A
JA

R PAKT
!

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698

EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN

KORT NIEUWS:

DE

JE AL 127
IE

127

28 OKTOBER 2015

2

Nu bij de plashoeve :

De hele maand November van zo. t\m wo.

Bingo bij O.K.K.

BLACK ANGUS
BIEFSTUK
met friet en sla!

Mijdrecht - Dinsdagavond 3
november is er weer bingo bij
toneelvereniging O.K.K. Er zijn
weer mooie prijzen te winnen
met deze keer als hoofdprijs een
tablet. U komt toch ook gezellig
een avondje bingo spelen? De
bingo zal gehouden worden in
het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht en
start om 19.45 uur. Loten zijn te
koop voor 0,50 eurocent per lot.

reserveren:
0294-291381

€

10,-

voor kinderen t/m 10 jaar gratis kinderplates

Feestelijke uitreiking

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Erkenningen voor trouwe
dienst bij het Rode Kruis

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Za. 31 oktober

20% korting
op alles*

zie advertentie elders in deze krant

Multimate Uithoorn

Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

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

www.vderwilt.nl

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR
WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN
SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN
AAN HAAR STELLEN.

ZIJ IS TE BEREIKEN OP:
0297-282129 of 06-18017926

Herfstactie

20%
10%

op de gehele
voorraad

op elektrische
apparaten

Uitgezonderd zijn: aanbiedingen,
kerstartikelen, bestellingen.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Ringdijk 2e Bedijking
levensgevaarlijke weg
De Ronde Venen - De bewoners
aan de Ringdijk 2e Bedijking tussen
Amstelhoek en de kruising met de
A.C. Verhoefweg, maar vooral degenen die wonen tussen de twee wegversmallingen (chicanes) in het gebied van Amstelhoek, zijn de onveilige verkeerssituatie meer dan zat.
“De wegversmallingen zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Er wordt op die weg veel
te hard gereden door automobilisten en motorrijders. Soms gaat
het nog net goed, maar het loopt
ook wel eens minder goed af, met
zwaar letsel en zelfs de dood tot gevolg. Een drietal weken geleden was
het de motorrijder die het slachtof-

fer werd”, vertelt Ben Droogh die na
dat ongeluk de bel aanbond bij deze krant. Hij woont al jaren met zijn
vrouw aan het stuk weg tussen beide wegversmallingen. Bij hem reed
een auto een keer het toegangshek
met de stenen kolom aan de voorkant van zijn tuin compleet van de
sokkel en soms komen voertuigen
ook in de sloot voor de woningen
terecht. Ben: “In de eerste plaats
rijden ze hier veel te hard op deze
weg. Die staat gemeld als een 60km weg, maar snelheden van honderd en meer zijn geen uitzondering. Dat was vroeger voordat de
wegversmallingen er waren ook al
zo. En nog steeds is er niks veran-

derd, alleen zijn de verkeersmaatregelen die later genomen zijn, die
wegversmallingen dus, de oorzaak
van de vele verkeersongevallen en
bijna-ongelukken. Ik kan rustig stellen dat er nu meer verkeersongevallen plaatsvinden in dit stuk weg dan
vroeger. Het middel is dus erger dan
de kwaal.”
“Dan gaat het gas erop”
“Punt is dat veel bestuurders vaak
niet kunnen inschatten hoe ver het
tegemoetkomende voertuig van de
versmalling af is en met welke snelheid die rijdt,” vervolgt Ben.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

les samengevoegd binnen het regionale Rode Kruis. Uiteraard wordt er
wel zoveel mogelijk samengewerkt.
In een gezamenlijke vergadering
van de twee taakvelden op woensdag 21 oktober jl. zijn zes erkenningen voor trouwe dienst uitgereikt.
Dit werd gedaan door Cor Westerdijk, bestuurslid van de Afdeling
Stichts Weidegebied, waar het Rode
Kruis De Ronde Venen onder valt.
120 jaar ervaring bij elkaar! Waarvan 70 jaar uit één gezin!
Ger de Vries, die vorig jaar vanwege
haar vele vrijwilligerswerk een lintje mocht ontvangen, is als spin in
het plaatselijke Rode Kruis web beloond voor haar 50 jaar trouwe en
actieve dienst.
Diana ten Wolde en Henny van Egmond voor 20 jaar en Alie Bloos,
Jaap de Vries en Henk de Vries voor
10 jaar trouwe dienst.

Vervolg elders in deze krant.

De Mannen van Mijdrecht Dag
zeker voor herhaling vatbaar
Mijdrecht - Het was weer reuze gezellig, tijdens de maandelijkse koopzondag in koopcentrum
Mijdrecht. Deze zondag was het
thema: De Mannen van Mijdrecht.
Van 12.00 tot 17.00 uur, hoefde de
mannen, die zondags vaak met hun
vrouw of vriendin mee gaan winkelen, zich niet te vervelen. Zij konden
genieten van de nieuwste auto’s en
motoren die in het dorp stonden opgesteld en waarover zij alle inlichtingen konden verkrijgen. Onder het
genot van een hapje en een drankje was het gezelligheid troef. Bij Het
Rechthuis kon men deelnemen aan
de Bier Tap Challenge. Het Phone
house Rally team was aanwezig en
de Formule 1 simulator, Kortom het
was een echte mannen dag, hoewel
het ons opviel dat er ook heel wat
vrouwen aan het bier tappen waren
en ook bij de diverse auto’s en motoren waren veel dames te vinden.
Het was een zeer geslaagde dag die
zeker voor herhaling vatbaar is.

Zondag 1 november

Eerste officiële bijeenkomst
van de zelfoogsttuin
Mijdrecht – Zoals al eerder vermeld wordt er aan de Oosterlandweg 43 in Mijdrecht hard gewerkt
aan het opzetten van een zelfoogsttuin, die reeds de naam ‘de Heksenketel’ heeft gekregen.

Voor een foto overzicht,
zie elders in deze krant.

Voorrang woonruimte voor mensen met verblijfsvergunning

GroenWest stopt per direct met
ADVERTEREN? verkoop sociale huurwoningen
IN DE

De Ronde Venen - Het Rode Kruis
in De Ronde Venen bestaat uit twee
taakvelden. Het ene houdt zich bezig met Sociale Hulp in de ruimste
zin: huisbezoek, handwerkgroepen,
telefooncirkel, dagjes uit, etc. Het
andere taakveld biedt EHBO, hulp
bij rampen en standby zijn bij evenementen. Verder is er ook nog een
derde activiteit Bijzondere Vakanties. Dit betreft het vakantieschip J.
Henri Dunant en de speciale, aangepaste hotels.
In de afgelopen tijd zijn vrijwilligers
ook betrokken geweest bij de hulp
aan vluchtelingen, die in Kockengen
werden opgevangen, en weer andere bij de Welkom Winkel in Utrecht.
Zo’n 60 vrijwilligers zorgen voor circa 150 deelnemers op allerlei gebied. Dit is dan nog zonder Abcoude en Baambrugge, want na de gemeentelijke herindeling is niet al-

De Ronde Venen - De gedwongen
huisvesting van asielzoekers en buitenlanders die al in het bezit zijn van
een verblijfsvergunning vergroot de
druk op de sociale huurmarkt, ook
in De Ronde Venen. Om die reden
heeft GroenWest de verkoop van
sociale huurwoningen met onmiddellijke ingang opgeschort. GroenWest is de enige woningbouwcorporatie die in De Ronde Venen actief is. Besluitvorming over dit actuele thema in de gemeenteraad heeft
nog niet plaatsgevonden.
Plekken vrij voor vluchtelingen

De voorrang voor woningzoekenden die willen meewerken aan het
verbeteren van het woonklimaat van
een aantal flats in de stad Utrecht
is onlangs afgeschaft. De dringende behoefte aan opvangplaatsen
voor zogeheten vergunninghouders - mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen - is
urgent door de grote toestroom van
vluchtelingen. Momenteel verblijven
er ongeveer 37.000 mensen in asielzoekerscentra. Van deze groep hebben 14.000 personen een voorlopige verblijfsvergunning. Eerder deze maand spraken de rijksoverheid

en gemeenten af dat 10.000 van hen
binnen een half jaar moeten uitstromen naar passende huisvesting
binnen de gemeenten. Naast gewone huurwoningen komen daarvoor
nu ook andere woonvoorzieningen
in aanmerking. Te denken valt aan
leegstaande verzorgingstehuizen en
andere gebouwen die snel - zonder
verbouwing - in gebruik kunnen
worden genomen. Daardoor komen
plekken vrij voor vluchtelingen die
door onveilige situaties elders in de
wereld nu naar Nederland komen.
Vervolg elders in deze krant.

Ruim een maand geleden was er
voor het eerst een open dag en ruim
500 belangstellenden kwamen hier
op af. De initiatiefnemers willen een
Stichting oprichten en belangstellenden kunnen dan een oogstaandeel kopen. Voor een vast bedrag
(over de prijs wordt met de belang-

stellenden overlegd) per jaar kunnen de leden dan veertig keer per
jaar zelf hun groente, etc. oogsten.
Zoals al gemeld is de prijs voor een
aandeel nog niet bekend, maar gedacht wordt aan 200 tot 300 euro
per jaar, afhankelijk van de grootte
van het aandeel (gezien de grootte van het gezin/groep). Komende
zondag is de eerste bijeenkomst.
Bent u geïnteresseerd om hieraan
deel te nemen ga dan zondagmiddag 1 november naar de Oosterlandweg 43 in Mijdrecht. De bijeenkomst start om 14.00 uur.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

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

COLOFON
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Nieuws van
SeniorWeb DRV
De Ronde Venen - Windows versie 10 is bij Seniorweb De Ronde
Venen in een stroomversnelling geraakt, met als gevolg extra cursussen. De eerstvolgende Windows 10
cursus in Mijdrecht begint op dinsdagmorgen 24 november 2015, de
tweede begint op donderdagmorgen 14 januari 2016. De cursus omvat acht lessen van twee uur, steeds
op dezelfde werkdag, in de openbare bibliotheek. Afhankelijk van de
kennis en de ervaring van de cursisten kunnen die acht lessen, na
onderling overleg, worden teruggebracht naar zes. Verder staan
nog open een twee uur durende tablet workshop voor beginners op
donderdagmorgen 3 december en
een voor gevorderden op dinsdagmorgen 15 december. In Uithoorn
start de volgende Windows 10 cursus op maandagmiddag 11 januari 2016. Voor onze fotoliefhebbers
daar is er ook nog een cursus Picasa op 10 november en een cursus bestandsbeheer op 26 november. Dit alles in het Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan. In Wilnis
tenslotte, in De Paraplu, start op 19
november nog een vier lessen durende cursus bestandsbeheer. Voor
info 0297-282938 of 06 5345 4196
of een email naar seniorwebdrv@
gmail.com. Andere info vindt u op
www.seniorwebderondevenen.nl

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Vinkeveen krijgt weer
fraaie agenda
Vinkeveen -Vinkeveen is een bijzonder dorp. Dat Vinkeveen een bijzonder en fraai dorp is, heeft korfbalvereniging De Vinken vorig jaar
al laten zien bij de verkoop van
maar liefst duizend (Vinkeveense)
agenda’s. Ook dit jaar heeft De Vinken – in samenwerking met grafisch ontwerpbureau Pijl 14 – een
fraaie agenda samengesteld. De
leden van De Vinken gaan die a.s.
zaterdag 31 oktober huis-aan-huis
verkopen in een groot deel van Vinkeveen en Waverveen.
Meer dan een agenda
Eigenlijk is deze Vinkeveense agenda veel meer dan gewoon een agenda. Het is een boekje met beelden
van Vinkeveen door het hele jaar
heen. ‘s Zomers, ‘s winters, ‘s morgens vroeg, overdag, ‘s avonds laat,
op de plas, in de polder en in het
dorp. Elke keer weer laat het zien
hoe mooi Vinkeveen en ook Waverveen is. Daarnaast is het een boekje
met beelden van vroeger. Voor veel
mensen herkenbaar, voor andere
juist een aansporing om na te den-

ken waar dat toch precies geweest
zou moeten zijn. Vergezeld door
verhalen uit de ‘oude doos’, veelal
met feitjes en weetjes die bij lang
niet iedereen bekend zijn. Luchtig op papier gezet door de Vinkeveense verhalenverteller Fons Compier. Het kalendarium ontbreekt natuurlijk ook niet, net zoals een evenementenoverzicht, dat laat zien dat
er in 2016 weer heel wat te doen is
in Vinkeveen.
Een collector’s item en een cadeautip
Kortom, een boekje om te hebben,
te gebruiken en te bewaren. Een
echt collector’s item. Voor huidige
inwoners van Vinkeveen, maar ook
voor oud-Vinkeveners en Waverveners (cadeautip kerst: voor familie
die niet meer in Vinkeveen woont).
Dit unieke product is te koop voor
maar 7,95. U kunt de agenda ook
bestellen (en bekijken) via www.
de-vinken.nl. Doe dit wel snel, want
hoewel de oplage is verhoogd naar
maar liefst 1500 stuks geldt ook dit
jaar op=op.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

De school in Nepal na
de aardbevingen

Vakantie Bijbel Week Wilnis
Wilnis – Aanstaande zaterdagmiddag 31 oktober organiseert de Vakantie Bijbel Week van Wilnis een
gezellige kindermiddag. Alle kinderen uit groep 2 t/m 8 zijn welkom

van 14 tot 16 uur in de Roeping (het
gebouw achter de Herv. Kerk). De
kinderen die afgelopen zomer in de
tent zijn geweest, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Ben jij niet in de tent geweest? Kom
dan fijn naar deze VBW-middag. Je
kunt dan alsnog het themalied en
andere liedjes leren, die in de zomer zijn aangeleerd. Thijs en Mirte
zijn deze middag ook weer bij ons in
de poppenkast. Daarnaast wordt er
een mooi verhaal uit de Bijbel verteld en maken we een leuke knutsel, die van pas komt nu het wintertijd is geworden. Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk van harte
welkom!
Voor meer info kunt u een mail sturen naar: vbwwilnis@hotmail.com

De ellende is in Nepal niet voorbij. Aardbevingen blijven komen,
ook van 4.5 op de schaal van Rigter. Naschokken komen ook nog
steeds. En aardverschuivingen.
De bevolking heeft niet de gelegenheid om bij te komen. Buiten
de Kathmandu vallei is er nauwelijks noodhulp geweest, ligt alles
nog in puin en zijn vele wegen en
paden geblokkeerd door neergekomen rotsblokken en ander
puin als gevolg van de aardverschuivingen. De regering van Nepal probeert desondanks de toeristen weer naar Nepal te lokken.

“Onze” school in Dhapakhel Nepal heeft de aardbevingen in Nepal goed doorstaan. De school is
aardbeving bestendig gebouwd
en dat heeft goed gewerkt! Wel
wat schade en scheuren hier en
daar maar alles is toch behoorlijk overeind gebleven. De eerste
maanden na de bevingen heeft
de school gediend als opvang
voor de mensen/gezinnen die als
gevolg van de aardbevingen dakloos waren geworden. Die fase is
voorbij. De mensen die hun huis
zijn kwijtgeraakt zijn elders ondergebracht en de kinderen gaan
weer naar school! Het leven gaat
door! En zo moet het ook.
Vooral voor de kinderen is het belangrijk de draad weer op te pakken. Hulp is nog steeds heel hard
nodig. Vergeet Nepal niet!
Nel Bouwhuijzen

Toneelvereniging WIK
gaat door!
Mijdrecht - Na een tijd van onzekerheid over het voortbestaan van
‘t Oude Parochiehuis -de thuisbasis
van Toneelvereniging Willen Is Kunnen- is de spreekwoordelijke kogel
door de kerk. ‘t Oude Parochiehuis
is overgegaan naar een nieuwe eigenaar en blijft bestaan. Hiermee is
ook de toekomst van de WIK veiliggesteld en kunnen de jaarlijkse toneelavonden gewoon doorgang vinden op de oude stek.

De spelers van de WIK zijn met frisse energie bezig om de novemberuitvoering voor te bereiden en repeteren wekelijks aan het nieuwe
stuk. Gekozen is voor “De geflipte flierefluiter” van Hub Fober. Het
belooft weer een vrolijke voorstelling te worden en u wordt aangeraden de berichtgeving in deze krant
in de gaten te houden voor verdere
informatie omtrent de toneelavond
in november.

Bierbrouw demonstratie
Mijdrecht - Op zaterdag 31 oktober tussen 10.00 uur t/m 15.00 uur
geven de amateur bierbrouwers van
het Gilde van Amateur wijnmakers
en bierbrouwers “Wijn aan de Rijn”
een demonstratie bierbrouwen bij
“De Kweektuin” Tuinderslaan 10 in
Mijdrecht. www.dekweektuin.nl. Wil

je zien hoe hobbymatig bier wordt
gebrouwen en wat daar voor nodig
is en of heb je vragen over zelf bierbrouwen dan ben je van harte welkom. Voor meer informatie over het
Gilde “Wijn aan de Rijn” kijk op www.
wijngilde.com of neem contact op
met Arent Hulscher tel: 06-22919934.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Windlicht vilten bij de
Paraplu
Wilnis - “Een eeuwenoude techniek
in een nieuw jasje gestoken. Je hebt
verschillende manieren om te vilten:
Prikvilten (droogvilten) en Natvilten.
In deze workshop gaat u vilten met
wol, zijde, water en zeep (natvilten).
We vilten een laag wol om het windlicht heen. Dit geeft een zeer decoratief resultaat. En bijzonder mooi
wanneer u ‘s avonds een waxinelichtje in het windlicht brandt”, vertelt Mariska Steensma, docente van
deze workshopdie zij bij de “Paraplu” verzorgt op donderdag 12 november 2015 van 19.30-21.30 uur.
Tijdens de workshop kunt u kiezen uit diverse kleuren wol, welke

op een basis van witte wol vilten.
Ook worden plukjes zijde gebruikt
voor subtiele effecten. Meenemen:
een ruime baddoek en een tasje om
windlicht te vervoeren. Materiaalkosten 12,50 aan de docent te voldoen. Cursuskosten 8,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl

Diamanten spinnenweb
Uithoorn - Ook op een grijze mistige ochtend in oktober heb je
een kans om iets moois te zien. Dit kunstwerk kwamen we tegen op
een houten bruggetje op de Fokkemast (Meerwijk). Een andere spin
werkte hard aan het versieren van ons tuintje.
Valeria Krassovskaia
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Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
Het Alzheimer Café De Ronde Venen
organiseert op dinsdag 10 november een:

SPECIALE THEMA-AVOND
“Dementie - nu en in de toekomst.”

Vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Zijdelwaard

Pasar Malam en Orchideeën show met
oosterse kramen, hapjes, zang en dans
Regio - Bewoners van Uithoorn en
alle belangstellenden uit de omgeving kunnen op vrijdag 30 oktober
van 12 tot 21 uur en zaterdag 31 oktober van 10–17 uur in winkelcentrum Zijdelwaard een exclusieve Pasar Malam en Orchideeën show bezoeken.
Bijna 20 standhouders etaleren en
presenteren in het winkelcentrum
een gevarieerd aanbod aan Oosterse en Aziatische artikelen uit Pakistan, Thailand, India en Indonesië.
Er zijn stands met oosterse en Aziatische hapjes en drankjes te bezoeken. Zangers, zangeressen en een
dangroep zorgen voor gezellige Indonesische muziek en dans. Bloemsierkunst Zijdelfleur laat in samenwerking met de bekende arrangeur Bart van der Elsken de mooiste en zeldzaamste orchideeën zien.
Voor iedere bezoeker is er dus veel
te bewonderen en beleven op deze
tweedaagse oosterse markt. Standhouders, organisatie en de winkeliers van Zijdelwaard verwelkomen

u graag dus kom een kijkje nemen.
De toegang is gratis.
Pasar Malam
De Pasar Malam is een plaats waar
Oost en west elkaar ontmoeten en
bevordert wederzijds respect tussen
de autochtone en allochtone bevolking in onze multiculturele samenleving. De bezoekers van de Pasar
Malam zullen zich onmiddellijk in
andere werelddelen wanen door de
Oosterse geuren, kleuren en klanken. Kuieren langs de marktkraampjes met allerlei Oriëntaalse producten uit Indonesia, Thailand, Afrika,
China en Zuid Amerika.. Naast de
kraampjes op deze Oosterse markt
is er cultuur en entertainment.
Zang en dans
Op de Pasar Malam in winkelcentrum Zijdelwaard treden diverse artiesten op. Zo treden op vrijdag 30
oktober de zanger Jacky Rain en
zanger Roy Clignet op-. De dansgroep Sekar Ayu laat Indonesische

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - Nu de blaadjes beginnen
te vallen gaan we met de najaarsvoorstelling van de toneelvereniging “De Opregte Amateur” terug
naar de zomer en wel naar het onvolprezen Noordzeestrand: dames
in tweedelig badpak en snacks voor
onze oosterburen. Of te wel “Bikini’s
en Bratwurst”, zoals het door Frouwke Doornbos geschreven stuk heet.
Het wordt gespeeld op 6 en 7 november in de Springbok in De Hoef.

De decorcommissie heeft weer een
aparte uitdaging voor de boeg; verreweg de meeste stukken spelen
zich ergens binnen af, een huiskamer, een feestzaal een hotel en dergelijke. Maar soms, zoals nu, is de
buitenlucht het decor en dat stelt
toch weer hele speciale eisen. Nu
hebben we al eens in een tuin gespeeld en op een camping, maar
een strand is toch weer wat anders.
Er is een strandpaviljoen, er staat

en Balinese dansen zien. Zaterdag
31 oktober treedt het muzikale duo
N Twice op Ook is de dansgroep Sekar Ayu weer van de partij. Alle artiesten hebben hebben Indonesische roots en laten het echte oosterse geluid horen en dans zien!
Zeldzame orchideeën show
De orchidee is een van oorsprong
oosterse bloem en past dus prima
tussen de oosterse kramen en sfeer
van de Pasar Malam! Bloemsierkunst
Zijdelfleur organiseert de show ook
dit jaar in samenwerking met arrangeur Bart van der Elsken. Er zullen unieke en zeldzame exemplaren
te zien zijn, o.a. de grote Vanda orchideeën met hun afwijkende kleuren en grootte. Daarnaast zijn er veel
mini-orchideeën te zien, de phalaenopsis en de Oncidium, ook wel genoemd de tijgerorchidee naar de tijgerprint op de bloem. Er worden vele verschillende soorten orchideeën
gepresenteerd, zowel als snijbloemen als in potten en alles is te koop.

een haringkar, er is een strandwacht, zelfs een vuurtoren en natuurlijk… zand. Een echtpaar uit het
noorden des lands komt hier zonnen, maar ook een Duits koppel met
hun dochter komt hier een kuil graven. Maar als de zon achter de kim
verdwenen is, gebeuren er ook minder verkwikkende zaken, die dan de
volgende dag hun weerslag hebben
op het vakantiegevoel van de badgasten.
Wilt u mee naar de Springbok aan
zee? Dan raden wij u aan te reserveren. Dat kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman
(0297–593291).

Programma
Lady-speaker: Monique van Neutegem,
van Coaching Forward uit Vinkeveen.
Spreekster: Sandra Suijkerbuijk, adviseur bij
kenniscentrum voor langdurige zorg: Vilans.
Presentatie: “Meer creativiteit, meer onderzoek en
meer lef!”
Spreker: Freek Gillissen, verpleegkundig consulent
van het Alzheimer Centrum VUmc.
Presentatie: “Hij blijft gewoon thuis, punt uit!”
Muziek: De muziek op deze avond wordt verzorgd
door Mirjam en Anita Vos.
Discussie en vragen: Aan het eind van deze avond
is er gelegenheid voor het stellen van vragen, tevens
wordt met de sprekers gediscussieerd aan de hand
van stellingen.
Waar?
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen
Wanneer? Dinsdag 10 november
Tijd?
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
U kunt zich voor deze avond aanmelden via:
a.v.breukelen@xs4all.nl of aan de zaal.
ACTIVITEITENOVERZICHT NOVEMBER 2015
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
AGENDA
Alzheimer Café Vinkeveen
Op woensdag 10 november in De Boei, Vinkeveen van
19.30-21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Zie
boven voor meer info.
Brunch in de Kweektuin
In november is er geen brunch. De eerstvolgende is op
zondag 6 december vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin,
Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag
van de even maanden is er voor 65+ers uit De Ronde
Venen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in
Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor vervoer te
zorgen. De brunch duurt van 12:00 tot 14:00 uur. Kosten € 5,00. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u dit
tevens melden. Voor € 3,00 kunt u dan door de PlusBus
worden opgehaald en weer thuisgebracht. Aanmelden
vanaf 14 november.
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 9 en 23 november.
Het begint om 17.00 en duurt tot ± 20.00 uur. We gaan
om 18.00 uur aan tafel. Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33,
3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962 /
hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Op maandag 30 november vieren we Sinterklaas met
een gezellig spel en kleine cadeautjes. Waar? Buurtkamer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
Eerste buurtkamer in Bloemenatelier Mijdrecht

GroenWest stopt per direct met
verkoop sociale huurwoningen
Vergunninghouders voorrang
Vergunninghouders hebben recht
op woonruimte en gemeenten zijn
verplicht daarvoor te zorgen. Elk
half jaar bepaalt de rijksoverheid
per gemeente het minimumaantal.
Gemeenten zijn verplicht om mensen met een verblijfsvergunning te
huisvesten. De Ronde Venen moet
dit jaar voor 76 vergunninghouders
met voorrang huisvesting vinden in
sociale huurwoningen. Wijken met
overwegend koopwoningen worden
dus in feite ontzien. De verwachting
is dat de opgelegde taakstelling volgend jaar zal stijgen tot 100 en nog
verder zal toenemen.
Burgemeester Divendal heeft aangegeven dat de gemeente inmiddels
zoekt naar andere accommodaties
die snel geschikt gemaakt kunnen
worden voor (semi)permanente woningbouw. Welke locaties dat zijn, is
niet bekend, Daarbij is onduidelijk
of de provincie wel soepeler zal willen omgaan met wijzigingen in be-

staande bestemmingsplannen. Het
kabinet zou voor versobering van
de huisvesting van vergunninghouders zijn. Onderzocht wordt of vergunninghouders gehuisvest kunnen
worden in leegstaande kantoorgebouwen of wooncontainers in en
buiten bestaande woonwijken.
Crisisopvang
Door de toestroom van vluchtelingen is bovendien crisisnoodopvang
noodzakelijk. Deze crisisnoodopvang wordt verzorgd door gemeenten, onder regie van de veiligheidsregio’s. De Ronde Venen maakt deel
uit van het bestuurlijk overleg in de
regio Utrecht.
Crisisnoodopvanglocaties zijn bijvoorbeeld sporthallen, andere gebouwen en onbebouwde locaties
die door gemeenten kunnen worden gebruikt bij rampen of crises.
De crisisnoodopvang duurde aanvankelijk 72 uur, maar er wordt inmiddels al gestreefd naar opvanglocaties die enkele weken tot maanden beschikbaar zijn. Het aantal

mensen dat begin oktober in de crisisopvang verbleef, varieerde tussen
de 3.000 en 4.000 mensen.
Ambities gemeenteraad
Eerder deze maand vroeg de regering aan alle provincies om een opgave te verstrekken van mogelijke locaties voor grootschalige opvang voor langere tijd. Of de gemeente De Ronde Venen zich daarvoor heeft aangemeld is niet officieel bekend, maar eerder gaf burgemeester Divendal al aan dat de gemeente niet over zulke voorzieningen beschikt. Op dit moment richt
het college zich op het bieden van
ambtelijke ondersteuning aan omliggende gemeenten waar crisisopvang plaatsvond. Daarnaast zet het
college zich vooral in om te voldoen
aan de opgelegde taakstelling voor
statushouders. Of de gemeenteraad
die ambities voldoende vindt, is tot
nu toe onbekend. Ook is nog niets
bekend gemaakt over de financiële
gevolgen van de opvang voor de gemeentelijke begroting.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Stichting Groen&Doen in Abcoude zoekt een enthousiast bestuurslid, vacaturenr: 4915.
- Buurtkamer (Tympaan- De Baat) Mijdrecht zoekt een
sportieve vrijwilliger in de beweegkamer als rolmodel om meer ouderen aan het bewegen te krijgen, Vacaturenr: 14977.
- Careyn Maria-Oord Vinkeveen zoekt begeleiding
voor ouderen bij de kerkdienst, vacaturenr: 14996.
- Muziekvereniging VIOS in Mijdrecht zoekt een motiverende bestuurslid, vacaturenr: 15011.
- Dagbesteding Zideris in Mijdrecht zoekt een vrijwilliger die het geduld heeft om samen met onze cliënten o.a. hout te bewerken, vacaturenr: 15002.
- Tympaan-De Baat zoekt een vrijwilliger voor Mevrouw van Engeland uit Mijdrecht (83) is recentelijk ten
val gekomen met haar fiets en is herstellende van een
gebroken heup. Zij wil graag wandelen en later ook
weer fietsen om het herstel te bevorderen, maar durft
niet alleen naar buiten, Vacaturenr: 15061.
- De Groene Venen, zoekt een motiverend bestuurslid voor de natuurvereniging De Groene Venen Vinkeveen, vacaturenr: 15085.
- Rode Kruis Stichts Weidegebied Wilnis zoekt een vrijwilliger voor sociaal huisbezoek, vacaturenr: 15156.
- Careyn Maria-Oord Vinkeveen zoekt vrijwilliger(s) die
mee willen helpen voor het koffie uurtje GW2, vacaturenummer: 15157. en tevens zoeken zij ook Vrijwilligers voor transport naar de kapsalon, vacaturenr:
15155.
Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.
BuuRTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
0297-230280
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824

Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels:
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€5,-)
Mijdrecht, Tuinderslaan 4 tel. 0297-230280
(Karin van Dierendonck Bloemen). Elke 2e en 4e woensdag open inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie bij
Pim Jongsma, p.jongsma@stdb.nl of bel.
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: 1x per maand, laatste donderdag van de
maand €5,- euro en 4x per jaar eten in de Boei €8,50
(incl. drankje) 12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

Voorrang woonruimte voor mensen met verblijfsvergunning

Vervolg van de voorpagina.

Open tafels
Donderdag 26 november. Maandelijkse Eetgroep bijeenkomst op de laatste donderdag van de maand
voor 55 plussers. Een warme maaltijd met inloop vanaf
12.00 uur en aan tafel om 12:30 uur in ’t Paradijs, adres:
Hofland 33, Mijdrecht. Nieuwe deelnemers kunnen zich
aanmelden bij het Klanten Contact Centrum.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 12
en 26 november is het Repair Café van 14:00 tot 16:00
uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466
(tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie
staat voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is
een open inloop.
Repair Café Vinkeveen
Maandag 16 november. Elke 3e maandagochtend van
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Rollator spreekuur
In november geen rollatorspreekuur De eerstvolgende
is op 9 december in Zuiderhof, Vinkeveen. Bent u niet
in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen en
heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen
met Angélique Davis van Tympaan-De Baat. Tel. 0297230280.

PROGRAMMAOVERZICHT NOVEMBER 2015
datum
Dinsdag 4 nov
Donderdag 5 nov
Vrijdag 6 nov
Dinsdag 10 nov
Woensdag 11 nov
Donderdag 12 nov
Vrijdag 13 nov
Dinsdag 17 nov
Woensdag 18 nov
Donderdag 19 nov
Vrijdag 20 nov
Woensdag 25 nov
Woensdag 25 nov
Donderdag 26 nov
Vrijdag 27 nov

activiteit
Tuincentrum Intratuin
Boodschappen + markt
Theehuis de Noordhoek
Schiedon Schoentechniek
Buurtkamer in Het Bloemenatelier
Boodschappen + markt
Vislunch Thalassa
Bibliotheek
Weekmarkt
Boodschappenochtend
Pannenkoeken restaurant Noord Brabant
Buurtkamer in Het Bloemenatelier
Plusbus Diner s’ Anders
Boodschappen + markt
Country & Christmas Fair Kasteel De Haar

bestemming
Kortenhoef
Mijdrecht
Noorden
Bovenkerk
Mijdrecht
Mijdrecht
Zandvoort
Mijdrecht
Woerden
Mijdrecht
Vreeland
Mijdrecht
Vinkeveen
Mijdrecht
Haarzuilens

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

ophalen v/a
09.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
09.30 uur
09.15 uur
13.00 uur
10.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
09.15 uur
16.30 uur
13.00 uur
10.00 uur

kosten
€ 10,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 15,00
€ 3,00
€ 12,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 33,00
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Ringdijk 2e Bedijking
levensgevaarlijke weg
Vervolg van de voorpagina.

“Beide proberen dan net de ander
voor te zijn met het idee ‘het kan
nog wel’. En dan neemt er eentje
voorrang, terwijl er een bord staat
dat de andere kant voorrang heeft.
Vervolgens gaat het gas erop. Maar
dan gaat het vaak mis. Helemaal als
het zicht verminderd is door slechte weersomstandigheden, een laagstaande zon en als het donker is.
Ervóór en tussen de wegversmallingen worden uitwijkmanoeuvres
gemaakt, dat wil je niet weten. Natuurlijk zijn er ook situaties waarvan je kunt spreken ‘eigen schuld,
dikke bult’ omdat mensen soms de
verkeersregels niet goed toepassen
of over het hoofd zien, maar toch…
Het gebeurt en wij zitten er met onze neus bovenop. Het blijft een weg
waar levensgevaarlijke capriolen
worden uitgehaald. De enige manier is met camera’s langs de weg

de snelheidsmaniakken te pakken
zien te krijgen om ze een forse boete te geven.” Aldus Ben Droogh die
zich samen met zijn vrouw al geruime tijd zorgen maakt over de onveilige verkeerssituatie. “Daar komt bij
dat het hier ook nog eens link is om
vanaf je eigen terrein de weg op te
draaien. Helemaal als je dat achteruit moet doen met je auto.”
Andere maatregelen?
Er staan bij beide wegversmallingen
inderdaad borden met voorrangsaanduidingen erop. Maar net zoals
in veel andere situaties in zo’n geval, waaronder drempels, staan die
in feite te dicht op de verkeersmaatregel. Soms niet meer dan 3 meter. Dan zit je bij slecht zicht als bestuurder al snel met je neus tussen de paaltjes als je de borden in
beeld hebt, ook al hou je je aan de
snelheid. Wat verder er vanaf zou al
wat meer helpen, omdat je dan tijd

hebt om af te remmen. Wat ook al
zou helpen is het aanleggen van
een paar drempels op de weg ter
hoogte van bebouwing. Dat werkt
geheid! Het zou ongetwijfeld ook
‘kassa’ worden als de weg de status van 70 km/u krijgt waarbij flitspalen in de berm kunnen worden
geplaatst. Wellicht ideeën genoeg
om de gemeente te vragen er wat
aan te doen, eventueel in samenspraak met de Provincie. Nu is het
wachten op het volgende (dodelijke?) verkeersongeluk.
Wij vroegen de gemeente om commentaar. Een woordvoerder liet ons
het volgende weten: “Recent heeft
er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Ringdijk 2e Bedijking. Het moge duidelijk zijn hoe ik
daarover denk: elk verkeersongeval
is er één teveel”, aldus verkeerswethouder Aldrik Dijkstra als reactie op
de vragen van deze krant. “We heb-

ben de ongevalgegevens van deze
weg bekeken. In de periode 20102014 zijn vier ongevallen geregistreerd, waarbij er twee letselongevallen zijn geweest. Dit bevestigt
ons beeld van deze weg: er is geen
sprake van een grote mate van verkeersonveiligheid. Ons dilemma is
dat het (op korte termijn) weghalen van de versmallingen er voor
zorgt dat er geen ongevallen plaatsvinden als gevolg van de aanwezigheid van de versmallingen. Dit heeft
echter een snelheidsverhogend effect. Het oversteken van bewoners
met de fiets en lopend wordt hiermee moeilijker. Ook het op- en afrijden van de erven wordt gevaarlijker.
Het treffen van alternatieve maatregelen als drempels zorgt weer voor
geluids- en trillingenoverlast. Daarbij moeten we altijd verschillende situaties ten opzichte van elkaar
afwegen: er zijn meer verzoeken
voor aanpassingen dan beschikbare middelen”. De wethouder sluit af:
“We zijn altijd bereid om in gesprek
te gaan met bewoners om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
verkeerssituaties te verbeteren. Verder gaan we in gesprek met de politie om de exacte oorzaak van het recente ongeval te analyseren.”

Back to Beauty:

Beauty & good food

Altovi speelt in de Boei
Vinkeveen - De reacties uit de zaal
waren overweldigend. Het publiek
kwam in opstand en raakte na afloop van de voorstelling niet uitgepraat over het toneelspel van Altovi. Altovi speelde afgelopen zaterdag ‘Opstand’.
Tien spelers geregisseerd door Martin Verrips maakten er een onverge-

telijke avond van voor velen. Zaterdag 31 oktober spelen zij dit spel
nog eenmaal in de Boei in Vinkeveen. Mis het niet! Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria,
Bewust winkelen De Bree, Verf en
Wand van Asselen, Slijterij Vreeland
en te reserveren via toneelvereniging.altovi@gmail.com

Uitslagen Hartenvrouw
Regio - Hartenvrouw speelt na iedere ronde twee maal ladderbridge.
De eerste keer was op dinsdag 20
oktober. De A en de B lijn worden
door elkaar gegooid en zo spelen de
dames weer eens tegen andere tegenstanders.
Het is vaak een hernieuwde kennismaking. De uitslagen zijn vaak ook
verrassend. Er waren nogal wat dames afwezig ivm de herfstvakantie.
Dat verminderde de strijdlust van de
aanwezige dames zeker niet. Kokkie
van den Kerkhoven & Corry Smit lieten zien dat ze in de top van de A
horen met maar liefst 70,83%. Gefeliciteerd dames, een score boven
70% zien we niet vaak. Op de twee-

de plaats Ploon Roelofsma & Marja Slinger 63,75%, gedeelde derde plaats met 58,33% Thecla Maarschalk & Rees van der Post en Riet
Wesselingh & Ria Bulters . Laatstgenoemde dame is met 91 jaar het
oudste lid van Hartenvrouw. Leeftijd
speelt bij bridge dus echt geen rol.
Vijfde plaats voor Mieneke Jongsma
& Hilly Cammelot met 55,56%. Pieken en dalen voor deze twee dames.
Volgende week weer een keer ladderbridge en daarna gaan we verder
met de tweede ronde. Wilt u ook op
dinsdagmiddag bridgen, onze secretaresse zet u graag op de wachtlijst
van damesbridgeclub Hartenvrouw,
Sandra Raadschelders 0297569910.

Eerste winst JB1 in de pocket
Vinkeveen - Het talentvolle jongens B1 van Atalante komt dit seizoen uit in de hoofdklasse. Het blijkt
wel een pittige klus voor de jongens.
Na 4 verloren wedstrijden waarbij ze
wel kans hadden op punten hebben
ze vrijdag hun eerste wedstrijd gewonnen van het uit Enkhuizen afgereisde team Madjoe. De jongens
Atalante JB1 spelen al een paar jaar
samen met veel passie. Hun sterkste wapen is de pass en verdediging.
Deze wedstrijd moesten ze het doen
zonder de van een vakantie genietende Ivar en Juriaan maar met trainer coach Yorick op de bank. De
eerste set ging lekker, de pass was
goed en met prima set-ups van interim spelverdeler Lars kwamen ze
op een 10-5 voorsprong. Maar na
een keiharde serves serie van Madjoe was de stand ineens 10-12. Atalante kwam terug met een goede
service serie van Mark en Kimo en
de rest van de set ging gelijk op. Op
het eind helaas een paar foutjes en
wat pech waardoor ze de set verloren met 22-25. In de tweede set ging
het goed door de mooie set-ups van
Stefan en de sterke aanvallen van

Corné en Marc. De jongens bleven
onder leiding van coach Yorick geconcentreerd spelen en haalden de
set binnen met 25-19. In de derde
set was de pass het sterkste punt.
Hierdoor konden de spelverdelers
de aanvallers weer goed bedienen
en mede door de goede blokkering
van Bas wonnen ze deze spannende
set met 25-22. Dan het vierde bedrijf.
Het leek alsof het team nog zat na
te genieten van de prachtige derde
set en de concentratie was wat weggezakt. Er waren veel service fouten
en ondanks dat het team zich nog
wel herpakte verloren ze de set met
20-25. Stand 2-2. Omdat ze dit jaar
hoofdklasse spelen volgde nog een
spannende 5e set. Gelukkig was de
concentratie er weer helemaal! Sterke aanvallen en goede servicebeurten, mooie reddingen. Ze deden er
alles aan om de overwinning in de
wacht te slepen. En de hoge inzet
loonde: met een 15-10 eindstand is
de eerste winstpartij (3-2) een feit
voor de jongens van Atalante. De
volgende wedstrijd is op 7 november tegen de koploper Amstelveen
en kunnen zeker support gebruiken!

Mijdrecht - Ook dit jaar organiseert Instituut Périne; Total Skin Improvement & Advice uit Mijdrecht
wederom een inspiratieavond over
voeding met betrekking tot de huid.
Dit keer is het thema van deze inspiratieavond; Back to Beauty. Voor
deze speciale avond slaat Périne op
2 november haar handen ineen met
Mart Gillis van de Culinaire huiskamer uit Vinkeveen en Petra Taal van
Petra’s Praktijk uit Mijdrecht.
Puur, eerlijk en back to beauty.
Périne, eigenaresse van Instituut
Périne, werkt samen met haar collega’s al vele jaren vanuit het principe dat een stralende en gezonde huid niet alleen uit een potje en
behandelingen kan komen. Het innerlijke van het lichaam, dus maag,
darmen, hormonen enz, heeft hier
ook erg veel betrekking op. Périne
geeft op deze inspiratieavond informatie over de voeding voor de huid
van binnenuit, de zogenoemde Nutriceuticals (supplementen) en wat
deze doen in relatie tot de huid. Tevens belicht zij de voeding van de
huid van buitenaf. Is dat mogelijk en
zo ja, hoe dan?
Petra Taal, van Petra’s Praktijk eveneens uit Mijdrecht, is gespecialiseerd in gezonde voeding en beweging vanuit een holistische visie.
Gezonde voeding kan ervoor zorgen dat je weer gaat bruisen van
energie. Dat je lekker in je vel zit.
Maar wat is ‘Gezonde Voeding?’. En
op welke manier kan je met gezon-

Mijdrecht - Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek ‘Raar
maar waar’, wetenschap, techniek en
uitvindingen. Dat was op de Fontein
overal te zien. De afgelopen weken
hebben de kinderen allerlei proefjes
gedaan! Ze waren ook steeds weer
verrast hoe zoiets kan. Natuurlijk is
er ook veel voorgelezen in de groepen. Groep 8 heeft dat zelfs voor de
kleuters en groep 3 gedaan. Ook is
er in de klassen veel geknutseld, zoals robotten, handige minions, race

auto’s,bouwtekeningen…..noem
maar op. Al deze mooie werkstukken en proefjes waren op de afsluitavond te zien. In de hal was de boekenkraam er weer om boeken te kopen en ook was er een letterpuzzel
om op te lossen. De ouderraad heeft
de kinderen weer verwend met drinken, wat lekkers en een ‘magisch
stokje’. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen weer terug kijken
op een feestelijke, leerzame afsluiting op de Fontein!

de voeding invloed uitoefenen op
hoe jij je voelt? Op deze avond vertelt zij onder andere over; gezonde
voeding en energie, wat is gezonde
voeding, geeft zij voorbeelden van
wat ongezonde voeding kan veroorzaken gericht op de darm en dan
m.n. de huidproblemen en hoe je dit
aan kunt pakken.
Luchtig
Tussen de presentaties van Périne en Petra door vertelt Mart Gilles
op zijn eigen luchtige manier, hoe je
de tips kunt toepassen in je eigen
keuken en laat hij jou enkele heerlijke gerechtjes proeven.. Puur, eerlijk en back to base, is hetgeen waar
Mart Gillis chef-kok en eigenaar
van License To Live & De Culinaire Huiskamer Vinkeveen voor staat.
De juiste verhoudingen, daar draait
het mede om. Op deze avond wordt
dieper ingegaan op bereidingen,
vergeten groenten en wat de juiste verhoudingen en hoeveelheden
zijn. Proef zelf hoe puur en smaakvol eten kan zijn! Laat je verwennen,
inspireren en geniet in een sfeervolle omgeving van deze inspiratieavond. De avond wordt gehouden
in De Culinaire Huiskamer te Vinkeveen op maandagavond 2 november a.s. van 19.00 uur en 20.30 uur.
De toegangskaarten à € 15,- dien je
echter af te halen bij of te bestellen
via Instituut Périne info@perine.nl
of koop ze bij Instituut Périne , Genieweg 8 in Mijdrecht. Meer info op
www.perine.nl

Veel plezier bij Acrogym
van GVM’79
Mijdrecht - Klimmen, klauteren,
slingeren, springen, balanceren, vallen en weer opstaan, voor kinderen
van 3 tot 6 jaar, onder leiding van
Esther de Vries, de hoofdtrainster
van beweegdiploma en acrogym bij
GVM’79. ‘Beweegdiploma’ staat niet
alleen voor bewegen maar ook voor
samen plezier hebben, extra uitdaging en een persoonlijke prestatie. En dat wordt ook nog eens beloond met een echt Nijntje Beweegdiploma! De lessen zijn heel afwisselend en zijn zo opgebouwd dat elk
kind in 10 tot 20 uur zijn beweegdiploma kan halen. Tijdens de lessen leert het kind nieuwe vaardigheden of maakt bestaande sterker,
leert zijn lijf beter kennen en maakt
vooral plezier. Dat bewegen goed is
voor jong en oud dat wisten we al,
er zijn echter nieuwe onderzoeken,
die ons nog meer vertellen. Zo blijkt
dat kinderen die mee doen met een
beweegprogramma ook cognitief
worden uitgedaagd en niet alleen
een betere conditie krijgen. Bovendien blijkt dat dit ook positief effect
kan hebben op executieve functies
en daarmee schoolprestaties.

Fontein sluit kinderboekenweek feestelijk af

Kwaliteit
GVM’79 is in het bezit van het
KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’,
waarbij de KNGU toe ziet op het
gebruik van het juiste lesmateriaal,
kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen.
GVM’79 biedt het Beweegdiploma
aan, aangezien het Beweegdiploma minstens zo belangrijk is als het
zwemdiploma. Goed leren bewegen
als voorbereiding op alle sporten is
een fantastisch start voor gezond
leven. Klimmen en klauteren met
een glimlach op je gezicht waarbij
je ook nog eens cognitief word uitgedaagd, dat is wat GVM’79 doet!
Wil je meer informatie over het
“Nijntje Beweegdiploma” kijk dan
eens op de website van GVM’79
daar vind je een leuk filmpje van
één van de lessen (www.gvm79.nl).
Mocht uw vragen of zorgen hebben
over de motoriek van uw peuter of
kleuter, ook dan bent u bij GVM’79
aan het goede adres! Door samenwerking met de kinderfysiotherapeuten van MTC Mijdrecht is er de
mogelijkheid tot snel handelen bij
problemen.

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - Nu de blaadjes beginnen
te vallen gaan we met de najaarsvoorstelling van de toneelvereniging “De Opregte Amateur” terug
naar de zomer en wel naar het onvolprezen Noordzeestrand: dames
in tweedelig badpak en snacks voor
onze oosterburen. Of te wel “Bikini’s
en Bratwurst”, zoals het door Frouwke Doornbos geschreven stuk heet.
Het wordt gespeeld op 6 en 7 november in de Springbok in De Hoef.
De decorcommissie heeft weer een
aparte uitdaging voor de boeg; verreweg de meeste stukken spelen
zich ergens binnen af, een huiskamer, een feestzaal een hotel en dergelijke. Maar soms, zoals nu, is de
buitenlucht het decor en dat stelt
toch weer hele speciale eisen. Nu
hebben we al eens in een tuin gespeeld en op een camping (herinnert u zich de doorgezaagde caravan nog?), maar een strand is toch
weer wat anders. Er is een strandpaviljoen, er staat een haringkar, er
is een strandwacht, zelfs een vuurtoren en natuurlijk... zand. Een echt-

paar uit het noorden des lands komt
hier zonnen, maar ook een Duits
koppel met hun dochter komt hier
een kuil graven. Maar als de zon
achter de kim verdwenen is, gebeuren er ook minder verkwikkende zaken, die dan de volgende dag hun
weerslag hebben op het vakantiegevoel van de badgasten.
Wilt u mee naar de Springbok aan
zee? Dan raden wij u aan te reserveren, want vol = vol en we willen
teleurstellingen voorkomen. Dat
kan via de website www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of
anders via Ronald Wieman (0297
– 593291). De voorstellingen worden gegeven op vrijdag 6 en zaterdag 7 november om 20:00 in het
theater 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 samen met de
spelers, familie, vrienden en bekenden.

Stichting Kasigau ontvangt
cheque van Golfclub Veldzijde
De Ronde Venen - Golfclub Veldzijde organiseerde op zondag 18 oktober 2015 het 10e Veldzijde Jeugd
Open. Deze open wedstrijd trok 79
spelers tot 21 jaar en werd gespeeld
op de golfbaan van Golfpark Wilnis.
De deelnemers hebben een mooi
bedrag bij elkaar gespeeld voor het
goede doel.
De jeugdcommissie van Golfclub
Veldzijde heeft gekozen om Stichting Kasigau (www.kasigau.nl) te
steunen. Deze stichting zet zich in
voor de kansarme bevolking in Kenia onder andere door het helpen
bij de bouw van scholen, het beschikbaar stellen van schooluniformen en het aanleggen van water-

voorzieningen. Een cheque van EUR
1.000 werd overhandigd aan Fleur
de Vries en Eveline Bloemendal van
Stichting Kasigau.
Vermeldenswaard is dat een van de
deelnemers aan de wedstrijd na afloop zo onder de indruk was van de
organisatie van de wedstrijd, het lage inschrijfgeld én vooral de bijdrage aan het goede doel, dat hij besloot om de helft van de waarde
van zijn prijs (cadeaubonnen) over
te maken aan de vereniging, die dat
bedrag ook aan stichting Kasigau
heeft overgemaakt.
Een mooi gebaar dat zowel door de
mensen van de golfvereniging als
de stichting wordt gewaardeerd.
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Verrassende kampioen
open dames biljarttoernooi

Ron van de Wild (links) en Remko Smit zijn de nieuwe exploitanten van de Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn.

Remco Smit een van de nieuwe
exploitanten Alphense zwembaden
Regio - De nieuwe exploitanten van
de Alphense zwembaden De Hoorn
en AquaRijn zijn Ron van der Wild
en Remko Smit. De heren zijn allebei betrokken bij het Alphense waterpolo, AZC Moscow. Beiden zijn
ondernemer in hart en nieren. Van
der Wild en Smit willen de exploitatie van hun nieuwe maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk
dan ook voortvarend aanpakken.
Alphen aan den Rijn
“Ik zie de exploitatie van beide Alphense zwembaden, De Hoorn en
AquaRijn, als een avontuur met de
nodige uitdagingen”, zegt Ron van
der Wild. “Er zijn bestaande roosters
voor verhuur tot volgend jaar zomer
waar we mee zullen werken. Vooral voor de georganiseerde gebruikers is dat belangrijk. We gaan ook
zo snel mogelijk met hen om de tafel om te kijken wat we met elkaar
kunnen houden zoals het is, of kunnen verbeteren. Tegelijkertijd moet
de huidige exploitant een aantal zaken afwikkelen, waarbij we niet weten wat daar nog aan onverwachte
zaken om de hoek komen kijken .”
Remko Smit kijkt graag vooruit: “We
onderzoeken nu de mogelijkheden
om zo snel mogelijk op een goede
manier aan de slag te gaan. En dat
gaat dan natuurlijk niet alleen over
het komende half jaar. Daar doe je
het met z’n allen niet voor. Het gaat
erom dat we met elkaar een gezonde toekomst opbouwen, voor langere tijd wel te verstaan.”
Van der Wild en Smit nemen weliswaar de exploitatie op zich, maar
zullen zelf niet dagelijks op de
werkvloer acteren. “Wij zullen de
grote lijnen zelf uitzetten. Als bestuurders van de nieuwe stichting
voor de exploitatie van De Hoorn en
AquaRijn zullen we zeker een goede directeur/coördinator aanstellen. Maar: we willen vooral dat onze
mensen hun werk zelf goed managen en zelf oplossingen zoeken en

vinden. Zij zijn immers dagelijks in
contact met de bezoekers, voor wie
we het allemaal doen.”
De ondernemers willen via Overdracht van Onderneming de mensen van de werkvloer ‘meenemen’.
Het gaat dan vooral om zweminstructeurs en toezichthouders. “We
hebben niks aan een zwembad zonder medewerkers.” De gemeente
Alphen aan den Rijn heeft bij monde van wethouder sport, Michel du
Chatinier, al aangegeven hierbij te
willen bemiddelen indien nodig.
Er zijn ook al de nodige toekomstplannen: “We willen dat De Hoorn
en AquaRijn veel beter gebruikt
gaan worden. We weten dat er
een actieve groep is met als motto
“zwemmen voor iedereen”. We willen zo snel mogelijk ook met hen in
gesprek, want ons uitgangspunt is
dat namelijk ook,” meldt Smit. “Wat
ons betreft gaat het van sporten
voor mensen met een beperking en
chronisch zieken tot het op een moderne manier zwemmen voor scholen. Scholen, het bedrijfsleven, sociale werkvoorziening, fysiotherapeuten, huisartsen, fitnessondernemers, de woningbouwcorporatie,
het zijn allemaal potentiële partners
van de zwembaden. Zwembaden
zijn niet van een exploitant, maar
van de gebruikers.”
“Mijn ambitie voor de zwembaden
gaat aanzienlijk verder dan wat er
op dit moment gebeurt. Het is toch
raar dat vooral AquaRijn zo vaak
gesloten is. We moeten veel meer
gebruikers naar dat bad trekken.
Daarmee wil ik echt iets betekenen
voor Alphen en de sport”, voegt Van
der Wild toe.
Remko Smit is eigenaar van diverse ondernemingen, waaronder een
zwembad en een sauna in Uithoorn.
Hij is de manager bij heren 1 van
AZC Moscow. Ron van de Wild is
eigenaar van Moscow Design en
hoofdtrainer van het eerste waterpolo team.

De Hoef - Het open De Rooij dames libre biljarttoernooi, dat afgelopen weekend voor de derde maal
is gehouden in gemeenschapshuis
De Springbok te De Hoef, heeft een
verrassende kampioen 2015 opgeleverd in de persoon van Leonie
Minnee. Voorafgaande aan dit toernooi werd 1 minuut stilte in acht genomen wegens het overlijden van
Hans van Eijk, stichter van dit dameskampioenschap, wiens foto gedurende het gehele toernooi met
een brandend kaarsje een ereplaats
verkreeg. Het toernooi kende overigens een enigszins valse start,
doordat een deelneemster zonder
afzeggen verstek liet gaan. Betty v.d.
Mars, die als invalster voor de zieke Els van Tol was opgetrommeld,
trok zich vrijwillig terug om een
even aantal deelneemsters mogelijk te maken, zodat uiteindelijk met
een deelnemersveld van tien dames
kon worden gestart. In het verdere wedstrijdverloop werd een mix in
de aanvankelijke twee poules toegepast, waardoor een totale rangorde ontstond. De beste vier speelsters plaatsten zich hierbij voor de
kruisfinales.
Overtuigend
Zowel Petra Lips als haar vriendin
Marieke Fokker, beiden gerenommeerde speelsters uit de Veen- en
Rijnstreek met 65 caramboles voor
hun naam, maakten zowel op vrijdagavond als op de zaterdag hun
reputatie volledig waar door al hun
partijen in winst om te zetten met
moyennes ruim boven de twee. Petra Slimmers en Leonie Minnee, die
beiden de eer van biljartfederatie De Ronde Venen hoog moesten
houden, bleven daarbij goed in het
spoor. Genoemd viertal wist zich zodoende overtuigend te kwalificeren
voor de kruisfinales. Jolanda Brandse van ’t Fort De Kwakel viel hierbij op basis van het moyenne-percentage net buiten de boot. Het lot

bepaalde vervolgens dat zowel de
beide vertegenwoordigsters van de
Veen- en Rijnstreek als die van de
Biljartfederatie De Ronde Venen tegen elkaar in het strijdperk moesten
treden, zodat de titelstrijd niet zomaar een gelopen koers was.
Halve finale
Petra Lips liet in de halve finale geen
spaan heel van haar tegenstandster
Marieke Fokker. In slechts 25 beurten had ze haar 65 caramboles voltooid. De andere halve finale was
veel spannender. Na 30 beurten
stond de score van de rivalen Petra Slimmers en Leonie Minnee precies gelijk op 25 caramboles met dit
verschil dat Leonie uit was en Petra
vier caramboles tekort kwam. Aan
beide verliezers in de halve finale
werd een 3e prijs toegekend. Voor
de finale tussen Petra Lips en Leonie Minnee waren de verwachtingen hoog gespannen en deze eindstrijd leverde, zoals gezegd, een
verrassende kampioene op. Petra
was niet in staat Leonie van zich af
te schudden en kwam vrijwel nooit
in haar vertrouwde spel. Leonie
daarentegen ging geheel onbevangen de strijd aan en scoorde er vrolijk op los. In slechts 19 beurten was
het pleit beslecht, waarmee ze Petra een straatlengte achter zich liet.
Hoewel ze met het laagste moyenne-percentage (106,951) de kruisfinales inging, bleek maar weer eens
dat de wonderen de wereld nog niet
uit zijn. De kampioens-wisselbeker
werd haar niettemin van harte gegund. Naast de fraaie bekers voor
de finalisten kregen alle dames een
herinneringsmedaille en een bloemetje. Dit markante damestoernooi
werd mogelijk gemaakt door zanden grindhandel De Rooij uit De Hoef
als hoofdsponsor, terwijl Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel, Lutis
Ventilatietechniek Vinkeveen en Dé
Biljartmakers Portengensebrug als
co-sponsor optraden.

Afsluiting kruising RoerdompHoofdweg i.v.m. Zilveren Turfloop
Regio - Op zondag 1 november
wordt door Atletiekvereniging De
Veenlopers de Zilveren Turfloop georganiseerd. Voor de jubileumeditie
verwacht de organisatie 2500 deelnemers. Op alle lopers op tijd aan
de start te krijgen, is meer ruimte nodig rond het start/finishgebied. De gemeente De Ronde Venen
heeft een vergunning afgegeven om
het kruispunt Roerdomp-Hoofdweg
af te sluiten tussen 8.00 uur en 13.00
uur. Mijdrecht Zuid blijft bereikbaar
via de Dr. v.d Haarlaan en de Viergang. Verkeersregelaars zullen verkeersdeelnemers de richting van
bovengenoemde straten wijzen. De
Zilveren Turfloop voor de 25e keer
georganiseerd. Voor de kinderen is
er de mogelijkheid deel te nemen
aan de Rabo GeZZinsloop van ruim
een kilometer De andere afstanden
waar de deelnemers aan mee kunnen doen zijn de 5, 10 en 16,1 km.
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderland-

schap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht.
Traditie
De Zilveren Turfloop is traditiegetrouw de eerste loop van de 21e
editie van het zeer populaire Zorg
en Zekerheid Circuit. Dit circuit bestaat uit 8 verschillende recreatieen wedstrijdlopen in de regio.Informatie is te vinden op www.hetcircuit.net.
De start van de Rabo GeZZinsloop
is om 10.15 uur. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In
de sporthal De Phoenix vindt de inschrijving plaats, er is een mogelijkheid tot omkleden en een bewaakte tassenopslag. De organisatie verwacht veel deelnemers, dus kom op
tijd. Uiteraard kunnen deelnemers
en publiek gebruik maken van de
faciliteiten die de sporthal biedt. Er
is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie www.
zilverenturfloop.nl.

F-jeugd Argon een feit
Mijdrecht - Door de Herfstvakantie en de Zilveren Turfloop op 1 november zou de interne F-jeugd 3
weken niet voetballen.Hierdoor is
het idee ontstaan om een onderling
toernooitje te gaan spelen. De UEFA
speelde in hun eigen teamsamenstelling en bij de Champions league
werden er geheel nieuwe teams gemaakt. Na voorbeeld van meerdere
topclubs speelde de teams de zogenoemde Twingames. Dit speltype
heeft iets andere regels
- Veld twin-games: 42 x 30 meter.
- Indribbelen, niet ingooien (er
mag niet direct gescoord worden na de indribbel vanaf de zijkant).
- Bij een doelpunt niet in het mid-

den uit, maar de keeper hervat
het spel
- Verder de normale KNVB regels
- Geen actieve scheidsrechter,
spelers het vooral zelf op laten
lossen
- Coaches coachen in principe
niet, maar zorgen alleen voor de
wissels - Coachen helpen als spelers er
niet uit komen bij overtredingen
- Ouders coachen dus ook niet
Het idee hier achter is dat de kinderen meer balcontacten hebben en
zelfstandiger het spel beleven
Het was wel even wennen voor de
leiders, maar de kinderen pakte het
prima op en speelde heerlijke potjes voetbal.

Argon plaatst zich voor
volgende bekerronde
Mijdrecht - Argon heeft zich simpel geplaatst voor de volgende bekerronde, het was oppermachtig tegen vierdeklasser Spaarnwoude. Alleen kon het grote overwicht niet in
doelpunten worden uitgedrukt.
Voor rust kwam Argon op een 1-0
voorsprong en trof het twee maal
de paal. Na de thee ging het scoren
wat gemakkelijker en liep de thuisploeg uit naar 4-0, ook nu werd wederom de paal getoucheerd. Ook
Argon 2 bereikte de volgende ronde, in Diemen werd Diemen 1 zaterdag met 1-4 verslagen. Al in minuut één kreeg Ian van Otterloo een
reuze mogelijkheid maar zijn inzet was te zacht, Syrano Morrison
kans onderging eenzelfde lot. Ham-

za Azar trof in die fase de paal en de
rebound leverde alleen een hoekschop op. Nadat Ian van Otterloo
ook op de paal knalde kreeg hij enkele minuten later een goede mogelijkheid om de score te openen
toen hij alleen voor doelman Patrick Kort verscheen maar de sluitpost van Spaarnwoude stond goed
opgesteld. Na een half uur leverde
een hoekschop van de bezoekers
het eerste balcontact op voor Argon doelman Edwin Pieterse. Even
later zorgde Fernando Pique voor de
1-0 op aangeven van Jasper Werkhoven. In de tweede helft eenzelfde spelpatroon, Van Otterloo trof de
paal en daarna maakte Cyrano Morrison er na een uitgespeelde kans

Stalen zenuwen en vechtlust
bij Atalante dames 3
Vinkeveen - Op 23 oktober speelde
Atalante dames 3, gesponsord door
GT. Bunck haar 3e wedstrijd van dit
seizoen. De
eerste 2 wedstrijden waren beide n
sterke spannende 5-setters en werden met 3-2 verloren. De wedstrijd
van afgelopen vrijdag spande echter de kroon.
De tegenstander, Spaarnestad dames 10 uit Haarlem, bestond uit een
jong meidenteam dat tijdens het inslaan even lieten zien wat ze in huis
hadden. Harde klappers konden
ze uitdelen. Maar klappers die wij
goed konden incasseren, zoals later
bleek. Coach Hettie kon vandaag
beschikken over Sandra op spelverdeling, Fenny op diagonaal, Agnes en Judith op midden en Aletta
en Daniëlle op buiten. Brenda, met
een lichte rugblessure en Mirjam,
die een tijdje uit de running is geweest, op de bank. De jarige Denise
was deze wedstrijd niet aanwezig?
De 1e set begon lekker. Het thuisteam liep iets uit, maar Spaarnestad
begon in te lopen waardoor het lange tijd gelijk op ging. Toen het er
uit zag dat de tegenpartij de overhand zou nemen, besloot coach
Hettie voor een time-out. Dit was
een goeie zetj de opslag werd terug
veroverd. Er volgde een spannende set die zo gelijk op ging dat het
alle kanten op kon gaan. Vechtlust
bracht de doorslag aan Vinkeveense kant: 25-23.
De 2e set was wederom een zeer
gelijkwaardige pot, maar met hoogte- en diepte punten. Daniëlle moest
met een lichte been/knie blessure naar de kant. Mirjam kwam voor
haar in de plaats die meteen weer
lekker stond te spelen. Ergens hal-

verwege dook Fenny naar de grond
voor een redding, echter zonder resultaat, maar wel met pijn. Ze probeerde nog verder te spelen, maar
na nog zo’n duik viel het doek. Fenny werd gewisseld voor Brenda die
een mooie uitdaging kreeg op diagonaal. Zo werd dit een enerverende set vol spanning en sensatie. En
wederom vechtlust. Van beide kanten overigens, maar met maar liefst
35-33 pakte het groengele team uiteindelijk ook set 2.
In het 3e deel kwam Daniëlle weer
terug in het veld. Agnes en Fenny even aan de kant. De tegenpartij had duidelijk moeite met de eerdere tegenslagen. Judith had mooie
aanvallen en stond goed te verdedigen. Deze set ging met lekker spel
en naa Atalante: 25-18 in de pocket.
In de 4e set wilde coach Hettie Fenny toch nog even binnen de lijnen
zetten om te gaan spelverdelen. Dé
kans om ervaring op te doen met
zo’n voorsprong. Het begon wederom voortvarend. Mirjam had een
prachtige redding met een omhaal
waar menig voetballer jaloers op
zou zijn! Echter begon het tij te keren en liep Spaarnestad in. Later
zelfs uit. Sandra kwam weer even
tussen de lijnen voor de spelverdeling. Op 19-24 kwam Daniëlle aan
de service. Met een prachtige servicereeks en alerte reacties kwam de
GT Bunck formatie terug tot 24-24.
Zou het weer zo’n zenuwslopende
set gaan worden? Ja, dat werd het
zeker. En ook in de laatste set pakten de dames uiteindelijk de set met
29-27. Geweldig!
Met collectief goed spel, vreugde en
positiviteit en natuurlijk soms ook
wat geluk kom je een heel eind.

Michael Woerden 4e in
marathon van Bilbao
De Ronde Venen - Zaterdag heeft
Veenloper Michael Woerden een
uitstekende vierde plaats behaald
in de EDP Night Marathon van het
Noord-Spaanse Bilbao. Hij werd uitsluitend voorafgegaan door 3 Keniaanse loper. Michael behaalde ook
nog eens een eerste plaats in z’n
leeftijdscategorie.
Het loopevenement speelde zich
af rond het wereldberoemde Guggenheimmuseum, met z’n zeer bijzondere vormgeving. In totaliteit
stonden zo’n 10.000 lopers aan de
start, van wie 800 marathonlopers.
Het startschot klonk om half 9 ‘savonds. Vandaar de naam: Night
Marathon. De organisatie was de
deelnemers nog redelijk mild gestemd door een route uit te zetten,
hoofdzakelijk, langs de rivier. Enkele heuvels en bruggen konden echter niet uitblijven, waardoor er toch
sprake was van een pittig parkoers.
De deelnemers van de marathon, de
halve en de 10 km gingen gelijktijdig van start. De loopomstandigheden waren ondanks de 20 graden
en de druilerige regen goed. Veenloper Michael Woerden liep direct
op het beoogde schema, wat hem

zou moeten leiden naar een nieuw
clubrecord. Na 17 kilometer merkte
Michael bij één van de keerpunten,
dat hij in de top 10 liep. De tweede
ronde van de marathon was donker
en eenzaam: na 29 km kwam Michael helemaal alleen te lopen. De
enthousiaste Spanjaarden bleven
echter maar ‘Venga, Venga’ roepen,
wat de tocht vergemakkelijkte. Het
Guggenheimmuseum - met z’n gevels van titanium - begon te schitteren in de regen, wat betekende
dat de finish nabij was. Michael zette nog eens aan. Dit bleek precies
voldoende om het stokoude clubrecord uit de boeken te lopen. Hij finishte in 2.45.44, 20 seconden aan
de goede kant van dat record.
Pas de volgende dag bemerkte Michael op internet dat hij 4e was geworden. De Kenianen waren allemaal jonger dan 40 jaar, waardoor
Michael 1e was in zijn leeftijdscategorie.
Een dag later liep z’n neef Ricardo
van ‘t Schip een uitstekende marathon van Amsterdam. Ricardo liep
in een zeer vlak schema naar een
tijd van net onder de (magische) 3
uur: 2.59.43.

2-0 van. In het laatste kwartier pikte
Ian van Otterloo dan toch zijn doelpunt mee 3-0. De ingevallen Jesse
van Nieuwkerk maakte er in de slotminuut 4-0 van. De volgende beker-

ronde staat gepland voor 21 november. Zondag speelt Argon wederom
thuis, nu in kompetitieverband tegen Nootdorp.
Foto: sportinbeeld.com
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De Mannen van Mijdrecht Dag
zeker voor herhaling vatbaar
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Jeugdlid UWTC op podium
bij nationale veldrit in Lierop

Legmeervogels verder in
de bekercompetitie
Regio - Legmeervogels 2 is er in
geslaagd om de tweede ronde te
bereiken van de nok out fase. Deze werd bereik door thuis HBC 2 te
verslaan met 5-2. Legmeervogels
bouwen in de eerste helft een voorsprong op van 2-0 maar HBC weet
terug te komen tot 2-2. Legmeervogels voeren de druk op en weet uitte lopen naar de 5-2 eindstand. Voor
Legmeervogels scoren achtereenvolgens Martijn Guitink, Robin Oussoren, Kenneth van der Nolk van
Gogh,Yorick van der Deijl en Noud
Schartman. Wie de volgende tegenstander wordt is op dit moment nog
niet bekend.
Beker
Het eerste elftal moest het voor de
beker opnemen tegen FC zondag
dat speelt in de Topklasse van het
amateurvoetbal. Het verschil Top tegen 2e klasser was op het veld uiteindelijk wel te zien. Toch heeft
Legmeervogels zijn huid erg duur
verkocht. Als nel in dit beker duel komt Legmeervogels op een 0-1
voor sprong door Lulinho Martins.
Na deze vroege voorsprong verzuimt Legmeervogels om verder
uit te lopen. Er doet zich zeker een
3-tal 100% scoringskansen voor
maar daar weet Legmeervogels niet
uit te score. Legmeervogels zijn zeker in de eerste 45 minuten niet de
mindere van AFC het verzuimt alleen om de trekker over te halen.
Via een Lucky treffer en een eigen
doelpunt gaat de rust toch in met
een 2-1 voorsprong voor AFC. In de
rust vervangt AFC een 2-tal spelers
door een 2-tal vaste basisspelers
en dan gat het wat meer lopen bij
AFC. Desondanks komt Legmeervogels door toedoen van Mels Bos op
gelijke hoogte 2-2. Legmeervogels

krijgt dan het gevoel dat hier best
wat te halen valt en wie weet loopt
het wel uit op enkele strafschoppen
serie? Zover laat AFC het niet komen. Binnen 5 minuten stelt AFC
orde op zaken en kijkt Legmeervogels tegen een 4-2 achterstand op.
De 4-2 wordt dan ook de eindstand.
Na afloop was vriend en vijand het
er over eens dat als Legmeervogels
de kansen die men zelf had gecreeerd in de eerste 45 minuten doeltreffend had weten af te ronden en
zeer zeker een verrassing had in gezeten.
Competitie
Na het beker avonduur is het weer
tijd voor de competitie. Legmeervogels 1 gaat op bezoek in Utrecht bij
Kampong. Kampong dat vorig seizoen nog een overwinning uit het
vuur had gesleept van 2-1. In een
wedstrijd waar Legmeervogels veel
beter was dan Kampong alleen niet
wist te score. Deze keer zal het anders moeten. Wil Legmeervogels de
2e periode winnen dan zal er dus
van Kampong gewonnen moeten
worden en dan is men nog afhankelijk van het resultaat in Amsterdam tussen ZSGOWMS en Pancratius. De 1ste periodetitel komt in het
bezit van Legmeervogels als het dus
zelf wint van Kampong ende wedstrijd tussen ZSGOWMS – Pancratius eindig in een gelijkspel of in een
verlies partij voor ZSGOWMS. Wint
ZSGOWMS van Pancatius dan hebben zij de 1ste periode titel binnengehaald. Legmeervogels 2 gaat ook
verder in de competitie en doet het
eveneens in een uitduel. Om 11.00
uur staat op de rol; het duel Pancratius 2 – Legmeervogels 2. Het duel
Kampong 1 – Legmeervogels 1 begint om 14.30 uur.

Rabobank blijft trouwe
hockeysponsor
Regio - Op een zonnige herfstmiddag zijn de hernieuwde sponsorcontracten tussen Rabobank Regio Schiphol en de drie hockeyverenigingen uit het werkgebied: UHC
Qui Vive, MHC De Kikkers en MHC
De Reigers, ondertekend. Voor Rabobank Regio Schiphol zijn er verschillende redenen om als hoofdsponsor de samenwerkingen met
de hockeyverenigingen voort te
zetten. De bank stelt middelen beschikbaar om daarmee haar lokale
betrokkenheid binnen het werkgebied te tonen. De sponsoring zorgt
voor een aandeel in elkaar: Lokaal
en maatschappelijk betrokken. De
lokale bank biedt op deze manier de

mogelijkheid om de sportieve ambities te realiseren. De bestuursleden
van de drie hockeyclubs geven aan
zeer dankbaar te zijn met de bijdrage van Rabobank Regio Schiphol.
Alle partijen zijn blij met de ondertekening en rekenen komend seizoen op een vruchtbare samenwerking met een hoop sportieve activiteiten en prestaties. Bij de ondertekening waren Mart Pfeiffer, Ruud
van Hecke en Ron Leegwater van
Rabobank Regio Schiphol aanwezig. Zij tekenden samen met de bestuursleden van de 3 hockeyverenigingen: Raymond Vrijenhoek, Rob
Das en Patrick Heemskerk de sponsorcontracten voor 2016.

KDO C1 wint van
Martinus C2
Regio - Afgelopen weekend stond
het inhaalduel gepland tegen Martinus C2. Met de zon in de rug en
voorzien van positieve aanmoedigingen kon de wedstrijd beginnen.
Vanaf de eerste minuut werd Martinus op eigen helft vastgezet en
kon KDO vanuit een corner de score openen. KDO probeerde daarna
druk te houden maar trof een geduchte tegenstander die steeds beter in de wedstrijd kwam. Door goed
verdedigend werk kwam de tegenstander echter niet tot scoren. Na
de rust zagen de vele toeschouwers een ander spelbeeld, waarbij
KDO via positiespel probeerde een
2e treffer te scoren. Dit was tevens
het moment dat de concentratie iet-

wat verslapte en Martinus de 1 – 1
liet aantekenen. Dit was de eer van
KDO toch te na waarna de draad
weer goed werd opgepakt. Door
mooi samenspel werk werd via een
fraai afstandsschot de keeper in
de bovenhoek gepasseerd. Daarna moest voor elke meter gestreden worden en won KDO uiteindelijk met 2-1, een prima resultaat tegen een goede tegenstander.
Het team van KDO C1 is onlangs
door de 2 sponsors, Scholte & de
Vries – Estoppey (kortweg SVE) en
Betonijzervlechterij Blom voorzien
van nieuwe shirts en trainingspakken. KDO dankt beide sponsoren
voor hun bijdrage bij de jeugd.

Clubtoernooi Boule
Union Thamen
Regio - Boule Union Thamen organiseert jaarlijks elf interne toernooien voor clubleden. Alleen in
de maanden februari en juli niet,
want dan is er competitie of een
open toernooi. Eind oktober bij de
start van de wintertijd vindt al jaren
het Herfsttoernooi plaats. Dit toernooi voor clubleden is een mêleetoernooi wat betekent dat elke speler elke ronde met en andere spelers samenspeelt. Ook dit jaar viel
het weer samen met De Kwakelse Kunstroute, In het clubgebouw
van HSV Thamen was een expositie van de schildersclub, die daar elke maandagmiddag bijeenkomt. De
boulers moesten hun zitplaats daardoor op de bovenverdieping vinden.
Nu was dat niet echt nodig, want
het weer was uitmuntend, zodat
veel leden het terras opzochten of
de banken langs de boulebaan bezetten. Met 25 deelnemers was het
toernooi weer goed bezet. Dit aantal
betekende wel dat er in elk van drie
ronden een triplette tegen een doublette moest spelen. Dat kan prima, want beide partijen spelen met
zes boules. Toch heeft de doublette
meestal een licht voordeel. Immers
in de doublette hebben beide spelers elk drie boules om te spelen,
terwijl in het triplette elke
De tijd
De spelers namen de tijd om hun
wedstrijden af te werken. Zowel in
de eerste als de tweede speelronde was er een partij van 1½ uur.
Tja, dan gaat het puntje voor puntje en duur het lang voor een equipe 13 punten heeft behaald. Maar
nog voor vijf uur was iedereen uit-

de vijfde positie moesten delen. In
de C- lijn ging de hoogste eer naar
Marianne & Huub Kamp die met
56,25% de rest hun hielen lieten
zien. Mieneke Jongsma & Anneke
Wijmans konden ook weer thuis komen als tweede met 54,17% en lieten zo twee tegenstanders net achter zich. Atie de Jong & Evert Wevers en Adrie & Ko Bijlsma deelden
drie en vier met voor allen 53,75%.
Anneke & Bram van der Zeeuw legden keurig beslag op de vijfde ere
plaats met 53,33%. Niet genoemd
bij de besten van de club en zou u
dat wel heel graag ook eens willen?
Verbeter dan uw spel met hier op
toegesneden bridgelessen. Voor inlichtingen André van Herel, e- mail:
andrevanherel@gmail.com, telefoon
06-15115388. Wilt u lid worden van
Bridgeclub De Legmeer of eens op
de woensdagavond om 19.45 uur
poolshoogte nemen, neem dan contact op met het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458. Plaats van bridgehandeling: Dans & Party Centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Jeugdveldrit Zeeland
Zondag 25 okt reed UWTC jeugdlid
Mike Derogee een nationale veldrit in het plaatsje Zeeland. Met 27
renners een behoorlijk groot deelnemersveld bij categorie 4. Het was
een uitdagend parcours met een
leuke klim erin en veel zand. Mike
had een goede start en rijdt na
de eerste ronden op een nette 9e plaats. Na een valpartij voor
hem wordt hij opgehouden en verliest een paar plaatsen. In de laatste
ronde krijgt Mike ook nog te maken
met een lekke band. Ondanks alle
pech werd Mike uiteindelijk 15e!
Amsterdamse cross competitie in
Zwanenburg
Bij de tweede wedstrijd van de ACC,
bij de Bataaf in Zwanenburg, was
UWTC ook weer goed vertegenwoordigd. Bij de jeugd was UWTC
jeugdlid Duuk vd Haagen weer
goed op dreef en was in gevecht
met Nienke Veenhoven (DTS) om de
kopplaats. Helaas kreeg Duuk pech
met zijn ketting en viel hij sterk terug. Siem van Smoorenburg was
een van de kleinere mannen in het
veld, maar dat weerhield hem er niet
van om gewoon naar de 2e plaats te
rijden. Sen Haasbroek werd 11e en
de pechvogel Duuk moest nu ge-

gespeeld en kon wedstrijdleider, Jeroen Stiekema, de eindstand opmaken. De uitslag was verrassend. De
oudste deelnemer, Mia van Duijkeren (82) werd ongeslagen eerste.
Deze prestatie toont aan dat jeu de
boule op hoge leeftijd beoefend kan
worden. Lekker bewegen in de frisse buitenlucht. Op de tweede plaats
eindigde Jelle Pekkelharing met een
iets minder puntensaldo. Aanstaande zondag zijn de leden van Boule Union Thamen weer actief op de
boulebaan aan de Vuurlijn. Op 1 november strijden ze vanaf 11.00 uur
om het clubkampioenschap doubletten. Kom gerust eens kijken en
proef de sfeer en ambiance van het
petanque/jeu de boules. Wilt u meer
weten over de vereniging en haar
sport? Raadpleeg dan onze website
www.buthamen.nl of neem contact
op met Henk van Rekum, tel. 0297565377 of email redactie@buthamen.nl.

noegen nemen met de 12e plaats.
Bij de jeugd B was het een UWTC
treintje die achter de kopgroep
streed om plaats 5-7. Sven Buskermolen was de man van de langste
adem en hij veroverde de 5e plaats,
voor Mees van Smoorenburg en
Danny Plasmeijer.
In de grote groep van 40+ renners
(75 man) stonden 3 UWTC leden
aan start. Peter van Capel maakte zijn wedstrijddebuut en dat deed
hij niet verkeerd! In de eerste fase van de wedstrijd was Sjon vd
Berg de eerste UWTC renner in het
veld, maar gaande weg de wedstrijd
kwam Peter op stoom en kreeg Sjon
het zichtbaar zwaar. In de laatste fase van de wedstrijd wist Peter Sjon
voorbij te steken. Ben de Bruin reed
hierachter een constante wedstrijd.
Door de goede klassering in Nieuwveen stonden de UWTC leden Bart
de Veer, Tommy Oude Elferink en
Menno v Capel lekker voor in het
startveld bij de 40-. Tommy pakte
samen met Arthur Rutte uit Haarlem en Niels vd Pijl uit Alphen ad
Rijn een kleine voorsprong op Bart
in de wedstrijd. Maar na een aantal rondes stond Niels vd Pijl opeens aan de kant en reed Tommy
weer bij Bart. Een ronde later ging
Tommy hard onderuit en bleek helaas niet verder te kunnen. Dus Bart
in de achtervolging op koploper Arhur Rutte en het gat werd langzaam
iets kleiner, maar vanuit het achterveld kwam Koos Jeroen Kers uit
Amstelveen opzetten. En toen Bart
een foutje maakte bij het inhalen
van enkele achterblijvers kon Kers
de tweede plaats overnemen. De
laatste rondes veranderde hier niets
meer aan. Hierachter streed Menno
van Capel een mooie strijd met leeftijdsgenoot Stefan Appelman. Voor
Menno een klassering rond de 7e
plaats, en aangezien Menno pas in
december 16 jaar wordt is hij waarschijnlijk de jongste renner in dit
40- geweld! Bij de dames/nieuwelingen reden Ian vd Berg en Niels
Kramer een goede wedstrijd.

KDO D1 start zaalcompetitie
overtuigend

Competitie komt op gang
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - De tweede zitting bracht
in de A lijn Joop van Delft & Frans
Kaandorp de overwinning met gelijk het hoogste percentage van de
avond van maar liefst 63,54%. De
A-klasse verloochent zich dus niet!
Om de plaatsen twee, drie en vier
werd de strijd tot op het bot geleverd en kwamen Francis Terra &
Wim Slijkoord met 55,90% als eerste
boven. Jan Egbers & Ben Remmers
zaten daar een fractie achter met
55,56% en ook Elisabeth van den
Berg & Ineke Hilliard legden met
55,21% hun tegenstanders het vuur
na aan de schenen. Renske & Kees
Visser volgden op enige afstand met
53,82% op vijf.
In de B- lijn waren Cor Hendrix
& Wim Röling allen de baas met
58,68%. Anton Berkelaar & Wil van
der Meer werden op enige afstand
tweede met 55,90% en voor Marijke & Ger van Praag was de derde plaats met 54,17%. Elly Belderink & To van der Meer wonnen de
strijd als vierde van Gerda van Liemt
& Els van Wijk en Tom de Jonge &
Herman Vermunicht, die met 53,13%

Regio - Zaterdag 24 oktober togen Siem en Mees van Smoorenburg naar het Brabantse Lierop voor een nationale veldrit. Voor
Mees een mooi moment om te kijken waar hij staat, want 4 jaar geleden reed hij hier zijn 1e veldrit,
op de motorcross baan met zwaar
zand en veel heuvels! Mees heeft
naar vermogen gereden en werd
21e bij categorie 5. Bij categorie 2
stond Siem met nog 11 rennertjes
aan de start. Siem was zeer goed
weg en kreeg Thomas Huitema (uit
Roden) mee. Samen bouwden de
jongens een mooie voorsprong op.
Technisch was Siem beter, maar de
veel grotere Thomas was sterker in
de eindsprint. Een hele mooie tweede plaats voor Siem .

Regio - De meiden van KDO D1
speelden hun eerste wedstrijd in
de zaalcompetitie uit in Haarlem tegen DSOV D1. De wedstrijd werd
met overtuiging gewonnen 9-18!
De ‘buiten-competitie’ werd, inmiddels bijna traditioneel, als ‘net geen
kampioen‘ afgesloten. Dit keer met
een derde plaats. Van de kampioen Najaden, een team volledig bestand uit jongens, werd in Almere
nipt, met 9 - 8 verloren. En hoewel
de meiden na die wedstrijd werden
overladen met complimenten van

Hoogste dagscore voor
Bep & John bij BVU
Regio - Lekker uitgerust terug van
vakantie scoren Bep & John bijna
68% in de B-lijn, waarmee ze meteen ook aan kop gaan in die lijn na
drie speelronden. Cees & Jos behaalden bijna 61% en staan nu op
plaats 3, Thea & Marja kwamen met
bijna 58% net boven hen uit.
De C-lijn werd gewonnen door Helma & Theo met bijna 61%, Ellen &
Yvonne werden twee met ruim 60%

en gelegenheidspaar Hans & Joke
werd derde. Hier gaan Doina & Tiny
nog steeds op kop met 58,54% gemiddeld, op de voet gevolgd door
Tineke & Rob (58,33%). Loes &
Hans, vanavond afwezig, staan nog
drie. Ook de A-lijn werd met bijna 61% gewonnen en wel door Tineke & Anke. Monique & Jan werden tweede met 57,5% en Marineke
& Martin derde met bijna 56%. Hier

staan Hans & Nico op kop met bijna
58%. Ans Breggeman & Lia volgen
met 55,3% en Tineke & Anke stijgen
met stip naar plaats 3 met slechts
0,1% minder.
De bridge-avonden van de BVU
vinden plaats op maandag (aanvang 19.45 u) in Sporthal de Scheg
in Uithoorn. Aanmelden en/of informatie bij de secretaris van de BVU
Marineke Lang tel. 0297 569 432
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.
nl. Voor informatie over bridgelessen kunt u terecht bij Hans Wagenvoort wagenvoorthans@gmail.com,
tel. 06 53 368 948.

de tegenstander, behield deze wel
de punten in eigen huis. Zou in de
professionele sport een sponsor afhaken (alsof het behalen van een
tweede of derde plaats ‘slecht’ is),
zo niet De Beij Elektrotechniek! Directeur/eigenaar Driek de Beij, was
zo tevreden over het vertoonde spel
en de spelvreugde, dat hij niet alleen als sponsor aanbleef, maar de
meiden ook nog eens voorzag van
prachtige, opvallende trainingsjacks. Alleen de aankomst van de
ploeg op een sportcomplex boezemt menig tegenstander de nodige
angst in. Of DSOV onder de indruk
was van de verschijning van KDO
is niet zeker, maar ze werden in de
wedstrijd vakkundig overklast. KDO
speelde vanaf de eerste minuut geconcentreerd en legde de ene na
de andere snelle aanval op het veld,
Vanuit de middenopbouw werden
de hoeken goed gevonden. Op de
cirkel werden gaten getrokken waar
vervolgens de aanvalsters door konden dringen en scoren. Het resulteerde in een snelle voorsprong die
nooit meer in gevaar kwam. Vanwege het goede spel van alle speelsters werd het complete team tot
‘women of the match’ uitgeroepen.
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Workshop praktische
mensenkennis in 1 dag
Regio - Kennis maken met karakterkunde, we kijken naar de lichaamsvorm en het gelaat. Wat zijn uw behoeftes, impulsen en talenten. Begrijp
beter waar acties en uitingen vandaan

Graag stel ik me even aan u voor
ik ben Mister M! Het ‘mannetje’ van Shopping Mijdrecht, zeg
maar de centrum manager. Op deze plek ga ik u de komende tijd informeren over het reilen en zeilen
in ons centrum. Heeft u vragen of
opmerkingen, problemen of goede ideeën laat het mij maar weten.
Dat kan via de facebookpagina
van shopping Mijdrecht maar ook
naar het mailadres
misterm@shoppingmijdrecht.nl.

komen. Duidelijke uitleg met dia’s en
naslagmap. Voor meer informatie en
aanmelden
www.yourheadmatters.
com. Maandag 2 november van 10.001700 in ‘t Paradijs in Mijdrecht.

Oliebollen verkoop voor
verdrukte Christenen
Vinkeveen - Op zaterdag 31 oktober verkoopt de ZWO groep van
Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ te Vinkeveen en Waverveen
oliebollen om geld op te halen voor
“Open Doors”.
De stichting is een algemeen nut
beogende instelling (ANBI). Op allerlei manieren wordt steun verleend aan vervolgde Christenen en
onderdrukte
kerkgemeenschappen. Het meeste geld komt binnen
van donateurs. Het geld wordt besteed aan hulp voor Christenen die

lijden van toenemende verdrukking
en onderdrukking. Zoals nu in Syrië. Voor meer informatie verwijzen
wij naar de website van Open Doors.
De oliebollen kosten 75 cent per
stuk. De grondstoffen worden betaald door de oudejaar actie van
De Morgenster waardoor de volledige opbrengst ten goede komt aan
het project. Extra giften zijn ook van
harte welkom. De verkoop is bij het
winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen van 9.00 uur tot ongeveer
15.00 uur.

Huldiging jubilaris bij
Passage
Wilnis - Op de ledenvergadering
van 21 oktober jl. is ons trouwe
lid Mevrouw N. van Vliet-van Harberden gehuldigd. Mevrouw Van
Vliet, bijna 94 jaar, is al 60 jaar lid
van vrouwenbeweging Passage v/h
NCVB afdeling Wilnis. Zij is van
1968 -1971 presidente geweest van

de NCVB en verschillende keren 2e
presidente. Omdat burgemeester M.
Divendal deze avond onze spreker
was, heeft hij bij mevrouw Van Vliet
een rozet opgespeld en uit handen
van de voorzitter, Richt Bouma, ontving zij een oorkonde en een prachtige bos bloemen.

Toneel OBS Molenland
“Raar, maar waar!”
Mijdrecht - Dit jaar verzorgt elke
groep weer een toneelvoorstelling.
Groep 4-5 beet de spits af met de
voorstelling “Raar, maar waar!’ Er
is de afgelopen periode hard geoefend op toneel spel, liedjes en teksten. Het decor is door de kinderen zelf gemaakt. De toneelvoorstelling speelde zich af in een museum
en daarom zijn de kinderen voor het
maken van het decor in de huid gekropen van verschillende kunstenaars; Piet Mondriaan, Vincent van
Gogh, Keith Haring, Andy Warhold
en Picasso, met prachtige schilderijen als resultaat. Afgelopen vrijdag
was het dan zover en mochten de
leerlingen van groep 4 en 5 de toneelvoorstelling voor alle kinderen
op school, de ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellende opvoeren en dat was best spannend. De
voorstelling speelde zich af in het
museum ‘Raar, maar waar’, waar bezoekers vol bewondering naar de
schilderijen aan het kijken waren.
Maar wat gebeurde er bij het schilderij “De aardappeleters”? De mensen uit het schilderij kwamen tot le-

ven. Ze waren het zat om elke dag
maar aardappels te eten, een kopje
koffie vol te schenken en te zitten op
een houten stoel. Ze wilden weleens
wat anders. En zo kwam het dat uiteindelijk een schaal vol wortels op
tafel kwam te staan in plaats van
aardappels. Het schilderij van Piet
Mondriaan vond een bezoeker van
het museum maar saai, omdat het
alleen maar vierkantjes en zwarte
lijnen waren. De bezoekers gingen
aan de vierkantjes van het schilderij
draaien om het schilderij wat leuker
te maken. Ook werd er een bezoek
gebracht aan het beroemde schilderij ‘De nachtwacht” van Rembrandt
van Rijn. Ook dit schilderij kwam tot
leven, de mensen van dit schilderij
wilden weleens wat anders aan. Ze
wilden er ook weleens hip uitzien en
met behulp van de bezoekers gebeurden dat ook. De baas van het
museum was niet blij met de veranderingen, maar de bezoekers vonden het prachtig. De kinderen van
groep 4-5 en de juffen vonden het
een prachtige voorstelling en ze zijn
super trots op het resultaat!

Dagtocht kerstfair
Landgoed Marienwaerdt

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ organiseert opnieuw een fantastische
informatieve en educatieve en vooral gezellige dagtocht op zaterdag
12 december a.s. naar de bekende
Kerstfair Landgoed Mariënwaerdt.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de ‘Paraplu’
richting Beesd. Op landgoed Marienwaerdt is een mooi kerstdorp gebouwd in oud- Hollandse stijl, met
oude geveltjes. Op eigen gelegenheid kunt dit bekijken. U kunt er lekker eten, glühwein en warme chocolademelk drinken. De kostprijs is inclusief entree van het landgoed. Om
15.30 uur vertrekken we weer naar

Wilnis. Men dient zelf zorg te dragen
voor een eventuele reis- en annuleringsverzekering. Mogelijke extra
uitgaven zijn voor eigen rekening. U
wordt om 09.45 uur op de parkeerplaats bij de ‘Paraplu’ verwacht. De
kostprijs is slechts 30 euro.
Inschrijving kan plaatsvinden door
middel van het invullen en inleveren van een inschrijfformulier dat is
te downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl, of af te halen in
het gebouw van de Stichting ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Ook is het mogelijk om on-line in te
schrijven via de website.

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

Feest
Al bijna 10 jaar treft u op deze
plaats de column “Natuur dicht
bij huis” aan. Vandaag de 250e.
Dat vraagt om een feestelijk verhaal. En dan denk ik direct aan
het feest van de tuinvogels in de
winter. Vlak bij uw huis kunt u
net als ik de hele winter genieten
van dit feest. Ieder jaar verheug
ik mij op de dag dat we weer vogels gaan voeren. Als ik de eerste pindacake met insecten buiten ophang meldt de grote bonte
specht zich binnen een kwartier.
Zowel de man als de vrouw lijken
al een tijd in de gaten te houden
of wij in actie komen. Hoe kunnen
ze er anders al zo snel zijn? Na
een dag komt ons vaste groepje staartmezen al kwetterend en
fluitend op de pindacake af. De
groenlingen eten de laatste rozenbottels. Ik vul een silo met
granen en een voederblad met
voedertafelmix. Over het blad zet
ik wel een beschermkooi, anders
gaat al het voer naar de spreeuwen en grotere vogels. De groenlingen stappen moeiteloos over
op de granen. Maar daar komen
ook de koolmezen en pimpelmezen op af, tientallen vinkjes. De
hele dag laten ze zien dat ze kunnen ruziën om het beste plekje.
Ze ruziën vooral met hun soortgenoten. Kijk eens naar de roodborsten: die verdragen elkaar erg
slecht. Voor de spreeuwen zet ik
spreeuwenpindakaas klaar. Soms
nog wat rozijnen voor de merels,

‘Qua Kunst & Ambacht’
voor de 15e keer van start
in de struiken verstopte granen
voor de winterkoning. En heel
soms meelwormen omdat winterkoning en heggemus dat zo lekker vinden. En dan is het genieten
van een permanent spektakel van
alle kleine vogels die druk foerageren. Ik moet wel denken aan
wat water voor de vogels en natuurlijk moet ik het voer op een
plek leggen of hangen waar de
vogels wat beschutting hebben.
Van een heg, een boom, een huis.
Niemand houdt ervan zich etend
bloot te geven, vooral de kleine tuinvogels niet. En dan opeens wordt het bijzonder: de putter verschijnt. In al zijn schoonheid en schuwheid. Waarom eerst
niet en nu wel weet ik niet, maar
met zijn rode kopje maakt hij het
spektakel compleet.
Dit feest wens ik u allemaal, de
hele winter lang!
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Regio - Vrijdagavond werd in dorpshuis De Quakel in een feestelijke sfeer het startsein gegeven voor
de vijftiende editie van ‘Qua Kunst
& Ambacht’ De Kwakel, gekoppeld
aan een kunstroute door De Kwakel.
Na een welkomstwoord door Rintje
Bruinsma van het organiserende comité, verrichtte hij samen met wethouder Ria Zijlstra de openingshandeling. Die bestond uit het onthullen van het beeldmerk van het evenement dat opgehangen was in een
kunstwerk van de Scouting vereniging St. Joannes De Kwakel op het
plein voor de deur van het Dorpshuis. In het Dorpshuis was al veel
te zien van allerlei kunstvormen die
de verscheidene kunstverenigingen
daar hadden opgesteld. Het dorpshuis zelf was ook een van de locaties
die opgenomen waren in de kunstroute door De Kwakel. Die werd gevormd door een ‘lint’ van bedrijven
op adressen in De Kwakel waar kunstenaars van allerlei disciplines de
kans werd geboden om hun werk te
exposeren. Een unieke combinatie
omdat de bedrijven zichzelf en passant ook meteen aan bezoekers konden presenteren met hun producten

en dienstverlening. Dé manier om
kunst en ambacht naar buiten te
brengen in een evenement dat zich
nagenoeg zelf bedruipt en waaraan
de gemeente financieel gezien weinig hoeft bij te dragen. Het evenement wordt betaald uit het plaatselijke ondernemersfonds. Het werk
van kunstenaars krijgt op die manier
de nodige aandacht en de bedrijven
profiteren van de publiciteit
14 Locaties met 60 kunstenaars
In deze krant stond in de editie van

Dit jaar is er veel te doen geweest
over het winkelen in Mijdrecht,
reden genoeg om 1 keer in de
twee weken u bij te praten over
de nieuwe ontwikkelingen maar
ook over de reeds als jaren gevestigde winkels en ander. Zoals
ook vrijwel alle dorpen en steden
heeft ook Mijdrecht te maken gehad, met leegstand. Helaas hebben enkele winkels het niet gered, diverse oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. De belangrijkste redenen voor sommige branches zijn; het sterk veranderende
koopgedrag, de toename van de
verkoop via internet, en de economische situatie. Bijkomend feit
is dat we te maken hebben met
twee sterk verouderde winkelcentra, De Molenhof en De Lindeboom. Alles wijst er echter op
dat de komende maanden bij deze twee centra er eindelijk ook
werkelijk iets gaat gebeuren. De
nieuwe eigenaar van de Lindeboom heeft de nieuwe plannen
gepresenteerd aan haar huurders
en wellicht heeft u er al kennis
van genomen in deze krant. Hoorne Vastgoed, de nieuwe eigenaar,
spreekt al over ‘een trekker’ op de
eerste etage van de Lindeboom
en de eerste schetsen beloven
ook wat betreft het uiterlijk een
metamorfose. De plannen van
Hoogvliet zijn vertraagd enerzijds
door de veranderde economische
situatie anderzijds door bezwaren
die zijn ingediend. Er gloort echter licht aan het eind van de tunnel. In 2016 zal er hoop gaan gebeuren naar het zich nu laat aanzien. De afgelopen tijd hebben er
echter óók volop positieve veranderingen plaatsgevonden in het
centrum. De komst van Het leuke Winkeltje, Duoplant en Wise Telecom, de concentratie van
de versspecialisten in De Passage en korter geleden de opening
van So True Fashion vanaf maat
42, de spectaculaire nieuwe winkel van De Loods en de heropening van de biologische supermarkt van Good for you in de passage. Ook het behouden van een
winkel als Jumbo foto, die nu een
jonge nieuwe eigenaar heeft, en
de komst van een bloemenzaak
op de Bozenhoven versterken het
winkelaanbod. Ook opent er binnen enkele weken een nieuw restaurant aan het Hofland, Restaurant “Burgerlijk” en dat zorgt voor
een breder, gevarieerder aanbod
van de horeca in Mijdrecht. Men
vraagt regelmatig wat het vrijge-

woensdag 21 oktober een overzicht
van deelnemende bedrijven en werden de kunstenaars genoemd met
hun kunstvormen. In totaal waren er
veertien locaties opgenomen in de
kunstroute die zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 12.00 tot 17.00
uur kon worden afgelegd bij de
deelnemende bedrijven. Daar konden liefhebbers geheel gratis kunst
zien en ervaren, maar tevens wat het
bedrijf te bieden heeft; de ambachtelijke kant van de zaak dus. Daarvan blijkt ruimschoots gebruik te zijn
gemaakt. Bezoekers werden bij de
meeste bedrijven bovendien getrakteerd op koffie met wat lekkers dan
wel op een hapje en een drankje. Iets
wat als zeer welkom werd ervaren.
De bedrijven, de adressen en kunstenaars met hun kunstvormen stonden in een veelkleurige en handzame folder beschreven. Ter plaatse kon iedereen die meenemen om
zich verder te oriënteren op de route en wat er onderweg zoal te zien
was. Meer dan zestig kunstenaars
toonden hun werk op het gebied
van schilderkunst en schildertechnieken (op linnen, zijde en panelen), beeldhouwwerk, sieraden, textiel- en glaskunst, keramiek en dergelijke. Allemaal even mooi, interes-

ven van de zondagsopening ons
heeft gebracht. We hebben jaren
gestreden voor het zelf te mogen kiezen voor de openingstijden en dus ook op zondag. Met
name voor de supermarkten was
dit een noodzaak gezien de concurrentie positie met omliggende plaatsen. Vanaf juni is de zondagopenstelling een feit en daar
wordt goed gebruik van gemaakt
bij de supermarkten maar ook bij
De Loods die ervoor heeft gekozen iedere zondag open te zijn.
Shopping Mijdrecht heeft besloten de laatste zondag van de
maand collectief open te gaan
op zondag, versterkt met evenementen zoals het modeweekend en afgelopen weekend “ De
Mannen van Mijdrecht” geeft dit
de consument ruimte voor recreatief winkelen. Niet alle winkels kiezen ervoor gebruik te maken van de mogelijkheid open te
gaan op de zondagmiddag. Dat is
natuurlijk jammer want een compleet aanbod geeft de consument
nu eenmaal meer keuze. We hopen dan ook dat het in de nabije
toekomst zo zal zijn dat vrijwel alle winkels op de laatste zondag
van de maand open zijn. We gaan
weer een gezellige tijd tegemoet
met op 14 november de feestelijke intocht van Sinterklaas, de
eindejaar spaar en win actie met
mooie prijzen, op zondag 13 december de kerstmarkt en ook op
de zondagen 20 en 27 december
zijn de winkels geopend en is er
van alles te beleven. Kortom volop bedrijvigheid in het centrum
van Mijdrecht. En als we met z’n
allen wat vaker kiezen voor ‘Koop
Lokaal’ dan houden we ook samen het centrum van Mijdrecht
gezond en levendig.
Mister M!
Blijf op de hoogte van alles via de
website www.shoppingmijdrecht.
nl en onze facebookpagina

sant en tevens te koop. Wie zich genoeg kunstenaar voelde kon bij Poldersport al schilderend meedoen
aan drie groepswerken welke eind
zondagmiddag onder belangstellenden werden verloot. Maar ook kinderen konden zich uitleven in hun vormen van kunstuitingen. Verder was
er bij De Inlijsteraar een grabbelton
waaruit men een kaart of een nummer kon trekken waarmee een prijs
was te winnen. Kortom, bezoekers
werden ook op een speelse manier
betrokken bij het evenement. Parkeren was overal wel mogelijk, maar
vanwege de drukte soms moeilijk.
Vandaar dat geadviseerd was om
per fiets de route af ten leggen. Het
was redelijk tot mooi weer het afgelopen weekend voor deze gelegenheid, dus veel bezoekers uit zowel
De Kwakel als Uithoorn hebben er
tevens een gezellig fietstochtje van
gemaakt. De organisatie kan tevreden terugkijken op een meer dan
geslaagd evenement. Dit werd mede mogelijk gemaakt door stichting
Thuis aan de Amstel Uithoorn.
Zie voor een impressie aan
kunstuitingen de fotopagina
elders in deze krant.

