
Wethouder Goldhoorn: “De gemeente is verantwoordelijk voor
de inzameling van oud papier. Een
vereniging mag papier inzamelen
als zij een geldige inzamelvergunning hiervoor heeft. In de vergunning wordt bijvoorbeeld de manier
van inzamelen, de garantievergoeding en het afgiftepunt vastgelegd.
De garantievergoeding is inderdaad
4 cent per kilo. Ook als de marktprijs van papier lager is, ontvangen
verenigingen dit bedrag. Bovendien betaalt de gemeente de kosten voor de inzameling. Alle andere verenigingen houden zich aan
deze afspraken. Net als veel andere verenigingen zamelt ook de supportersvereniging van ARGON oud
papier in via een verzamelcontainer.
Zij voeren dit helaas buiten de gemaakte afspraken af naar een afnemer buiten de gemeente. Dit is in
strijd met de vergunning. Wij zijn in
gesprek geweest om te proberen dit
op te lossen. Dit heeft tot op heden
niets opgeleverd. Daarom gaan we
nu handhaven.”
mende studenten moeten zich vóór
1 mei 2017 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

De Ronde Venen - In een persbericht laat de fractie van Christen Unie/SGP het volgende weten:
“Aanstaande donderdag 27 oktober vindt de begrotingsraad in onze gemeente plaats. Daar wordt onder andere ook besloten over de
OZB-tarieven voor 2017. Gezien de
positieve begroting en de uitnodiging van de wethouder om met
voorstellen te komen, zal de ChristenUnie-SGP voorstellen om bij de
OZB voor 2017 geen inflatiecorrectie toe te passen. Vorig jaar heeft de
raad, waaronder ook de ChristenUnie-SGP, in meerderheid het voorstel van het toenmalige college gesteund over een extra OZB-verhoging van ca 6%. Die was nodig vanwege de grote onzekerheid rondom de nieuwe taken in het sociaal
domein (transitie). Onduidelijk was
of de budgetten toereikend zouden zijn voor het verlenen van de
benodigde zorg, terwijl het budget
voor de uitvoering zeker niet toereikend zou zijn. Wij hebben die verhoging toen gesteund, om te voorkomen dat zorggeld naar de uitvoering
zou gaan. De afspraken in het coalitie-akkoord gaven daar ook ruimte voor. Wel hebben we toen meegewogen, dat indien de kosten in
het sociaal domein mee zouden vallen, we die verhoging ook weer te-

rug zouden willen draaien”, fractievoorzitter Stam
Korten
“Inmiddels is het eerste jaar van
deze zogenaamde transitie achter de rug en is een flink stuk van
het budget over gebleven. Het huidige college zag daar bij de kadernota zelfs aanleiding in om op voorhand het budget voor het sociaal domein voor 2017 maar direct
met 6 ton te korten. De ChristenUnie-SGP was daar geen voorstander van. “Een zwaluw maakt nog
geen zomer” aldus fractievoorzitter
Wim Stam. “We moeten nog maar
zien of we in de jaren 2017 en verder net zo in de plus scoren, zeker
omdat het rijk ons tot 2020 nog ca
1,2 miljoen op dit budget gaat korten”. Wel is de ChristenUnie-SGP
van mening, dat de huidige ontwikkelingen zodanig zijn, dat een eerste stap in die OZB-teruggave wel
gedaan kan worden. Door nu de inflatiecorrectie niet toe te passen,
wordt feitelijk ca 1% van de totale
verhoging van 6% terug gegeven.
Bij blijvende positieve ontwikkelingen, zouden we dat de komende
jaren telkens kunnen doen, tot die
6% is bereikt. Stam vervolgt: “Daarmee voorkomen we dat we hier een
soort “kwartje van Spil” gaan krij-

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 8 november wordt
elke dinsdagavond een hardlooptraining georganiseerd, waarbij te-

Fractievoorzitter Wim Stam
gen”, verwijzend naar het beruchte “kwartje van Kok” wat de Nederlander nooit meer terug zag. Om die
reden zal de fractie bij de begrotingsbehandeling dus een amendement indienen om de inflatiecorrectie voor de OZB van 2017 achterwege te laten. De kosten hiervan
zijn ca. € 74.000 wat ruimschoots
gedekt kan worden uit het overschot. Sinds een paar dagen weten
we dat die inmiddels voor 2017 ca €
440.000 bedraagt en we krijgen ook
nog eens een extra bijdrage voor de
opvang van de vluchtelingen, zodat
hier ook minder vanuit de eigen reserve betaald hoeft te worden. Deze beperkte OZB-aanpassing is dus
zeer verdedigbaar. Het past ook bij
de beleidsuitspraak van de coalitie
dat men wil streven naar belastingverlaging.
vens 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. Op zaterdagochtend is er een mogelijkheid tot het
volgen van een tweede training. De
clinic heeft een looptijd van twaalf
weken, aan het einde van deze cyclus zijn de deelnemers in staat om
5 of 10 kilometer hard te lopen tijdens Uithoorns Mooiste. De organisatie van deze loop is in handen
van AKU, het vlakke en snelle parcours voert langs de Amstel en het
fraaie Zijdelmeer.
Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereniging AKU van 8 november 2016
t/m 24 januari 2017 bij Sportpark De Randhoorn, Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn. Doel?
Deelname aan Uithoorns Mooiste,
op zondag 29 januari 2017. Afstanden: 5, 10 of 16,1 kilometer. De kosten zijn 50 euro (inclusief startbewijs Uithoorns Mooiste). Voor meer
informatie: Rene Noorbergen, rene.noorbergen@gmail.com,
065585.8584

aanmelden voor zo’n opleiding,
je mee moet doen aan de selectie door de onderwijsinstelling voor
een plek. Aanmelden is al uiterlijk is
15 januari 2017. De tijd dringt dus!
Rooskleurig Coaching geeft daarom op zaterdagmiddag 5 november een GRATIS voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak ik een studiekeuze?’ 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 en is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Na
afloop krijg je tips en adviezen mee
naar huis.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen aan info@rooskleurigcoaching.nl of bel 06 5313 5015. De
voorlichtingsbijeenkomst is op zaterdagmiddag 5 november aanstaande van 14:00-15:15 uur in de

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8, 3641
JW te Mijdrecht. De voorlichting is
toegankelijk voor iedereen, ook als
je geen lid bent van de bibliotheek.
PS. De LinkedIn Training ‘meer doen
met LinkedIn’ is op zaterdag 29 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Meer informatie en
aanmelden kan via www.rooskleurigcoaching.nl of het bovenstaande
telefoonnummer.

zijnEven niet bang zijn
omdat mama als een
ls een
monster tegen je praat
je praat

kinderen
n ouders Zieke
dichtbij
zijn. voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
zen.
Danver
is zo’n
mama nooit
weg.lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
WaaRDERinG VooR ManTElzoRGERs
in DE RonDE VEnEn
Mantelzorgers in de gemeente De Ronde Venen ontvangen ook dit jaar weer een waardering voor hun inzet.
De gemeente De Ronde Venen, lokale ondernemers en
Tympaan-De Baat willen mantelzorgers graag bedanken voor hun inzet en voeren daarom De Ronde Venen
Pas in; een lokale pas met daarop een tegoed van €
50,-. Mantelzorgers ontvangen De Ronde Venen Pas
als zij bij het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De
Baat geregistreerd staan als mantelzorger.
Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor een chronisch
ziek familielid/vriend of gehandicapte naaste. Mantelzorg is vaak langdurig en kan erg intensief zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning
van mantelzorgers. Uit lokaal onderzoek blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan erkenning en
waardering. Maar ook het organiseren van goede zorg
en ondersteuning is een belangrijk punt. Mantelzorgers
zijn onmisbaar in onze samenleving. Een bedankje in
de vorm van de mantelzorgwaardering is daarom zeker
op zijn plaats.
De Ronde Venen Pas
Om deze mantelzorgwaardering mogelijk te maken,
voert De gemeente De Ronde Venen in samenwerking
met de lokale ondernemers en Tympaan-De Baat De
Ronde Venen Pas in. Op de pas wordt een tegoed van
€ 50,- gezet dat besteed kan worden bij de aangesloten
winkeliers. Het Steunpunt Mantelzorg regelt de uitgave
van De Ronde Venen Pas en verstuurd de pas rond de
Dag van de Mantelzorg (10 november) naar mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg ingeschreven
staan. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan
bij het Steunpunt Mantelzorg en dit wel graag willen,
kunnen contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Wanneer zij uiterlijk 31 december 2016 aangemeld zijn, ontvangen ook zij een De Ronde Venen Pas.
De pas vervangt het Mantelzorgcompliment dat de gemeente vorig jaar aan haar mantelzorgers gaf.
Contactgegevens steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg werkt alleen op afspraak en
is gevestigd aan Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Voor registratie kunt u tijdens de openingstijden, maandag tot en
met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen naar Stichting
Tympaan-De Baat, telefoonnummer 0297 – 230 280 of
een e-mail sturen naar mantelzorg@stdb.nl. Een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg zal vervolgens
telefonisch contact met u opnemen om de registratie
compleet te maken.
aCTiViTEiTEnoVERziCHT noVEMBER 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 9 november is het thema van het Alzheimer
Café Vinkeveen “Huisarts en dementie: Wat is er aan de
hand?” Gastspreekster is Lonneke Hegeman van huisartsenpraktijk De Beuk. De avond vindt plaats in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen en
duurt van 19.30-21.00 uur.
Op de foto ziet u het enthousiaste Alzheimerteam van
Tympaan-De Baat/Zuiderhof (foto: Michael Hartwigsen)

Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 én
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willisstee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.

Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 7 en 21 november. Het begint om 17.00 en
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel.
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon
28 november “Schilderen op canvas”. Schilderen! Iets
dat u misschien altijd al wilde proberen? Met de hulp
van Corine Schoon gaat het vast iedereen lukken een
mooi winters tafereel op het doek te krijgen.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand.
Donderdag 10 en 24 november van 14.00-16.00 uur.
Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5.
Repair Café Vinkeveen
Elke 3e maandagochtend van de maand.
Maandag 21 november van 9.30-12.30 uur. Locatie Sint
Jozefschool (lokaal 16), Tuinderslaantje 1.
Rollator spreekuur
Woensdag 30 november in Zuiderhof, Vinkeveen. Bent
u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met onze Rollatorservice via tel. 0297-230280.
Taalkamer
Welkom! Welcome! Bienvenido! Merhaba!
Dobrodošli! Gezelligheid en Nederlands praten in de
Taalkamer. Elkaar ontmoeten. Koffie en thee met wat
lekkers. Voor mannen en vrouwen, van alle leeftijden,
Iedereen is welkom, elke maandag van 10.00 tot 12.00
uur in Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24, achter
de Willistee.

Vacatures voor vrijwilligerswerk van de maanden
november in De Ronde Venen
- Vrijwilliger met humor gezocht. Bent u iemand die
zich goed kan inleven in anderen, en mensen kunt
motiveren, dan is dit iets voor u! Vacaturenr 17396
- Voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die houden van een gezellig avondje,
waarbij u dan een lekker hapje klaarmaakt. Vacaturenr 17328
- Voor diezelfde locatie zijn wij op zoek naar een gezellige vrijwilliger/-ster voor achter de bar, die een lekker
bakje koffie of iets anders komt serveren. Vacature nr
17327
- Bent u dol op Vissen en wilt u tevens iets voor een
ander met een beperking doen? Wij zoeken iemand
die ons wil helpen bij viswedstrijden etc. Vacaturenr
17326
- Misschien bent u wel die handige vrijwilliger die
graag klust? Dan maken wij erg graag kennis met u.
Vacaturenr 17325
- Maakt u gewoon graag iets lekkers klaar voor een
ander? Een tosti of een broodje frikandel? Natuurlijk
mag daar dan ook een drankje bij. Vacaturenr 17323
- Bent u een gezellige gastvrouw of gastheer en
schenkt u graag iets in voor anderen? Dan moet u
beslist bij deze vacature kijken. Vacaturenummer:
17307
Meer leuke en boeiende vrijwilligersfuncties vindt u op:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info Wilt u met iemand
van gedachten wisselen over uw mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk? Of misschien kunt u gewoon niet kiezen? Het Steunpunt Vrijwilligerswerk denkt graag met
u mee. Maakt u dan gewoon een afspraak met Dyanne
van Tessel via mail d.vantessel@stdb.nl of via tel. 0297230280. Wij horen graag van u.
BuuRTkaMERs DE RonDE VEnEn
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten.
- Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator
Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824

Mijdrecht, G. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informatiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PRoGRaMMaoVERziCHT PlusBus noVEMBER 2016
datum

activiteit

bestemming

ophalen v/a

kosten

Woensdag 2 nov
Donderdag 3 nov
Vrijdag 4 nov
Dinsdag 8 nov
Woensdag 9 nov
Donderdag 10 nov
Vrijdag 11 nov
Dinsdag 15 nov
Woensdag 16 nov
Donderdag 17 nov
Vrijdag 18 nov
Dinsdag 22 nov
Woensdag 23 nov
Donderdag 24 nov
Vrijdag 25 nov
Dinsdag 29 nov

Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant
Boodschappen + markt
Theehuis De Noordhoek
Tuincentrum Intratuin
Bezoek aan Punselie’s koekjesfabriek
Boodschappen + markt
Bezoek Bibliotheek
Archeologiecentrum Het Huis van Hilde
PlusBus Diner De Waard
Boodschappen + markt
Vislunch Thalassa
Lunchen bij De Sfeerstal
Country & Christmas Fair
Boodschappen + markt
Modeshow H en A Seniorenmode
Middaguitje restaurant
De Parel/palingrokerij Eveleens

Vreeland
Mijdrecht
Noorden
Ter Aar
Gouda
Mijdrecht
Mijdrecht
Castricum
Wilnis
Mijdrecht
Zandvoort
Nieuwveen
Haarzuilens
Mijdrecht
Abcoude

11.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
09.30 uur
09.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
16.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
08.45 uur

€ 8,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 30,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 23,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 7,00
€ 33,00
€ 5,00
€ 7,00

Leimuiderbrug

12.30 uur

€ 9,00

u zich aanmelden tussen 10.00-12.00 uur via ons klanten Contact Centrum op tel. 0297-760260.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat.
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.
U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op ons kantoor of op een van de vele
andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en gemeentehuis.

Herfstconcert
Regiokoor DRV
Mijdrecht - Op zondagmiddag 6
november zal het Regiokoor de Ronde Venen een bijzonder concert opvoeren. Zij doen dat in de RK kerk
St Joh de Doper, Er worden werken
vertolkt van o.a. Mendelssohn, Schubert en Hummel en Berlioz. De werken die van deze componisten uitgevoerd zullen worden zijn niet erg bekend, maar het is prachtige romantische muziek, waarbij de mezzosopraan Marianne Selleger in verschillende stukken zal soleren. Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zal het
koor en de soliste begeleiden en ook
zorgen zij voor een instrumentaal intermezzo. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Gert J. Hans.
Aanvang 15.00 uur. Toegangsprijs
16,00 (tot 16 jaar gratis) Kaarten zijn
verkrijgbaar bij : boekhandel Mondria te Mijdrecht, De Read shop en
drogisterij de Bree in Vinkeveen, bij
boekhandel van Kralingen in Breukelen, bij de koorleden en in de kerk
vóór aanvang van het concert.

De Lens ging dicht
Wilnis - In het weekend van 29 en 30
oktober kunt genieten van zang, dans,
lezingen en vooral kunst. Art-Galerie
“Boven Verwachting” in Wilnis heeft

zowel de beneden als de bovenverdieping ingericht voor dit bijzondere
kunstproject. Op beide dagen zijn de
openingstijden van 11.00–17.00 uur.

Het programma
Zaterdag 30 oktober
11.15 uur
Opening van de
expositie op de
bovenverdieping
11.30-12.00 u Vrouwenkwintet
12.00-12.45 u Lezing, dans en zang
14.30-15.00 u Vrouwenkwintet
15.00-16.45 u Lezing, dans en zang
Zondag 31 oktober
11.30-12.00 u Vrouwenkwintet
12.00-12.45 u Lezing, dans en zang
14.30-15.00 u Vrouwenkwintet
15.00-16.45 u Lezing, dans en zang
Voor de expositie hebben 25 kunstenaars ingeschreven die elk 2
werken tentoon stellen, deze werken zijn te koop en de bate daarvan
worden beschikbaar gesteld aan de
Stichting Beweegreden voor de uitgave van het nieuwe boek: “Ode
aan de laatste van de vrouwenlijn”.
Je bent van harte welkom en de
toegang is gratis !

Jaarlijks kunstevenement De Kwakel
De Kwakel - De 16e editie van het
jaarlijkse kunstevenement in De
Kwakel staat alweer voor de deur.
Het succes van vorig jaar – dat nog
sterk op het netvlies staat – betekent
voor alle deelnemers een extra uitdaging om er weer flink tegenaan te
gaan. De bezoekersaantallen stijgen
nog ieder jaar en dit sterkt de deelnemers om weer een mooi weekend
te organiseren waarbij kunsten en
ambachten volop in de belangstelling zullen staan. Dit jaar openen 13
locaties hun deuren in en om het altijd gezellige De Kwakel. Via de vier
grote toegangswegen naar het dorp
komt u altijd ergens een deelnemend
bedrijf tegen. Dit jaar extra goed in
het oog springend door de nieuwe
beachvlaggen die prominent zichtbaar zullen zijn aan de kant van de
weg. Bij binnenkomst op één van de

locaties kunt u een routefolder meenemen zodat u eenvoudig het vervolg van uw route kunt bepalen. Aan
de Boterdijk zijn Hofstede Nooitgedacht en Poldersport . Gaat u verder
richting het dorp dan is Lijstenmakerij en Restauratieatelier De Inlijsteraar te vinden in de nieuwbouwwijk
‘Achter de Kerk’. Biezenwaard Creatief heeft inmiddels ook een belangrijke plek verworven binnen de route en is te vinden in de kantine van
de Honk- en Softbal Vereniging Thamen.. Iets verderop treft u Bruinsma
Natuurlijk! Naast een kunstschilder
en edelsmid biedt dit adres de mogelijkheid hun jaarlijkse kerstshow
te bezoeken. Het vervolg gaat naar
Zorgboerderij Inner-Art . In Den Ossewaerd is sinds 2015 ook volop in
beeld. Midden in het dorpscentrum
vinden we Dorpshuis De Quakel Er

zijn hier een keur aan kunstuitingen
te bewonderen waaronder zeepcreaties, sieraden, iconen etc. Teveel
om op te noemen.? Ook muziekvereniging Tavenue zal een deuntje
meeblazen. Huub van Vliet Interieuradvies en Sanidrõme Van Scheppingen vindt u naast elkaar aan respectievelijk Voorling 2 en Voorling
14. U vindt er beadwork sieraden,
beelden en keramiek. Even rivier
de Amstel oversteken en u treft op
loopafstand drie locaties nl. Parkotech Living Bloemsierkunst Christa
Snoek (en Stampei-Wonen . Heeft u
wel eens gehoord van scratch art of
fimoklei? Nou, ga uw licht opsteken.
Naast mooie fotografie, schilderijen en Raku werken is er ook hier
weer genoeg te zien. Dus komt allen naar De Kwakel en geniet van
al het moois.

Tentoonstelling kleindiervereniging
Onze Langoren zeer geslaagd!

De Ronde Venen - De tentoonstelling afgelopen weekend van kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ op
de nieuwe locatie bij fam. De Graaff

(waar we zeer gastvrij ontvangen
zijn) was een groot succes. Op beide dagen zijn er heel veel bezoekers
geweest die even een kijkje kwa-

3D printer op OBS Molenland

men nemen van hoe het nu was en
het bestuur mocht veel complimentjes in ontvangst nemen. De reacties
waren oa van: erg knus, gezellig, dat
hebben jullie leuk gedaan en heel
een hele leuke locatie. Het was jammer genoeg wel een beetje frisjes
maar voor de dieren was dat prima.
Vrijdag zijn de dieren gekeurd en
de prijswinnaars zijn: Fraaiste konijn van de tentoonstelling: J. Felix
uit de Hoef. Fraaiste grote hoender
van het geheel: C.M. Ammerlaan uit
Nieuwveen. Fraaiste dwerg hoender
van het geheel: Th.C.M. de Graaff uit
Mijdrecht. Fraaiste watervogel van
het geheel: T. v.d. Bosch uit Waverveen. Fraaiste konijn van een jeugdlid: de Hoogevenen uit Nieuwveen.
Mijdrecht - Sinds een week is OBS
Molenland in het bezit van een 3D
printer! Het 3D printen is een van de
nieuwe ontwikkelingen die het mogelijk maakt om technische en creatieve talenten van kinderen te stimuleren. Wij vinden het belangrijk
om binnen ons onderwijs op deze ontwikkelingen in te spelen. Met
de 3D printer gaan kinderen aan
de slag met het ontwerpen van een
product en het programmeren op
de computer. Komende tijd wordt
de 3D printer ingezet voor het maken van voorwerpen, die verkocht
zullen worden aan de ouders van
de school. De opbrengst gaat naar
‘Serious Request’. Alle kinderen komen aan de beurt om samen met
de leerkracht en Marcha Pieters te
werken met de 3D printer. Daarna
zal de 3D printer worden ingezet bij
techniek en crea circuits.

10 Nieuwe Meerbode
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Hertha O10-1 zet de zegereeks in de beker voort!

Argon naar tweede ronde
districtsbeker

Regio - Zaterdag 22 oktober speelde het team van Hertha O10 in Vinkeveen de bekerwedstrijd tegen
Legmeervogels uit Uithoorn. Na een
vliegende start, waarbij in 10 minuten al 4 keer werd gescoord, eindigde de wedstrijd in een 5-1 overwinning voor de Herthanen. Met 2
goals had Bram de Boer een belangrijk aandeel in de overwinning.
Vanaf de aftrap is het Hertha die
direct laat blijken dat er voor Legmeervogels weinig te halen valt. Het
is direct in de 1e minuut dat Kick via
de rechterkant naar voren kan lopen. De voorzet beland voor de voeten van Thiago die eenvoudig de 1-0
binnenschiet. Nog geen 3 minuten
later is het Bram de Boer die met
een geweldig afstandsschot de 2-0
maakt. Van een afstand van ruim 20
meter weet hij de bal over de keeper heen te schieten. En Hertha gaat
door met aanvallen. Na een prachtige aanval waarbij de bal via Thiago en Raslen bij Loek beland is het
Kick die de bal als laatste aanraakt.
Het is 3-0. Binnen de 10 minuten is
het vervolgens Julian die vanuit een
voorzet de 4-0 intikt. Het lijkt een
eenvoudige middag te worden. Er
zijn volgens nog voldoende kansen.
Mats loopt in het midden op en past
naar Julian. Die geeft de bal aan
Quin die net naast schiet. Kort daarna gaat de bal via Raslen en Julian naar Thiago. Echter ook deze bal
verdwijnt naast het doel. Tot dit moment heeft Legmeervogels nog weinig kunnen doen.

Mijdrecht - Voor de eerste ronde
van de districtsbeker reisde Argon
af naar Leusden waar de plaatselijke
eerste klasser de tegenstander was.
Voor rust kwam Argon op een 0-2
voorsprong en na de thee kwamen
er nog eens twee doelpunten bij. Roda 46 scoorde na een uur spelen wel
tegen, zodat de eindstand 1-4 werd
voor de Argon. Jesse Stange, Syrano Morrison, Joey van Ede en Jasper Werkhoven ontbraken vanwege
griep en blessures.

uit komt een corner die uiteindelijk bij Mats terecht komt. Deze keer
is het de keeper die in de weg ligt.
Legmeervogels is dan snel met de
counter. En vlak voor rust is het ineens 4-1. Zo sterk als de eerste helft
is begonnen zo slap is de tweede
helft. De duels worden minder vaak
gewonnen en het spel speelt zich
voornamelijk af op het middenveld.
Zowel Hertha als Legmeervogels
weten geen kansen te creëren. Pas
in de 14e minuut is het Thiago die
de bal weer eens op de lat schiet.
De wedstrijd kabelt een beetje door
en in de 23e minuut heeft Quin nog
een grote kans. Ook deze bal beland
op de lat. In de laatste minuut weten de Herthanen dan toch nog een
verdiende 5e goal te maken. Vanuit
een corner is het weer Bram die zijn
tweede van de dag weet te maken.
Een verdiende overwinning als gevolg van een vooral overtuigende 1e
helft. Volgende week, op 29 oktober, speelt Hertha O10-1 om 11 uur
weer een bekerwedstrijd. Dit keer
de streekderby in Mijdrecht tegen
Argon JO10-1.

Regio - Doe jij ook mee op 6 november a.s.? De Rabo GeZZinsloop
is een hardloopwedstrijd van iets
meer dan één kilometer lang en
gaat door het sportpark aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Je kan
deelnemen als je tussen de 4 en 12
jaar oud bent. Er zijn 6 start categorieën, zodat alle kinderen kans maken op de 1e, 2e of 3e plaats. Bij de
finish krijgt iedere deelnemer een
prachtige medaille en een goodiebag vol leuke spulletjes. Als je het
nog spannend vindt om alleen te lopen, mag één van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen. Direct
na de finish van de jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens de prijsuitreiking worden er leuke (sport)prijzen verloot,
dus kom zeker even kijken bij de
prijsuitreiking. Voor de oudere kinderen van de basisscholen en de

leerlingen van de middelbare scholen is het mogelijk mee te doen
aan de Scholierenchallenge. In een
team van 4 tot 7 kinderen/leerlingen van de school lopen jullie dan
5 km. Opgeven voor de Scholierenchallenge kan via school. Je ouders
kunnen ook meelopen met een van
de langere afstanden: 5, 10 of 16,1
km. Voor meer informatie kunnen ze
kijken op de website: www.zilverenturfloop.nl. De start is om 10.00 uur,
zorg dat je je op tijd inschrijft. Vraag
je ouders de auto thuis te laten, en
op de fiets of lopend te komen want
voor parkeren is weinig ruimte door
de drukte. Je kan je inschrijven in
sporthal de Phoenix óf door een
mailtje sturen naar: GeZZinsloop@
zilverenturfloop.nl. Je kan dan in de
sporthal je startnummer ophalen,
en hoef je dus niet in de rij te staan.
Foto: www.sportinbeeld.com

De alom bekende Derby;
CSW - Hertha

Verdedigen
Dit door strek verdedigen van Mats
in het Centrum. In de 20 minuut is
het Raslen met een geweldige kans.
Helaas gaat de bal op de lat. Net
voor rust krijgt Hertha nog een gigantische kans. Bram speelt de bal
naar Kick en die geeft voor. Hier-

PK viert 25 jarig bestaan
Vinkeveen - Het is alweer 25 jaar
geleden dat PK Sport in Vinkeveen
verhuisd is van de Wilgenlaan naar
de huidige accommodatie aan de
Voorbancken 26 te Vinkeveen. In die
25 jaar is PK Sport gegroeid van een
sportschool naar een multifunctioneel sportcentrum met een regionale bekendheid. PK Sport biedt een
keur aan sportfaciliteiten, die begeleid en gegeven worden door topdocenten. De ongedwongen sfeer
in dit multifunctionele sportcentrum
staat bij de begeleiders hoog in het
vaandel.

van tijd op te vijzelen. Of het nu gaat
om een topsporter, die komt voor
krachttraining, of een recreatiesporter, die zijn buikje weg wil werken,
iedereen krijgt evenveel aandacht
van de rijks gediplomeerde sportdocenten. PK Sport is aangesloten bij alle rijkserkende sportbonden. Zo ook bij FitVak en de VES,
dat staat voor Vereniging Exclusieve
Sportcentra. De daarbij aangesloten
sportcentra voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit op het gebied
van begeleiding, hygiëne, accommodatie en apparatuur.

De modernste apparatuur
op ruim 2200 m
PK Sport is in de Ronde Venen inmiddels een begrip geworden. Men
biedt Fitness, Squash en groepslessen. Per dag weten honderden
sporters de weg naar Vinkeveen te
vinden om iets aan hun conditie te
doen. De sporters die PK Sport bezoeken variëren in leeftijd van 3 jaar
tot 70 jaar. Op ruim 2200 vierkante meter staat de modernste apparatuur om de conditie in een mum

Bedrijfsfitness en
groepsevenementen
PK Sport werkt o.a. samen met landelijke organisaties zoals; FitNed,
Intenz, en BFN. Deze organisaties
richten zich op het aanbieden van
bedrijfsfitness programma’s met
een landelijke dekking. Zo kan iedere werknemer in een straal van
10-15 minuten van de werkplek terecht bij een aangesloten Sportcentrum! Voor meer informatie kijk op:
www.pksport.nl

Enerverende
jeugdvoetbaldag bij Hertha
Vinkeveen - Zo’n 80 kinderen beleefden heel veel voetbalplezier aan
de Jeugdvoetbaldag bij SV Hertha.
Bij Hertha is de jeugd een belangrijk
speerpunt. Hertha heeft als ambitie
om de leukste club van de Ronde Venen te zijn. Jeugdvoetbalactiviteiten
spelen daarbij vanzelfsprekend een
belangrijke rol. Dankzij de professionele benadering van de trainersstaf
van www.jeugdvoetbalopleiding.nl,
leek het voor de kinderen alsof zij als
ware profvoetballers werden behandeld. De doelstelling van de jeugdvoetbaldag is om de deelnemers
een afwisselend en uitdagend programma te bieden met veel trainin-

Al 250 deelnemers voor
GeZZinsloop

gen volgens de Wiel Coerver methode en diverse wedstrijdgerichte vormen. Voor de jeugdkeepers was een
specifiek trainingsprogramma onder leiding van een deskundige keeperstrainer. In de pauze werd er een
smakelijke lunch geserveerd en een
spannende voetbalquiz georganiseerd. In de middag volgden veel uitdagende wedstrijdvormen met veel
beleving. Deze intensieve en afwisselende jeugdvoetbaldag werd door
de deelnemers erg enthousiast ontvangen. Tot slot ontvingen alle deelnemers een leuk aandenken. De kinderen verlieten moe maar voldaan
huiswaarts.

De Ronde Venen - De jongens
van Hertha JO13-3 mochten zaterdag op bezoek bij CSW JO13-5.
Nog enigszins lastig qua organisatie in verband met de Herfstvakantie, maar door enthousiaste invallers van de JO13-4 konden we een
mooi twaalftal bijeen krijgen. Dus
ook nog een wissel voorhanden. In
de kleedkamer waren ze eensgezind
er van overtuigd dat deze wedstrijd
gewonnen kon worden. Een aantal
van de jongens kenden ze al en per
slot van rekening waren zij de 3 en
de anderen een 5. Tja en dan ga je
aan de wedstrijd beginnen en waren
ze meteen ‘verward’. Dan denk je als
verdediger dat je er eentje hebt gestopt, maar dan staat precies dezelfde jongen er nog een keer. En tot
overmaat van verbijstering leek het
dat na deze speler voorbij te zijn of
de 1e speler alweer terug was. Of
toch niet? Het bleek een drieling te
zijn en ook nog alle drie in de aanval. Naast het feit dat ze dus errûg
veel op elkaar leken, waren ze ook
nog eens groot, sterk en razendsnel.
Het werd een bikkelwedstrijd; knokken voor de bal, stoppen waar mogelijk, mee rennen met ‘die lange
gasten’ en alles uit de kast halen.

Het mocht niet baten. De 1e paar
doelpunten waren voor de thuisclub. Echter Hertha JO13-3 geeft
niet op. Dus ondanks de tegendoelpunten werd er goed gevoetbald.
De aanvallers hebben veelal goed
meeverdedigd om hun hard verdedigende teamgenoten bij te staan
en de middenvelders hadden na de
wedstrijd een marathonafstand afgelegd. Daarom ook maar meer gewisseld qua posities, zodat ze het
ondanks 1 wisselspeler goed konden volhouden met elkaar.
Uiteindelijk werd het 11 – 3 voor de
CSW jongens. Dit kwam voornamelijk door de ijzersterke aanvallers,
want op het moment dat wij de bal
hadden en in de aanval waren, ging
het spel mooi gelijk op en kwamen
er ook kansen. Drie daarvan dus
ook netjes afgerond met een doelpunt, waarbij er eentje toch eventjes
moet worden genoemd; het hakje van Finn. Dus wel verloren, maar
een berenwedstrijd gespeeld door
alle jongens qua inzet en positiviteit.
Nog 1 benoeming voor onze invallende keeper Timmethy. Er mogen
er dan 11 zijn gemaakt, maar zonder
hem hadden het er ook zeker meer
kunnen zijn; top!

Jeugdschaatsevenement
van IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Na maandenlange voorbereiding is het volgende week dan zover, 850 leerlingen
en van de basisscholen uit De Ronde Venen en hun begeleiders, totaal
1000 personen, zullen met bussen
naar Utrecht worden vervoerd om
daar te schaatsen. Deze week zet
de organisatie de puntjes nog op
de i door de meer dan 60 vrijwilligers, die het evenement begeleiden
en de pupillen schaatsinstructie geven, de laatste instructies te geven.
Dit gebeurt in twee avondsessies bij
Stee-Inn. De voorbereidingen op de
baan zullen een dag vooraf beginnen maar op de scholen is iedereen
al geïnformeerd en de kinderen zijn
natuurlijk ook op de hoogte van het
gebeuren. Zij hebben al aan moeten geven of ze kunnen schaatsen
en of ze bijvoorbeeld zelf schaatsen

hebben. Met 8 bussen van Wintours
worden de kinderen vanaf verschillende locaties opgehaald, de bussen gaan drie retourritten maken.
De eerste bus vertrekt om 8.45 uur,
de laatste zal om 14.15 uur weer terug zijn. Nadat de bussen bij de ijsbaan zijn aangekomen worden de
schaats-groepen geformeerd. De
ijsclub heeft alle kinderen ingedeeld
en daarbij gekeken naar de aangegeven ervaring met schaatsen. Nadat iedereen zijn eigen of beschikbaar gestelde schaatsen heeft aangetrokken wordt er zowel op de
400m baan als in de hal geschaatst.
De groepen gaan onder begeleiding
van jeugd-instructeurs een 11-stedentocht rijden en moeten daarbij stempels verzamelen. Na afronding krijgt iedereen een certificaat
en een 11-stedenkruisje en in de

Snelle spelers
De thuisploeg bleek wel over snelle
vleugelspitsen te beschikken maar
het scorend vermogen werd niet geetaleerd. Bij een eerste poging ging
de bal hoog over en een omhaal
van Mike Maas ging naast. Bij Argon kwam een schot van Ian van Otterloo in handen van doelman Stan
Wennekes en ook Wouter Winters
zag Wennekes ingrijpen. Na twintig
minuten was wel raak voor Argon,
een aanval die begon bij Jesse van
Nieuwkerk werd door Ian van Otterlo afgerond 0-1. Ruim tien minuten
later zorgde Jesse van Nieuwkerk,
na een verre ingooi van Wouter Winters ervoor dat de 0-2 stand op het

bord kwam, de bal was onhoudbaar
voor doelman Wennekes. Even later
greep de Roda doelman wel goed in
toen hij Abdelfattah Zouzou op zich
af zag komen, hij plukte de bal van
zijn schoen.
Strafschop
Na de rust was de wedstrijd al snel
beslist, een strafschop vanwege
hands, werd door Jesse van Nieuwkerk onberispelijk ingeschoten 0-3.
Daarna een mogelijkheid voor Lorenzo Zorn maar hij mikte te hoog.
Nonchalance in de Argonverdediging wed even daarna afgestraft,
Anass Akhartouid kon van dichtbij
intikken 1-3. Maar tien minuten later
maakte Ian van Otterlo op aangeven
van Jesse van Nieuwkerk er 1-4 van.
Daarna werd er gewisseld om het
wisselen. Ian van Otterlo, Jesse Loenen en Abdelfattah Zouzou mochten gaan douchen, Abdelhamid Rida, Todd Acquah en Randy Knoppel
namen hun plaats in. Het laatste wapenfeit in de wedstrijd was voor Roda, een schot van Jevgeny Gromov
werd door Argondoelman Romero
Antonioli gestopt. Zaterdag speelt
Argon thuis, het ontvangt de nummer vier van ranglijst Hoek.

Open trainingsdag Hockeyclub
Mijdrecht - Op vrijdag 28 oktober
a.s. vanaf wordt op Hockey Vereniging Mijdrecht een Open trainingsdag georganiseerd voor jeugd tussen 5 en 9 jaar oud. Dus vind je het
leuk kennis te maken met de hockeysport, dan kan dit op vrijdag
28 oktober 2016 bij HVM, Proostdijstraat 41 te Mijdrecht. 5 tot en
met 7 jaar vanaf 16.30 tot 17.30 en
van 8 tot en met 9 jaar vanaf 17.30

t0t 18.30 uur. Aanmelden voor de
HVM Open trainingsdag is niet nodig. Deelname is gratis en het enige
dat je mee moet nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Na afloop
krijg je een informatiepakket mee
naar huis. Als je enthousiast bent
geworden na de open trainingsdag
mag je altijd 3 x gratis mee komen
trainen.

Staand v.l.n.r.: Tycho Piet, Romeo Storm, Ricardo Kramer, Abdelouhaid El Morabit, Sem Hogeveen, Amine Aafar, Ismail El Ouhdani Gehurkt v.l.n.r.: Casper
Sannes, Arnout van der Veen, Pablo Atanes, Milan Sprengers, Daan Kentrop
en Wesley van Dijk Niet op foto; Matthijs Bergema, Yussuf Hussein Otman Abdi en Danny Wijtmans

Argon JO13-4 uniform
richting de donkere dagen
Mijdrecht - Met wisselend succes
opereert het team van Argon JO134 in competitie en bekertoernooi.
De saamhorigheid is groot. De spelvreugde zo mogelijk nog groter en
een ieder wordt in zijn waarde gelaten. Geweldig om te aanschouwen. Enkele bereidwillige ouders
zorgen ervoor dat de functie van leiders, trainers, vlaggenist en teamfotograaf met verve wordt vervuld.
De overige ouders zorgen voor de

enthousiaste sfeer langs de lijn bij
succes, maar belangrijker nog ook
bij tegenslag. Een gezamenlijk effort kende afgelopen zaterdag haar
hoogtepunt toen de matadoren gestoken in een hagelnieuw trainingsjack het speelveld betraden. Een
fraai plaatje en we hopen dat de uitgave door alle ouders gedaan het
kroost beschermd op de ongetwijfeld nog komende koude zaterdagochtenden.

bus wordt een door het Univé Ledenfonds gesponsorde appel verstrekt. Dit, voor de scholen, totaal
gratis evenement is mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren
en organisatie zoals het Ronde Venen Fonds, het Rabo Dichtbijfonds,
Service Club Round Table 169, het
Johnson Wax fonds en niet te vergeten Sportservice provincie Utrecht.
Zij allen vonden dit unieke evenement, waarbij de jeugd tot sporten

wordt gestimuleerd, zeer de moeite waard om te ondersteunen evenals een 30-tal bedrijven uit de regio.
Na het uitbrengen van het jubileumboek, dat te koop is in de boekhandel, is dit jeugdevenement het tweede deel van de vier activiteiten rondom het eeuwfeest. In februari volgt
nog een grote wedstrijd en natuurlijk een feest. Kijk voor meer informatie maar op de website van IJsclub Nooit Gedacht.
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Leerlingen van basisschool de Zon presteren
goed tijdens de scholierenveldloop

Regio - De leerlingen van basisschool de Zon hebben zich goed
van voren laten zien tijdens de scholierenveldloop. Bijna 100 sportieve leerlingen stonden onder prachtige omstandigheden aan de start
en maarliefst 6 kinderen mochten
op het podium een medaille in ontvangst te nemen. Fabian Hofmeester en Finn de Rijk zorgde voor een
prachtig podium bij de jongens
groep 8. Fabian en Finn kregen de
zilveren en bronzen medaille omgehangen, een prachtige prestatie.
Maik Kandelaar liep een erg goede
race, maar viel helaas net niet in de
prijzen, hij eindigde knap als 4e. Jasper Reijnders, Rens van der Weijden
en Esli Meijer finishte na 1000 meter als 15e, 19e en 20e. Bij de meisjes groep 8 finishte Jill in ´t Veld,
Fleur Servaas en Eva Sijstermans alle drie in de top 10 en kwamen als
7e en 8e en 10e over de finish. Sven
Bakker mocht bij de jongens groep
7, net als vorig schooljaar een zilveren medaille in ontvangst nemen. Na
een geweldige eindsprint ging hij als

2e over de finish. Tijmen van Dijk en
Bart Kooyman streden samen om
een plek in de top 10. Tijmen won
de onderlinge strijd en eindigde als
10e, gevolgd door Bart op een 11e
plaats. Lucas Baas finishte na een
goede race als 23e, gevolgd door
Dion-Luka van der Veen (28e) en
Jordi Schaeffers (31e). Maud Bakker mocht net als haar broer ook op
het podium staan. Maud eindigde
bij de meisjes groep 7 op een mooie
3e plaats. Jenna Voorn liet zich ook
goed van voren zien en kwam als
13e over de finish, gevolgd door Anne Ley op een 15e plaats. Pien Verlaan finishte als 24e en Mandy Cornelissen kwam als 28e over de finish. Daan Blits en Noah van Leeuwen behaalden bij de jongens groep
6 allebei een mooie plaats in de top
10. Daan eindigde op een mooie 7e
plaats en Noah finishte als 10e. Pol
Plasmeijer liep een goede race en finishte op een 12e plek, gevolgd door
Thijs van der Terp op de 20e plaats.
Finn Doeswijk, Roy van der Knaap
en Lex van der Belt maakten er on-

derling een spannende strijd van.
Finn eindigde als 29e, gevolgd door
Roy op de 30e plaats en Lex finishte als 31e. Dennis van der Hulst, Mika Labordus, Thomas Adriaansen en
Jorg Wilms kwamen achter als 45e,
46e, 47e en 48e over de finish. Bij de
meisjes groep 6 gingen 11 kanjers
van start. Lexie Romme, Lika Voorn
en Lisa Meijer liepen een geweldige
race en eindigden alle drie in de top
10. Lexie finishte als 6e, Lika als 7e
en Lisa kwam als 8e over de streep.
Noor den Haan kwam als 17e over
de finish, gevolgd door Natascha
van der Kuijl (24e), Marijn Nijholt
(28e), Suus Kuiper (30e), Chrissy
van der Put (31e), Vlinder Ouderling
(33e), Dewie Maijenburg (35e) en
Anne van Kessel (37e). Dani Janssen en Roy van der Hoorn zorgden
voor een prachtig podium bij de jongens groep 5. Dani soleerde knap
naar de overwinning en ontving op
de hoogste trede de gouden medaille. Roy maakte het feest compleet
door na een spannende strijd als 2e
finish over de finish te komen. Gijs
Ammerlaan, Luuk van Oostwaard
en Joppe Hesselink liepen ook een
hele snel en finishte alle drie in de
top 10. Gijs en Luuk eindigde op de
4e en 5e plaats, Joppe kwam als 9e
over de finish. Milan Voorn eindigde
op een knappe 15e plaats, gevolgd
door Gijs van Dijk (18e), Boaz Romme (21e) en Dean Ultee (29e). Bij de
meisjes groep 5 eindigde Juno Lambrechts op een mooie 10e plaats.
Vera Bijlsma kwam als 17e over de

streep, gevolgd Noa van Berkum op
een 26e plaats. Maes Kandelaar finishte bij de jongens groep 4 net
binnen de top 10 op de 10e plaats.
Eno Plasmeijer kwam als 16e over
de streep, kort achter Eno finishten Renzo van der Veen als 20e en
Joep den Haan als 26e. Levi Redegeld en Luuk Zwanenburg kwamen
na elkaar als 33e en 34e over de finish, gevolgd door Rens Cornelissen
op de 38e plek, Noud Schalkwijk op
de 48e plaats en Tygo Winter finishte als 50e. Sophie Adriaansen kwam
na een sterke race als 11e over de
finish, Emie van Aurich finishte als
17e, gevolgd Liesje Ouderling op
de 22e plaats. Fleur Servaas eindigde op een goede 25e plaats. Bij de
jongens groep 3 stonden vijf toppers
aan de start. Boaz Vervark eindigde
op een mooie 15e plaats. Dex van
Doeswijk, Cas Burggraaf en Siep
van Kessel maakte er onderling een
spannende strijd van. Dex finishte
als 18e, gevolgd door Cas als 19e en
Siep op de 20e plaats. Sander van
der Hulst eindigde op een 37e plek.
Sophie Amelink en Finity van Eijk
lieten zich goed van voren zien en
eindigde helaas net naast het podium. Sophie kwam als 4e over de
finish gevolgd door Finity op de 5e
plaats. Jaz de Vries en Yfke Meijer
finishte beide ook in de top 10, op
de 9e en 10e plaats. Flinn Koningen kwam als 12e over de finish. Bij
de leerkrachten stonden drie sportieve leerkrachten aan de start voor
1650 meter. Juf Jose en Meester Tim
vielen beide in de prijzen. Juf Jose
mocht bij de dames de bronzen medaille in ontvangst nemen, meester
Tim finishte als 2e bij de mannen en
ontving de zilveren medaille. Juf Tessa eindigde knap op 8e plaats.

Mini onder-10 toernooi
meer dan geslaagd
Regio – Vorige week stond alweer
de vierde editie van het mini onder-10 toernooi van de Legmeervogels op het programma. 16 Clubs
uit de gehele regio maakte hun opwachting in Uithoorn bij Legmeervogels op voor de titel te strijden.
In de eerdere 3 edities gingen Roda’23 (Amstelveen), Purmersteijn
(Purmerend) en AFC (Amsterdam)
er met de 1e prijs vandoor. Wie
zou vandaag de gelukkigen zijn?
Om 14.00 stonden 16 ploegen. 8
scheidsrechters en 5 veld wachters
klaar om te beginnen.. De strijd ging
los.. Veel mooie goals en acties op
alle velden.. Je kon natuurlijk niet
op 4 velden tegelijk staan helaas
maar er werd volop gescoord.. Na
de poule fase was er 1 uur pauze..
Hier werden alle scores opgemaakt
en bekend gemaakt wie er op plaats
1 t/m 8 zou gaan strijden en voor
plaats 9 t/m 16. De ploegen stonden
vol goede moet om 16.00 weer klaar
om aan hun kwartfinales te beginnen. De ploegen strijden fel voor de

prijzen die er te halen zijn.. Na fantastische kwartfinales.. Was het tijd
voor de halve finales van de teams.
Alle 16 teams spelen ook een halve finale.. Ook hier gaat het er weer
lekker fel aan toe. In de halve finale
op het Hoofdveld mist Dios net een
grote kans waardoor het op penalty’s aankomt die worden gewonnen
door Zeeburgia. Om 16.55 starten
alle wedstrijden om te bepalen wie
nummer 3 t/m 16 wordt. Zo hebben
alle teams vandaag 6 wedstrijden
gespeeld. Om 17.10 komen de spelers van VV De Meern (Utrecht) en
Zeeburgia (Amsterdam) het veld op.
De finale staat onder leiding van top
scheidsrechters Yannick Mathieu.
Deze twee top teams zullen gaan
uitmaken wie als 4e team in een
prachtig rijtje terecht komt. De finale gaat op en neer en verdiend eigenlijk twee winnaars maar Zeeburgia is dodelijk effectief en wint met
3-0 van VV De Meern en zo is Zeeburgia de Winnaar van de 4e editie
van het mini onder-10 toernooi.

Fruit Paleis sponsort het
Jeu de Boules Toernooi
Regio - Donderdag 20 oktober
2016 organiseerde de plaatselijke
Jeu de Boules club “’Het Wilgenhofje”” De Kwakel het derde jeu
de boules toernooi , dat gesponsord wordt door een Kwakelse ondernemer. Elke maand schenkt een
Kwakelse ondernemer waardebonnen, die bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen worden. Deze middag
schonk Marcel Vaneman van het
fruit paleis 10 waardebonnen, en
drie zakken met groenten en fruit.
Het weer was buiig, er deden deze
middag 16 deelnemers(sters) mee
.Ze speelden drie ronden, met elke ronden, een andere tegenstander. Het was weer een mooie middag en er werd veel strijd geleverd.
Ze hadden deze middag 13 prij-

zen. De prijzen waardebonnen en
zakken fruit ,werden gewonnen
door.1e Andre de Jong 3+29.2e
Lien Kouwenhoven 3+14,3e Anneke Koeleman 3+13,4e Tiny Rentenaar 2+15,5e Thera Winter 2+12,6e
Annie de Jong 2+10,7e Wil Kennis
2+7,8e Koos van Leeuwen 2-3,9e
Joke van de Wal1-0,10e Jan Bartels
1-8,11e Rie Hoogerwerf 1-8,12e
Ben Koeleman 1-9.13e Maarten
plasmeijer 1-11. 14e werd Anno vd
Wal 0-15, 15e werd Mien Breuren
0-24, en16e An Bartels 0-24. De
Jeu de Boulesclub ‘Het Wilgenhofje’. Kan weer terug kijken op een
zeer geslaagd toernooi. Het volgende toernooi zal gehouden worden donderdag 24 november met
als Sponsor Klaas Bos Fish.

Legmeervogels bekeren
eenvoudig verder
Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Terwijl de regen dinsdagmiddag op het dak van de speelzaal een supersonische drumsolo
produceerde zaten de Hartenvrouwen letterlijk en figuurlijk onder de
pannen hun favoriete spel te spelen. Het beste deden dat in de A-lijn
Nel Bakker & An van der Poel met
een score van 62,50%. Op de voet
gevolgd door Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar met 62,08%. Derde
waren Geke Ludwig en Margo Zuidema met 57,64%
De B-lijn werd aangevoerd door Arna Kroon & Bets van de Berg met
57,99%. Na enige weken afwezig te
zijn geweest wegens een blessure toonde Bets dat ze het bridgen
nog niet verleerd was. Tweede waren Cathy Troost en Atie de Jong
met 56,94% en op de derde plaats
eindigden Ted Brand & Alice Oostendorp met 56,25%. Het was tevens de zesde en laatste zitting van

de eerste competitieronde. Bovenaan in het klassement staan nu Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar,
tweede zijn Kitty van Beem & Janny Streng en de derde plaats is voor
Geke Ludwig & Margo Zuidema. In
de B-lijn promoveren de hoogst geeindigde vier paren. Welkom in de
A-lijn dus voor Thea Elias & Elly van
Brakel, Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot, Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders en
tenslotte Ted Brands & Alice Oostendorp. Helaas maar onvermijdelijk
moeten er ook vier paren degraderen. Inge Dyrbye & Thea Staal, Tini
Geling & Paula Kniep, Annet Roosendaal & Rini Tromp en Ploon Roelofsma & Marja Slinger gaan hun
geluk in de B-lijn beproeven.
Informatie over Hartenvrouw kunt u
krijgen van secretaris Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of mail
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Regio - Afgelopen zondag heeft
Legmeervogels geen enkele moeite
gekend om HBC te verslaan met 0-3
en hierdoor heeft Legmeervogels 2
de tweede knok out ronde bereikt.
Als vroeg in de wedstrijd, misschien
iets te vroeg, komt Legmeervogels
op een 0-1 voorsprong tegen HBC.
Het is Jeffrey Nauta welke met een
fraaie breedte pas Stefan Tichelaar
weet te bereiken en mede door deze strakke pas staat Tichelaar oog
in oog met de doelman van HBC.
Een dergelijke kans moet je Stefan
Tichelaar niet geven. Hij werkt dan
ook op fraaie wijze de pas van Jeffrey Nauta in het HBC doel en leidt
Legmeervogels met 0-1. Deze snelle voorsprong geeft het vermoeden
dat dit wel eens een grote uitslag
zou kunnen worden in het voordeel
van Legmeervogels. Helaas dit gebeurt niet. Legmeervogels neemt
het wat te gemakkelijk op en mede hierdoor wordt het een wat rommelige wedstrijd. HBC brengt weinig of niets en Legmeervogels te gehaast en te onzuiver. Bij de rust is
het dan ook nog steeds 0-1. Ook
in de 2e helft is Legmeervogels heer
en meester. Vlak na de rust een hele mooie en goed uitgevoerde aan-

val. Het is dan Bilal el Achkar die er
van doorgaat. Hij ziet dan dat Jasper Burgers vrij voor het doel staat.
Deze schiet helaas van dichtbij de
bal tegen de dwarsligger en de inlopende Stefan Tichelaar werkt dan
alsnog de bal tegen de touwen. Een
fraaie treffer alleen in de ogen van
de scheidsrechter bevond de inlopende Tichelaar zich in buitenspel positie? Deze treffer wordt dan
ook afgekeurd. Enkele minuten later
staat wel de 0-2 op het score bord
Rinagel Ogenio passeert zijn directe tegenstander schuift de bal door
naar de weer mee opgekomen Stefan Tichelaar en deze laatste verdubbelt niet alleen de voorsprong
voor Legmeervogels maar verdubbelt ook zijn aandeel in de treffers
voor Legmeervogels.
Als je al mag spreken van tegenstand door HBC, na deze treffer is
het kleine beetje verzet van HBC
gebroken en speelt Legmeervogels deze wedstrijd professioneel
uit. Vlak voor het eindsignaal scoort
Jasper Burgers op aangeven van Tycho Spanje de 0-3. Het duel HBC
zo.2 – Legmeervogels zo.2 eindigt
dan in een 0-3 overwinning voor
Legmeervogels zo.2.

Ontknoping parencompetitie 1 BVk nadert
Regio - Nog 1 speelavond te gaan
en dan zijn de kaarten geschud wat
betreft promotie en degradatie als
de 1e cyclus van de parencompetitie van dit seizoen is afgesloten.
In alle lijnen zijn nog diverse paren niet zeker of zij de volgende cyclus nog wel in die lijn zullen zitten
of dat zij het een nivo lager moeten of een nivo hoger mogen proberen. Waar geen twijfel over bestaat, maar dat is nauwelijks nieuws
te noemen, is wie aan het eind van
deze rit de 1e plaats gaan innemen
in de totaalstand in de A lijn. Rita en
Wim Ritzen laten daar geen enkele twijfel over bestaan en zij onderstreepten dat maar weer eens door
op de 4e speelavond superieur de
1e plaats op te eisen met 63,75%.
Nelly Vork en Andre Verhoef kwamen met 59,58% nog het dichtst in
hun buurt. Met 57,08% werden Rina
van Vliet en Gerda Bosboom 3e en
daarna viel er een gat van bijna 7%
naar de nummers 4 en lager. Bep en
Ria eindigden deze week onderaan
en zij zullen met nog zo’n 5 andere
kandidaten de strijd tegen degradatie vol moeten aangaan. In de B lijn
hoge scores in de top (en dus ook
lage onderaan). Truus Langelaan en

Elly van Nieuwkoop werden hier 1e
met 62,85% en zij kunnen daardoor
volgende week relaxed spelen omdat degradatie is afgewend. Dat is
nog niet helemaal zeker voor Matty en Kees Overwater, ondanks hun
indrukwekkende 60,61% van deze avond, waarmee zij 2e werden.
Agnes en Gerard de Kuijer werden
hier keurig 3e met 59,42%. De echtparen van Beek en Beijer vinden we
onderin terug en hun lot lijkt wel
bezegeld. Voor de 3e degradatieplaats lijken nog 4 paren niet helemaal vrij van zorgen. Bovenin zijn er
nog 4 kanshebbers voor 3 promotieplaatsen.
In de C lijn een gedeelde 1e plaats
voor Cor Hendrix en Wil van der
Meer en Tiny Rijpkema en Riet
Koot met 60,58%. Ton Scholte en
Wim Maarschalk scoorden eveneens hoog met 60,42% en zij behaalden hiermee de 3e plaats. Ook
hier is het bovenin nog niet beslist.
5 paren staan op een onderling nog
wel overbrugbare afstand. Cor en
Wil hebben waarschijnlijk weinig
te vrezen en kunnen de koffers wel
pakken voor hun vertrek richting B
lijn, de anderen moeten daar toch
nog maar even mee wachten.

Dames geven de toon aan
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Zowel Gerda van Liemt &
Els van Wijk als Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers behaalden
een top score in hun respectievelijke lijnen. Gerda en Els in de B- lijn
met 64,25% en Anneke en Marianne bij de C met 64% precies. Ook
plek twee in deze lijn was voor deze kunne, daar Ada van Maarseveen
& Ans Voogel op 62,50% uitkwamen. Met 60,50%, als laatste zestiger, redden Tom de Jonge & Herman Vermunicht hier nog enigszins
de eer van het andere geslacht door
hiermee derde te worden. Op plaats
vier legden echter Froukje Kraaij &
Rini Tromp met 58,75% beslag gevolgd door Maria Baas & Klaas Verrips die met 53,33% vijfde werden.
Na het stunt werk van Gerda en Els
volgden Marianne & Huub Kamp bij
de B als tweede paar met 57,29%,
nipt voor Tonny & Otto Steegstra
die met 56,94% op drie kwamen.
Atie de Jong & Ria Verkerk en Elly Belderink & To van der Meer zetten de trend van deze avond weer
onverdroten voort als vierde en vijfde met 56,25 en 52,78%. In de Alijn kwam men niet tot zestig, maar
met 59,03% zaten Jan Egbers & Ben

Remmers er als eerste wel dichtbij.
An & Jan van Schaick deden knap
mee en werden tweede met 58,68%,
gevolgd door Johan Le Febre & Wim
Slijkoord die 57,99% ophaalden. Op
vier plaatsten Janny Streng & Francis Terra zich met 56,60% en Jaap
Kenter & Gerda Schavemaker sloten
met 55,56% het top segment van de
vereniging af. De eindstand damesheren dus 19 tegen 11. Om de heren
een handje te helpen bij het weerstaan van de dames start , zoals inmiddels bekend, op zaterdag 29 oktober een bijspijker cursus in sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen hierover kan men
contact opnemen met bridge docent André van Herel die onder een
gewijzigd e- mail adres: bridgedocent.andre@gmail.com te bereiken
is. Voor gezellig bridgen op woensdagavond bi j Bc De Legmeer kunt u
zich op de hoogte stellen via het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0297 567458.
Er wordt gepeeld op de woensdagavond in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn en de aanvang is om 19.45
uur.

Scorebord LMV begeeft
het onder doelpuntenregen
Regio - Dit keer een bekerweekend. In een poule van 4 werd vorige maand gewonnen van SV Almere, vandaag was De Vecht uit Loenen de tegenstander. Al gauw bleek
De Vecht een forse maat te klein.
Eerste dieptepass van Lucas werd
in de derde minuut al door Benjamin binnengeschoven. Twee minuten was het Tim, die attent reageerde bij een corner. De derde was een
eigen doelpunt, een strakke voorzet
van Benjamin werd door een Vechter hoog in eigen doel geramd. Oftewel na 10 minuten was de wedstrijd al beslist, maar in deze poule speelt het doelsaldo een belangrijke factor, dus doordrukken! In de
25e minuut een prachtpass van Michael (onze eigen Wim Jonk), die
David met een strak schot bekwaam
afrondde. Toen de Loener ( of Loense?) keeper vervolgens trachtte Walid uit te kappen, overspeelde hij zijn
hand. Walid snoepte de bal af ( altijd
handig zo een speler die de vakken
snoep/koek/chips vult bij de plaatselijke Jumbo ), schoof de bal opzij naar de inkomende Djomy en de
zesde lag er al weer in. Na de thee
ging het tempo omhoog, druk zetten werd het toverwoord. De eerste

corner werd meteen door Luuk binnen gekopt en twee minuten later
was het Walid die vanaf de middenlijn opstoomde en de bal eenvoudig
langs de keeper trapte. Even later
weer een score van Walid voor de
9-0. Vervolgens brak het kwartiertje
van Lucas ”Beugelsdijk” aan. Lucas
gebruikte niet zoals ADO het laatste
kwartiertje, maar tussen de 45e en
60e minuut zag hij kans maar liefst
3x te scoren en tilde de score hiermee naar 12-0. Helaas bleek het onlangs aangeschafte scorebord wellicht bedoeld voor squashwedstrijden, want bij 9-0 stopte de teller.
LMV wilde een monsterscore en
bleef gaan. Benjamin, Michael
(strak schot vanaf 13 cm. van de
doellijn !). weer Benjamin en David wisten er nog vier te benutten.
Daarna werd het hoogtijd om linksback Jaimy (zie foto) te helpen aan
een doelpunt. Al sinds februari 2003
niet meer gescoord, werd alles in
het werk gezet om hem vrij voor de
keeper te zetten. Echter alle pogingen strandden in schoonheid, het
was en bleef 16-0. In de laatste bekerwedstrijd volstaat nu een gelijkspel tegen Aalsmeer, om de volgende ronde te bereiken.

