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Geen voorrang
Mijdrecht - Tegen negen uur
vond er op de splitsing Bozenhoven-Viergang in Mijdrecht
een aanrijding plaats, waarbij een vrouw gewond raakte.
Een witte bestelbus reed over
de Bozenhoven richting Wilnis toen een zwarte auto vanaf de Viergang de Bozenhoven op reed. De bestelbus, die
voorrang heeft op de Bozenhoven, kon niet meer op tijd remmen en ramde de zwarte auto.
De bestuurster van de zwarte
auto raakte hierbij gewond en
is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de zaak
in onderzoek. De Viergang en
Bozenhoven werden tijdelijk
afgesloten voor het onderzoek.

Brandje
Mijdrecht - Donderdagavond,
rond twaalf uur, ontdekte een
man dat er houten pallets in de
brand stonden. De pallets stonden tegen een schuur. De man
bedacht zich geen moment en
ging de brand met emmers
water te lijf en blust de brand.
Met deze actie voorkwam deze man dat de schuur zou zijn
uitgebracht. Hoe de brand is
ontstaan is tot op heden nog
onbekend. De politie heeft de
zaak in onderzoek. De schuur
liep lichte brandschade op.

Verzamelbeurs
Mijdrecht - A.s. zaterdag
28 oktober is van 10 tot 15
uur weer de jaarlijkse Grote beurs van verzamelaarsvereniging De Ronde Venen in
het Veenweidebad, Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht. Er
zijn veel handelaren aanwezig,
waar u terecht kan voor allerlei zaken zoals postzegels, brieven, munten e.d. De toegang
is gratis. Voor inlichtingen tel.
0297-289322 en onze sitewww.
verzamelaarsrondevenen.nl.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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

www.vderwilt.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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Tafeltennistafel vernield

Dump en stortplekken in
woonwijk de Maricken
Wilnis - Veel bewoners van de
nieuwbouwwijk Maricken in Wilnis
betrokken de afgelopen maanden
hun nieuwe woning. De Maricken ligt
tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en
de wijk Veenzijde in Wilnis. In de wijk
komen ongeveer 500 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. Opvallend is dat in de nieuwbouwwijk al binnen korte tijd sprake is van een verloedering van het
straatbeeld. Dat geldt met name in
de straten Mandenmaker en Klompendrager, die door een waterpartij gescheiden zijn van de wijk Veenzijde III. Raadslid Jan Rouwenhorst
(CDA) heeft er vragen over gesteld
aan het college van b en w. “Toen ik
onlangs door de wijk reed, viel me
de ontsiering aan de sloorkant bij de
rand van de nieuwe woonwijk op. Ik
hoop dat het gaat om bouwafval dat
er slechts voor een korte tijd zal liggen, maar ik ben er niet gerust op.
Daarom ben ik benieuwd wat er op
het gebied van handhaving gebeurt.
Zo lijkt het me verstandig dat de gemeente in overleg met de nieuwe
bewoners treedt”.

wacht dat er gauw een opdracht
komt van het college aan medewerkers van de buitendienst om het probleem in kaart te brengen en om ervoor te zorgen dat de boel wordt opgeruimd. De boel weer netjes krijgen
is de eerste prioriteit. Overleg met de
aanwonenden lijkt me vanzelfsprekend om tot een goede oplossing te
komen. De gemeente kan het er niet
bij laten zitten. De openbare ruimte
moet er goed uitzien, de bewoners
van zo’n mooie nieuwbouwwijk heb-

voerder van de kerk, is de lol er nu
al vanaf. Net als de gemeente balen
zij er van dat de tafel met opzet gesloopt is. Gemeente en kerkbestuur
vraagt ook eventuele getuigen van
deze vernieling zich te melden. De
gemeente gaat de tafel laten repareren zodat deze snel weer gebruikt
kan worden. Ook gaan zij de struiken naast de tafel snoeien om het
zicht op de tafel te verbeteren.

ben daar recht op. In het algemeen is
het gebruikelijk dat er bij afvaldumping een onderzoek wordt ingesteld.
Wie moet opdraaien voor de kosten
van het opruimen en het afvoeren
hoor ik graag van het college. Ik kan
me niet voorstellen dat dit het werk
is van doorslepen afvaldumpers. Het
is nu aan het college om te communiceren, maar dat overleg moet wel
snel iets opleveren. Ik verwacht op
korte termijn een oplossing”, aldus
raadslid Rouwenhorst.

Bewust?
“Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de rotzooi bewust is gedumpt
in de openbare ruimte met het idee
“zo daar zijn we vanaf” of dat de daders al op het kerkhof liggen. Ik ver-

Fietsbrug over AmsterdamRijnkanaal klaar in 2018
De Ronde Venen - De hoofdoverspanning van de fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal is klaar. Afgelopen vrijdag konden belangstellenden een kijkje komen nemen
op het bouwterrein bij Nigtevecht.
Aan de westzijde van de druk bevaren scheepvaartroute komt de fietsbrug in Abcoude bij de Velterslaan
uit. Daar zal de hellingbaan naar de
brug parallel aan het kanaal komen
te liggen.
De fietsbrug doet tevens dienst als
robuuste natuurverbinding, zodat
het Loosdrechtse plassen en het gebied van de Vinkeveense plassen op
elkaar aansluiten. In de damwanden aan weerszijden van het kanaal
worden zogeheten uittreedplaatsen
aangelegd, waar dieren veilig het
water in en uit kunnen gaan. De
brug zal een belangrijke rol spelen
in het netwerk van recreatieve fietsroutes in de regio, die langs de Hollandse Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam liggen.
Begin maart wordt het brugdeel
vanaf het bouwterrein naar de plek
gevaren waar de brug 10 meter boven het Amsterdam-Rijnkanaal
komt te hangen. Het draaien van de
brug zal naar verwachting ruim vier
uur duren en dan zal het scheepvaartverkeer worden stilgelegd. Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer
25.000 fietsers van de nieuwe oversteek gebruik zullen maken. Na de
zomer van 2018 kunnen de eerste
fietsers over de brug trappen.

Mijdrecht – Nog geen maand
staat hij er, de nieuwe tafeltennistafel aan de Zuster den Hertoglaan
in Mijdrecht en nu is hij al vernield.
Begin oktober werd de tafel cadeau gedaan door gemeenteleden
van de Veenhartkerk. Dit ter ere van
hun 10-jarige bestaan. Zij wilden de
inwoners een mooi presentje te geven. De bedoeling was dan ook dat
er een lekker balletje geslagen kon
worden, maar volgens een woord-

Voor mannen

Kanker, daar moet je over
praten?
De Ronde Venen - ’t Anker organiseert in oktober en november 2 verschillende bijeenkomsten in het kader van de jaarlijkse borstkankermaand en movember waarbij we
aandacht vragen voor o.a. prostaatkanker.
Op dinsdag 31 oktober organiseren we een inloopavond voor vrouwen met borstkanker. Ben je in deze
maanden “uit de bus gekomen” of
heb je (ooit) borstkanker gehad en
wil je praten met lotgenoten, de tips
en trucs met elkaar delen, kom dan
de 31e naar het Spoorhuis in Vinkeveen. Een mammacareverpleegkundige is aanwezig om evt. medische
vragen te beantwoorden. Je bent
van harte welkom in Het Spoorhuis in Vinkeveen, Demmerik 68, de
avond begint om 19.30 uur en duurt
tot 21.00 uur.
Op donderdag 30 november organiseren we een inloopavond voor
mannen met kanker. Movember

De behandeling van prostaatkanker kan zware eisen stellen aan de
lichamelijke en mentale gezondheid van mannen met deze ziekte,
ook bij een succesvolle uitkomst. Je
bent niet alleen! Soms is het goed
om daar eens met andere kankerpatiënten over te praten, wij hebben
een uroloog uitgenodigd om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Je bent van harte welkom in
’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven
152 in Mijdrecht, de avond begint
om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Oliebollen te koop voor
hulp aan vluchtelingen
Vinkeveen - Zaterdag 28 oktober
worden in Vinkeveen in alle vroegte weer oliebollen gebakken en later verkocht op het parkeerterrein
van winkelcentrum Zuiderwaard.
De ZWO groep van De Morgenster steunt de landelijke organisatie
Kerk in Actie met hulp aan vluchtelingen. Wereldwijd zijn meer dan 65
miljoen mensen op de vlucht. Door
rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of in
buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek

en een betere toekomst. Wereldwijd
staan kerken klaar om deze mensen
in nood hulp te bieden. De oliebollen verkoop levert netto geld op. De
kosten worden betaald uit de verkoop van de oudejaars oliebollen. U
kunt oliebollen per stuk kopen maar
ook per zak van 10 stuks. Bestellen
voor 28 oktober kan ook, maar alleen wanneer u er 30 of meer wilt
kopen. Ze worden dan ook in De
Ronde Venen bij u thuisgebracht.
De oliebollen kosten 80 cent per
stuk. Kijk voor bestellen op Oliebollenvinkeveen.nl bij nieuws.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 27 oktober wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd
bij SV Hertha in Vinkeveen. In de
sfeervolle kantine wordt er on-

der het genot van een hapje en
een drankje om mooie prijzen gespeeld. De kantine is open vanaf
19.00 uur en we starten om 20.00
uur. Graag tot dan!
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
DOKTERSDIENSTEN
Open:
22.00-08.00
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Alle
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DIERENHULP
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Open:
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Dierenambulance
06-53315557
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

hulpverlening
DIERENARTSEN
Dubloen
36 Mijdrecht
Dierenartsenpraktijk
R.
Rap, 0297-286436
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
Van
Dijk Psychologenpraktijk
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Maria-Oord.
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&
weg
69 Herenweg
Vinkeveen.129
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06-44737826
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www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
SLACHTOFFERHULP
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0900-0101
0297-241146
www.slachtofferhulp.nl
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Jazz aan de Amstel
29 oktober!

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Regio - Zondag 29 oktober zijn
Marvin Timothy, Pip Alblas en Jelske
Hoogervorst speciaal te gast bij Jazz
aan de Amstel. Dit resulteert in een
bijzondere mix van jazz, soul, country en popmuziek. Onder leiding van
singer/songwriter en presentatrice
Shyla Zoet kunt u genieten van echte Jazz standards en eigen songs,
maar ook andere muziekstijlen. Ook
deze keer zal het publiek niet worden teleurgesteld als zij worden
meegesleept door de soepele stem
van Marvin Timothy die zichzelf en
anderen begeleidt op de piano. Hij
zong in 2013 bij de Voice of Holland
bij het team van Marco Borsato en
kwam tot de 3e liveshow. Pip Alblas

is een 20-jarige singer-songwriter.
Ze zong al voor ze kon praten en
speelt daarbij ook al een aantal jaartjes gitaar. Het gitaar spelen ging
al snel gepaard met liedjes schrijven. Haar grote voorbeelden zijn Ed
Sheeran en Taylor Swift. Saxofoniste
Jelske Hoogervorst tourde met The
Bob Color en Seven Eleven door Europa en met het eigen nummer ‘Liqued Lefty’ won zij de compositieprijs van de Dutch Jazz Competition. Uw gastvrouw zangeres Shyla
Zoet, onder andere te horen in de
KPN commercial ‘Begin Gemist’ op
radio en televisie met de standard
‘Dream a little Dream’, werkte reeds
met vele nationale en internationale artiesten samen. Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet
en Sjiek aan de Amstel. Door de
variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer
weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. 29 oktober bestaat de band uit Marvin Timothy (piano/zang), Peter Bergman
(bas), Olaf Keus (drums), Pip Alblas
(gitaar/zang), Jelske Hoogervorst
(sax) en Shyla Zoet (zang en presentatie). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30 – 17.30 uur. Entree 3,- euro.

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

Noah’s Arc
Begin oktober schreven we op
deze plek over onze nieuwe partner in Oeganda: The Pearls of Africa. Een stichting opgezet door
Remco en Joanne Kwint (zij komt
uit Mijdrecht) die in 2013 met hun
kinderen naar Kidusu (Oeganda)
vertrokken om zich daar belangeloos in te zetten voor de lokale
bevolking.

Een mooie Marokkaanse
dag op ‘De Zwaluw’
Regio - De afgelopen vijf weken is
er op Basisschool ‘De Zwaluw’ in
Nes aan de Amstel hard gewerkt
binnen het thema Afrika & Azië. Behalve rekenen stonden alle vakken
in dit thema. De leerlingen zijn op
verschillende manieren in aanraking
gekomen met deze twee werelddelen. Er is onder andere gekookt, gezongen, toneel gespeeld, een werkstuk gemaakt en de leerlingen zijn
op een creatieve manier bezig geweest. Op maandag 16 oktober
heeft De Zwaluw bezoek gekregen
van de Ziezobus Marokko van het
Tropenmuseum. De leerlingen van
groep 3 tot en met 4 kenden de medewerkers van de Ziezobus al van
de vlogs die ze de week voor hun
komst hebben gekeken als voorbereiding op deze dag. Een aantal
leerlingen hebben een verrukkelijke
soep gekookt, zodat de hele school
de Marokkaanse keuken kon ruiken
en proeven. Andere leerlingen hebben een workshop gekregen over de
karakteristieke mozaïekkunst in Marokko. Zij hebben mozaïek gelegd,
geleerd hoe de mozaïek is opgebouwd en waar je deze meestal tegenkomt. De laatste groep heeft de
betekenis van enkele Marokkaanse
symbolen geleerd. Zij kregen de opdracht om een symbool na te maken

Het een zegen is om een achterban te hebben die bereid is
projecten als deze financieel te

Nu de dagen weer korter worden, is
het van belang dat de fietsverlichting in orde is. Daarmee ben je beter zichtbaar voor het overige verkeer, en voorkom je ergernis en ongelukken. Om dat te bevorderen, organiseren de Fietsersbond en de gemeenten in de regio, samen met lokale rijwielhandelaren, op zaterdag
28 oktober de jaarlijkse fietsverlichtingsactie.

Stefanie Miltenburg

en deze, met de betekenis erbij, aan
een ander te geven.
Koken
Omdat groep 1/2 ook meer van Marokko te weten wilde komen, mochten ook zij vandaag mozaïeken en
koken. Deze leerlingen hebben
couscous gemaakt en een heerlijke soep gekookt onder begeleiding
van twee ouders met passie voor de
Marokkaanse keuken. Als klap op
de vuurpijl mochten de leerlingen
zelf alles opeten. Al met al een fantastische dag waarbij alle leerlingen
van Basisschool ‘De Zwaluw’ weer
op een andere manier hebben mogen leren.

Fietsverlichtingsactie
Regio - Op zaterdag 28 oktober
wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gehouden. Fietsers kunnen
hun verlichting dan op vele locaties
in de regio laten controleren en zo
nodig laten repareren.

Onze Stichting financiert de bouw
van één van de lokalen van een
kleuterschool in het Afrikaanse
dorp. De school heet ‘Noah’s
Arc’ en er is inmiddels resultaat
geboekt. Dat is op de foto goed
te zien. Op het moment dat deze
column wordt geplaatst is ook de
dakconstructie al bijna af en dan
kan het snel gaan! In december
begint de grote schoolvakantie en
die loopt tot februari volgend jaar.
Naar alle waarschijnlijkheid kan
het lokaal in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden.
Van Remco Kwint komt het volgende bericht:

willen ondersteunen. Een wijze
Nederlandse man die al ruim 25
jaar in Oeganda woont zegt dat
het verstandig is te investeren in
gebouwen. Het is dankzij deze
gebouwen dat er activiteiten
plaats gaan vinden. Activiteiten
die zorgen voor een verbetering
van de levensstandaard van de
mensen hier, te beginnen met
onderwijs voor de kinderen. Van
een andere wijze man komt de
uitspraak; educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela). The Pearls
of Africa staat volledig achter
deze uitspraak en heeft onderwijs
daarom gekozen als belangrijkste
doelstelling. Het verbeteren van
de toegang tot onderwijs is één
van de belangrijkste pijlers van
onze stichting. We willen van de
gelegenheid gebruik maken om
iedereen te bedanken die zijn of
haar aandeel geleverd heeft in het
mogelijk maken van de bouw van
het klaslokaal! De mensen hier
zouden zeggen: ’Weebale Nnyo’
oftewel hartelijk bedankt!

Gratis
Ook bij Van Rijn Fietsen in Vrouwenakker kunnen fietsers die dag gratis
hun verlichting laten controleren. Als
reparatie nodig is, hoef je alleen het
materiaal te betalen, en dus geen arbeidsloon. In de week na de actie, van
30 oktober – 4 november, krijg je bij
Van Rijn nog 10% korting op de totale reparatie (materiaal + arbeidsloon)
van de verlichting. Als je zonder verlichting in het donker fietst, kun je een
boete van 55,- euro krijgen, een extra reden om alles op orde te hebben.
Voorafgaane aan de actie gaan in diverse gemeenten de BOA's de straat
op, om fietsers met niet (goed) werkende verlichting te waarschuwen.

Samen buiten aan de slag
De Ronde Venen - Samen buiten
aan de slag, dat kan op 4 november
op de Natuurwerkdag. In 2017 organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de 17de keer op
bijna 500 locaties door heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig
om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersactie in
het groen; zagen, snoeien en meer.
Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd,
zodat het hele gezin kan meedoen.
In de provincie Utrecht coördineert
Landschap Erfgoed Utrecht meer
dan 40 locaties waar mensen mee
kunnen doen. Ook in Vinkeveen is
een locatie waar mee gewerkt kan
worden. Kijk voor meer informatie
en om je aan te melden op www.
natuurwerkdag.nl.
Kom helpen in De Ronde Venen
Van 9.00 tot 14.00 uur kan je meewerken met Knotgroep De Ronde
Venen. Aan het begin van de Spoordijk in Vinkeveen staan een aantal
grote wilgen en essen die verwijderd moeten worden om het pad te
verbreden. Kijk voor meer informatie op www.natuurwerkdag.nl.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op de
Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen
en behouden van natuur.
amen aan het werk voor leefruimte
voor de boomkikker, de ringslang,
een nestelplek voor vogels of de
karakteristieke knotbomenrij. Zorg
voor landschap zoals onderhoud
aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds
meer in vrijwilligershanden.
Dankzij hen kan iedereen blijven
genieten van het karakteristieke
Nederlandse landschap.
Samen aan de slag op de Natuurwerkdag
Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden of familie buiten een
dag aan de slag te gaan en zo bij
te dragen aan jouw groene omgeving?
Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl
voor meer informatie over locaties
en activiteiten bij jou in de buurt en
meld je aan. Zelf een werklocatie
aanmelden is ook mogelijk.
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Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandagavond 16 september traden 30 paren van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) aan in de
bridgezaal van sporthal De Scheg.
In de eerste ronde van de tweede
parencompetitie pakten Ellen Hengeveld en Yvonne Splinter brutaal
de eerste plaats met 59,58%, met
als goede tweede Tonny Godefroy
en Harry Rubens met 55,83%.
Dit zijn paren die je zelden of nooit
in de top van de A-lijn tegenkomt,
chapeau.
Rob Fasten en Theo Vermeij konden deze keer dit geweld niet bijbenen en eindigden zeer opmerkelijk
als laatste.
Met deze ontwikkeling lijkt het de
komende weken een spannende
aangelegenheid te worden binnen
de A-lijn.
In de B-lijn geen echte
verrassingen
Wederom was het het paar Riki
Spook en Hans Geels, dat dit sei-

zoen goed presteert en de eerste
plaats pakte met de hoogste score van de avond van 60,76%. Tweede werden Nelly Jansen en good old
Jaap Bark met 56,34%.
De rode lantaarndragers waren Jacqueline Beukers en An Volkers.
Het is de BVU er veel aangelegen
om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers, omdat de
vergrijzing binnen de bridgesport
sterk toeneemt.
Bent u een beginnend bridgepaar
(of bijv. thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een
paar keer mee te spelen en de sfeer
te proeven. Maar we geven ook
bridgelessen.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bridgevereniging
Mijdrecht Herfstuitslagen
Mijdrecht - De zevende speeldag zowel voor de maandag- als de
donderdagclub kenmerken het einde van de herfst parencompetitie.
De einduitslagen van de beide clubs
worden hierna gegeven. De technische commissie beslist over de promotie en degradatie van de paren.
De maandaguitslag in de drie lijnen met een gemiddelde score is
als volgt:
A-lijn: 1. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 56,46%, 2. Marja Hartman&
Joop Koeman 55,24% en 3. Daniel Aartse Tuijn & The de Cocq van
Delwijne 54,94%. B-Lijn: 1. Ria Van
bergen & Jose Lepelaar 55,26% 2.
Jacqueline Bots & Gerda Ruijgrok
54,33%, 3. Petra Meijnders & Greet
Vermeij 52,77%. C-lijn:1. Jopie de
Jong & Lenie Koevermans 55,82 %
2.Joke Homan & Lenie van der Laan
54,30% 3. Alice Oosterling & Elly
Siep 54,02%.

De donderdaguitslag in de drie lijnen met een gemiddelde score:
A-Lijn: 1. Richard van Heese & Hans
Leeuwerik 55,66%, 2. Jan Bunnik &
Corry Twaalfhoven 54,87%, 3. Pieter Koopmans & Otto Hoogendijk
52,74%. B-lijn: 1Rene de Jong & Tineke Schreurs 59,56%, 2. Elisabeth
& Nan van den Berg 59,37% en 3.
Tiny Tijssen & Bea van den heuvel
55,83%. C-lijn: 1.Gerda Borburg &
Ria Bon 58,96%, 2. Ria Versteeg &
Henny van Dijk 57,43% en 3. Hermine Elmoudni & Lenny van Diemen
55,47%.
Uit de uitslag blijkt dat er stevig is
gespeeld om de posities te behouden en te proberen om de kloof te
overbruggen. Op naar de tweede,
winter, ronde met nieuwe indelingen. Het was een spannende ronde.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

(Te) Mooi weer om te
biljarten?
De Ronde Venen - Het was nog
even lekker nazomeren afgelopen
week. Heeft dat invloed op het biljartspel? Normaal gesproken zou
ik zeggen van niet maar als ik naar
de scores van zowel de gastheren/
dames als naar de gasten kijk ging
er het op de biljarts warm aan toe.
Voor de winst moest hard gewerkt
worden maar ook de verliezers kregen flink hun deel in de punten en
dat is eigenlijk wel het leukste. Het
geeft altijd voldoening als je zelf
goed speelt, dat je tegenstander ook
goed speelt maar dat je toch op het
laatst net de winst in de partij binnen weet te slepen. Deze week kijken we eerst naar de 2e divisie Koploper CenS kreeg ASM aan tafel. De
mannen van CenS staan bovenaan
en doen het goed maar ook ASM is
lekker bezig. De koploper had het
dan ook niet makkelijk. De mannen
van de Lachende Ruiter boden meer
dan genoeg weerstand en haalden in de verliespartijen een puntje meer en dat was genoeg voor een
39-40 overwinning.
Springbok
De Springbok 2 kan de derde bal
nog maar niet genoeg vinden. Thuis
tegen de Kromme Mijdrecht 1 werd
er slechts 1 partij gewonnen (Joop
Louwers deed dat) maar dat is niet
genoeg voor een overwinning. Die
was dan ook met 33-41 voor de
Kromme Mijdrecht. De Merel/Heerenlux 2, gastheer van Stieva/de
Kuiper 2, lijkt de weg naar de top
gevonden te hebben. Slechts een
partij werd er ingeleverd maar daarin werd wel acht punten binnen gehaald. Dat maakt samen 44, terwijl de gasten niet verder kwamen
dan 33. Bar Adelhof 2 speelde twee
keer deze week. Op maandag werd
een inhaalwedstrijd uit week drie
gespeeld en op woensdag de normale competitiewedstrijd. Maandag ging Bar Adelhof 2 bij de Kromme Mijdrecht 2 op bezoek. Ook hier

Bijbieden kan erg lastig zijn
voor de partners bij ABC

Agenda Vinkeveen;
een echt hebbeding
Vinkeveen - Wie kent ze niet ... Piet
Wekker, Frans Leuter en Toon Piel?
Bijnamen die in de vorige eeuw gebruikt werden in Vinkeveen. Of de
Chocobron, de buik van Jellema, het
gat van Bus en de Jordaan? Waar
komen die Vinkeveense bijnamen
vandaan en hoe zijn ze ontstaan? In
het nieuwe agendaboekje van Vinkeveen wordt een tipje van de sluier opgelicht. Maar dat niet alleen. In
de agenda staan ruim 25 verhalen
over Vinkeveen uit met name de jaren ’50, ’60 en ’70. Over Patri Votum
(Donkereind), het Patronaatsgebouw, De Schans, het oude Raadhuis, Gemaal ‘De Ruiter’, het Bondsgebouw en nog veel meer.
Lekker luchtig op papier gezet (door
Jaap Meulstee, Cees Verrips en Jaco Kroon) en voorzien van veel
fraaie foto’s van weleer (met dank
aan: nostalgisch Vinkeveen en Waverveen - Vinkeveen Promotion).
In het calendarium staan heel veel
fraaie beelden van het huidige Vinkeveen en Waverveen, geschoten

door Jaco Kroon (Pijl 14 grafisch
ontwerp), die tevens verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp.
Uniek
De unieke combinatie van oud en
nieuw maakt deze uitgave voor
mensen die iets met Vinkeveen
hebben tot een echt hebbedingetje. Want zeg nou zelf: welk dorp
heeft er nu zijn eigen agenda? Hierdoor is het ook een leuk en origineel
cadeau voor familie, die uit Vinkeveen vertrokken is. Er staat heel veel
herkenbaars in. Het boekje is voor
slechts 8,95 te bestellen via www.
de-vinken.nl. Op de site kunt u alvast kijken hoe het eruit gaat zien.
Aanstaande zaterdag 28 oktober
gaan de leden van De Vinken in een
groot gedeelte van Vinkeveen langs
de deur om dit unieke boekje te verkopen. Heeft u ze gemist, dan is bestellen via de website ook goed mogelijk. De opbrengst is bestemd
voor vernieuwing van het interieur
van het clubgebouw.

B-lijn
In de B-lijn speelden deze ochtend
Leny & Willy en Lyda & Jan erg sterk.
Ze waren al verzekerd van een promotie, maar ze deden er vanmorgen
nog een schepje bovenop. Aan tafel 6 scoorden Leny & Willy een gemiddelde van 100% en dat tikt lekker door in de totaalstand. Het passen van de partner als de openaar
1 sans atout biedt gebeurt regelmatig. Deze spellen zijn vaak moeilijk te
halen. Maar met 15 punten of opening en 6 + punten moet je dit bieden. De spellen 7 – 9 – 13 – 17 waren van die spellen. Met een lange kleur en eerst de tegenpartij wat
slagen gunnen wil het soms net lukken om zo’n contract te halen. Een
kleurencontract echter speelt dan
meestal wat beter en bij spel 9 zat
er 2 schoppen in. Overigens wisten
Lyda & Jan bij spel 13 wel 1 sa +1 en
Leny & Willy het 1 sa contract te behalen. Mooi!
Ondanks dat Aja & John eerste waren in de A-lijn moeten ze helaas
degraderen. Jammer heren. De andere paren die degraderen zijn Ada
& Roelie, Joke & Gerard en Henny &
Lucas. Gepromoveerd worden: Leny
&Willy, Lyda & Jan, Corrie & Grace
en Corry & Netty. Gefeliciteerd!

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 17 oktober, de zesde en laatste zitting van
de eerste paren-competitieronde.
Dat betekent promoveren en degraderen. Van spanning was echter
niets te merken bij de Hartenvrouwen. Het ging allemaal net zo relaxed als altijd.
De uitslag van deze zitting in de Alijn was eigenlijk best verrassend:
op de eerste plaats eindigden Annet Roosendaal & Rini Tromp met
59,03%. Tweede werden An van
Schaick & Lea Wit met 58,68% en
op drie volgden Ploon Roelofsma &
Marja Slinger met 55,90%.
Dat zijn andere namen dan we
meestal in de top-drie aantreffen.
Goed gedaan dames!
In de B-lijn niet zo’n verrassing: de
gedeelde eerste plaats was voor Refina van Meijgaarden & Cathy Troost
en voor Ank Reems & Sonja Reeders met allebei 62,50%. Op drie
eindigden Tina Wagenaar & Cora de
Vor met 55,73%.

Ook nog het vermelden waard is
dat Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit als enige paar op spel één slem
uitboden en maakten waar de andere paren bleven steken in vier harten of schoppen (plus twee of zelfs
drie!). Knap gedaan hoor en pech
voor hun tegenstanders die daardoor met een dikke nul werden opgezadeld. Maar ja…dat gebeurt ons
allemaal wel eens.
Wat betekent dat alles voor de promotie en degradatie? De vier eerste
paren van de B-lijn promoveren en
dat zijn niet geheel onverwacht: 1.
Ank & Sonja, 2. Trudy & Ciska, 3. Refina & Cathy en 4. Atie de Jong &
Hans Warmenhoven.
De vier paren die voor hen plaats
gaan maken zijn: Tiny & Rineke,
Ploon & Marja, Annet & Rini en tenslotte Mieneke & Hilly. Het kan verkeren…..
Volgende week de eerste ronde van
de laddercompetitie. Nieuwe kansen voor iedereen!

was het een mooie strijd en waren
de verschillen maar klein. Hier was
het de gastheer die in de verliespartijen net dat ene puntje meer binnenhaalde en met 41-40 de winst
in huis hield. Woensdag, uit tegen
the Peanutbar 2, ging het voor Bar
Adelhof 2 net even minder. Weliswaar werd er tweemaal net verloren maar de totale score was met 34
toch even minder dan de score op
maandag.
Peanutbar
The Peanutbar zette daar, met driemaal winst, een score van 44 tegenover. In de 1e divisie blijft de Merel/Heerenlux 1 het goed doen maar
zij moesten, uit tegen Bar Adelhof
1, flink aan de bak want Bar Adelhof 1 gaf flink tegengas. John Vrielink (de Merel) won, in 13 beurten,
nipt van Richard Schreurs en in de
andere drie partijen was het totale
verschil slechts een punt. Wat een
totaal verschil van 4 punten oplevert en daarmee was eindstand op
39-44 bepaald. De Merel/Heerenlux 3 speelde tegen Lutis/de Springbok. Gelijker dan deze wedstrijd
kun je het niet krijgen. Beide tweemaal winst en beide verlies partijen leverden ook voor beide 12 punten op en dat maakt een einduitslag
van 36-36. Jeroen van Rijn (de Merel) maakte de hoogste serie van
de week, 9 caramboles waren goed
voor 31,03%. De Biljartmakers namen het thuis op tegen de Springbok 1. Nico de Boer (de Springbok)
speelde opnieuw een goede partij maar teamgenoot Jim van Zwieten deed het nog even beter. Starten
met een serie van 22 en de partij uitmaken in 13 beurten is uitstekend.
Dat deed hij net zo snel als John
Vrielink en daarmee zij de snelsten
van deze week. Ook de andere twee
partijen werden door de Springbok
gewonnen en dat samen is goed
voor de volle 48 punten, terwijl de
gastheer met 26 punten achterbleef.

Regio - Donderdag 19 oktober
werd de laatste competitieronde gespeeld bij de Amstelbridgeclub. Een
viertal paren zal promoveren naar
de A en omgekeerd. Iedereen speelde dus uiterst geconcentreerd.
In lijn-A werden regelmatig “saaie”
contracten geboden, want wat moet
je doen als je partner 1 klaveren/
ruiten/harten/schoppen opent en je
slechts 2 tot 5 punten hebt. Passen
natuurlijk. En als de tegenpartij dan
ook past zit de openaar mooi met dit
lage contract opgescheept. In spel
17 ging zelfs zo’n 1 schoppencontract 1 down, maar het 1 klaverencontract bij spel 9 werd +3 gemaakt.
Wat is wijsheid. Voorbeeld: Ondanks
de weinig punten gaat Greet bij spel
21 nog naar 2-hoogte. De tegenpartij past (kwetsbaar en moet dan al
naar 3-hoogte) Greet mag het contract spelen. Zij gaat 1 down en dat
levert 100% op, want de tegenpartij had moeten spelen. Het bridgen
blijft altijd goed rekenen mensen.
Greetje & Henk hebben een slem (6
harten) geboden en gehaald bij spel
16. Henny & Lucas presteerden het
bij dit spel 4 harten + 3 te halen. Een
prestatie omdat er een aas buitenboord was. Helaas heeft dit paar het
contract niet uitgeboden.

T.C. Gortenmulder
sponsort CSW JO14-1
Wilnis - De jongens van CSW
JO14-1 zijn erg blij met de sponsoring door T.C. Gortemulder, die het
team heeft voorzien van een voetbaltenue en trainingstrui. Ook aan
de trainers en coach is gedacht, zij
hebben een prachtig windjack gekregen. CSW JO14-1 komt deze najaarscompetitie uit in de 1e klasse
en zullen dankzij het nieuwe voetbaltenue veel voetbal plezier heb-

ben en positieve wedstrijduitslagen
neerzetten. Dit CSW team zal zeker
gaan schitteren op de voetbalvelden! Op de foto: Chris, Willem, Maikel, Ben, Stan, Daniel, Aron, Justin,
Sven, Lars, Rinaldo, Dean, Karel, Ramon en Mike.
De trainers Dennis en Lennart,
coach/trainer Hennie en assistent
coach Justin.

Argon ook in Barendrecht
weer zonder score

HVM ME61 herfstkampioen
Mijdrecht - De zaterdag 14 oktober was de laatste wedstrijd voor
de herfstvakantie en hoewel alle
andere wedstrijden in de competitie vrij makkelijk gewonnen werden weet je nooit van te voren wat
je te wachten staat. HIC Amstelveen
is een geduchte tegenstander maar
onze meiden laten zich niet zo snel
gek maken en we laten niet zo snel

de moed zakken. Wanneer we geen
doelpunt scoren blijven we het proberen tot het wel lukt, wanneer we
in de verdediging aan de bak moeten staan we er ook om onze keepster te helpen. Een goed team effort
mag ik wel zeggen, elke wedstrijd
weer. Nu even een wel verdiende
break en na de vakantie aan de bak
in een zwaardere klasse.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 27 oktober 2017 om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden vier ronden van zestien giffies
gespeeld en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Tel. van Café
de Merel is 0297-263562 Arkenpark
Mur 43, Vinkeveen, E-mail: thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de

nieuwe prijsklaverjas competitie
voor 2017: 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december. 2018: 5
en 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16
en 30 maart, 13 april, 11 en 25 mei, 8
en 22 juni en 6 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt ;
1. Jan v. Kouwen
6944 punten
2. Egbert Verkerk
6918 punten
3. To v.d. Meer
6876 punten
4. Dirk v.Nieuwkerk 6816 punten
5. Sonja v.d. Waa
6694 punten
En de poedel prijs was deze avond
voor Greet Koot met 4712 punten.

Mijdrecht - Op bezoek bij Smitshoek is Argon er niet in geslaagd
de tegenstander zijn wil op te leggen, al snel kreeg Argon een doelpunt om de oren en die eerste klap
is men eigenlijk niet meer te boven
gekomen. Het spel was bij vlagen
zeer slordig en de afwerking van de
weinige echte mogelijkheden om
tot score te komen was niet imponerend. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd ging de wedstrijd definitief op slot toen Smitshoek voor de 2-0 tekende, en vlak
voor tijd werd het zelfs nog enigszins geflatteerd 3-0.
Snel
Het eerste doelpunt viel binnen
twee minuten, nadat Mark van
der Weijden twee maal vlakbij het
Smitshoekdoel wat onrust probeerde te stichten ging de linkervleugelspeler van de thuisploeg er vandoor, passeerde handig zijn bewaker en knalde op doel, Romero Antonioli kreeg de bal niet goed onder controle en Laurens Visser zei
dankjewel en tikte de bal binnen
1-0. Door deze snelle tegenvaller
probeerde Argon wel de schade te
herstellen, echter de echte mogelijkheden waren zeer beperkt. Lokken produceerde een afzwaaier, een
schot van Imar Kort werd geblokt
en na een vrije trap kopte Ian Refos
naast. Smitshoek was ook niet al te
precies, Laurens Visser schoot voorlangs en ook miste hij van een meter
afstand. Twee vrije trappen van Argon leverden vervolgens niets op en
ook hoekschoppen maakten de tegenstander niet bepaald zenuwach-

tig. Even later eindigde een mooie
actie van Mark van der Weijden alleen werk op voor doelman Boot.
Ook Romero Antonioli moest flink
gestrekt na inzetten van Strijbosch
en Dekker. In de slotfase van de eerste helft bediende Van der Weijden
Patrick Lokken maar de spits kwam
net een teenlengte tekort. Een charge met twee benen op Mark van der
Weijden leverde Dekker van Smitshoek rood op.
Aanvallender
De tweede helft ging Coach Ouaali aanvallender speler, Soner Gedik verving Justin Sporkslede en het
laatste half uur werd ook Younes
Ouaali ingezet, hij verving de prima debuterende Bas Boelhouwer.
Maar Argon kon de man meer situatie niet uitbuiten, integendeel in
minuut 70 kon ook Dennis Filippo
vertrekken na een overtreding van
niks pus commentaar zag ook hij na
twee keer geel ook rood. Maar toch
bleef Smitshoek gevaarlijk, Deprez
verraste Antonioli bijna. Argon produceerde daarna wel een paar leuke aanvallen maar de schoten gingen recht, o.a. van Younes Ouaali en
Ian Refos, op doelman Blom af. In
die fase mislukte er veel bij Argon,
te gehaast en slordig spel brachten
de gastheren in het zadel. De Neef
scoorde bij een uitval via binnenkant paal de 2-0 en met nog negen
minuten gaan werd het zelfs nog
3-0 door Deprez.
Weer een teleurstellend resultaat
voor de Mijdrechtenaren dat zaterdag weer uit speelt, nu tegen SteDeCo uit Hoornaar.

PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO
Wat vindt u? Geef uw mening!
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging van deze regio. Zij beslissen over de Begroting en
daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar.
De Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt

Wat gaat de provincie
Utrecht doen in 2018?
Hoeveel gaat de provincie Utrecht het aankomende
jaar uitgeven? Komt er extra geld voor natuur,
voor cultuur en erfgoed, of voor de aanleg en het
onderhoud van wegen? Dat wordt bepaald in de
Begroting, het huishoudboek van de provincie. Het
college van Gedeputeerde Staten (GS) doen hiervoor
een voorstel en leggen dat vervolgens voor aan

Gezond, Groen en Samen blijven topprioriteit

Provinciale Staten. Tijdens het politieke debat op
6 november 2017 bepalen Provinciale Staten waar
het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat. Een
belangrijk moment voor de Staten. Waar willen de
fractievoorzitters van de politieke partijen zich sterk
voor gaan maken in 2018? Alvast een vooruitblik op
het Begrotingsdebat.

“Afkicken van fossiele brandstoffen en
schone, gezonde energie gaan gebruiken.”
Florian Bekkers: “Gezonde lucht is in Utrecht topprioriteit.
In de stad en op het platteland kunnen mensen langer en
gezonder leven. Hoe? Door te zorgen voor frissere lucht.
• GroenLinks kiest voor schone energie: wij willen afkicken
van fossiele brandstoffen en schone, gezonde energie gaan
gebruiken. We investeren bijvoorbeeld in snelle en veilige
fietsverbindingen, zodat je met de (elektrische) fiets in

Genieten in Utrecht bereikbaar maken
“Na jaren van crisis waarin
we op onze tellen moesten
letten, wordt het tijd dat
we weer kunnen genieten.”
Arthur Kocken: “De afgelopen crisisjaren hebben we op onze
tellen moeten letten. Nu wordt het tijd dat we weer kunnen
genieten, met aandacht voor hetgeen wij belangrijk vinden
in ons leven. Met de zekerheid van warmte en elektriciteit
thuis, veiligheid en verzorging als we ziek zijn. We genieten
met zijn allen dagelijks van de ondernemingskansen, banen,

het wonen in mooie landschappen en goede mogelijkheden
voor opleidingen en ontspanning in de provincie Utrecht. We
leven dan ook in één van de meest aantrekkelijke regio’s van
Europa.
Tegelijk is er volgens de VVD nog het nodige te doen om de
meest aantrekkelijke regio te blijven. Opleidingen moeten
echt leiden tot banen. Banen moeten bereikbaar zijn. Reistijden moeten kort en betrouwbaar zijn. Er moeten woningen
voor de middeninkomens bij. De financiële toekomst van
de provincie ziet er in de Begroting 2018 goed uit. Het is
daarom terecht dat de provinciale belastingen gelijk blijven
voor inwoners en ondernemers. De inflatie wordt niet doorberekend. Zo kunnen inwoners meer geld uitgeven aan wat
zij zelf belangrijk vinden, én daarvan genieten.”

Niels Hoefnagels: “De regio Utrecht is populair. Het is hier
heerlijk wonen en recreëren. Voor bedrijven is het een geweldige plek om gevestigd te zijn. Goed opgeleide werknemers,
een prima verbinding met het gehele land. Louter voordelen. Daardoor willen ook veel mensen hier komen wonen en
willen veel bedrijven zich hier vestigen. We zouden de halve

“Wij willen energie steken in kwaliteitsgroei.”
Arne Schaddelee: “Utrecht is een populaire provincie. Dat is
natuurlijk prachtig. De provincie bruist, de economie gaat
lekker en er is veel werk. Maar groei heeft ook nadelen, zoals
een tekort aan woningen, dichtslibbende wegen en overvolle
recreatiegebieden.
Zijn er grenzen aan groei? En wat voor soort groei willen we
eigenlijk? Dat zijn vragen die de ChristenUnie op tafel legt.
We krijgen immers het soort groei waarop we inzetten. Meer

“Ieder ongeluk is er
één teveel en daarom
vragen wij om de aanpak
aan te scherpen.”
Chris Westerlaken: “In het verkiezingsprogramma 20152019 heeft het CDA uitgesproken zich in te spannen voor een
verkeersveilige provincie voor iedereen. Zo staat in het programma beschreven dat de verkeersveiligheid van provinciale
wegen verder moet worden verbeterd, inclusief de naastgelegen fietsroutes. Het CDA zet zich in om gevaarlijke locaties
aan te pakken.

Uit de Begroting 2018 blijkt dat een heel groot bedrag door
de provincie Utrecht wordt besteed aan openbaar vervoer,
wegen en mobiliteit. Logisch, want wegen en mobiliteit zijn,
naast natuurbeheer, de duurste kerntaken van de provincie.
Om vast te stellen of met dit geld de goede dingen goed worden uitgevoerd, zijn een aantal handzame meetinstrumenten
ontwikkeld.
Het CDA stelt vast dat uit de resultaten van deze meetinstrumenten blijkt dat het aantal onveilige locaties (met 6 of meer
letselongevallen), het aantal ernstig verkeersgewonden en het
aantal verkeersdoden in onze provincie nog te hoog is.
Voor het CDA is ieder ongeluk er één teveel en daarom zullen we GS vragen om de aanpak aan te scherpen, onveilige
oversteekplaatsen (zoals bij scholen) aan te pakken en de
preventieprogramma’s te intensiveren.”

Goede gezondheid op nummer 1!
“De leefbaarheid en
goede luchtkwaliteit
staan onder druk.”

-

Rob van Muilekom: “De crisis lijkt voorbij en de economie
groeit weer als nooit tevoren. De PvdA is blij met de banengroei. Tegelijk is er behoefte aan meer vierkante meters
bedrijventerreinen, meer asfalt voor autowegen en meer
woningen in de steden en dorpen. De leefbaarheid en goede
luchtkwaliteit staan onder druk. De PvdA plaatst de gezondheid van de Utrechters op nummer 1. Deze ambitie voor een
goede gezondheid betekent voor de PvdA:
- Goed en gezond werk voor hoger en lager opgeleiden, met

-

-

speciale aandacht voor 50-plussers en jongeren.
Meer betaalbare (huur)woningen in steden en dorpen, met
ruimte voor groen en pleinen.
Investeren in alle vormen van schone energie: windenergie
zonder overlast, bodemenergie, zonnepanelen op daken
van huizen, openbare gebouwen en stallen.
Meer betaalbare en energiezuinige (huur)woningen voor
de vele woningzoekenden, eenpersoonshuishoudens en
mensen met een zorgbehoefte.
Verkeersveiligheid bevorderen op de provinciale wegen
en ongelijkvloerse kruisingen op de Noordelijke Randweg
Utrecht inclusief passende aansluiting op de Zuilense
Ring.
Stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer,
met goede toegankelijkheid van bussen voor mensen met
een beperking.
Kunnen genieten van onze mooie natuur en landschap.”

asfalt zorgt voor meer autogebruik en extra OV trekt meer
reizigers waardoor bussen en trams sneller vol zitten.
De ChristenUnie wil omschakelen. Oude paden verlaten.
Geen groei die onze ruimte, natuur en gezondheid opslokt.
Wij willen energie steken in kwaliteitsgroei. Bijvoorbeeld in
het Groene Hart en op de Utrechtse Heuvelrug. En met een
economie waarin gezondheidszorg een sterke rol krijgt. Innovaties rond de fiets zorgen voor meer fietsgebruik, maar
veiligheid staat daardoor onder druk. Dit vraagt een alerte
en actieve provincie.
En de energietransitie? Daar praten overheden inmiddels
al zolang over, dat veel burgers en bedrijven allang zelf tot
actie zijn overgegaan. Terecht.”

Gebruik de Monitor Brede Welvaart

provincie kunnen dicht bouwen, maar dat vermindert het
woonplezier van wie hier al woont. Daar moeten we dus een
balans in vinden. Waar gaan we extra woningen bouwen,
waar mogen bedrijven uitbreiden en hoe komt iedereen van
huis naar werk?
De groei die zal plaatsvinden, levert extra mobiliteitsbehoefte op. Deze proberen we op te vangen met een fietsnetwerk
van hoog niveau en met een veel beter openbaar vervoersnetwerk. Tevens vraagt het om ingrepen in het wegennet om
fileknelpunten te beperken. Bij elke maatregel die we nemen, maken we de balans op of de ingreep opweegt tegen
eventuele nadelen die de omgeving ervaart.
En proberen we de nadelen voor de omgeving te minimaliseren. D66 verbindt en maakt het verschil.”

Provincie nog verkeersveiliger maken

de toekomst overal in de provincie snel en makkelijk kunt
komen.
• GroenLinks kiest voor natuur: het behouden, verbeteren en
beleven van natuur krijgt hoge prioriteit. Hiermee koesteren we niet alleen de eigen waarde van natuur, maar
zorgen we ook voor een gezonde leefomgeving. Zo willen
we investeren in natuur bij Vliegbasis Soesterberg en in het
Nationaal Park Heuvelrug.
• GroenLinks kiest voor samen: cultuur is een bruisende
bron die mensen verbindt en ons nieuwe inzichten geeft.
Het brengt ons dichter bij elkaar en werkt aanstekelijk voor
inwoners, ondernemers en toeristen. Utrecht bruist en is
een belangrijke bron van cultuur in Nederland!
Kortom, GroenLinks investeert in gezond, groen en samen!”

Zijn er grenzen aan groei?

Utrecht populair om te wonen en werken
“We zouden de halve
provincie kunnen
dicht bouwen, maar
dat vermindert het
woonplezier.”

voordat zij 6 november a.s. beslissen. Reageer door een
e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of
benader rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht.

“Deze monitor geeft
een beeld van de meest
waardevolle aspecten van
onze samenleving.”
Hiltje Keller: “De Partij voor de Dieren wil dat de provincie
Utrecht de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gaat
gebruiken voor het bepalen van beleid. Daarmee worden
instrumenten ingezet die niet alleen maar een beeld geven
van groei, maar vooral van de meest waardevolle aspecten
van onze samenleving. Denk hierbij aan het welbevinden van
mens en dier, een schone leefomgeving, biodiversiteit, innovatiekracht, gemeenschapszin en de aanwezigheid van zorg.

Geef woningbouw de ruimte!

“Als je niet uit Afrika of het Midden-Oosten
komt, sta je vele jaren op een wachtlijst.”
René Dercksen: “De grenzen staan nog steeds wijd open.
Wekelijks vragen 600 tot 700 mensen asiel aan in Nederland. Dat zal onherroepelijk leiden tot het einde van
de welvaartsstaat. Onze cultuur en westerse waarden
komen onder vuur te liggen en ook op de woningmarkt
ontstaan grote problemen. Als je niet uit Afrika of het

Midden-Oosten komt, sta je vele jaren op een wachtlijst.
Daar waar de markt schreeuwt om nieuwe woningen,
daar weigert de provincie gemeenten meer ruimte te
geven om te bouwen. Dus je haalt vele tienduizenden
mensen per jaar naar Nederland, maar de partijen die
de grenzen open laten staan, weigeren om ruimte te
bieden voor nieuwe woningen.
Tal van burgemeesters vroegen de provincie naar extra
mogelijkheden om te bouwen, zodat de eigen mensen
kunnen blijven wonen in de wijk of gemeente waar men
geboren en getogen is. De provincie zei simpelweg: je
gaat maar lekker naar een andere plaats verhuizen. De
door het college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zo
gepropageerde verbinding met onze eigen mensen is ver
te zoeken.”

Sprookjesboek voor hoogopgeleiden
“Het college heeft
veel plannen,
maar de financiële
middelen hiervoor
zijn niet begroot.”
Andrea Poppe: “De Begroting leest als een sprookjesboek voor hoogopgeleiden. Er wordt verhaald van mooie
vergezichten, mooie plaatjes in de verre toekomst, in onbegrijpelijke taal. Wonen, mobiliteit, klimaat en Healthy
Urban Living. Meer inwoners, meer verplaatsingen, hernieuwbare energie opwekken en isoleren. De budgetten
voor deze investeringen zijn niet significant verhoogd.

Dat betekent dat het college veel plannen heeft, maar de
financiële middelen hiervoor niet heeft begroot.
Nu al is het OV onder de maat en rijzen de wachtlijsten
voor een woning de pan uit. We lopen achter met de
energietransitie, én het college wil een natuurcompensatiebank. Hoe verzin je het?! Een stuk natuur wat je
gebruikt voor een fietspad of voor woningen kan dan
ergens anders weer worden gecompenseerd, ook buiten
de provincie of zelfs voor een zak geld!
Dan hebben we ook nog het wegennet, zoals de Rijnbrug bij Rhenen, de N201 en als klap op de vuurpijl, de
Uithoflijn. Deze voorbeelden gaan veel meer geld kosten
dan gedacht. Hoe het college dit wil gaan betalen,
moeten GS maar eens uitleggen aan onder anderen de
SP-stemmers.”

Deze monitor is een goed instrument om een antwoord te
vinden op de actuele bestuurlijke opgaven zoals die in de
Begroting 2018 staan beschreven: de groei van de regionale
economie, groei van het aantal inwoners en een toenemende
mobiliteit. De positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen op de samenleving kunnen door middel van
de monitor duidelijk in kaart worden gebracht. Zodoende
kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame
en solidaire economie.
De Partij voor de Dieren vindt dat de groeimantra plaats
moet maken voor een gezonde dosis kwaliteitsverbetering
van leven en leefomgeving. Daarom roept ze de provincie op
om de Monitor Brede Welvaart te gebruiken, zodat er een
gezonde groene begroting kan worden opgesteld.”

Betaalbaar wonen ook buiten de kernen
“Om vooruit te komen,
moeten we ook gaan
bouwen buiten de stadsen dorpskernen.”
Gijs van Leeuwen: “Vind maar eens een betaalbare woning
als starter. Of vind maar eens een huurwoning. Dat is geen
gemakkelijke opgave. Het is daarom van belang dat we
voldoende woningen bouwen. Dit college wilt het tekort aan
woningen oplossen door woningbouw vrijwel alleen binnenstedelijk toe te staan. Een slechte zaak. Dat geeft namelijk

twee problemen. De bouw van nieuwe woningen duurt lang
omdat je veelal tegen (terechte) bezwaren van omwonenden
aanloopt en de ruimtelijke kwaliteit wordt er niet altijd beter
van. Vaak neemt de massaliteit en de verstening toe. Om
vooruit te komen, moeten we dus ook gaan bouwen buiten
de kernen.
Daarnaast maakt zo’n 86 procent van de inwoners in de
kleine kernen zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in dorpen. Hier zou woningbouw een handje kunnen
helpen om voorzieningen in stand te houden. Dan zou je
toch denken dat daar de prioriteit zou liggen van de provincie. Helaas. Ook hier krijgt men geen ruimte. Dat moet
anders vindt de SGP-fractie. Anders komt er geen schot in
deze vastzittende en onbetaalbare woningmarkt.”

Levensloopbestendige woningen bouwen
“50PLUS streeft naar
langer zelfstandig kunnen
blijven wonen.”
Mieke Hoek: “Steeds langer zelfstandig blijven wonen. Goed
streven vindt 50PLUS, maar er zijn nog steeds veel te weinig
levensloopbestendige woningen. De focus moet dus liggen
op het bouwen van deze woningen.
In de kleine kernen ondersteunt 50PLUS burgerinitiatieven,
zoals ontmoetingsplekken in bibliotheken en maatwerk voor
openbaar vervoer. Laat de bus ook rijden in dorpen waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk wordt.
Veilige en verlichte fietspaden zonder obstakels, zoals paal-

tjes waardoor ook de scootmobielgebruiker toegang heeft
tot deze paden. Oplaadpunten voor E-bikes langs fietsroutes
bevorderen het gebruik van de fiets, en dat zorgt weer voor
de benodigde beweging van ouderen.
Werkloosheid onder ouderen is nog veel te hoog. Wel langer
moeten doorwerken, terwijl er geen arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. 50PLUS stelt dat teloorgang van opgebouwde werkervaring kapitaalvernietiging is. De provincie Utrecht
moet zich inspannen om ook de oudere werknemer aan een
werkplek te helpen.
50PLUS vraagt aandacht voor schoon water. Grote vervuiler
van het water zijn de medicijnen die door het toilet worden
gespoeld. Het kost heel veel geld om het water hiervan te
zuiveren. 50PLUS hamert op voorlichting zodat iedereen
ongebruikte medicijnen terugbrengt naar de apotheek of
huisarts.”
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Toneelvereniging “De
Opregte Amateur”

Cryolipolyse bij Isabella
Outer Beauty
Vinkeveen - Nee, geen ernstige
ziekte bij Isabella maar een nieuwe methode in haar schoonheidssalon om onderhuidse vetcellen te
verwijderen, t.w. met een ‘Body-wizard cryolipolyse behandeling’. Dat
is een andere manier dan vroeger
met liposuctie waarbij het onderhuidse vet werd weggezogen. Isabella heeft geïnvesteerd in apparatuur die dit niet meer ‘mechanisch’
doet, maar het op een gezondere en
natuurlijke wijze aanpakt, waardoor
vetophopingen worden verminderd.
“We zijn de afgelopen jaren behoorlijk uit onze jas gegroeid met tal van
activiteiten op het gebied van huidverbetering,
schoonheidsbehandelingen, definitief ontharen en visagie in de breedste zin van het
woord. Voor vrouwen én mannen!
Toen we kennis namen van cryolipolyse, wat prachtig aansluit bij onze activiteiten, zijn we er vol voor gegaan om dit in huis te halen,” vertelt
Isabella met enige trots. Hoe werkt
het? Een speciaal apparaat zorgt
voor ‘onderkoeling’ van de vetcellen in het onderliggend vetweefsel.
Dat gebeurt middels een ‘gelpad’
dat op het te behandelen lichaamsgedeelte wordt aangebracht waarna de huid vacuüm wordt gezogen.
Het doelgebied wordt vervolgens
gericht gekoeld wat weliswaar in
eerste instantie erg koud aanvoelt,
maar binnen tien minuten zal overgaan in een gevoelloosheid. Het is
niet pijnlijk, er worden geen naalden
gebruikt, noch is later een speciaal
dieet nodig, geen operatie en al helemaal geen hersteltijd. Het oppervlakkige huidweefsel wordt bij deze
methode niet aangetast. Wanneer
de vetcellen worden blootgesteld
aan de specifieke lage temperatuur,
volgt een natuurlijk afbraakproces
(ze kristalliseren). Daardoor wordt
de ‘vetlaag’ geleidelijk dunner. Het
resultaat is een zichtbare vermindering van vetophopingen. Na de behandeling voert het lichaam de afgebroken vetcellen op de gebruikelijke wijze af. Behandelde vetcellen verdwijnen en komen niet meer
terug. De behandeling wordt voor-

namelijk ingezet voor buik, ‘love
handles’, billen, bovenbenen en armen. Meestal zijn drie behandelingen voldoende. Het resultaat zal na
twee tot vier maanden goed zichtbaar zijn. Het lichaam blijft echter
nog ongeveer een half jaar na de
behandeling doorgaan met het afvoeren van de afgebroken vetcellen.
Een ander belangrijk voordeel is dat
men afvalt! Zowel vrouwen als mannen kunnen baat hebben bij deze
behandeling. Isabella zal u er graag
meer over vertellen.
Dermalogica
Isabella Driehuis opende in april
2013 haar salon voor huid-, schoonheidsbehandelingen en visagie onder de naam Isabella Outer Beauty aan de Kievitslaan in Vinkeveen.
Vanwege uitbreidende activiteiten
en een groeiend klantenbestand
uit zowel Vinkeveen als daarbuiten, bleek de salon al snel te klein
en werd gezocht naar een ruimere locatie. Die vond zij in het huidige pand aan de Herenweg, op
steenworp afstand van de kruising
met de Heulweg. Van meet af aan
werkt Isabella met producten van
het merk Dermalogica. Een productlijn die is afgestemd op specifieke huidbehandelingen voor huidverbetering. Ze zijn vrij van minerale oliën en bevatten geen parfum.
Isabella geeft verschillende professionele gezichts- en botoxbehandelingen, IPL ontharingsbehandelingen (inclusief couperose), maar
doet ook make-up (visagie) waaronder ook bruidsmake-up en ontspannende lichaamsmassages. Tevens kan men bij haar terecht voor
pedicure-behandeling. Met ingang
van heden nu ook cryolipolyse. Zij
wordt deskundig bijgestaan door
haar collega Denise van de Jagt en
een cosmetisch arts. Wie meer wil
weten over Isabella Outer Beauty in
het algemeen en cryolipolyse in het
bijzonder, kan het beste haar website raadplegen. Isabella Outer Beauty, Herenweg 40c, 3635 DR Vinkeveen. E-mail: isabella@outerbeauty.
nl, website www.outerbeauty.nl.

Dit weekend: Kunstroute
Qua Kunst en Ambacht
Regio - Ook dit jaar staat in De
Kwakel het laatste weekend in oktober (zaterdag 28 en zondag 29)
in het teken van Qua Kunst en Ambacht. Maar liefst 13 locaties met
ruim 60 kunstenaars gaan hun
kunstwerken tonen. Er is weer veel
tijd en energie gestoken in de organisatie van dit jaarlijkse terugkerende kunstevenement. De variëteit
aan kunstuitingen is heel divers te
noemen met glaskunst, keramiek,
street art, popart, sieraden, schilderijen, tekeningen en meer. Naast
enkele welbekende locaties mogen
dit jaar ook vier nieuwe deelnemers
welkom geheten worden. Zo is Weko souvenirs aan de Boterdijk 135

erbij gekomen, evenals Bistro 9 next
door in het centrum van De Kwakel,
Cin in Wonen aan de Vrouwenakker
4 en last but not least Riga Ranch
Paardenmelkerij aan Blokland 56 in
Nieuwveen. Qua Kunst en Ambacht
vindt plaats in De Kwakel en haar
directe omgeving. Elke deelnemende locatie is goed zichtbaar aan de
evenementenvlag aan de weg. Bezoekers kunnen bij iedere locatie
de routefolder oppikken om de volgende stops te bepalen. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 28
en zondag 29 oktober van 12.00 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op:
www.kunstindekwakel.nl

Opfriscursus bij Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Ook in oktober
beginnen een aantal erg interessante cursussen bij de Stichting 'Para-

plu' en een dagtocht waarvoor nog
enkele plaatsen vrij zijn en waarvoor
nog ingeschreven kan worden:

De Hoef - In de komende verkiezingen maakt Victor Tromp van
N.E.P. (Nederland Eerst Partij) een
goede kans onze nieuwe premier
te worden, althans in het toneelspel “Zwerfvuil” dat de Hoefse vereniging “De Opregte Amateur” op
vrijdag 3 en zaterdag 4 november
op de planken brengt. Dat is het
nieuwste stuk van schrijver Maurits Keyzer en een van de allereerste keren, dat het wordt opgevoerd.
Victor Tromp gaat aan de leiding in
de peilingen, maar weet niet dat zijn
vrouw zich op een wel heel speciale manier het lot aantrekt van een
groep - laten we zeggen - sociaal
minder bedeelden in een kraakpand. Dat is een zeer divers gezelschap, behept met diverse verslavingen en bijeengehouden door
‘moeder’ Sjaan. Als Victor hier toevallig, maar nogal ongelukkig mee
wordt geconfronteerd, moet hij alle zeilen bijzetten om geen publieke
afgang te beleven daarbij geholpen
(?) door zijn schoonmoeder. Maar er
gebeurt nog veel meer. Alle ingrediënten voor een geslaagde avond
met dit blijspel zijn aanwezig.

zoals we dat van De Opregte Amateur gewend zijn. Zij hebben er in ieder geval elk vertrouwen in, dat het
publiek niet teleurgesteld zal worden. Wilt u deze voorstelling bezoeken, dan raden wij u aan te reserveren. Dat kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman
(0297-593291). De voorstellingen
worden gegeven op vrijdag 3 en zaterdag 4 november om 20.00 in de
‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a
in De Hoef. De zaal is open vanaf
19.00 uur en na afloop blijft de bar
voldoende lang open om nog even
lekker na te genieten.

NISSAN MICRA

NÚ € 1.750
KORTING
NOG SLECHTS
5 BESCHIKBAAR

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

Nissan MICRA:

3,2-6,0 l/100km

103 tot 108 gr/km.

Dubieuze bedrijven slaan slaatje uit
noodsituatie

Houd louche slotenmaker
buiten de deur
Regio - Stel: u komt terug van
een etentje. Op het moment dat u
uw voordeur wil openen, breekt de
sleutel af in het slot. Het is al donker, het regent. Wat nu? Grote kans
dat u even op uw telefoon googelt
naar een slotenmaker met 24-uurs
dienst. Dit kan achteraf echter voor
onaangename verrassingen zorgen.
Sommige bedrijven die groots adverteren met hun dag en nacht service zijn er niet zozeer op uit om u
netjes te helpen, maar vooral om op
een makkelijke manier veel geld te
verdienen. Lilian Tieman, adviseur
bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), legt
uit hoe u louche slotenmakers buiten de deur houdt en daarmee een
torenhoge rekening voorkomt.

Bruisend
Al weer enige weken is een groep
van tien acteurs, één regisseur, twee
souffleurs, een geluids- en lichttechnicus, diverse decorbouwers,
grimeuses, druk in de weer om er
een bruisend geheel van te maken,

Snel
Op het moment dat u uw eigen huis
niet in kunt, wilt u waarschijnlijk het
liefst dat er zo snel mogelijk iemand
langskomt om te helpen. U zal bij
uw ‘redder in nood’ waarschijnlijk
niet uitgebreid informeren naar de
te verwachten kosten. Het belangrijkste is dat u snel uw huis weer in
kan. Dat weten kwaadwillende slotenmakers maar al te goed. Met als
resultaat: een factuur met een buitensporig hoog bedrag voor de geleverde diensten. Bedragen van
600 euro of zelfs nog veel meer komen voor. Klanten die hier niet akkoord mee gaan, worden allerminst
vriendelijk te woord gestaan. Het
CCV ontvangt zelfs veelvuldig meldingen van bewoners die geïntimideerd zijn.

OBS De Eendracht bezoekt
het Stedelijk museum
Mijdrecht - De groepen 7 en 8 bezochten op maandag 23 oktober
het Stedelijk museum in Amsterdam, waar ze kennis maakten met
de kunstenaars van ‘De Stijl’. Een
schilderij bekijken kan op veel manieren, maar blijft een persoonlijke
indruk. Wat je er in ziet en hoe je
het ervaart kan een heel andere beleving zijn als van je klasgenoot. Een
van de kenmerken van ‘De Stijl’ was
met name de kunst van het ‘weglaten’ en het kleurgebruik in rood,
geel en blauw. Een van deze kun-

stenaars was Pieter Cornelis Mondriaan, een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, die werd
gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. De
leerlingen van de bovenbouw van
OBS De Eendracht mochten daar
ook zelf mee aan de slag in het museum. Met recht kunst ‘aan den lijve’ ondervinden! Een boeiende en
leerzame morgen en de aftrap voor
3 weken lang genieten van kunstenaars als o.a. Matisse, Picasso en
Mondriaan.

Opfriscursus Verkeer en Veiligheid en Rijtest
De cursus is bestemd voor bestuurders die (al) geruime tijd hun rijbewijs hebben. In de cursus worden de
laatste ontwikkelingen van de verkeersregels uitgelegd. In de cursus wordt ingegaan op: Theoretische kennis van de Wegenverkeerswet (WVW1994); Voorrang; Uitleg
van de verkeersborden en hun betekenis; Diverse situaties aan de hand
van hedendaagse situaties. De opfriscursus wordt geleid door een instructeur van Alblas verkeersschool.
Rijtest: tijdens of aansluitend aan
de Opfriscursus bestaat de mogelijkheid voor een vrijblijvende rijtest
met een instructeur, waarin gekeken
wordt of iemand aan de norm van
het CBR voldoet in geval van een
verplichte rijtest. Dit kan zijn voor
het verlengen van het rijbewijs na
het 75e jaar, of bij een lichamelijke
beperking of medicijngebruik. Of u
doet het gewoon als herhalingstest.
De rijtest duurt 20 minuten. U ontvangt een uitslagformulier van de
rijtest. Kosten rijtest 17,- euro aan de
docent/rijinstructeur te voldoen. De
rijtest start vanuit de locatie van de
'Paraplu'. Datum: woensdag 7 november 2017 van 19.00-21.00 uur.
Kosten: 25,- euro.

Muzikaal Avontuur
Cursuscode: SP1642. Improviseren
is een fascinerende vorm van muziekbeoefening vooral als je met
meerdere samen bent. Het is een
ontdekkingsreis, want je weet nooit
van tevoren waar die reis naar toegaat. Je ervaart al gaande weg de
behoefte om op elkaar af te stemmen wat een organisch proces is.
Anders gezegd: een muzikale ontmoeting die ontstaat vanuit vertrouwen en overgave. Er zullen tal
van kleine percussie instrumenten
zijn, waarmee je kunt experimenteren en ter inleiding doen we enkele ritme en/of stemoefeningen om
lekker los te komen. Je kunt ook eigen instrumenten meenemen. Datum: zaterdag 18 november 2017
van 10.30-12.30 uur. Kosten 13,-.
Docent: Jessica Erdtsieck.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op
de website www.stichtingparaplu.nl of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

In alle rust
Volgens Tieman kunt u veel ellende voorkomen door, al voordat de
nood aan de man is, wat zaken te
regelen. “Wacht niet tot het moment
dat u buitengesloten bent. Maar ga
nu al, in alle rust, eens op zoek naar
een betrouwbare slotenmaker. Kies
een bedrijf bij u in de buurt en loop
er eens binnen. Het loont ook de
moeite om het telefoonnummer van
dit bedrijf in uw mobiel te zetten. Zo
weet u wie u kunt bellen in geval
van nood. Sommige slotenmakers
beschikken ook over stickers met
hun contactgegevens, die u op de
deur kunt plakken. Om helemaal zeker te zijn van uw zaak, kiest u voor
een onderneming die aangesloten
is bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Deze bedrijven moe-

ten voldoen aan een aantal strenge kwaliteitseisen. Louche praktijken maken daar uiteraard geen onderdeel van uit. De aangesloten bedrijven kiezen er vrijwillig voor om
gecontroleerd te worden, zodat u
als klant vertrouwen kunt hebben
in hun vakmanschap.” Het is eenvoudig na te gaan welke bedrijven
PKVW-erkend zijn. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u, op plaatsnaam
of postcode, alle gecertificeerde
PKVW-bedrijven. Door direct even
op de website te kijken, weet u zeker dat u echt met een PKVW-bedrijf te maken hebt en niet met een
slotenmaker die ten onrechte het
PKVW-logo gebruikt.
Voorrijkosten
Mocht u buitengesloten zijn en nog
geen betrouwbaar bedrijf gevonden
hebben, kies dan bij voorkeur voor
een bedrijf waarvan u zeker weet
dat het bij u in de buurt gevestigd
is”, adviseert Tieman. “Ga niet af op
grote advertenties van onbekende slotenmakers. Kijk of het bedrijf
een website heeft waar een bezoekadres en een vast (dus geen mobiel) telefoonnummer op vermeld
worden.” Het is volgens haar in ieder
geval verstandig om de slotenmaker
telefonisch te vragen of hij vooraf een prijsindicatie voor zijn diensten kan geven voor het vervangen
van een slot of openen van uw deur.
“Vraag goed door. Bedenk dat veel
malafide bedrijven aanvankelijk alleen de voorrijkosten noemen. Veelgehoorde bedragen zijn dertig á
veertig euro. Deze worden vermeld
om u op uw gemak te stellen, maar
hiervoor heeft u geen nieuw slot.
Voor het openen van een deur midden in de nacht zult u bij geen enkel bedrijf op zo’n laag bedrag uitkomen.” Bent u niet zo’n doorvrager
of staat uw hoofd daar op dat moment niet naar? Dan is het wellicht
een idee om een nachtje bij vrienden of familie te overnachten. Zodat u de volgende dag in alle rust op
zoek kunt gaan naar een betrouwbaar bedrijf. Voorkomen is - zeker
bij deze vorm van oplichting - altijd
beter dan genezen.
Meer weten
Meer weten over dit onderwerp, kijk
op www.politiekeurmerk.nl voor nog
meer tips hoe u kunt voorkomen om
slachtoffer te worden van dit soort
bedrijven.

Workshop Midlife Make-up
Matters in het Buurtcafé
Vinkeveen - Na het overweldigende succes van de vorige keer
is er nu een nieuwe kans om deel
te nemen aan de workshop Midlife
Make-up Matters. Op 2 november,
van 14.00 uur tot 16.00 uur, komt
make-up artist Dorota Boronska naar het Buurtcafé in de Broedplaats in Vinkeveen. Deze workshop richt zich op rijpere vrouwen
die door middel van make-up het
mooiste van zichzelf naar boven willen halen, zich mooi, aantrekkelijk
en zelfverzekerd willen presenteren.
Want als je ouder wordt heb je het
vast wel gemerkt; een aantal makeup regels van vroeger zijn niet meer
van toepassing. Je huid is in de loop
der jaren veranderd en daarom is
het verstandig om opnieuw naar je
make-up te kijken.
Leren
Tijdens de workshop leren vrouwen
tips & trucs waaronder;
• Reinigen en voorbereiden van de
huid
• Gebruik van primer, concealer en
foundation
• Het aanbrengen van make-up voor
een natuurlijke look
De eerste helft van de workshop
wordt er uitleg gegeven en de twee-

de helft van de workshop is er ruimte om zelf de tips en trucs toe te
passen en vragen te stellen. Aanmelden kan via e-mail: midlifewomanmatters@gmail.com of 0653258333.
De kosten voor de workshop zijn
10,- euro p.p. Het Buurtcafé De
Broedplaats is gevestigd aan de Herenweg 63C in Vinkeveen.

La Spada, fashion for men and women
O.A. KULTIVATE | BALLIN AMSTERDAM | DEUS | PLEASE | NUMPH | ELVY BAGS

VRAAG ALTIJD NAAR

De Speciaeleken!
gsw
Kortin gsw

SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

Mail: info@laspada.nl • Tel: 0297 727 305

ADVOCAAT LIEFTING
hOuDT sprEEkuur
Op AFsprAAk
1e gesprek gratis • uurtarief e150,ook pro deo

T. 0297 76 91 74

Te koop:
2 x Auping bedspiralen voor 1-2
pers., afm. br. 70/ l. 1.69 prijs in
overleg. Tel. 06-81136399
Te koop:
Fonduestel op onderbord
bronskleurig spiritusbrander
igst €15,-. Tel. 0297-283036
Gezocht:
Boeken van Swiebertje om voor
te lezen. Tel. 06-18292542
Te koop:
Locodoos 4-7 jarigen met 3
boekjes €5,-. Tel. 0297-282842

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)
BESCHRIJVING
Regio
: Gelderland/Veluwe
Aantal pers. : 4-6 personen
Type
: Boerderij-bungalow
Ligging
: op 1100 m2 eigen
bosperceel in een
recreatiepark
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers

LIGGING
Te huur op het fraaie, rustig
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en
heiderijke Epe / Nunspeet, met
zijn vele wandel- en ﬁetspaden.

Bungalow Vlaamse Gaai (nr. 32) ook te koop!
Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl

Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.
Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

van Walraven b.v.

BOEREN BEDANKT VOOR 10 JAAR

verwarming - ventilatie - sanitair - water
riolering - gas - dakwerk - duurzame energie

BETER LEVEN KEURMERK
beterlevenkeurmerk.nl

Nijverheidsweg 3 Uithoorn - tel.0297-561312 - www.walravenbv.nl

Bridgeclub De Legmeer
na het eerste gewin

Atlantis 1 ongeslagen de
zaal in

Uithoorn - De tweede avond parencompetitie gaf een heel ander
beeld te zien. In de A- lijn slaagde
zelfs niemand er in zich weer bij de
eerste vijf te plaatsen. Nu viel deze eer Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister ten beurt, die een uitstekende 62,73% scoorden. Op twee eindigden Marcel Dekker & Ger Quelle met 58,10%, opmerkelijk omdat
ze vanuit de B invielen, klasse. Hannie & Hein van der Aat tekenden
voor drie met 57,64%, op de voet gevolgd door An & Jan van Schaick die
op 56,48% uitkwamen. Tonny & Otto Steegstra complementeerden de
top als vijfde van de in totaal twintig met 53,47%. In de B- lijn verrasten Tom de Jonge & Herman Vermunicht met een prima 60,42% als eerste. Gerda van Liemt & Els van Wijk
stalen hier echt de show door zich
na een derde plek van vorige week,
nu plaats twee toe te eigenen met
57,99% en zo als enige in deze lijn
twee topprestaties afleverden. Marijke & Ger van Praag deden het duidelijk beter dan daarvoor en werden
nu derde met 57,64%.

Mijdrecht - Waar de rest van de
poule al klaar was met het buitenseizoen stond op 21 oktober de inhaalwedstrijd tegen crescendo nog
op het programma voor het van
Walraven gesponsorde Atlantis 1.
Na de 6 gewonnen wedstrijden op
het oh zo mooie kunstgras moest
er vandaag aangetreden worden op
het ouderwetse gras. Sommige nog
met de oude noppen maar grotendeels met flitsende nieuwe noppenschoenen waren de rood wit blauwen klaar om ook de laatste wedstrijd winnend af te sluiten.
Het betrof een zware wedstrijd te
gaan worden, felle tegenstander,
zompig gras. Beide ploegen begonnen fel aan de wedstrijd, er werden
genoeg kansen gecreëerd aan beide kanten. Atlantis nam in het eerste
gedeelte het initiatief qua doelpunten van onder andere Jeroen Korver, Natasja Korver en Jelmer Steen.
Naarmate de eerste helft vorderde
begon Atlantis het zwaarder te krijgen, de doelpunten vielen minder
makkelijk en aan de kant van Crescendo werden er meer kansen gecreëerd.

Gaatje
Het gaatje met de nummers vier,

Marianne & Huub Kamp met 53,47%
en vijf, Cora de Vor & Bep de Jong
met 52,08% was vrij groot, maar die
lieten toch maar mooi nog negen
paren achter zich. In de C- lijn kregen Joke Morren & Rob Bakker dan
eindelijk loon na werken door met
63,75% eerste te worden en passant tevens de hoogste score van
de avond te behalen. We zijn diep
onder de indruk! Elly Belderink & To
van der Meer met 55% en Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers met
53,75%, waren hier de paren die het
succes van de eerste zitting prolongeerden, zodat in totaal dus slechts
drie van de vijftien paren zich tegen de prestatiedruk bestand toonden. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij werden vierde met 53,33% en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar sloten
de rij der toppers af met 52,92% als
vijfde. Volgende week biedt de derde zitting weer nieuwe kansen. Wilt
u zich er ook in gaan mengen neem
dan contact op met het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540. Bridgeclub
De Legmeer speelt op de woensdagavonden vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn.

Atlantis 2 gaat door tot
het einde
Mijdrecht - Door tot het einde, tot
de zon gaat schijnen. Het liefst bij
Crescendo in Leiden! Atlantis 2, gesponsord door Rabobank, mocht op
zaterdag 21 oktober naar Crescendo in Leiden. Een wedstrijd waar
sommigen tegenop keken. Daar in
Leiden hebben ze namelijk geen
kunstgras en er was slecht weer
voorspelt. Maar desalniettemin had
het team er zin in!
Binnen de kortste keer pakte Crescendo Atlantis in de kraag, en
scoorde in een flits 3 doelpunten.
Wakker worden! Dat was wat er van
de kant werd geroepen. Helaas had
niet iedereen z’n wekker gezet, voor
Atlantis het door had stond het opeens 7-3. Toen schrok iedereen vanzelf wakker en begon het team te

knokken.
Er kwamen mooie schotjes van
Robin en Joy. Dat smaakte naar
meer!! Gelukkig kreeg Niels het ook
te pakken en scoorde 2 schoten.
Toen was het tijd voor even een korte pauze en stond het opeens 8-7.
Er was nog van alles mogelijk en
beide ploegen voelde dat. Atlantis
zou zich niet laten gek maken zelfs
al was het veld niet top en de tegenstander sterk. Na een mooie gelijkmaker van Koen, werd Robin gewisseld voor Sander van Diemen.
Dit was zijn eerste wedstrijd met het
team en hij had er zin in. De ene na
de andere bal vloog richting de korf,
en toen uiteindelijk viel ie, een doelpuntje van Sander.
Daarna kwam Zoë erin voor Kim,

Gezellig jammen met zijn allen in een van de oefenruimtes van N201

De Bandbrouwerij komt
naar Mijdrecht!
Mijdrecht - Op donderdag 16
november is elke muzikant en
zanger(es) welkom om te komen
jammen in het Oude Parochiehuis
om mee te doen met De Bandbrouwerij. Het in N201 Aalsmeer ontstane bandcoaching concept is een
groot succes en wordt op initiatief
van Stichting Kunst Rond de Venen naar Mijdrecht gehaald. De organisatie hoopt op voldoende animo om dit vaker, minstens een keer
per maand te kunnen organiseren in Mijdrecht dus woon je in de
buurt? Twijfel niet en kom gezellig
langs! De Bandbrouwerij is drie jaar
geleden ontstaan in N201 Aalsmeer
en is inmiddels een begrip bij talloze muzikanten: of je nu allang in een
band speelt of nog niet, een paar
muzieklessen hebt gehad en snakt
naar meer, je graag zingt onder de
douche of een klassiek instrument
speelt maar wel eens iets wil doen
samen met een rock- of popband;
alles kan worden uitgeprobeerd bij
de Bandbrouwerij. Onder begelei-

ding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld, geoefend net zo
lang tot er wie weet wat voor prachtige dingen uit voortkomen. Er kan
toegewerkt worden naar een aantal
live optredens om het resultaat voor
groot publiek ten gehore te brengen
en behalve dat levert het je sowieso weer leuke nieuwe ervaringen en
nieuwe vrienden op!

die alles had gegeven. Er volgde
daarop heel veel vrije ballen, waarvan Chantal er voor Atlantis eentje
scoorde. Maar helaas was de meerderheid voor Crescendo. Het was
bijna tijd en het stond 12-14, nog
1 minuut op de denkbeeldig klok.
Toen kreeg Crescendo nog een

strafworp mee vanwege een onduidelijke overtreding. Ze scoorde die,
maar gelukkig werd er vrijwel gelijk
daarna afgefloten!
Het was een wedstrijd met modder,
vrije ballen, strijd en met veel zon!
En we namen de punten weer mee
terug naar Mijdrecht!

Als je eerst even de kat uit de boom
wilt kijken is dat ook prima, de bar
is open en iedereen is welkom om te
komen kijken! Het begint om 19.30
en duurt tot 23.00. Locatie is Het Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in
Mijdrecht. Een minimum- en maximumleeftijd is er niet persé maar in
de praktijk zijn de meeste muzikanten tussen 15 en 25 jaar oud. Sommigen blijken echter op jonge leeftijd al heel goed mee te kunnen komen, de jongste deelnemer is 10!
Entree is gratis.

Voorsprong
Atlantis ging de rust in met een
voorsprong van 2 punten, 8-10. In
de rust werd al snel besproken dat
we de betere ploeg waren, maar

dat we onze kansen beter moesten gaan uitzoeken en nog meer
druk moesten gaan geven bij onze
tegenstander. Na de laatste modder weer van onze schoenen afgeschraapt te hebben was het tijd voor
de tweede helft. Waar het bij het vak
van Jeroen , Berry, Sharon en Melissa goed liep, liep het in het vak van
Maarten, Jelmer, Janneke en Natasja stroever. Crescendo wist hun
kansen goed te benutten waardoor
ze inliepen tot een stand 16-17. Het
keerpunt in de wedstrijd was aanwezig toen Crescendo de kans om
op gelijke hoogte niet wist te benutten door middel van een gemiste strafworp. Waar vorige werk
het Mijdrechts kwartiertje aanwezig was was het ditmaal het meiden kwartiertje. Door onder andere doelpunten van Sharon Moen en
Janneke van Ginkel werd de stand
uitgebreid. Waar de laatste vijf minuten wel 10 minuten leken te duren trok Atlantis aan het langste
eind waardoor een eindstand van
17-23 werd bereikt. Het door van
Walraven gesponsorde Atlantis 1
staat hierbij dan ook lonely aan de
top met 6 punten voorsprong op de
nummer 2,3 en 4. Het publiek hartelijk bedankt voor de aanmoediging
en wij hopen jullie allemaal weer in
de zaal op de tribune te zien om het
eerste aan te moedigen.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandag 23 oktober is de eerste ronde van de wintercompetitiebridgevereniging
Mijdrecht gespeeld.
De moeilijke spellen mochten er
weer zijn met verschillende oplossingen voor de spelers. Aan het einde van de avond was te zien dat veel
spelers moeite hadden om de juiste
oplossingen te vinden.
Er werd in drie lijnen gespeeld met
de volgende uitslagen:
A-lijn:
1. Daniel Aartse Tuijn &
Theo de Cocq van Delwijn 65,63%
2. Ria van Bergen &
Jose Lepelaar
58,85%
3. Dick Elenbaas &
Ad zijereveld
58,33%

B-lijn:
1. Ans Bruggemans &
Elly Degenaars
60%
2. Ben Ockhuizen &
Jaap Schutte
55,56%
en Johan & Ingrid Voskamp 55,56%
C-lijn:
1. Jan Bunnik &
Ineke van Diemen
74,46%
2. Richard van Heese &
Carla Navest
64,06%
3. Frans Leeuwerik &
John van Diemen
58,85%.
Uit de scores blijkt dat er stevig is
gestreden en er een goed opmaat is
voor een spannende competitie.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.
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Woninginbrekers aangehouden
Uithoorn - Afgelopen weekend zijn
twee mannen van 19 en 20 jaar uit
Amsterdam-West
aangehouden
voor een serie inbraken in woningen, waaronder één op 16 oktober
in de Constantijn Huygensstraat. De
camerabeelden die hier gemaakt
waren van de verdachten, kwamen
overeen met de twee personen die

Jesse Stange schiet KDO
in slotfase naar driepunter

op heterdaad betrapt werden bij
een inbraak in de Zaanstreek. De
politie is verder gaan speuren en
heeft inmiddels nog twee verdachten aangehouden. Bij alle vier wordt
een link gelegd naar een groot aantal inbraken in Uithoorn en Amstelveen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Aanhouding na poging inbraak
Uithoorn - Om 05.50 uur in de
nacht van zondag 22 op maandag
23 oktober kreeg de politie een
melding dat drie jongens probeerden in te breken in een bedrijf aan
de Anne Franklaan. Er werd hard
met een voorwerp op de voordeur gebonkt. Agenten zijn snel ter
plaatse gegaan, samen met collega’s uit Mijdrecht en de hondengeleider. De drie waren al gevlogen, maar de zoektocht, met ook

hulp van de helikopter, heeft tot
een aanhouding geleid. In de Felix Timmermanslaan is de 21-jarige man uit Amsterdam-West in
de boeien geslagen. De twee andere verdachten zijn nog spoorloos, maar het onderzoek is in volle gang. De politie heeft overdag
nog een tweede ronde gemaakt en
heeft het breekijzer veilig weten te
stellen waarmee vermoedelijk geprobeerd is de deur te openen.

Auto weg na inbraak bedrijf
Uithoorn - In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 oktober is ingebroken in een horecagelegenheid aan de Schans. Via de achterzijde hebben de dieven zich toegang verschaft. Alle fruitmachines
zijn open gebroken en de inbrekers
hebben diverse drankjes genuttigd.
Ook werden autosleutels gevonden
en zijn de dieven er vandoor gegaan

in de Mercedes van de eigenaar van
de horecazaak. Lang hebben ze niet
in de auto gereden. Enkele uren later kreeg de politie een telefoontje
van de collega’s uit Mijdrecht dat zij
de gestolen Mercedes met ingeslagen raam aangetroffen hadden. De
auto is inmiddels weer retour bij de
eigenaar. Het onderzoek is nog in
volle gang.

Winkeldieven naar Halt
Uithoorn - Op woensdag 18 oktober zijn twee jeugdige winkeldieven
betrapt in een super in de Prinses
Irenelaan. De jongens van 13 en 14
jaar dachten de winkel ongemerkt

met enkele goederen in hun jassen
te kunnen verlaten. De politie heeft
de twee aangehouden en meegenomen voor verhoor. De rechter heeft
gekozen voor een straf via Halt.

Kluis ontvreemd na inbraak
Uithoorn - In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 oktober
is ingebroken in een kledingbedrijf
aan de Zijdelrij. Via een raam van het
magazijn hebben de dieven zich toe-

gang tot het pand verschaft. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met
de kluis. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.

Legmeervogels doen
goede zaken
Uithoorn - Legmeervogels heeft
zich gerevancheerd van de matige
wedstrijd een week geleden, thuis
tegen Velsen. Toch was de start niet
al te best voor Legmeervogels. Al na
4 minuten kijkt Legmeervogels tegen een 0-1 achterstand aan. Het
is Jasper van Trigt die goed gebruikt
maakt van het mistasten in de verdediging van Legmeervogels. Dennis Bakker over de start van het duel: ‘’ Beginnen te slap, ja en dan krijg
je dit soort situaties.
Daarna pakken wij de draad goed
op en controleren wij zeker de eerste 25 minuten.’’ In deze periode valt
voor Legmeervogels dan ook de verdiende gelijkmaker. Uit een corner
genomen door Tim Correia scoort
Kenneth van der Nolk van Gogh met
zijn gespierde borst de 1-1. Dennis
Bakker:’’Na de 1-1 verslappen wij
wat, zonder kansen weg te geven;
daar wij eigenlijk door moeten drukken.’’ Voor de rust vallen er geen
treffers meer te noteren en gaan
beide partijen met de 1-1- stand op
het scorebord aan de thee.

Furieus
Na de thee begint Legmeervogels
furieus aan het duel. Vanaf minuut
1 wordt er gestreden voor elke bal
en worden de persoonlijke duel nu
wel gewonnen. In de 51ste minuut
valt dan de 2-1. Na een fraaie combinatie tussen Tim Correia, Bilal el
Achkar komt de bal voor de voeten van Yasin Faouzi, welke vervolgens over de linkerkant aan een opmars begint en bij de achterlijn gekomen een voorzet aflevert waar
Nick Verschut met een hele fraaie
kopbal Rahim Gök voor de tweede keer in dit duel weet te passeren
en Legmeervogels op een 2-1 voorsprong komt. Edwin Bakker over de
start van de 2e helft:’’wij zijn heel
goed de rust uitgekomen en weten
de controle over de wedstrijd lang in
handen te houden en dan is de 2-1
en de 3-1 een goed vervolg’’. Kort
na de 2-1 valt ook de 3-1. Een voorzet van Kenneth van der Nolk van
Gogh wordt door Yasin Faouzi in de
55ste langs Rahim Gök in het doel
geschoten en de 3-1 is een feit. Enkele minuten later was het dan bij-

Clubcross competitie bij
UWTC van start
Uithoorn - Zondag 22 oktober is
de eerste clubcross bij UWTC weer
verreden. Niet iedereen rijdt nationaal of wil aan de drukke ACC competitie meedoen. Eerder deze week
hadden enkele vrijwilligers een parcours uitgezet rondom sportpark
Randhoorn. De rest van dit jaar
wordt er iedere zondagochtend om
10.30 uur een clubcross gereden.
Ongeveer 15 deelnemers gingen bij
deze eerste clubcross van het seizoen van start op het toch wel redelijk zware parcours na alle regen van
vannacht. De triatleten Menno Koolhaas en Frans van Heteren waren de
dagwinnaars.

Ian vd Berg 39e. Voor iedereen zaak
om het materiaal weer op orde te
krijgen voor de nacht van Woerden
aankomende dinsdag 24 oktober.
Een geweldig spektakel in de binnenstad van Woerden waar naast
het veldrijden ook de kermis op volle toeren draait. Om 18.00 uur starten de nieuwelingen en junioren,
om 19.40 uur de dames, om 20.40
uur de belofte en elite renners met
tal van bekende namen en als sluitstuk van de avond om 22.10 uur de
amateurs. Het UWTCX team is er op
gebrand om ook hier weer een podiumplaats te scoren. Komt u ze ook
aanmoedigen?

Nationale veldrit
Zaterdag 21 oktober deden er
veel UWTC-ers mee aan de veldrit in Rhenen. Het zandgat bij Kwintelooyen is altijd erg zwaar. Kwintelooyen is een voormalige zandafgraving en ligt tussen Rhenen en
Veenendaal in. Bij de amateurs hadden we de grootste groep aan de
start staan: Bas, Bart, Tommy, Dennis, Menno en Maarten. Bas, Bart en
Tommy waren in de kopgroep mee.
Menno volgde hier vlak achter. Helaas kreeg Bart in de eerste ronde te
maken met een afgebroken derailleur en moest hij ongeveer 1 km lopen voor hij bij de wisselpost was.
In plaats van voor in het veld kon hij
achteraan verder gaan. Bas en Tommy reden de hele race in de voorste gelederen. Bas de Bruin werd 6e
en Tommy Oude Elferink 7e. Menno
van Capel verspeelde in de laatste
fase nog een paar plekjes en werd
18e. Bart de Veer werd na een inhaalrace 35e, Dennis Moolhuijsen
56e en Maarten Postma 64e.

ACC Sloten
En ook bij de tweede ACC wedstrijd lag er rondom de wielerbaan
van Sloten uitdagend parcours. Op
4 november zal hier het districtskampioenschap worden verreden.
Een heuse zandbak en ook 3 balkjes
vlak achter elkaar zijn hier speciaal
voor aangelegd. Voor UWTC waren
er weer enkele podiumplaatsen. Bij
de jeugd reden zowel Siem als Mees
van Smoorenburg naar de derde
plaats. En Mike Derogee zat met
een vierde plaats net buiten de podiumplaatsen. Maar ook Tom, Nees,
Lars en Rens reden lekker mee.
Bij de 40- ging de winst gemakkelijk
naar Tommy Oude Elferink. En bij de
nieuwelingen werd Sven 4e en Danny 7e. Van de overige UWTC deelnemers is er nog geen uitslag bekend.

Dames
Bij de dames reed Elleke Claessen weer een sterke wedstrijd en
zij pakte in deze zware wedstrijd
de 3e plaats. Lorena Wiebes werd
7e en Rebecca Cornelisse 21e. Judith van Maanen had nog last van
een valpartij eerder het seizoen en
ipv meedoen stond zij aan de zijlijn
te supporteren. Bij de junioren werd

Jetze Plat is een Iron man
Het weekend van 14 oktober heeft
UWTC lid en handbiker Jetze Plat
de Ironman gereden in Hawaï. Ga
er maar aan staan: 3.8 km zwemmen, 180 km handbiken en 42.2 km
wheelen. Hij deed dit in een tijd van
8 uur, 41 min en 47 sec. Dit bekende ook nog eens een ruim parkoersrecord in de Handcycle Division en
een overall 26e plaats van de 2365
atleten. Hiermee sluit Jetze een zeer
sterk seizoen af en kan hij gaan genieten van welverdiende rust voordat de voorbereidingen voor 2018
weer van start gaan.

na 4-1 een vrije trap genomen door
Dennis Bakker wordt door Kenneth
van der Nolk van Gogh op het doel
geschoten maar deze keer weet Rahim Gök een 4e treffer te voorkomen. Om onbegrijpelijke reden valt
Legmeervogels met nog een kwartier op de klok te gaan ver terug
en komt Hillegom een aantal keren gevaarlijk door. Michel Dijkstra,
de doelman van Legmeervogels
heeft handen vol werk te doen en

moet dan ook zo nu en dan geholpen worden door Joey Sack, Mitchell verschut en Noud Schartman
om een aansluiting treffer van Hillegom te voorkomen. Dennis Bakker:’’
Als team hebben wij goede zaken
gedaan en hebben wij als team dan
ook verdient gewonnen. Door deze
overwinning en gelet op de andere uitslagen staan wij toch mooi op
een 4e plaats. Slechts 3 punten achter koploper JOS/watergraafsmeer.

De Kwakel - Na de jammerlijke 1-0
nederlaag van vorige week tegen
Pancratius, stond voor KDO 1 afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Foreholte op het programma.
Een onbekende tegenstander uit
het dorp Voorhout, die in zijn eerste
vier wedstrijden drie punten wisten
te pakken. Trainer Raymond de Jong
wijzigde zijn basiselftal op twee posities ten opzichte van vorige week.
Mathijs van Rijn keerde terug van
zijn schorsing, terwijl de voetballende Jim Klijn de voorkeur kreeg boven ‘werker’ Nick Smits.
Bij het gastvrije Foreholte, die beschikt over een goed verzorgde accommodatie, liet KDO zich na anderhalve minuut direct positief gelden.
Met een slimme steekbal wist Joeri Stange namelijk spits Mathijs van
Rijn schuin voor het doel te zetten.
De gretige Van Rijn liep slim door
en schoot vervolgens koelbloedig
de bal in de lange hoek, 0-1. De
rood-witte thuisploeg speelde net
als KDO in een 4-3-3-systeem en
stichtte met name gevaar bij spelhervattingen. In de eerste helft was
Bas Jongbloed, middenvelder van
Foreholte, tot twee keer dichtbij de
gelijkmaker. De paal en een kopbal net naast brachten redding voor
de Kwakelaars. Aan de andere kant
gokte KDO op zijn creatieve aanvallers en met iets meer geluk had het
ook zo maar 0-2 kunnen staan. Met
een 0-1 stand werd uiteindelijk de
rust bereikt.
Niet onverdiend
In de tweede helft begon de nummer zes in 2e klasse C van afgelopen seizoen fel en werd KDO steeds
meer onder druk gezet. Na enkele
hachelijke situaties voor het Kwakelse doel was de gelijkmaker in
de 70e minuut niet onverdiend te
noemen. Toni Arroyo, de spits van
de thuisploeg, kopte na een voorzet vanaf de rechterkant van dichtbij de 1-1 in de linkerhoek. Opvallend was dat KDO na deze tegen-

slag duidelijk beter ging voetballen.
Na een vlottende combinatie tussen Thijs Plasmeijer, Joeri Stange
kwam de bal op acht meter van het
doel in de voeten van Jesse Stange. Jesse schoot echter in kansrijke positie over. Jesse Stange liet
zich hierdoor niet van de wijs brengen en nam KDO hoogstpersoonlijk op sleeptouw in de slotfase. In
de 77e minuut was hij namelijk aan
de linkerkant twee tegenstanders
te slim af en schoot hard op doel.
Via de voet van een verdediger van
Foreholte ging de bal in het net, 1-2
voor KDO. Een minuut later etaleerde Jesse Stange opnieuw zijn klasse door de bal vanaf de rand van
het zestienmetergebied op schitterende wijze in de rechterbovenhoek te schieten, 1-3. Voor Jesse
betekende dit zijn eerste doelpunt
voor KDO in competitieverband, er
zullen er hopelijk nog vele volgen.
Foreholte drong in de laatste minuten nog wel aan, maar de Kwakelaars gaven nauwelijks iets weg in
Voorhout. Vlak voor tijd had Mathijs
van Rijn zelfs de 1-4 op zijn schoen,
maar zijn schot ging net naast. Na
ruim negentig minuten spelen floot
de 20-jarige scheidsrechter af en
was de tweede overwinning in de 2e
klasse C een feit.
Hele prestatie
Tegen een gerenommeerde tweedeklasser drie punten pakken is
een prima prestatie van het team
van Raymond de Jong. De creatieve Kwakelse voorhoede maakte uiteindelijk het verschil in Voorhout, dit
belooft nog veel goeds voor dit seizoen. Aanstaande dinsdag speelt
KDO om 20:30 uur thuis tegen Pancratius in de 2e ronde van de beker. Aankomende zondag spelen
de Kwakelaars opnieuw thuis, dan
voor de competitie tegen s.v. ROAC
uit Rijpwetering. Leuk detail hierbij
is dat dit elftal wordt getraind door
quizmaster Hein Leliveld (heeft u
zich al ingeschreven?), wij hopen op
uw komst deze week!

Degelijke start in Wintercompetitie petanque
Uithoorn - Door het samenvoegen
van drie afdelingen tot het District
West van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond moest er een nieuwe
wintercompetitie opgezet worden,
daar de onderlinge krachtsverhoudingen onbekend waren. De wintercompetitie doubletten 2017-2018 is
een kwalificatietoernooi geworden.
De 96 doubletten zijn verdeeld over
zes poules en spelen in hun poule
een halve competitie verdeeld over
drie zondagen. Boule Union Thamen
neemt met twee doubletten deel, die
elk in een andere poule uitkomen.
Op nasis van de eindstand van de
competitie worden de klassen vrro
de competitie 2018-2019 ingedeeld.
Om in de eerste klasse uit te kunnen
komen, is een plaats bij de eerste
drie n de huidige poule een noodzaak. De nummer 1 en 2 van elke
poule en de vier beste nummers drie
plaatsen zich voor de eerste klasse.
Er zijn twee tweede klassen en op
basis van het huidige aantal deel-

nemers drie derde klassen. Zowel
de equipe Ina Hoekstra/Henk van
Rekum als de equipe Michiel Buchner/Jelle Pekelharing wonnen op de
eerste speeldag drie van de vijf partijen. Daarmee is een goede basis
gelegd voor het vervolgDe tweede
speeldag vindt voor beide equipes
plaats op zondag 3 december in de
accommodatie van Les Pointeurs in
Alphen aan den Rijn..
De volgende activiteit bij Boule Union Thamen aan de Vuurlijn is het
Surprisetoernooi 26 november, aanvang 11.00 uur. Daarnaast wordt er
elke dinsdag- en 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 meer informatie kunt u terecht op de website www.buthamen.nl, email: redactie@buthamen.nl of telefonisch
bij Henk van Rekum 06-12390091.
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