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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - “Adequaat en snel
handelen bij een hartstilstand
kan levens redden. AED’s zijn
hierbij een belangrijk hulpmiddel”, zo stelt Frank Straathof,
voorzitter van Stichting AED
Reanimatieteam De Ronde Venen. Bij een hartstilstand is het
van levensbelang dat burgerhulpverleners direct starten
met reanimeren en een AED
kunnen inzetten. Door een
AED buiten te hangen, ontstaat
er veel tijdwinst. De gemeente
streeft naar een optimaal reanimatienetwerk met burgerhulpverleners in De Ronde Venen
en faciliteert dit waar mogelijk.
Donderdag jl. werd hij geplaatst, zodat, als dat nodig
mocht zijn, een AED ook 24 uur
per dag, 7 dagen per week kan
worden gebruikt in het dorpscentrum van Mijdrecht. Het
gaat om een AED met een speciale kast die aan de buitenkant
van het gemeentehuis hangt,
bij de (zij)ingang aan het Raadhuisplein. Zo is deze AED ook
in de avond en in het weekeinde beschikbaar voor burgerhulpverleners bij een oproep in
verband met een hartstilstand.

Auto te water
Wilnis – Zonderavond kwam
de bestuurder van een personenauto door onbekende
oorzaak met zijn wielen in de
berm terecht. Toen hij dit wilde corrigeren belandde hij met
zijn auto in het water. Toen hij
dit corrigeerde belandde hij
in de sloot. De auto moest uit
het water worden getakeld. Er
raakte niemand gewond

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

GEVRAAGD

AED bij het
gemeentehuis
beschikbaar

Veilige ontsluiting woonwijk
De Maricken duurt nog even
Wilnis - Ondanks het feit dat de
snel groeiende nieuwe woonwijk De
Maricken al veel bewoners telt, is de
ontsluiting op het rondom bestaande wegennet nog verre van veilig te
noemen.
Zowel de situatie bij de ‘hoofduitrit’ als de ‘tijdelijke ’uitrit voor de
bewoners met hun auto of motor
kan als gevaarlijk worden gezien
want er wordt vaak (te) hard gereden over het stuk weg waar de uitritten op uitkomen. Bewoners hebben deze krant daarvan in kennis
gesteld. Voor fietsers en bromfietsers geldt dat helemaal. Die behoren via de Veenman en/of Wagenmaker de nieuwe wijk te verlaten
om op hun bestemming te komen,
maar velen doen dat niet en steken
liever de Mijdrechtse Dwarsweg
over naar het fietspad aan de overkant. Dat levert soms gevaarlijke si-

tuaties op, zeker bij slechte weersomstandigheden en ’s avonds in
het donker. Automobilisten moeten
helemaal omrijden als ze naar Wilnis willen omdat er geen doorgang
voor hen is tussen de bestaande
bebouwing in Veenzijde en de nieuwe wijk. “Wij zijn sneller bij de AH
in Mijdrecht 4 kilometer verderop
dan bij de Jumbo in Wilnis 500 meter bij ons vandaan,” laat een bewoner weten. “Van de gemeente horen we niks en Bouwbedrijf Verwelius weet ook niet wanneer er een rotonde op de Mijdrechtse Dwarsweg
komt en een doorsteek naar het oude dorp.” De bewoner wijst verder
op de naamborden van Mijdrecht in
de berm aan de Mijdrechtse Dwarsweg die op die plaats daar niet
thuishoren… Nader onderzoek bewijst dat hij gelijk heeft. De naamborden staan ongeveer 100 meter

ZATERDAG 4 NOVEMBER
WINTERTESTDAG BIJ VAN KOUWEN
AALSMEER & AMSTERDAM
Gratis wintercontrole,
Opel Winterplan voor € 25 én
35% korting op alle banden

van de rotonde af op Wilnis’ grondgebied. Eerdere plattegronden van
Wilnis en Mijdrecht geven aan dat
de Veenweg bij Wilnis behoort. In
de huidige situatie wonen inwoners
aan de Marktschipper nu ineens in
Mijdrecht evenals een aantal bewoners van de Dijkgraaf… De naamborden ‘Mijdrecht’ horen aan de andere kant van de rotonde te staan
op de hoek van de Industrieweg. Er
is dus ‘gesjoemeld’ zoals dat tegenwoordig heet.
Verkeersdrempel en rotonde
Wij vroegen aan de gemeente hoe
het nu wel zit met die ontsluiting
en wanneer de wijk een fatsoenlijke aansluiting op de Mijdrechtse
Dwarsweg krijgt plus een connectie
met Veenzijde.
Vervolg elders in deze krant.

Knotgroep De Ronde Venen
actief op de landelijke natuurdag
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De Ronde Venen - Op zondag 5
november wordt door Atletiekvereniging De Veenlopers de Zilveren
Turfloop georganiseerd. Om alle lopers op tijd aan de start te krijgen, is
ruimte nodig rond het start/finishgebied. De gemeente De Ronde Venen heeft een vergunning afgegeven om het kruispunt RoerdompHoofdweg af te sluiten en het deel
van de Hoofdweg tussen de rotonde Oosterlandweg en de C. Beerninckstraat tussen 8.00 uur en 15.00
uur. Mijdrecht Zuid blijft bereikbaar
via de Dr. v.d Haarlaan en de Viergang. Verkeersregelaars zullen verkeersdeelnemers de richting van
bovengenoemde straten wijzen. Om
de deelnemers aan de ZTL veilig te
kunnen laten deelnemen hebben
wij met de gemeente afspraken ge-

maakt om een deel van het parcours
auto- en fietsvrij te houden.Tijdens
het evenement zijn de volgende wegen niet toegankelijk tussen 10.30 13.00 uur: De Hoofdweg vanaf rotonde Oosterlandweg t/m de kruising Molenland/Hoofdweg; Westerlandweg vanaf kruising Molenland t/m kruising Oude Spoorbaan
(de Hoef); De Hoef-Oostzijde (route
langs de Kromme Mijdrecht) vanaf
de Hoofdweg t/m Oude Spoorbaan
(brug bij de Hoef);
Fietspad Oude Spoorbaan (brug
bij De Hoef) t/m Oosterlandweg
en de Schatterkerkerweg vanaf De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg. Ook hier zullen verkeersregelaars alternatieve routes kunnen toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer hou-

den de mogelijkheid hun bestemming te bereiken. De start van de
Rabo GeZZinsloop is om 10.00 uur.
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 11.00 uur. Het is mogelijk om
te kiezen voor één van de drie afstanden: 5km, 10 km en 16,1 km. In
de sporthal De Phoenix vindt de inschrijving plaats, er is een mogelijkheid tot omkleden en een bewaakte tassenopslag. Daarnaast is het
ook mogelijk om online in te schrijven: www.inschrijven.nl De organisatie verwacht veel deelnemers, dus
kom op tijd en het liefst lopend of
op de fiets. 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.

De Ronde Venen - Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Een initiatief van LandschappenNL. Jong en
oud kunnen die dag werken aan het
behoud en herstel van natuur en
landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien,
schoonmaken van poelen en paden,
het knotten van wilgen, snoeien van
fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Knotgroep De Ronde Venen doet dat
niet alleen op deze dag maar werkt
elke winter 10 zaterdagen op verschillende locaties. We knotten natuurlijk wilgen maar ook essen, elzen en snoeien hoogstam fruitbo-

men. Al het werk dat verzet wordt
op de Natuurwerkdag en de andere werkdagen levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en
behouden van natuur. Samen aan
het werk voor leefruimte voor de
boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor het
landschap is steeds meer in vrijwilligershanden. Hierdoor kan iedereen
blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.
Op zaterdag 4 november werken
ze vanaf 09.00 uur op de spoordijk
in Vinkeveen tegenover Demmerik 56. Parkeren kan bij het Spoorhuis. Neem zelf brood, een koffiemok en soepkom+lepel mee. Als
je mee wil doen meldt je dan aan
bij Ton ter Linden, 0297-567437 of
ton.terlinden@kabelfoon.nl

Wie doet nu zoiets?
Amstelhoek – Terwijl de eigenaar
van deze fiets bezig was met vrijwilligerswerk in het buurthuis in Amstelhoek, Hebben onbekende, waarschijnlijk door vuurwerk in de fiets-

tassen te gooien, er voor gezorgd dat
de fiets van deze man flinke brandschade heeft opgelopen. Dit is gebeurd dinsdag 24 oktober jl. Mochten er getuigen zijn? Laat u horen.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
DOKTERSDIENSTEN
Open:
22.00-08.00
u. huisartsen
Alle
diensten
van de
worden gedaan vanuit de
STICHTING
THUIS
STERVEN
huisartsenpost
in Woerden,
DE
RONDE VENEN
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Vrijwillige
weekend, Palliatieve
feestdagenTerminale
en voor
Zorg in de thuissituatie.
7 u.
werkdagen
van 17.00-08.00
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar,
APOTHEEK06-51451130.
Apotheek De Ronde Venen
STICHTING
Hoofdweg 6aRECHTSWINKEL
Mijdrecht,
De Ronde Venen:
Hoofdweg
1,
0297-285163.
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ma. t/m vr.
Mijdrecht.
is opu.de
8.30-12.30 Het
u. enspreeku.
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di.avonden van 19.30-20.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland
48 Mijdrecht,
DIERENHULP
0297-286262.
Open:
ma. t/m vr.
Dierenambulance
06-53315557
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

hulpverlening
DIERENARTSEN
Dubloen
36 Mijdrecht
Dierenartsenpraktijk
R.
Rap, 0297-286436
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
Van
Dijk Psychologenpraktijk
0297-293939.
Behandelcentrum
Careyn
Maria-Oord.
HerenDierenkliniekPostadres:
Amstel, Vecht
&
weg
69 Herenweg
Vinkeveen.129
Bezoekadres:
Venen,
Vinkeveen,
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
0297-263758,
www.dkavv.nl.
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
SLACHTOFFERHULP
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0900-0101
0297-241146
www.slachtofferhulp.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
BRANDWEER
& POLITIE
Maatschap. Verloskundigen
Brandweer
030-2404400.
‘De Ronde Venen’
. 7 dagen
Politie
0900-8844.
per week,
24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
Verschijnt woensdag
verloskundigenderondevenen.nl
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Maximum
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Nel van der Pol

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

STICHTING RECHTSWINKEL
Correspondent:
De
Ronde Venen: Hoofdweg 1,
André Veenstra
Mijdrecht.
Het spreeku. is op de
di.avonden
van 19.30-20.30 u.
Druk:

maximaal 300 woorden aan.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
Let op:
www.slachtofferhulp.nl

Mobiel 06-53847419

Janssen/Pers Rotatiedruk

DIERENHULP
Dierenambulance
06-53315557
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

wel te redigeren of in te korten. Houd

Nadrukkelijk maken wij u er op attent,

dat door ons in deze&krant
geproduceerd
BRANDWEER
POLITIE
advertentie-, foto-, en/of tekstmateBrandweer
030-2404400.
riaal niet beschikbaar wordt gesteld
Politie
0900-8844.
aan derden.
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag

sinds 1888

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

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

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

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

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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de uitgever!
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Cursussen bij de Paraplu
Wilnis
Wilnis – Mahjong voor beginners: Mahjong is een uit China afkomstig spel dat is te karakteriseren als denksport en gezelschapsspel in één. Mahjong speelt u met
4 personen. Ieder voor zich proberen de spelers zo snel mogelijk een
winnende combinatie ‘mahjong’ te
maken met zoveel mogelijk punten.
In de cursus bij de Stichting 'Paraplu' leert u de 34 verschillende stenen kennen en de vele combinaties
om het spel te kunnen winnen. We
leren u in 6 lessen Mahjong spelen en punten tellen volgens de Nederlandse spelregels (NTS). Na de
cursus kunt u met een gerust hart
plaats nemen aan de Mahjongtafel.
Cursuscode: RS1596. Op 6 vrijdagen van 10-11-17 t/m 15-12-17, van
19.30-22.00 uur Docent: Jan Keevel.
Kosten: 55,- euro.
Vrijschilderen met acrylverf: Computer, mobiele telefoon of tv, even weg
ermee! Kom op dinsdagavond schilderen bij de Stichting 'Paraplu'. Heb
je altijd al eens je hobby ‘schilderen’
willen verbeteren? In deze 10 lessen
mag je lekker met je penseel, potlood, sponsje en acrylverf iets leuks
gaan maken. Alles valt te leren. Ook

al denk je dat je niet goed kan schilderen dan is dat geen probleem. Als
je er maar plezier in hebt! Heb je dat
plezier in schilderen reeds gevonden dan kan je in deze cursus wellicht nog nieuwe dingen of technieken leren. Het is een uitdaging om
goed te kijken, vooral m.b.t. het maken van een schilderij. Dat kan iedereen leren. Handige tips en veel
oefening baart kunst. In deze cursus mag je met de docent overleggen wat je graag wilt maken. Heb je
zelf een voorbeeld of een leuk idee,
misschien doet elke cursist dan wel
mee. Cursuscode CR 1641. Op 10
dinsdagen van 28-11-17 t/m 20-0218 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Docent Renate Nonnekes. Kosten 56,euro.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op
de website www.stichtingparaplu.
nl of er 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.

Zaterdag Wintertestdag
bij Opel Van Kouwen
Regio - U kunt die dag gratis uw
Opel laten controleren op alle
wintergevoelige onderdelen. En
het Opel Winterplan aanschaffen
zodat u verzekerd bent van gratis
reparatie of vervanging van deze onderdelen mochten ze onverhoopt stuk gaan deze winter. Heeft u nieuwe banden nodig? Dan ontvangt u 35% korting op alle banden. Dus niet alleen op nieuwe winterbanden,
maar ook op all-weather banden
en zomerbanden. Overweegt u
een complete set winterbanden
aan te schaffen, dan zijn er superscherpe set prijzen die al beginnen bij 495,- euro voor een
Opel Karl, 525,- euro voor een

Opel Adam en 545,- euro voor
een Opel Astra. Natuurlijk staat
de koffie met iets lekkers voor
u klaar! En misschien een mooi
moment om kennis te maken
met de nieuwe Opel Crossland
X, de Grandland X en de Insignia Sportstourer. Er is een speciale actie op de voorraad auto’s.
U ontvangt 21% BTW korting bij
aankoop van een nieuwe Opel
uit de speciale voorraad. Daar
bovenop krijgen de Corsa kopers
nog eens 1500,- euro extra inruil.
Van Kouwen is open op zaterdag
4 november van 9.00 tot 17.00 uur
in Aalsmeer, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam West.

Halloween groep 8
Hoflandschool Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdagavond 27 oktober 2017. Wat een zinderend spannende avond is dat geworden voor
groep 8 van de Hofland school!
Verdeeld in drie groepen begint
de klas aan een spannende Halloween spooktocht waarin de 5 zintuigen centraal staan. Bij het kampvuur wordt in ‘The House Of Fire’
een griezelverhaal voorgelezen,
waarna de groepen gewapend met
zaklamp en routebeschrijving aan
hun tocht beginnen. Bij de eerste
post, ‘The Bloody Garbage’, stijgt
de spanning al meteen naar grote
hoogte. De groepen krijgen de opdracht om het afval van een bloederige picknick weg te gooien. Echter
wacht hun een zombie-achtig monster op dat verstopt is in de kliko.
Gillend wordt de weg vervolgd naar
‘The Italian Labatory’. Daar wordt
door een “lieve” zuster in de operatiekamer gecontroleerd of de kinderen wel in staat zijn om de tocht
voort te zetten.
Adempauze
Gelukkig krijgen ze daarna even
een adempauze bij ‘Sonja’s Wicked Food’, waar de eetproef op ze
wacht. Ze kunnen hun smaakzintuigen testen met het eten van kikkermaagjes, spinnen, sprinkhanen, meelwormen, oesters, heksenvingers en oogballen. Een kindermaag is snel gevuld was hier ook
het motto! Snel wordt de tocht vervolgd door het Haitsma Park waar
ze achterna gezeten worden door
allerlei bloederige waterspoken
tot ze aankomen bij de ‘Crazy Drivers’. Hier worden ze geblinddoekt

en in de auto gepropt, waar ze vervolgens een roekeloze rit meemaken naar de volgende heksenpost.
In eerste instantie zijn ze blij dat ze
hun juf Patricia herkennen bij de ingang van het parkje bij de tennisbanen. Bij deze heksenpost worden
de reukzintuigen getest door het
ruiken van allerlei “heerlijke” heksenbrouwsels. De opluchting verdwijnt echter snel als ze letterlijk de
donkere nacht worden ingestuurd.
Park
In het park komen ze niet alleen Graaf Dracula tegen die net
zijn grafstenen aan het controleren is. Ook de killerclown is actief
aan het rondspoken in het park op
zoek naar slachtoffers. Gillend rennen de groepen het park uit waarna ze even denken veilig te zijn. Ze
moeten aan een onbekende visser
de weg vragen…maar wat ze niet
weten is dat de visser en zijn handlanger ook veranderen in zombies.
De groepen worden zo opgedreven naar de volgende post ‘When
The Beat Goes On’. Hier moeten
ze eerst allerlei hachelijke avonturen doorstaan alvorens de gehoortest wordt afgenomen. Bij de laatste post ‘Feeling Good’ worden de
tastzintuigen goed gecontroleerd.
Opgelucht lopen ze daarna naar
de eindbestemming van de spooktocht waar ze door hun ouders worden opgewacht. Onder het genot
van een drankje en een heerlijk
kampvuur worden alle verhalen uitgewisseld en wordt er nog lang nagenoten van een super spannende
spooktocht!

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Sterren, Harvey en
25 juni 2004
Dit keer de beantwoording van vragen van lezers die zijn binnengekomen.
Vraag 1. Onlangs was ik een weekje op
Ameland en wat me opviel was de helderheid van de sterren. Is hier een verklaring voor?
Antwoord: In dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad, heb je te
maken met lichtvervuiling. Door de
talrijke lichtbronnen, zoals straat-,
reclame- en verkeersverlichting vallen de sterren nauwelijks meer op
en met het kunstlicht rondom je is
het niet altijd gemakkelijk deze te
ontdekken. In een heldere, wolkenloze nacht kun je vanaf een donkere plek, bijvoorbeeld de Waddeneilanden, talrijke fonkelende sterren
zien. Ze staan echter niet allemaal
even ver weg en tevens zijn ze niet
allemaal even groot. Daarom zijn
ze niet allemaal even helder. Extra
goed zichtbaar zijn ze bij een maritiem polaire luchtsoort die met een
noordwesten wind wordt aangevoerd. Dit is schone lucht waarin het
zicht buitengewoon goed is. En daar
was in die week enkele dagen sprake van.
Vraag 2. Door de orkaan Harvey heeft
het eind augustus heel hard geregend
in de Amerikaanse staat Texas. Om
hoeveel millimeters gaat het precies
en is hierover nog meer interessants te
vertellen?
Antwoord: Vanuit de Golf van Mexico trok Harvey op 24 augustus jl.
richting Texaanse kust. Zij had windsnelheden bij zich van 135 km/uur
en als kerndruk werd 976 hPc gemeten. In de nacht van 25 op 26 augustus kwam zij net ten noorden
van Port Aransas aan land. Harvey
was op dat moment uitgegroeid
tot een uiterst gevaarlijke orkaan
van de 4e categorie met windsnelheden tot 215 km/uur en een kerndruk die was gedaald naar 938 hPc.
Sinds 1961 was een orkaan van dit
kaliber niet meer in dit gebied voorgekomen. Dit deel van Texas is vochtig en moerassig. Het vocht diende
als extra brandstof voor de orkaan,
waardoor het oplossingsproces, wat
normaliter boven land plaatsvindt,
werd vertraagd. Bovendien zat Harvey gedurende een week ingeklemd
tussen twee hogedrukgebieden,
waardoor ze soms urenlang op nagenoeg dezelfde plaats bleef liggen.
De luchtstromingen waren te zwak
om voldoende sturing te geven aan
de orkaan. Ondertussen ging de
vochtopname vanuit de Golf van
Mexico gewoon door. De verwachtingen waren dat in en nabij het
centrum van de storm, die langzaam
ging luwen, 125 tot 300 mm regen
zou vallen en het grootste deel van
de kust moest rekenen op 400 tot
600 mm. Het zwaartepunt zou boven Texas komen te liggen met nog
een deel van de staat Louisiana, alwaar plaatselijk 900 mm regen werd
verwacht met overstromingen. Na
een week van zware regenval, van
24 - 30 augustus, bleek in Texas
plaatselijk meer dan 1000 millimeter
gevallen te zijn. De hoogste regensom in Texas had Cedar Bayou: 1318
mm, gevolgd door Clear Creek met
1255 mm en Dayton met 1250 mm.
Dit zijn hoeveelheden die in De Ronde Venen gemiddeld in anderhalf
jaar vallen. Ruim twintig plaatsen in
deze staat kwamen boven de 1000
mm. Extreem veel regen in korte tijd
viel er in de omgeving van Houston,
de hoofdstad van Texas: 252 mm in
90 minuten en 685 mm in 48 uur. De
regensommen in de andere zuidelijke staten bleven ver achter bij die
van Texas. Na een grillige, onberekenbare koers van ex-Harvey, eerst
naar het oost-zuidoosten en vervolgens naar het noord-noordwesten,
richting Grote Meren, werden de
restanten uiteindelijk opgenomen
in een lagedrukgebied bij het Erie-

meer. Zo verdween ex-Harvey op 3
september van de weerkaart, waarop ze voor het eerst verscheen op 13
augustus als tropische storing voor
de westkust van Afrika, ten zuidwesten van de Kaap Verdische Eilanden.
Vraag 3: Op 25 juni 2004 ben ik getrouwd. Ik kan me nog herinneren dat
het ‘s ochtends wat regende en ‘s middags de zon scheen. Kunt u wat meer
over het weer die dag vertellen?
Antwoord: U hebt geboft. De twee
dagen hiervoor was het bar en
boos wat het weer betreft. Op de
23e vielen er in Mijdrecht fikse buien met onweer en stond er ‘s middags en ‘s avonds een stormachtige
wind, aan de kust zelfs een storm. De
luchtdruk wees deze dag een laagste stand aan van 997,5 hPc. De volgende dag was het al niet beter: ‘s
ochtends vrij langdurige regen en
‘s middags buien. Op beide dagen
viel totaal 33 mm neerslag. Gelukkig op de trouwdag zette een weersverbetering in, dankzij een naderbij komende rug van hogedruk, die
de barometer bij ons weer deed stijgen tot 1020 hPc. De neerslag bleef
‘s ochtends beperkt tot bijna 3 mm,
waardoor er sprake was van een alleszins redelijke dag weer met een
wat frisse temperatuur overdag van
17,6 graden.

De vochtigheidsmeter

Als laatste instrument, waarmee
het weerstation Mijdrecht is uitgerust, komt aan bod de vochtigheidsmeter, ook wel hygrometer
genaamd. Met dit instrument, dat
zich in de weerhut bevindt, wordt
het vochtgehalte van de lucht bepaald. Meestal berusten ze op de eigenschap van verschillende materialen, zoals een mensenhaar, om bij
droogte in te krimpen en in vochtige
omstandigheden uit te zetten. Deze lengteverandering wordt op een
wijzer overgebracht die langs een
schaalverdeling gaat vanaf het getal 0 voor lucht die totaal geen waterdamp bevat, zoals snikhete, droge woestijnlucht, tot het getal 100
voor geheel met vocht verzadigde
lucht. Dit laatste komt bij ons, vooral
‘s winters, vrij regelmatig voor, o.a. ‘s
ochtends vroeg bij sterke afkoeling
en bij mist. Op deze wijze geeft de
hygrometer de zogeheten relatieve vochtigheid van de lucht aan, die
vermeld staat bij de weeroverzichten van het K.N.M.I. Het vochtgehalte van de lucht is mede bepalend
voor de aangenaamheid van het
weer. Erg vochtige lucht voelt in de
regel minder prettig aan: ‘s winters
waterkoud en ‘s zomers drukkend
warm. Uit de vochtigheidsgraad
kan worden berekend tot hoever
de lucht kan afkoelen vóór condensatievorming optreedt. Wanneer de
lucht afkoelt zal bij een bepaalde
temperatuur de waterdamp die de
lucht bevat overgaan in waterdruppeltjes, een proces dat condensatie
wordt genoemd. Het is belangrijk te
weten bij welke temperatuur dat gebeurt, onder andere in verband met
de vorming van mist, dauw of rijp.
Het weerhuisje, dat menigeen van u
wel zult kennen, is ook een vochtigheidsmeter, die berust op het principe van het groter en kleiner worden
van een haar. Het huisje bezit twee
poortjes. Uit het ene poortje kan een
mannetje naar buiten komen, dan
zou het slecht weer worden. Uit het
andere poortje een vrouwtje, dan
zouden we mooi weer kunnen verwachten. Voor de luchtvochtigheid
buiten heeft het helaas geen waarde. Het weerhuisje reageert puur op
de luchtvochtigheid binnen en die
is met name ‘s winters door de verwarming in huis (veel) lager dan buiten. Menig winterliefhebber zal hopen dat de weerspreuk op 1 november, Allerheiligen, zal uitkomen. Deze luidt: “Geeft Allerheiligen zonneschijn dan zal het spoedig winter
zijn. Is het met Allerheiligen vochtig
weer, dan volgen sneeuwbuien keer
op keer”.

IN DE
PROVINCIE

Kunst beleven in de klas
Margreet Zwart is leerkracht van groep vijf aan
het Instituut Coolsma
in de Utrechtse Heuvelrug. De school maakt
gebruik van Kunstmenu,
één van de programma´s
van Kunst Centraal. Het
Kunstmenu laat kinderen
op de basisschool elk
jaar professionele kunst
beleven. Kunst Centraal
versterkt de creatieve
kracht van leerkrachten
en 55.000 leerlingen in

het basisonderwijs in de
provincie. De provincie
Utrecht subsidieert dit.
Onlangs kregen twee
klassen ‘Een kijkje in de
keuken van De Dansers’.
Margreet licht toe: “De
dansers legden aan de
leerlingen uit hoe ze te
werk gaan. Een dans
begint met een verhaal.
De kinderen kozen een
foto. Het verhaal van de
foto werd door de dansers

uitgebeeld met poses. Ver
volgens werd aan de leer
lingen gevraagd: hoe zou
je er een dans van kunnen
maken? De kinderen ant
woordden: ‘Door grotere
bewegingen te maken en
van je plek te komen.’ En
zo ontstond de dans.”
Voorafgaand stelden de
dansers zich aan de hand
van een leuk filmpje voor
aan de klas. Margreet
vertelt: “Alle lessen zijn

online te vinden. Dat is
door Kunst Centraal goed
geregeld.” Ze vervolgt: “De
leerlingen reageren en

was erg laagdrempelig.
Bijna alle kinderen staken
hun vinger op om ant
woord te geven.” Margreet

Kinderen vinden
het leuk om zelf iets in te
brengen
thousiast. Naar een voor
stelling gaan, vinden ze al
heel leuk en nu mochten
ze zelf iets inbrengen. Het

besluit met het belang
van Cultuureducatie in
de les: “Je kunt naar een
dans kijken, maar als je

Zeven Utrechtse bedrijven op top 100 MKB Innovatie

Wandelen in stilte

De Kamer van koophandel
presenteert jaarlijks de
allermooiste innovatie
etalage van Nederland: de
MKB innovatie Top 100.
Dit jaar stonden er maar
liefst zeven bedrijven uit
de provincie Utrecht op
deze ranglijst. Reden voor
gedeputeerde Pim van den
Berg om de zeven bedrij
ven even in het zonnetje
te zetten. Als hoogste op
de lijst, op plek 7, ein
digde HALTER CNC uit
Amersfoort. De anderen

In onze provincie trek
ken veel mensen er
wandelend en fietsend
op uit. Bewegen is goed
voor je gezondheid. Nog
gezonder is het als je dit
doet in rustige gebieden
en gebieden waar de
luchtkwaliteit beter is.
De komende tijd brengt
de provincie wandel en
fietsroutes onder de aan
dacht in zulke gebieden.
Dit is een onderdeel van
het Programma Gezonde
Leefomgeving.

eindigden op de volgende
plaatsen: Keen Delivery
(32), Speed Comfort (49),
Jouw Omgeving (55), Blue
Carpet Group BV (75),

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen. In
de zomer zorgen wij ervoor dat u veilig en schoon kunt
zwemmen in de recreatieplassen, en wij zijn mede
organisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn
er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale
Staten. Hieronder vindt u een handig overzicht van wat
er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn,
werkzaamheden tot juni 2018
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg en afbouwwerk
zaamheden tot 1 juni 2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind
2017
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaam
heden aan de provinciale wegen vindt u op: www.
provincieutrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr.

Eerste Stap.nl BV (79) en
XA (98). Lees meer over
de MKB Innovatie Top 100
op www.mkbinnovatie
top100.nl

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

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huisaanhuisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo
catie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook:
facebook.com/provincieutrecht.

Op de Dag van de Stilte,
29 oktober, werd de eerste
wandeling geopend in het
Leersumse Veld. Wande
laars werden uitgedaagd
de stilte in beeld te bren
gen.
De wandelroute is te vinden

de danser hoort vertellen
over het verhaal erachter,
maakt het een diepere
indruk. Met deze aanpak
geven we de leerlingen
mee: ‘We kunnen niet al
lemaal even goed dansen,
maar wel een dans maken.
Jullie kunnen dit ook. Het
is niet moeilijk.’ Dat is een
waardevolle les.”
Kijk voor meer informatie
op: www.kunstcentraal.nl

op: www.route.nl/
wandelroute735276/
wandeljehoofdleeg.
De fotoinzendingen op:
www.opdeheuvelrug.nl/
verkendeheuvelrug/
opladenopdeheuvelrug/
inzendingen

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

Provinciale Staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
6 november 2017, 09.30 uur: Provinciale Staten
20 november 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
20 november 2017, 19.30 uur: Ad hoc commissie
Omgevingsvisie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi
gen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincieutrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Veilige ontsluiting woonwijk
De Maricken duurt nog even
Vervolg van de voorpagina.
Een woordvoerder liet ons het volgende weten: ‘Voor fietsers en
brommers is de wijk De Maricken
op drie manieren ontsloten: via de
Mijdrechtse Dwarsweg en via Veenman en Wagenmaker, dus aan de
Wilnisse kant. Wij geven toe dat
de ontsluiting via de Mijdrechtse Dwarsweg momenteel verkeerskundig inderdaad niet ideaal is. Dat
geldt zowel voor fietsers als voor
automobilisten. Borden om de verkeersveiligheid te verbeteren bleken
niet te werken, maar zorgden voor
een onoverzichtelijke situatie en zijn
om die reden weggehaald. De geplande rotonde gaat de problemen
oplossen. Tot die tijd is het wenselijk dat fietsers gebruik maken van
de route via Veenzijde III. Vooruit-

lopend op de aanleg van de rotonde laten we op maandag 27 november een drempel aanleggen op de
Mijdrechtse Dwarsweg, waardoor
de snelheid lager wordt en de verkeersveiligheid verbetert. Dit gebeurt ter hoogte van het bord 50
km/u dat halverwege langs de weg
in de berm staat, gezien vanuit de
richting van de N212. De aanleg
van de rotonde op de Mijdrechtse
Dwarsweg is in voorbereiding. Dat
is van veel factoren afhankelijk omdat ze elkaar over en weer en daarmee de planning beïnvloeden. Denk
daarbij aan kabels en leidingen van
nutsvoorzieningen, noodvoorzieningen voor verkeer en onderzoek naar
optimaal materiaalgebruik. Afhankelijk van deze factoren is de rotonde tussen eind 2018 en medio 2019
gereed.’

Ontsluiting via Wilnisse zijde
Ruim een jaar geleden heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de geplande verbinding
vanuit De Maricken naar de Wethouder Van Damlaan. Tijdens deze avond zijn diverse schetsontwerpen gepresenteerd en is gevraagd
naar een voorkeursvariant. Hierna is
doorgewerkt aan de geplande verbinding. De gemeente heeft onder
meer een vervolgstudie laten uitvoeren naar de varianten en het functioneren van een aantal kruisingen
op de verbindingsweg, te weten de
kruising Wethouder van Damlaan –
Veenweg en de kruising Veenweg –
Pieter Joostenlaan – Pastoor Kannelaan. Er is destijds ook gesproken over mogelijk vervroegde aanleg in de tweede helft van 2017. Omdat het project nog in de voorberei-

dende fase zit, is dat niet realistisch.
Op basis van de reacties tijdens
de informatieavond wordt momenteel een schetsontwerp gemaakt
voor de doorsteek Wethouder Van
Damlaan. ‘We kijken ook naar versnelde aanleg van een fietsverbinding. Wat ook hierbij voorop staat is
de verkeersveiligheid. In De Maricken wordt nog volop gebouwd. Het
bouwverkeer mag het overige verkeer namelijk niet kruisen. Over het
aangepaste schetsontwerp en de
planning gaan wij weer met de bewoners in gesprek. Naar verwachting gebeurt dat eind dit jaar/begin
volgend jaar,’ aldus de woordvoerder. Waarmee we al weer wat meer
weten over de plannen van de ontsluiting.
Wij houden u op de hoogte!

Wat is het effect van de
verkeersremmende maatregelen?

Uithoorn - Het college heeft het
plan om tegelijkertijd met de herinrichting van het ‘oude’ dorpscentrum een eenrichtingsverkeer over
de Prinses Irenebrug in te stellen. Dit
met als doel geen doorgaand verkeer
meer door het centrum van Uithoorn
toe te laten om daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners te
waarborgen. Dat is al lange tijd onderwerp van gesprek. Donderdag
19 oktober is het uitvoerig aan de orde geweest tijdens de commissievergadering Wonen en Werken. Donderdag 2 november wordt er wellicht door de gemeenteraad een besluit genomen over de plannen waar
veel betrokken partijen en inwoners
op voorhand niet gelukkig mee zijn
en er afwijzend tegenover staan. Wat
onderbelicht is tot nu toe (in de media) zijn de mogelijke effecten van
deze verkeersremmende maatregel op bijvoorbeeld financieel terrein
voor de detailhandel. De verkeersmaatregelen hebben zonder meer
betrekking op de manier waarop het
dorpscentrum kan worden heringericht, wat weer bepalend is voor der
toekomstige verblijfskwaliteit die gerealiseerd kan worden. Om er achter
te komen welk effect het voorgestelde eenrichtingsverkeer - en zelfs het
helemaal voor (gemotoriseerd) verkeer afsluiten van de Prinses Irenebrug - op het winkelbezoek door
consumenten heeft en of dit omzetverlies met zich meebrengt, heeft
de gemeente in 2016 een Koopstromenonderzoek laten uitvoeren door
enkele deskundige instanties. Wie
belangstelling heeft kan de essenties
van dit onderzoek raadplegen via de
website www.kso2016.nl.
Potentiële effecten
In een memo aan de raad onder de
naam ‘Ontwikkelingen detailhandelssector dorpscentrum Uithoorn
in relatie tot verkeersmaatregelen
Prinses Irenebrug’ van 22 augustus
2017, wordt gemeld dat het totaal
aan bestedingen in 2016 voor het
centrum Uithoorn 37,8 miljoen euro
bedraagt. Hiervan komt een totaal
van 5,2 miljoen euro voor rekening
van bezoekers uit andere gemeenten die gebruik maken van de Prinses Irenebrug. Het gaat hierbij om
dagelijkse en niet-dagelijkse bestedingen op jaarbasis uit De Ronde Venen. Daarbij zij opgemerkt dat
de potentiële effecten van de verkeersmaatregelen betrekking hebben op 4,2 miljoen euro aan bestedingen (zijnde ruim 11 procent). Het
andere deel komt voor rekening van
het langzame verkeer aangezien dat
geen last heeft van de verkeersremmende maatregelen. Het aantal bezoekers van het dorpscentrum Uithoorn dat met de auto komt be-

draagt 81 procent. Wordt gekeken
naar de invloed van de verkeersmaatregelen over de Prinses Irenebrug, dan gaat men uit van de huidige standaardsituatie: Vanuit Amstelhoek gerekend bedraagt de afstand heen en terug 2 km en is men
6 minuten reistijd kwijt. Bij het instellen van een eenrichtingsverkeer
is dat 5,8 km meer en wordt de reistijd 12 minuten. Bij volledig weren
van het autoverkeer (dus omrijden
via de N201) wordt de afstand 11,6
km en de reistijd 18 minuten. Om
het beeld compleet te maken heeft
men ook de afstand AmstelhoekMijdrecht v.v. toegevoegd. Daarbij gaat het om 9 km en een reistijd
van 16 minuten.
Afname bestedingen
Bij het invoeren van een eenrichtingsverkeer is de verwachting dat
maximaal 10 procent van de autobezoekers die normliter via de Prinses Irenebrug naar het Amstelplein
komen voor een andere aankooplocatie zal kiezen. Het effect zal
inhouden dat er 0,4 miljoen euro
minder zal worden besteed. Dat is
maximaal 1 procent. Als het dorpscentrum helemaal wordt afgesloten voor autoverkeer over de brug,
wordt een grotere afname van de
bestedingen verwacht omdat koopcentrum Mijdrecht dan qua afstand

en reistijd aantrekkelijker zal zijn
dan via de N201 en de Amsterdamseweg naar het centrum van Uithoorn en terug te moeten rijden. In
de memo wordt hiervoor opgemerkt
dat het moeilijk is om uitspraken te
doen over het aantal bezoekers dat
niet langer voor het centrum van
Uithoorn zou kiezen in dat geval.
Daarvoor zijn er allerlei andere argumenten die een rol spelen. Zoals
een specifieke winkel, gewenning,
omdat het centrum op de route ligt
door woon-werkverkeer etc. In de
memo wordt verder gewezen op
de stijging van de niet-bestedingen
via internet. Gedurende de periode
2011-2016 zijn die bestedingen in
fysieke winkels in het centrum van
Uithoorn met 30 procent gedaald.
Het wordt als een heel reëel scenario gezien dat als gevolg hiervan
nog meer winkels zullen verdwijnen,
tenzij die zich (als speciaalzaak) zullen onderscheiden.
Weinig of geen effect
Als conclusie wordt in de memo genoemd dat bij het instellen van een
eenrichtingsverkeer bij de Prinses
Irenebrug dit naar verwachting niet
of nauwelijks effect zal hebben op
de totale bestedingen in het centrum van Uithoorn… (Maar 400.000
euro minder is toch ook niet niks?
Red.). Bij het volledig weren van het

doorgaande autoverkeer naar het
centrum zal het totaal aan bestedingen wel degelijk meer afnemen,
maar volgens de onderzoekers in de
memo nooit meer dan 4,2 miljoen
euro… Voor de dagelijkse bestedingen zal de maatregel waarschijnlijk
een lichte(?) omzetderving met zich
meebrengen. ‘Het mogelijke verlies
van bestedingen door verminderde
toevloeiing van buitenaf is naar verwachting voor het grootste deel te
beperken door vergroting van de lokale koopkrachtbinding als gevolg
van schaalvergroting van bestaande supermarkten en de komst van
een discounter (Aldi)’, zo luidt een
passage in de memo… Anders gezegd: de detailhandelssector in het
centrum van Uithoorn moet dus zelf
de klappen maar opvangen van het
omzetverlies van minimaal kennelijk een tonnetje of vier en maximaal
ruim 4 miljoen euro als klanten vanuit de omliggende gemeenten (vnl.
De Ronde Venen) het gaan laten afweten. Uithoorn heeft ze kennelijk
niet nodig, iets waar naar verluidt
de winkeliers heel anders over denken. Die gaan ook van andere getallen uit. Zo verwacht AH Jos van den
Berg al een omzetverlies aan degelijks boodschappen van 19 naar 11
procent. En meer winkels waarin
ondernemers zich zullen vestigen zit
er kennelijk niet in volgens dezelfde memo. ‘Voor branches in de nietdagelijkse sector heeft de toename
van internetverkoop een veel groter
effect dan het volledig weren van
doorgaand verkeer. Die trend zal
zich alleen maar verder doorzetten.
Het volledig weren van doorgaand
verkeer zal hier niet als oorzaak aan
ten grondslag liggen, maar kan dit
proces wel versnellen.’ Aldus bewoordingen uit de memo. Deze uitkomsten zijn natuurlijk ‘gefundenes
Fressen’ voor wethouder Polak (namens het college) die hiermee een
instrument heeft om de raad ervan
te overtuigen dat het doorvoeren
van een eenrichtingsverkeer of zelfs
helemaal weren van doorgaand verkeer over de brug, vrijwel geen enkel effect zal hebben op het winkelbezoek van klanten die van buitenaf komen. Aan de raad om hierop
onderbouwd te reageren. Zoals het
er nu voorstaat zullen we het besluit
op 2 november weten.

Tjitze’s Sinterklaasfeest
voor eenzame ouderen
De Ronde Venen - Na het grote succes van afgelopen jaar organiseert de Stichting Tjitze Hesselius
ook dit jaar weer een gezellig Sinterklaasfeest voor alleengaande ouderen. Op dinsdagmiddag 28 november a.s. zijn ouderen die alleenstaand zijn welkom in de grote zaal
van het Apollohotel in Vinkeveen.
Het programma begint om 14.00 uur
en is om 16.00 uur afgelopen, en
natuurlijk is Sinterklaas erbij. Maar
hij heeft een paar bijzondere surprises meegenomen dus het beloofd
een verrassende middag te worden!
Aanmelden kan via de mail info@
tjitjzehesselius.nl of ga even langs
bij een van de servicepunten in de
gemeente, zij helpen je graag met
aanmelden. Er is een ruime parkeer-

plaats aanwezig maar ophalen en
thuisbrengen is weer mogelijk. Vergeet niet te vermelden bij het aanmelden of je opgehaald wilt worden.
Deze keer kunnen we maar liefst
170 gasten ontvangen maar vol =
vol. Dat veel ouderen eenzaam zijn
is geen nieuws, helaas komen ze in
alle rangen en standen voor.. Het taboe is groot, maar wat doe je als je
ineens alleen komt te staan bij het
overlijden van je partner? Hoe richt
je dan je sociale leven in, samen op
stap was gezellig maar in je eentje?
De stichting Tjitze Hesselius wil zich
inzetten om juist voor deze mensen
leuke activiteiten te organiseren.
Aarzel dus niet en kom gerust naar
het Sinterklaasfeest, wij gaan er een
gezellige middag van maken!

Turfschippers winnaar in
Schiedam
Vinkeveen - Zondag vertrok Shanty & zeemanskoor de Turfschippers
uit Vinkeveen naar wijkcentrum de
Erker in Schiedam om te strijden
om een plaats in de finale van ´The
Battle of The Shanty’s’. Tegenstanders waren het gelouterde Shantykoor Vlaardingen en Schipperskoor
de Pontonniers uit Papendrecht. Na
een haperend begin wisten de Turf-

schippers vooral in het tweede gedeelte van hun optreden de jury
te overtuigen en bleken vooral de
combinatie muziek-koor en de uitstekende solisten van het koor de
doorslag te geven.
Zondag 19 november is de finale
weer in Schiedam. Tegenstanders
komen uit de andere twee voorrondes.

Twee weekenden open
huis bij bierbrouwer
Regio - De Nederlandse biercultuur bloeit als nooit tevoren. Als dat
ergens kan worden ervaren en geproefd dan is het wel tijdens deze
Slow Food ‘Birra Madre’ bij kleinschalige bierbrouwers met aandacht voor vakmanschap, smaak en
lokaal ondernemerschap.De weekenden van 4 en 5 en 11 en 12 november opent Bierbrouwerij en
distilleerderij De Schans in Uithoorn. Distilleerderij en Brouwerij
de Schans en sinds juni dit jaar ook
Bierlokaal. Gevestigd in een historisch en beeldbepalend pand in
het oude gedeelte van Uithoorn. De
brouwerij is vernoemd naar houten
schansen die ooit in de Franse tijd
op de plek stonden, en later zijn verbrand, waar nu de historische panden staan. Vandaar de naam Brouwerij de Schans.

Op beide weekenden in november
za 4 en 11 en zo 5 en 12 november van 15.00 – 17.00 uur zijn belangstellenden welkom. Ontvangst
in het bierlokaal door Jet van Dalfsen en Slow Food Groene Hart. Tijdens het proeven vertelt Jet over het
ontstaan van de Schans, de soorten
bieren, de recepturen, de grondstoffen, het brouwen en de smaak.
Vanuit het bierlokaal kan men de
winkel bezoeken en de distilleerderij en brouwerij. In beide ruimten is
iemand aanwezig met verstand van
zaken.
Zo wordt er in de distilleerderij en
brouwerij uitleg gegeven. In de winkel kan men bier en borrel van eigen erf kopen. De Schans brouwt
ook van het graan van de Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren
(S.O.L.L), Larens Blond.

Kom kennismaken

Seniorenpartij De
Ronde Venen
Weinhnachtsoratorium in Uithoorn
Regio - Het is al weer 23 jaar geleden, dat deze prachtige muziek van
Bach in Uithoorn werd uitgevoerd.
Amicitia vond dit een goede reden
om het Weihnachtsoratorium op het
programma te zetten. Het concert
vindt plaats op vrijdag 8 december
a.s. in de Burghtkerk te Uithoorn,

aanvang 20.00 uur onder leiding
van dirigent Toon de Graaf.Verder
werken mee sopraan Claudia Couwenbergh, mezzosopraan Maartje
de Lint, tenor Falco van Loon, basbariton Marc Pantus, orgel Eric Jan
Joosse en het Promenade Orkest.
Noteert u deze datum vast in uw

agenda, een mooie muziekavond op
weg naar Kerstmis. Informatie over
kaartverkoop volgt in latere publicatie.
Voor inlichtingen tel. 0297 567257 /
566377. Website Amicitia: www.amicitia-uithoorn.nl.

Vinkeveen – Seniorenpartij De
Ronde Venen is een nieuwe lokale partij, die meedoet aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018. Zij organiseren kennismakingsbijeenkomsten in alle kernen
van De Ronde Venen. Deze keer
vindt de bijeenkomst plaats in De
Boei te Vinkeveen. Tijdens deze bijeenkomsten wil de partij zich voorstellen en in gesprek gaan met de
senioren uit onze gemeente. On-

der het genot van een kopje koffie/thee wil de partij de politieke
ideeën met geïnteresseerden delen. Tevens willen wij van de inwoners horen, of zij nog aanvullingen
hebben op ons verkiezingsprogramma. Iedere belangstellende is
van harte welkom. Data en locatie:
Woensdag 8 november 2017 in De
Boei te Vinkeveen, in de Botsholzaal. Adres: Kerklaan 32. Aanvang
20.00 uur.
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Gemeente Uithoorn wint
rechtszaak tegen het Verkeersbesluit
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
heeft de rechtszaak die tegen haar
was aan gespannen over het omstreden Verkeersbesluit, gewonnen.
Met een besluit van 3 maart 2016
(het Verkeersbesluit) heeft Uithoorn
een besluit genomen tot het instellen van een tijdelijke inrichting in
Uithoorn op de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug
en de Laan van Meerwijk. Dit met
als doel doorgaand verkeer door
het centrum zoveel mogelijk te weren. Er werden 59 bezwaarschrif-

ten ingediend, die op 3 februari van
dit jaar nagenoeg allemaal door de
gemeente Uithoorn terzijde werden geschoven vanwege niet-ontvankelijk en/of ongegrond verklaringen. Een aantal belanghebbenden nam dit niet en stapte naar de
bestuursrechter in Amsterdam. Dat
waren Dorpscomité De Hoef, VIB,
Agrimm, LTO, Cumela en de gemeenten Nieuwkoop en De Ronde Venen. Zij hebben tegen de bestreden besluiten van Uithoorn toen
beroep ingesteld. Uithoorn, op haar

beurt, heeft daartoe een verweerschrift ingediend. De mondelinge
behandeling bij de rechtbank over
deze zaak heeft plaatsgevonden 21
september 2017 jongstleden. Om
kort te gaan, de rechtbank is van
oordeel dat het Verkeersbesluit voldoende zorgvuldig en onderbouwd
tot stand is gekomen. Wat inhoudt
dat de beroepen van de eisende
partijen inhoudelijk ongegrond zijn
verklaard en de gemeente Uithoorn
in principe haar plannen met de Koningin Máximalaan vanaf de Prinses
Irenebrug tot aan de kruising met
de Laan van Meerwijk verder gestalte kan geven.
Zorgvuldig te werk gegaan
In een eerste reactie laat wethouder Marvin Polak (Verkeer en Vervoer) weten verheugd te zijn over
de uitspraak maar geeft tevens een
compliment aan het ambtelijk apparaat, dat in de ogen van de rechtbank zorgvuldig, doordacht en gedetailleerd te werk is gegaan bij
het destijds opstellen van het Verkeersbesluit. “Ik weet het oordeel
van de rechtbank pas sinds afgelopen weekend en we moeten er intern nog over gaan praten welke
stappen we nu verder zullen gaan
nemen. Of wij het idee van de tij-

delijke herinrichting nog gaan uitvoeren in afwachting van het samenbouwen van beide dorpshelften, is daarvan een voorbeeld. Daar
komt bij dat de raad donderdag 2
november hierover ook nog in debat gaat en moet stemmen over het
nieuwe dorpsplan met de verkeersafwikkeling in het centrum. Daar zit
tevens het voorstel bij om een eenrichtingsverkeer in te stellen richting Prinses Irenebrug. Het zit er natuurlijk wel in dat er al doende over
het besluit van de rechtbank zal
worden gesproken. Al met al moeten we eerst het raadsbesluit maar
eens afwachten alvorens we verdere initiatieven kunnen ontwikkelen.” Aldus wethouder Polak. Een
juist standpunt. Het is bovendien
verstandig nog een paar weken af
te wachten of tegen deze uitspraak
door partijen alsnog hoger beroep
wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Als dat is ingesteld kan bij de
voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om
het treffen van een voorlopige voorziening. Maar of het zover zal komen is nu nog niet bekend. Het zal
de pret in het gemeentehuis van
Uithoorn over de rechterlijke uitspraak in ieder geval niet drukken!

Groot onderhoud toegangsweg Plaswijk 1-33

Mijlpaal bereikt, eerste van
de vier bruggen is herplaatst
Vinkeveen - Maandag jl. is de doorvaart onder de eerste brug van de
toegangsweg weer teruggebracht
op het niveau van 50 jaar geleden.
De bewoners van Plaswijk 1- 33 zijn
erg tevreden over de wijze waarop de medewerkers van de aanne-

mer AW Rijneveld Infra de ingrijpende vervanging van de complete toegangsweg, met ondergrond
en vier betonnen bruggen uitvoert.
Een feestje waard dat op maandag
30 oktober het brugdek van de eerste brug kon worden geplaatst

Nieuwe serie teken- en
schildercursussen
Mijdrecht - Atelier de Kromme
Mijdrecht start op 20 november met
een nieuwe serie cursussen in tekenen en schilderen. Voor een aantal
dagdelen kunt u zich nog als cursist
inschrijven. Dit tweede cursusblok
van 10 lessen wordt gegeven door
bevoegde en ervaren docenten. De
deelnamekosten voor deze serie
lessen bedraagt 85,- euro voor volwassenen. Schrijf je je in als lid, dan
is het tarief twee euro lager per les.

Het “De Rooij” Dames
Biljarttoernooi
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij”
dames biljarttoernooi zal dit jaar
plaats vinden op vrijdag 17 en zaterdag 18 november. Vrijdagavond om
19.30 uur treden zeven dames uit
onze omgeving aan, en zullen een
onderling toernooi afwerken. Iedereen zal een wedstrijd tegen elkaar spelen, dus iedere dame zal totaal 6 keer aan moeten treden. Deze wedstrijden zijn verdeeld over de
beide dagen. Zaterdagmiddag om

12.00 uur zal het spektakel een vervolg hebben, totdat bekend is wie
de opvolger van Betty van de Mars
is, die vorig jaar het kampioenschap
op eiste. Ook dit jaar worden de
prijzen beschikbaar gesteld door
zand en grindhandel “De Rooij”, die
al van begin af aan de sponsor is
van dit toernooi. Heeft u interesse
om dit spektakel te aanschouwen?
Schroom niet u bent van harte welkom op één of beide dagen.

Voor materiaal dient u zelf te zorgen, hoewel er wel gratis papier in
het atelier aanwezig is, gesponsord
door drukkerij Boom+Verweij. Op
de maandagavond wordt een cursus Abstract aangeboden, waarbij in gemengde technieken kan
worden gewerkt. De lessen worden door Angelique Streefkerk gegeven. Op de dinsdagmiddag staat
het werken in inkt en met gemengde technieken op het programma.
Docente Femke van Os bepaalt in
overleg met de cursisten het onderwerp van het te maken werk.
Dinsdag
Al sinds jaar en dag is de dinsdagavond ingeruimd voor het tekenen
en schilderen naar levend naaktmodel. Enige vaardigheid is wel
een voorwaarde, want er is geen
docent aanwezig om je te begeleiden. Er is trouwens ook nog plaats
voor enkele vrouwelijke naaktmodellen. Zij ontvangen voor een sessie van twee uur, met verschillende poses, een vergoeding van 30,euro. Modellen kunnen voor nadere informatie een e-mail stu-

ren naar frank.d.deleeuw@planet.
nl. Ook op de woensdagochtend is
nog plaats voor enkele cursisten. Er
wordt dan geschilderd met acrylverf
onder leiding van Nico van Oosten.
Het thema voor een schilderij kun je
zelf bepalen. Op de donderdagochtend staat het schilderen van landschappen in acryl op het programma. Docente is Jackie Hutter. Voor
volwassen cursisten is het ook nog
mogelijk zich in te schrijven voor het
schilderen van Model en Portret in
olieverf of de waterverdunbare variant ervan. Deze cursus wordt begeleid door Elly Wu.
Jeugdopleiding
Doordat er te weinig deelnemers
waren kon de cursus voor de jeugd
op vrijdagmiddag in het eerste cursusblok niet doorgaan. Als er voldoende inschrijvingen zijn, wil het
AKM in het tweede cursusblok alsnog een opleiding voor de jeugd organiseren. Docente Maja Roelevelt zal de thema’s en technieken
aandragen. De lessen worden, na
schooltijd, van 16.25 tot 17.30 uur
gegeven. De kosten voor de cursus,
bestaande uit 10 lessen, bedragen
60,- euro. Voor de jeugd zijn de kosten van het materiaal inbegrepen.
Informatie
Voor nadere informatie over de
kunstenaarsvereniging en de diverse cursussen kunt u terecht op
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Via de website kun je je ook inschrijven of contact opnemen met cursuscoördinator Jan Outshoorn, leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.

Goed gekleed het najaar
in bij Groot Gelijk
Wilnis - Zaterdagmiddag 28 oktober presenteerde Thea Broeken van
modezaak Groot Gelijk haar kledingcollectie voor het najaar met
een kleinschalige, maar gezellige
modeshow in ‘Veelust’. Een knusse
maar besloten presentatieruimte in
een voormalige boerderij aan Oudhuijzerweg.
Thea toonde met Sandra, Karin,
Mirjam, Teunie, Marion, Jeannet en
Nel als haar vrijwillige mannequins
mooie en gewilde kledingsetjes aan
ruim veertig van haar vaste klanten. Kleding voor dames met een
maatje meer, in de leeftijd vanaf
midden dertig tot op de gevorderde leeftijd. In die leeftijdsklasse waren haar klanten dan ook goed vertegenwoordigd. Het is een wijdverbreid misverstand dat mensen met
een wat forsere bouw er niet leuk en
goed gekleed kunnen uitzien! Een al
lang achterhaald idee! Groot Gelijk
biedt een collectie merkkleding van
Ascari, Twister, Sybel, Zhenzi Magna en Ciso met keuze uit een chique, trendy, klassieke of sportieve
uitvoering. De kleurstellingen zijn dit
keer overwegend antraciet, grijs en
rood alhoewel ook andere kleuren
als groen, wit en kobaltblauw goed
tot hun recht kwamen. Er is kleding
voor zowel de vrije tijd als die voor
gebruik in de zakelijke sfeer. Maar
bovenal is de kleding comfortabel te
dragen en wat belangrijk is, tegen
betaalbare prijzen! Er zijn talrijke
combinaties mogelijk. Geen oubollige presentatie, integendeel! Dat bewees de modeshow met aantrekkelijke kleding die in sessies vlot verliep en waarbij Thea zelf het com-

mentaar verzorgde. De aanwezigen
konden intussen genieten van een
kopje koffie of thee met wat lekkers.
Verzorgd en geserveerd door vrijwillige medewerk(st)ers die overigens
voor de totale ambiance zorgden,
waarvoor dank!
Presentatie met overtuiging
Het verschil met een modeshow
waarbij kleding geshowd wordt vanaf de catwalk is dat de mannequins
hier gelijkvloers en tussen de klanten doorlopen die dan op verzoek
de stof van de kleding van dichtbij kunnen bewonderen en aanraken. Behalve kleding heeft Groot
Gelijk ook een assortiment bijbehorende sjaals, riemen en sieraden.
Twee keer per jaar organiseert en
presenteert Thea een modeshow: in
maart voor de voorjaar- en zomermode en in oktober om de trends in
de najaarsmode te laten zien. Dat
deed zij ook dit keer zoals gebruikelijk met overtuiging en liefde voor
het modevak. De aanwezigen konden volop genieten van wat er geboden werd. Na de modeshow konden zij die dat wilden naar de winkel
in de Dorpsstraat om de kleding van
hun keuze uit te zoeken en te passen. Om vervolgens goed gekleed
het najaar in te gaan. Meer weten
over Groot Gelijk, een indruk van
de collectie en de openingstijden?
Kijk op de website www.grootgelijk.com. Ook via Facebook bereikbaar. De winkel vindt u in de Wilnisse Dorpsstraat 29. Tel. 0297-250614.
U bent van harte welkom om vrijblijvend de nieuwe kledingcollectie
te komen bekijken en te passen. De
koffie staat klaar.

Klaverjassen
Vinkeveen – dinsdag 7 november organiseert Klaverjasclub Onder Ons weer een prijs klaverjasavond met mooie en lekkere prijzen.

de aanvang is 20.00 uur in Dorpshuis de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Iedere kaartliefhebber is van
harte welkom.

Spirituele beurzen
Regio - Zondag 5 november organiseert Groene Hart spirituele beurzen een spirituele beurs in de Kaleidoskoop, Verbinding 2 in Nieuwkoop. Bezoekers kunnen van 11.00
tot 17.00 uur op een ontspannen
manier kennis maken met diverse
kanten van spiritualiteit. Je kunt terecht bij mediums en masseurs alsook voor readings bij diverse kaartleggers en je kunt een piramide
healing ondergaan. Er zijn diverse
spirituele kunstuitingen te vinden
op deze beurs. Zo kun je zelf een
bijenwas tekening maken, welke
voor je wordt geduid , maar je kunt
ook een zielentekening láten maken. Ook kun je op de beurs wenskaarten en wanddecoraties met spi-

rituele afbeeldingen, zoals mandala's, hologrammen en engelen kopen.
Informatie
Tevens vind je informatie over cursussen en activiteiten gericht op innerlijke ontwikkeling of verdieping
van bewustzijnsontwikkeling. Er zijn
leuke aanbiedingen. Kortom, kom
kijken en ervaren op zondag 5 november in de Kaleidoskoop. De toegangsprijs is 4,- euro. De 1e 50 bezoekers krijgen een gratis goed gevulde goody bag. Een overzicht van
alle standhouders kan je vinden op
www.groenehartspirituelebeurzen.
nl of op de Facebookpagina van
Groene Hart spirituele beurzen.

Fabian hoopt op een échte oplossi

Hoe diep kunnen we gaan?

Lezing over bodemdaling in
De Ronde Venen en Uithoorn
Regio - De veenbodem waarop wij leven daalt nog steeds. Van
een paar millimeter per jaar tot wel
2 centimeter per jaar. Kan dat eindeloos zo doorgaan? Nee, dat kan
niet, daar is iedereen het wel over
eens. Maar wat dan te doen? Dr
Cees Kwakernaak heeft in zijn tijd
bij Alterra hard gewerkt aan het
verkennen en in kaart brengen van
de snelheid en de gevolgen van bo-

demdaling en de mogelijkheden om
ons gebied te redden. Op 7 november 2017 houdt hij voor IVN De Ronde Venen Uithoorn een lezing over
bodemdaling in veengebieden. De
lezing wordt gehouden in het NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om
20.00 uur. Iedereen is welkom. We
vragen een vrijwillige bijdrage van
2,50 euro.

Fabian hoopt op een échte oplossing.

Lees in ons magazine Voortleven wat drie generat

Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties
vertellen
de impact
een nierziekte.
Aan te
vertellen
over over
de impact
van eenvan
nierziekte.
Aan te
vragen
via nierstichting.nl/nalaten
vragen
via nierstichting.nl/nalaten
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CSW vecht zich naar
overwinning

Hertha JO11-1 wint
midweekse bekerwedstrijd

Wilnis - CSW heeft zaterdag op eigen veld weer eens een overwinning weten te behalen. Na 4 achtereenvolgende nederlagen in de competitie werd er nu weer eens gewonnen. Gemakkelijk ging dat echter niet tegen het technisch vaardige WVHEDW maar CSW trok met
hangen en wurgen een 2-1 overwinning over de streep.
Het was deze week weer puzzelen
voor trainer Servinus om de juiste elf het veld in te sturen. Zaterdagmorgen haakte verdediger Jelle v.d. Bosch af met een blessure en
in de warming up was het de beurt
aan Oscar Leune die niet kon spelen. Na wat omzettingen kwam er
een getergd CSW binnen de lijnen
dat bereid was om voor elke meter
te knokken. Dat moest ook wel want
voetballend gezien is WVHEDW
een prima ploeg, dat ook het meeste balbezit had en geduldig zocht
naar een opening in de defensie van
CSW. WVHEDW kreeg wat hoekschoppen te nemen die wel gevaarlijk voor het doel kwamen maar gelukkig voor CSW zonder schade.
CSW kreeg zelf een prima kans toen
Mike Cormelisen werd bereikt bij de
tweede paal maar zijn inzet naast
zag gaan. CSW kwam na 20 minuten spelen wel op een 1-0 voorsprong toen na een knap lopende aanval Mike Cornelissen de vrijstaande Bram Bode wist te bereiken. Bode prikte de bal heel bekeken langs de doelman. Niet veel later was de stand echter alweer gelijk. Bij een snelle aanval werd de
bal vanaf links voor het doel gebracht en geheel vrijstaand kon de
spits van WVHEDW ongehinderd
binnenkoppen. CSW liet de koppies

Vinkeveen - Op woensdag 25 oktober stond de (inhaal)bekerwedstrijd van de Hertha JO11-1 tegen De Vecht JO11-1 op het programma. Om 17.45 werd gestart
aan de wedstrijd. Zowel Hertha als
De Vecht waren beide nog ongeslagen. In een rommelige wedstrijd
met meerdere overtredingen was
het Hertha die uiteindelijk met een
4-1 overwinning van het veld stapte. De sterk keepende Mike Nieuwenhuis en goed verdedigende
Sam Langendorff waren deze week
de uitblinkers.
In het begin tasten de teams wat af
en gaat het spel heen en weer rond
het middenveld. Het is de Vecht die
uiteindelijk de eerste kleine kans
creëert. Het schot gaat naast. Vanuit de daaropvolgende opbouw beland de bal via Loek bij Kick aan
de rechterkant. De voorzet komt bij
Mats die de bal vol raakt. De keeper
weet met een ultieme redding de
bal net over de kruising te werken.
De corner die volgt beland voor de
voeten van Kick en met links schiet
hij de bal tussen iedereen door tegen het net aan. Na 4 minuten staat
het 1-0. Hertha voert de druk wat
verder op en is duidelijk de betere ploeg. In de zesde minuut is het
weer Kick die een grote kans krijgt.
Zijn schot beland, na een sprint
langs de verdediging van De Vecht,
op de paal. Halverwege de eerste helft verdubbelt Hertha alsnog
de score. De keeper van De vecht
schopt de bal naar voren. Kick weet
deze te onderscheppen en loopt samen met Mats naar voren. De verdediger van De Vecht moet kiezen
en loopt naar Mats waardoor Kick
extra ruimte krijgt en de 2-0 binnen
schiet. Dan lukt het ook de Vecht
om meer de aanval te pakken. Goed
verdedigen van Bram voorkomt een
schot. Kort erna loopt de speler van
De Vecht over links naar voren. Zijn
voorzet gaat langs iedereen en beland zomaar op de paal. Mike is er
als de kippen bij om de bal snel te
pakken. Vlak voor rust is het nog en
keer De Vecht die de laatste actie

niet hangen en bleef vechten voor
elke meter. Na 35 minuten spelen
mocht CSW op rechts een vrije trap
nemen. De linksbenige Elroy Baas
krulde de bal in de doelmond en die
werd achterwaarts door een verdediger van WVHEDW in eigen doel
gekopt en zo kon CSW met een 2-1
voorsprong aan de thee.
Gelijkmaker
Na rust ging WVHEDW verbeten
op jacht naar de gelijkmaker. Het
was heel veel in balbezit maar collectief verdedigen aan de kant van
CSW maakt het voor WVHEDW bijzonder lastig om een kans te creëren. Voorzetten vanaf de zijkanten
waren net iets te hoog of werden
weggekopt. Halverwege de tweede
helft een enorme pegel van afstand
die zo in de kruising leek te verdwijnen maar met een katachtige reactie tikte doelman Giovanni Santangelo de bal onder de lat vandaan. In
de omschakeling had CSW met iets
meer precisie zich wat lucht kunnen
verschaffen. Zo werd Dave Cornelissen op links weggestuurd maar
zijn voorzet was net iets te scherp
om door Vincent van Hellemondt
te worden afgerond. Een prima actie van Mike Cornelissen binnen de
zestien had meer verdiend maar
werd goed verdedigd. Het slotoffensief van WVHEDW was inmiddels in
gang gezet een even leek het gelijk te worden maar de kopbal verdween rakelings naast het doel en
bij een aantal situaties was Santangelo alert. Het laatste fluitsignaal
van de prima leidende scheidsrechter was voor CSW een enorme opluchting want eindelijk werd weer
eens een overwinning behaald.

Een (beker) week verder
De Ronde Venen - Deze week
moet ik beginnen met een correctie op het stukje van vorige week.
Daarin had ik geschreven over “de
mannen van de Lachende Ruiter”.
Daarbij had ik over het hoofd gezien
dat ook de dame uit het team, Sophia Oostveen, gespeeld had (oeps).
Er had dus moeten staan “de mannen én de dame van de Lachende Ruiter”. Gelukkig voor mij heeft
Bertus Oostveen, naar wat ik er gehoord heb, daar meer last van gehad dan ik maar ik hoop van harte
dat dit met deze correctie ook weer
rechtgezet is.
Terug naar het biljarten. Daar stond
weer een bekerronde op het programma. Dat is inmiddels ronde
drie en de verschillen in de tussenstand zijn nog niet heel groot. Dat is
door het Belgische puntensysteem,
waarin bijna ieder carambole telt,
ook niet zo snel mogelijk en daardoor blijft het spannend.
Het verloop van de wedstrijden.
Bovenaan de speellijst stond
Bar Adelhof 1 tegen de Kromme
Mijdrecht 2. De Adelhoffers zijn lekker op stoom. Zowel in de competitie of in de beker, ze draaien bovenin goed mee. Dat lieten ze ook deze week weer zien. Drie van de vier
partijen werden gewonnen maar
ook in de verlies partij werd goed
gescoord en dat voegt 44 punten
aan het totaal toe. Tegenstander de
Kromme Mijdrecht 2 moest het met
34 doen. Wedstrijd nummer 2 was
de Springbok 1 tegen ASM. De gasten beten zich vanaf de eerste partij in de tegenstander vast en lieten ook eigenlijk niet meer los. Hennie Versluis deed een flinke duit in
het zakje door zijn partij in 21 beurten uit te maken. Gelukkig voor de
Springbok hebben zij het geheime
wapen, Jan van Veen, in huis die in
20 beurten de enige winstpartij voor
de Springbok binnenhaalde, 30-38.
Geen kans
Verenigingsgenoot Lutis/de Springbok 1 ontving twee biljarttafels daarnaast Bar Adelhof 2. Lutis gaf hun
tegenstander geen kans, wonnen
alle vier de partijen en dat zijn weer

48 punten. Bar Adelhof bleef helaas
op 26 steken. Stieva /de Kuiper 1 en
De Springbok 2 beleven dicht bij elkaar in de buurt. Er werd door beide teams flink voor de punten gestreden. Die strijd viel op het einde,
met 38-40, net in het voordeel van
de Springbok 2 uit. Een mooie score voor beide teams. Hen Kandelaar
(Springbok) legde hier de hoogste serie van de week, 10 caramboles en 34,48% op het groene laken.
Op het ander biljart in café Stee Inn
ontving Stieva/ de Kuiper 2 de Merel/Heerenlux 1. De Merel is goed in
vorm en zij trokken die vorm ook deze week in de beker weer door. Allen Ruud Brayen (Stieva) wist zijn
partij te winnen maar de Merel won
de andere drie en vertrok met een
31-43 overwinning weer huiswaarts.
DIO haalde tegen de Merel/Heerenlux 2 flink uit en haalde de 100% score. Dat houdt in dat de Merel zoveel
mogelijk caramboles moest maken
om toch nog een goede score binnen te halen. Dat verliep zeker niet
slecht maar zoveel als bij winst zat
er niet in, 48-29. De Merel/Heerenlux 3 nam het deze week op tegen
The Peanutbar 2. Dorus van de Meer
en Wim Berklaar (beiden de Merel)
verloren weliswaar van Rohan Janmaat en Broer Persoon (beiden the
Peanut) maar daar stond de ruime
winst van Caty Jansen (18 beurten
en de kortste partij!) en Cor van Wijk
(beiden de Merel) tegenover. In die
partijen werd dan ook de basis gelegd voor de 40-32 winst. The Peanutbar 1 was gastheer van CenS. De
gasten zijn in de competitie lekker
bezig maar hadden deze week kennelijk een “bekerdipje”. Slechts een
winstpartij (Sander Pater) is niet genoeg om te winnen dus dat deed
gastheer the Peanutbar 1, 45-34.
Rest nog de Biljartmakers tegen de
Kromme Mijdrecht 1. Het wil de Biljartmakers nog maar niet lukken om
een grote score neer te zetten. Aan
de andere kant houdt dat de wedstrijden wel spannend. Zo ook deze keer. Het bleef, over de hele wedstrijd gezien, lekker bij elkaar in de
buurt waarbij de thuisploeg net aan
het langste einde trok 35-33.

Leuke wedstrijddag voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – Op zondag 29 oktober
hebben leerlingen van Judoschool
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Abcoude en aan
de afdelingskampioenschappen pupillen B in Zaandam.
Abcoude
In Abcoude werd het eerste Fuyiama
toernooi van het seizoen 2017/2018
gehouden. Gedurende het seizoen
zijn er vier wedstrijddagen waaraan
meegedaan kan worden. De eerste
wedstrijddag werd zoals gebruikelijk gehouden in de Kees Bon zaal in
Abcoude. Voor dit gezellige toernooi
hadden zich ongeveer 251 judoka’s
ingeschreven van jong tot oud. Voor
Judoschool Blaauw hadden 33 deelnemers, van 6 t.m. 52 jaar, zich ingeschreven voor deze wedstrijddag.
De bedoeling van dit toernooi is om
de judoka’s zoveel mogelijk ervaring
op te laten doen. Naast een prijs
voor de eerste en tweede plaats
kregen ook de overige deelnemers
in de poule een prijs voor de derde plaats.
Aan het eind van deze wedstrijd-

dag waren er 7 eerste plaatsen en 4
tweede plaatsen gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Calvin Kikken, Joey de Hondt, Julius
Muller, Liza Bakker, Mecx Burg, Roan van der Burch, Wouter Kootwijk.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Boyd Smit, Marley Smit, Peter Lauffer, Sam van der Jagt.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
prijs voor de derde plaats in ontvangst nemen.
Zaandam
Amy Dekkers, Bas Zeinstra en Kyan
van der Toorren hebben meegedaan
in Zaandam aan de afdelingskampioenschappen in Zaandam voor geboortejaren 2006 en 2007. Ze hebben alle drie goed hun best gedaan
en veel ervaring opgedaan en Kyan
van der Toorren heeft zich geplaatst
voor de districtskampioenschappen
die op 5 november worden gehouden in Beverwijk.

van de eerste helft maakt. Mike kijkt
de bal langs de buitenkant van de
paal en de scheids fluit af voor rust.
Scherpte weg
De tweede helft geeft een vergelijkbaar spelbeeld alleen is de scherpte wel weg. Veel passes mislukken of worden tegen iemand aangeschoten. Uiteindelijk is het Sam
die een vrij trap recht in de voeten van Kick krijgt. Zijn schot wordt
echter door de keeper gepakt. Direct erna is het weer Sam, maar deze keer stuurt hij Thiago weg aan
de linkerkant. De voorzet van Thiago wordt door de Vecht achter gewerkt. Mike vindt het blijkbaar wat
saai worden en maakt een “Onana”. Hij kapt eenvoudig de tegenstander uit en geeft daarna een harde pass naar Loek. Na 10 minuten
krijgt De Vecht een vrije trap op zo’n
20 meter recht voor de goal. Mike
redt geweldig en speelt de bal snel
uit. De counter resulteert helaas niet
in een derde goal. Het is Mike die
Hertha in de wedstrijd houdt. Een 1
op 1 situatie weet hij rustig te keren door zijn goal goed klein te maken waardoor de bal naast gaat. En
dan is het toch Hertha die weet te
scoren. Raslen ziet zijn eerste schot
nog gekeerd maar is er snel bij de
terugkaatsende bal alsnog in de
goal te werken. 3 minuten later is
het Raslen die de wedstrijd beslist.
Een prachtig uitgespeelde aanval
die begint bij Mats. Vanuit het midden stuurt hij Kick aan de rechterkant weg. Hij loopt op en spelt Thiago aan die links mee is opgekomen.
In plaats van zelf te schieten speelt
Thiago, Raslen aan die er nog beter
voorstaat. Raslen blijft rustig en tikt
eenvoudig de 4-0 binnen. Met nog
9 minuten is de wedstrijd gespeeld
en is Hertha zeker van de volgende ronde in de beker. In de laatste
minuut is het De Vecht die alsnog
een goaltje meepikt. De eindstand
van 4-1 staat op de borden. Met 9
punten uit 3 wedstrijden is Hertha
niet meer in te halen van de overige teams.

Bingo
Amstelhoek - Zaterdag 4 november is in Amstelhoek weer een bingoavond. We spelen 10 rondes en er zijn mooie prijzen te winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. We beginnen om 20.00
uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. Tot dan in Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a, Amstelhoek. De volgende bingoavond is 16 december.

V.V. Atalante dames 2:
Niet schoon toch fris
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde het tweede damesteam
na een weekje herfstvakantie haar
vijfde wedstrijd van het seizoen. Er
stond een topper op het programma; dames 2 staat op de eerste plek
en kreeg de nummer 2, Gemini S uit
Hilversum op bezoek. Mede dankzij het publiek dat vooral in de vierde set zich luid liet horen bleven alle
vijf de punten in Vinkeveen en staat
het team nog steeds zonder setverlies bovenaan.
De eerste set kwam Atalante niet
heel soepel uit de startblokken. De
pass liep niet heel goed en al snel
moest er een wissel komen vanwege een lichte blessure bij een van de
Atalante speelsters. De wissel leverde eerst extra onrust op, maar pakte daarna goed uit. Atalante kwam
beter in haar spel en nam de leiding in de set. Een terugwissel leverde dankzij een goede service nog
meer punten op, maar ook Gemini
hield goed stand. Hun middenaanvalsters hadden een goede blokkering en maakten het de aanvalster
van Atalante moeilijk. Atalante had
nog een wissel nodig om de benodigde puntjes op de i te zetten, maar
deed dat wel. Het spel was niet altijd mooi om te zien, maar wel effectief en heel nipt ging set 1 met 2523 naar de thuisploeg.
Set 2 liet een totaal ander spelbeeld
zien. De Vinkeveense libero ging er
in deze set in voor de buitenaanvalsters in plaats van voor de middens en dit had direct effect. Atalante speelde netter, sneller, gretiger en ging vooral beter serveren.
Wat servicereeksen zorgden voor
een zeer comfortabele voorsprong
en deze set was er geen vuiltje aan
de lucht. Atalante bleef netjes volleyballen en pakte overtuigend de
winst met 25-10.
In de derde set koos de coach van
Gemini voor een andere spelverdeelster, waardoor het tempo aan
Hilversumse zijde omhoog ging.
Atalante had echter veel vertrouwen gekregen van de tweede set
en was niet uit het veld te slaan.

Wel was het spel soms wat slordig
en technisch niet altijd even mooi
om te zien. Er moest heel hard gewerkt worden voor ieder punt en er
moest soms meerdere keren geslagen worden voordat er een punt gemaakt werd. Gelukkig bezat Atalante een lange adem en wist het team
knap stand te houden. De voorsprong aan het begin van de set
werd niet meer weggegeven en met
25-18 ging de winst in de wedstrijd
wederom naar dames 2.
De vierde set liet een totaal ander beeld zien. De nieuwe spelverdeelster had een pittige service en
wist veel punten te scoren, waardoor Atalante direct tegen een grote achterstand aankeek. Daarnaast
wisten ook de aanvalsters van Gemini de verdediging van de thuisploeg vaak te verrassen en het lukte Atalante maar niet om grip op het
spel van Gemini te krijgen. Er waren
veel slordige momenten en aan beide kanten van het net werden veel
technische fouten gemaakt.
Een wissel aan Vinkeveense zijde
gaf het team iets meer vertrouwen
en Atalante kwam puntje voor puntje terug in de set. De grote ommekeer kwam echter pas aan het einde van de set; het publiek ging massaal achter de Vinkeveense ploeg
staan en een wisseling binnen de
lijnen verraste de Hilversumse gasten compleet. De diagonaal en spelverdeelster wisselden van positie,
waardoor er ineens drie aanvalsters
tegenover de blokkering van Gemini stonden. Het kwaad was voor de
dames van Gemini al geschied toen
zij hierachter kwamen en met 25-23
ging ook set vier naar Atalante.
Dankzij deze vijfde cleane overwinning staat dames 2 fier aan kop in
de tweede klasse. Het team gaat
volgende week zaterdag om 13.00
uur op bezoek bij Spaarnestad D9,
dat op dit moment op de negende
plaats staat met maar liefst 18 punten minder. Atalante gaat er alles
aan doen om de ongeslagen status
te behouden.

Henk en Fonds pakken
hoogste score
Regio - Maandagavond 23 oktober
werd in de bridgezaal van sporthal
De Scheg de tweede zitting van de
tweede parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld.
In de B-lijn namen Fons Roelofsma en Henk van der Schinkel revanche op zichzelf en poetsten de
slechte score van vorige week weg
door nu met 66,08% de hoogste
score van de avond te pakken. Heel
knap werden Jacqueline Beukers en
An Volkers tweede met 58,67%. Bep
Braakman en Jeanette Das hadden
een dipje en werden laatste.
In de totaalstand gaan Riki Spook
en Hans Geels nog steeds op kop
met gemiddeld 57,05%, staan Thea
Slot en Mirjam Nieuwenhuizen
tweede met 55,80% en zijn Fons en

Henk nu naar de derde plaats gestegen met 54,78%.
In de A-lijn pakten Anke Reems
en Tineke van der Sluis de winst
door met 64,68% eerste te worden.
Op redelijke afstand gevolgd door
Greet en Henk Stolwijk die 58,58%
scoorden. Derde werden Rob Fasten en Theo Vermeij (nu wel aanwezig) met 57,08%. Rineke van Pesch
en Thea Stahl hadden niet echt hun
avond en sloten de rij.
Door hun goede score van vorige week gaan Ellen Hengeveld en
Yvonne Splinter met gemiddeld
59,58% nog steeds aan kop in de
totaalstand van de A-lijn. Lambert
Koeter en Huib van Geffen volgen
met 55,57%, terwijl de derde plaats
bezet wordt door Anke en Tineke
(53,96%).

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - 26 oktober ging de
eerste ronde van de wintercompetitie Bridgevereniging Mijdrecht van
start. Nieuwe indeling in de lijnen
waarin promoties en degradaties
waren verwerkt.
Het ging er wederom hard tegen
hard aan toe. Zo erg dat de computer een verkeerde uitslag produceerde die naderhand werd gecorrigeerd tot vreugde van een aantal
spelers. Deze ronde is nog maar het
begin en er zijn paren die op revanche uit zijn. In alle hectiek is uw rapporteur de uitslag van de week ervoor vergeten in detail weer te geven. Daarom nu alleen de topscores van de vorige ronde, 19 oktober:
A-lijn: Cees Mulder & Frank van der
laan 61,11% en de B-lijn: Diny de

Haan & Wies Veenstra 58%.
De uitslagen van 26 oktober zijn:
A-lijn:
1. Jan Bunnik & Corry
Twaalfhoven 58,75%, 2. Kiki Lutz &
Cees Houmes 57,92%, 3. Richard
van Heese & Hans Leeuwerik 56,67
%. B-Lijn: 1. Huub en Hennie van
der Reep 56,25%, 2Theo Lambers &
Koos Wieling 57,08%, en 3, Bram &
Tiny van Klaveren 56,25%. C-lijn:1.
Greet Lodder & Yvonne Schutijser 65,63%, 2. Willy Klein & Ria Mur
57,50%, 3. Ria & Cok Verlaan 51,25%.
Natuurlijk zullen de paren in de
nieuwe setting hun plaatsje dienen
te veroveren, We houden u op de
hoogte.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.
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uur, nadat iedereen al behoorlijk nat
was, werd de training gestaakt. Er
moest immers de volgende dag opnieuw geschaatst worden in dezelfde kleding! Daarna werd koers
gezet richting het clubhuis van de
Poelster, waar het avondeten klaar
stond. Van het avondspel in het bos
kwam helaas niets meer terecht,
door het slechte weer.

Jeugd IJsclub Nooit
Gedacht op schaatskamp
De Ronde Venen - Afgelopen
herfstvakantie had IJsclub Nooit
Gedacht voor haar oudste jeugdleden een schaatskamp georganiseerd. De laatste keer dat er een
kamp georganiseerd werd, was alweer een aantal jaar terug, dus het
was de hoogste tijd om dit opnieuw
te doen. Dat werd samen met de

Poelster, de ijsclub uit Amstelveen
gedaan. De opzet van het kamp was
om op verschillende banen te gaan
schaatsen, een looptraining, tussendoor lekker ontspannen en vooral met elkaar veel plezier hebben.
De plaats van overnachting was het
clubhuis van de Poelster, prachtig
gelegen aan de rand van het Am-

sterdamse Bos en aan de Poel in
Amstelveen. In totaal waren er 32
kinderen, waarvan 19 van Nooit Gedacht, variërend in de leeftijd van 9
tot en met 14 jaar. Het schaatskamp
startte op vrijdagavond met een
training op de thuisbaan, de Jaap
Edenbaan. Helaas zat het weer deze avond niet zo mee en na een half

Lichte looptraining
De volgende dag was het droog
en dat kwam goed uit voor de lichte looptraining. Met elastieken en
loopladders werd daarbij specifiek
getraind voor de schaatshouding. ‘s
Middags stond er een schaatstraining op het programma, dit keer op
de overdekte ijsbaan in Hoorn. Het
was niet zo druk op de baan, zodat
de kinderen alle ruimte hadden om
aan de schaatstechniek te werken.
Na de training, terug in Amstelveen,
was het tijd om te ontspannen met
een leuke animatiefilm.
Zondag was alweer de laatste dag
van het kamp en ook deze dag
moest er geschaatst worden. Ditmaal op de overdekte baan in Haarlem, waar het wel erg druk was.
Omdat er al twee dagen geschaatst
was, mochten de kinderen zelf kiezen of zij les wilden of vrij wilden
schaatsen. Het werd in ieder geval
een ontspannen schaatsochtend.
Tot slot werd er in de middag even
stoom afgeblazen in zwembad de
Meerkamp in Amstelveen. Moe van
al dat schaatsen was het bubbelbad
het meest in trek om het kamp mee
af te sluiten. Al met al een zeer geslaagd weekend voor de Noot Gedachters en een opmaat voor een
volgend kamp in 2018.

Hertha boekt verdiende
vierde competitiezege
Vinkeveen - Om 14.30 uur werd er
op Sportpark de Molmhoek afgetrapt tegen FC Portugal uit Amsterdam. Het initiatief lag in de beginfase niet bij Hertha. FC Portugal speelde een stuk feller. De strijd om de
2de bal werd te vaak verloren. Een
opstapeling van verkeerde keuzes
leidde de 0-1 in. Een vrije trap op de
middenlijn werd terug gespeeld op
keeper Baarslag, welke de bal wat
ongelukkig inspeelde op Horsman.
Horsman leed balverlies, waardoor
de spits van Portugal kon overnemen. De Groot en Baarslag konden
de tegengoal niet meer voorkomen.
Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Hertha een achterstand
moest gaan goed maken. Na de tegengoal lag het initiatief wel bij de
thuisploeg. Er werd met meer druk
vooruit gespeeld wat in de 30ste minuut resulteerde in 1 van de vele
corners. Verdedigers Zeldenrijk en
de Ruiter stonden gepositioneerd
voor de goal. Weinreich wist de bal
goed in te brengen. Na wat gekluts
voor de goal wist Zeldenrijk, met het
nodige geluk, de bal bij Mike Nusse te krijgen, die de score weer gelijk trok. 1-1. In de 40ste minuut was
het Rehbach die heel sportpark de
Molmhoek liet zien wat hij in huis
had. De verdediging van FC Portugal kon de bal niet lekker wegwerken. De bal belande op de slof van
de net 18 jaar geworden Rehbach.
Met een geweldige volley wist hij de
bal vanaf een meter of 18 over de
keeper te krullen. 2-1.
In de 2de helft was het ook Hertha
die het betere van het spel had. Na
een minuut of 20 was het weer Mike
Nusse die richting de goal van Por-

tugal ging. De rappe Nusse was een
plaag voor defensie van Portugal.
Met een sliding werd de bal gemist
en moest Nusse op springen om
er zo voor te zorgen dat hij zonder
krukken het veld kon verlaten. De
scheids legde de bal op de 11 meter
stip. Weinreich stuurde de keeper
de verkeerde hoek in en wist de bal
geplaatst in de hoek achter de doellijn te krijgen. De 3-1 zorgde voor
de nodige zekerheid. Trainer Dunsbergen moest vandaag gebruik maken van al zijn wissels. Na 75 minuten was het Versluis die met de nodige klachten het veld verlaten. Ferdi Balte kwam erin op de linksback
positie. De Ruiter schoof door naar
het centrum en Zeldenrijk nam de
rechtsback positie over. De defensie
stond onder leiding van de Groot,
met uitzondering van de eerste 20
minuten, goed te voetballen. Jesse Kroon en Maikel Meinsma kwamen in de plaats van Sep Rehbach
en Donny Nusse. Het was een wissel die goed uit pakte want niet veel
later was het Jesse die een assist leverde aan Meinsma. Meinsma wist
de bal met een uitgemeten schot
langs de keeper te krijgen. Niet
veel later was het Ferdi die de bal
knap bij Klesman wist te krijgen.
Helaas stond de keeper in de weg.
In de resterende minuten gebeurde er niet veel meer en bleef het 4-1
in het voordeel van de blauwwitten
uit Vinkeveen. Hertha staat op een
verdienstelijke derde plaatst met 1
punt achter beide koplopers. Volgende week moet tegen RKSV RODA ‘23 gewonnen worden om aansluiting te houden en in de race te
blijven voor de periodetitel.

Goede opbrengst Running
Bridge Drive
Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 28 oktober heeft in het hart
van Mijdrecht voor de tiende keer
een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats gevonden. Hierbij spelen de bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op negen
verschillende locaties. De Running
Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en bracht
1500 euro op voor de Voedselbank
de Ronde Venen.
Maar liefst 74 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en
deden zo negen verschillende horecagelegenheden aan: Rendez-Vous,
restaurant Arabelle, restaurant
I.Sushi, restaurant La Farola, Cafetaria MoYi Sushi & Meer, lunchroom
TOF, Ristorante Il-gusto, Restaurant
Burgerlijk en Chinees restaurant Lotus Corner. Na elke ronde waren er
ruim 150 personen aan de wandel
in het centrum van Mijdrecht voor
dit evenement.

Prijsuitreiking
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner. De eerste
prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en een kledingbon van Prego Mode werd gewonnen door
het bridge paar Elly Degenaars en
Ans Bruggeman met een score van
68,33%. De tweede prijs een behandeling bij Instituut Périne werd gewonnen door het bridge paar Jaap
Poot en Jan Willem Hoetmer met
67,45%. De score van 65,41% van
het bridge paar Margot Zuidema
en Geke Ludwig was goed voor een
derde plaats.
Organisator Willibrord Blom van de
Lionsclub kon na afloop een cheque
ten bedrage van 1.500,- euro overhandigen aan de heer K. Schouten,
voorzitter van de Voedselbank de
Ronde Venen. Voor meer informatie en foto’s kijk bij “Lions Mijdrecht
Wilnis” op Facebook.

Streekdurby Hertha JO112 tegen CSW JO11-2
De Ronde Venen - Zaterdag 28 oktober stond er een mooie streekderby op het programma voor de jonge
voetbaltalenten.
Om 9.00 uur werd de aftrap genomen door CSW. Er werd lekker naar
elkaar overgespeeld. Hertha wist
het spel van CSW vlot over te nemen. De jonge Vinkeveners hadden de afgelopen week weer lekker
getraind en dat was te zien. Ze liepen vrij, waardoor ze elkaar nog beter konden vinden. De jongens van
CSW deden hun uiterste best om
het spel weer over te nemen. Vanuit een pass van Samuel wist Ryan
de 1ste goal in de touwen te krijgen,
1-0. Niet veel later werd er weer een
mooie opbouw gemaakt vanuit het
middenveld en was daar Pim die
een mooie assist speelde naar Ryan. Ook dit keer liet hij zijn kans niet
onbenut en kreeg de bal in het goal,
2-0. CSW probeerde het spel te beinvloeden en de bal in het bezit te
houden. Er waren wat kansen richting het doel van Hertha. Daar stonden Abel en Kièro samen met keeper Jack hun mannetje. De Hertha
jongens kregen steeds meer vertrouwen, bleven alert en zichzelf
goed aanbieden. Vanaf Alexandros
ging de bal richting Thomas en ver-

volgens kwam hij bij Dani voor de
goal die hem erin schoot, 3-0. De
teams gingen met 4-0, door nog
een mooie alerte goal van Thomas,
de rust in. Bij Hertha werd de keeper gewisseld, want zelf voetballen
is ook erg leuk.
CSW ging in de 2e helft voor de revenge. Ze wisten elkaar ook beter te bereiken en goed vrij te lopen. Hertha liet wat steken vallen
in de verdediging en daar liet CSW
zich geen kans onthouden. Ze wisten 2 mooie goals vlak achter elkaar
te scoren, welke voor de keeper helaas onhoudbaar waren. Hertha was
weer even wakker geschut. De verdediging nam zijn plaats weer in en
hielp mee aan de opbouw van het
spel. Issa wist vanaf het middenveld
een heel eind richting de goal te komen, maar nog niet erin. CSW nam
de bal weer even over. Dit duurde
niet lang. De bal werd onderschept
door Hertha en vervolgens vanaf Ryan kwam deze bij Samuel. Hij
kreeg hem uiteindelijk mooi voorbij
de keeper, 5-2.
Het fluitsignaal zou bijna klinken en
werd nog even snel voorfagegaan
door een goal voor Hertha. Met een
6-2 overwinning gingen de jongen
talenten van het veld.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 30 oktober is
de tweede ronde van de wintercompetitiebridgevereniging Mijdrecht
gespeeld. De spellen bevatten interessante problemen die soms heel
creatief werden opgelost. Uit de
analyse bleek dat veel contracten er
onder uit gingen met alle gevolgen
voor de scores en de rangorde.
Er werd in drie lijnen gespeeld met
de volgende uitslagen:
A-lijn: 1. Petra Meijnders & Greet
Vermeij 55,08%, 2. Chris van der
Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 54,78%, 3.Dick Elenbaas & Marja Hartman 54,67%. B-Lijn: 1. Cori-

ne Kooke & Ria van Zuylen 54,69%,
2. Jacqueline Bots & Gerda Ruigrok
54,48%, 3.Ben Ockhuizen & Jaap
Schutte 53,54%. C-lijn:1. Cees & Sacha Verweij 59,38%, 2. Ineke Koek
& Ellen van der Toorn 57,81%, 3.
Frans Leeuwerik & John van Diemen 57,29%.
De competitie is in volle gang en de
klassering wisselt met de week. Na
volgende week wordt een tussenstand opgemaakt en wordt duidelijk
wie zich het beste handhaaft.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Op de helft bij Bridgeclub
de Legmeer
Regio - Na de derde avond parencompetitie komt er langzamerhand enige tekening inde strijd.
In de A- lijn veroverde Cora de
Vroom, nu met grote steun van invaller Hans Slagboom, fraai de eerste plaats met 60,65%. Johan Le Febre & Wim Slijkoord volgden keurig
op twee met 59,90% en sloegen zo
een gaatje met paar nummer drie.
Dat paar bestond weer uit de vertrouwde samenstelling van Frans
Kaandorp & Joop van Delft, waarbij laatst genoemde liet zien het, ondanks, nog niet verleerd te zijn gezien hun 56,25%. Op vier eindigden
Mieke van den Akker & Lijnie Timmer met 53,54% en als vijfde van
de top kwamen Ankie Bots & Agnes Kroes door met 51,56%, waarbij ze nummer zes met twee tienden
net voor bleven. In de B- lijn een top
avond voor Cora de Vor & Bep de
Jong die met 59,58% allen te slim af
waren. Jan Egbers & Ben Remmers
schudden op hun beurt Tini Geling
& Jo Wevers met miniem verschil
van zich af als tweede en derde met
56,67 om 56,60%.
Ook Gijs de Ruiter & Joyce Udema
trokken de vierde plek nipt naar zich

toe door Stenny & Herman Limburg
met 54,58 tegenover 54,51% net de
baas te blijven, hoe zo spannend!
In de C-lijn viel de hoogste score
van de avond, behaald door Greet
van de Bovenkamp & Ria Wezenberg die 61,67 procenten ophaalden. Map Kleingeld & Mieke Peeters kwamen zeer goed uit de verf
met een mooie 57,92% en ook Mieke
Jongsma & Anneke Wijmans deden
als derde met 56,67% goed mee. Het
zelfde kan opgemerkt worden voor
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen die zich met 53,33% als vierde ook in de kijker speelden. Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt sloten de top vijf af met 50% precies
en hadden dus nog net recht op de
eervolle vermelding. Volgende keer
start na de jaarvergadering de eerste avond viertallen competitie hetgeen weer een iets andere aanpak
vergt. Wilt u weten welke, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Iedere woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor nadere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 06-83371540.

Een vrije speelochtend bij
de Amstel Bridgeclub
Regio - Donderdagmorgen 26 oktober werd er na zes spannende competitierondes weer een vrije
ronde gespeeld. De bridgeparen die
promoveerden konden even wennen in de A-lijn en omgekeerd. Het
was ook leuk tegen andere paren te
kunnen bridgen.

rard behaalden zij aan die tafels een
gemiddelde van 75%. Leny & Phini
behaalde een mooie score bij spel
5. Zij boden een 2 ruitencontract en
maakten +2. Geen enkel paar heeft
zo hoog gescoord bij dit spel en één
paar ging zelfs nog 1 down, een verschil van 3 slagen mensen. Bij spel
4 was het moeilijk kiezen tussen ruiten of harten. Beide kleuren waren
goed, maar bedenk dan, dat een
behaald hartencontract beter “betaalt” dan een ruitencontract. Joke
& Gerard hebben 4 harten gehaald
en scoorden daarmee 100%. Spel 6
was een spel met een lange mooie
ruitenkaart. Miep & Madelon maakten zelfs 5-ruiten + 1, een slem dus.
Toch was het geen 100%, want Lucas & Henny maakten 3 sans atout
+4, een groot slem, maar helaas niet
uitgeboden. Ook is een paar bij dit
spel op 2 ruiten blijven zitten, wat
jammer is, want er werd wel 5 gemaakt nog.

A-lijn
In de A-lijn scoorden Els en Alice
erg hoog met bijna 70%. Ze speelden graag de tegenpartij down en
het liefst twee of drie down. Dit lukten hen aardig goed bij de spellen
18, 21 en 22, waardoor hun score
steeds 100% was. Spel 11 was voor
Henk & Greet niet echt een successpel. Hun geboden 2 sans atout
contract ging maar liefst 5 down,
hetgeen dit paar een nul opleverde. Maar dat was gezien de andere uitslagen niet zo gek. Bij de andere paren heeft steeds de tegenpartij gespeeld en die hadden samen
een mooie, lange klaverenkaart. Ciny en Herman hebben vast gedacht,
laat ze maar spelen, dat redden ze
nooit! Datzelfde deden ze bij Wies &
Marthe, die 3 down gingen bij spel
5. Ook hier hadden Ciny & Herman
een lange kleur die dat tegenpaar
de das omdeed.
De gepromoveerde paren hadden
het duidelijk moeilijker.

De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
69,58%
2. Ria & Joop
62.33%
3. Addy & Jeannet
55,33%
B-lijn
1. Henny & Lucas
64,17%
2. Gerda & Lotte
55,83%
3. Aja & John
55,00%

B-lijn
In de B-lijn lieten Henny & Lucas
even zien dat ze uit de A-lijn kwamen. Ze werden eerste met 64%. Tegen de paren Ada & Roelie, ook uit
de A-lijn gekomen, en Joke & Ge-

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 563901.
Wij spelen op de donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur in het Buurtnest.

Paul Huzemeijer pakt
driebandentitel B-klasse
en promoveert
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
en zondag was biljartcafé DE MEREL in Vinkeveen het driebanden
decor voor biljartfederatie De Ronde Venen.
Vijf finalisten traden om 12.00 uur
aan voor de strijd in de B-klasse te
weten Cees Duinker, Paul Huzemeijer, Sander Pater, Jan van Veen en
Gerrie Ruimschoots.
Met 10 wedstrijden voor de boeg
begon de eerste dag van de strijd al
goed voor Paul en Cees. Beide spelers waren met 2 winstpartijen voor
de eerste begonnen en gingen zondag voor het uur van de waarheid.
Paul zette nipt Ger Ruimschoots
aan de kant terwijl Cees een knappe winst op Sander pakte. Jan van
Veen behaalde zijn eerste en enige winst op Gerrie waarna de finalepartij tussen Paul en Cees ging
plaatsvinden.
Het werd een spannende finale want Cees kwam tot 12 caramboles van de 15 te halen en duurde
slechts 35 beurten.
Paul kwam met die partij op gemiddeld 0.511 uit goed voor promotie
naar de A-klasse en voor nu de titel: driebandenkampioen 2017-2018
van Biljartfederatie De Ronde Venen.
De hoogste toernooiserie was 5 caramboles voor de kampioen Paul.
Cees zette de kortste partij van het
toernooi op 22 brt. Dat is gemiddeld:
0.682

Aria maakte daarna de uitslag bekend met de daarbij behorende
bloemen en prijzen.
1 Paul Huzemeijer/
De Biljartmakers
8 pnt
2 Cees Duinker/
De Springbok
6 pnt
3 Sander Pater/Cens
4 pnt
4 Jan van Veen/
De Springbok
2 pnt
5 Gerrie Ruimschoots/
Lutis-De Springbok
0 pnt

