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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze kaartjesrs-

Amstelhoek - Zaterdag 3
november 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 15 december.

www.vderwilt.nl

SINDS 1

Nieuwe Meerbode

Bingo

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omg. Aquamarijn, Granaat (230 kranten)
Mijdrecht: Omg. Bonkelaar, Koningsspil (270 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Voor verkeersveiligheid

D66 wil Dick Bruna
verkeersborden
De Ronde Venen Belang start petitie tegen defosfatering

Water Vinkeveense
Plassen te schoon

De Ronde Venen - Het water van de Vinkeveense Plassen is helder, zeer helder. Het heeft echter ook een schaduwzijde. Door het
schone, heldere water zitten er nagenoeg geen voedingsstoffen
meer in voor plantengroei. Belangrijkste oorzaak is de defosfateringsinstallatie van Waterschap AGV. Deze installatie haalt, zoals de naam al zegt, fosfaat uit het water, voordat dat naar de Vinkeveense Plassen gaat. Fosfaat is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor algen en plankton, die samen met andere micro-organismen en insecten weer de voedselbron zijn voor vissen. Door de defosfatering wordt niet alleen het fosfaat eruit gehaald, maar worden ook micro-organismen verwijderd. Het resultaat van de defosfatering is dat visstand hard achteruit holt. Ook
zijn er al soorten verdwenen.
Start petitie tegen
defosfatering
“Het is 5 voor 12”, aldus Anco
Goldhoorn, die namens de Fractie van Ronde Venen Belang een
petitie is gestart om tenminste
de defosfatering te stoppen. “Als
je vaart of zwemt, is het natuurlijk
heerlijk dat het water zo helder is.
Maar onder water gebeurt veel
meer. Daar zouden algen en micro-organismen in grote diversiteit moeten floreren. Dat was oorspronkelijk ook zo. Totdat het Waterschap besloot om het fosfaat
uit het water te halen. Deze maatregel werkt desastreus uit. Iedereen weet dat fosfaat een voedingsstof is voor algen en micro-

organismen. Haal je het fosfaat,
maar zelfs ook de micro-organismen er uit, dan krijg je bijna, zoals ik het zou noemen, dood water. Wel helder, maar dood. Maar
we kunnen er nog wat aan doen!
Daarom starten wij vandaag een
petitie om tenminste de defosfatering te stoppen. Misschien krijgen we dan het ecologisch evenwicht, waar ook een grote varieteit aan vissen zich thuis voelt,
weer terug”.

duiken en vissen. Daar staan de
Plassen om bekend. De laatste jaren neemt de belangstelling voor
duiken en vooral vissen sterk af.
Anco Goldhoorn: “In het verleden
kwamen er veel mensen vissen. Je
trof op de Plassen ook veel vissers
aan die een aantal dagen bleven.
Goed voor de horeca. Maar wat
zie je? Het aantal vissers is gedecimeerd. Hoeveel mensen komen er
nog vissen? Bijna geen een meer.
En waarom zou je ook? Je vangt
geen vis meer. En dan de duikers.
Regelmatig hoor ik de klacht van
duikers dat helder water mooi is,
maar dat is alleen maar mooi als
je ook wat ziet. Als je als duiker al
wat ziet is dat de bus die onder
water ligt, maar bijna geen enkele
vis meer. Dan wordt duiken toch
ook steeds minder interessant?

De Ronde Venen - Het vergroten van de verkeersveiligheid bij
scholen is voor D66 een doorlopend punt van aandacht. Waar
in het verleden voornamelijk infrastructurele maatregelen werden toegepast, wil D66 ook graag
inzetten op het beïnvloeden van
gedrag. Daarom heeft D66 met
genoegen het rapport van onderzoeksburo SWOV gelezen. Uit dit
rapport, dat opgesteld is in opdracht van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, blijkt dat
de aanwezigheid van een Dick
Bruna-verkeersbord een positieve uitwerking heeft op het rijgedrag van automobilisten.
Cees van Uden, fractielid D66:
“D66 zet zich in voor verkeersvei-

ligheid in het algemeen en bij de
veiligheid van schoolgaande kinderen in het bijzonder. De Dick
Bruna-borden zijn hierin een uitkomst; ze zijn zeer herkenbaar
voor kinderen en ook in een oogopslag voor automobilisten. Zij
associëren de borden met kinderen en minderen daardoor snelheid.” De inbreng van D66 is in dit
college duidelijk herkenbaar. De
begroting 2019 kent dan ook een
duidelijke visie op het gebied van
duurzaamheid, milieu, inwonersparticipatie en de leefomgeving.
Geheel in lijn daarmee, dient D66
dan ook een motie in, om middels Dick Bruna borden de verkeersveiligheid bij scholen te vergroten.

Stop de defosfatering
“Het is 5 voor 12, maar nog net
niet te laat”, aldus Goldhoorn. “Teken de petitie op https://vinkeveenseplassen.petities.nl en laat
weten dat ook jij een natuurlijk
evenwicht wil. Stop dus de defosfatering.

Vinkeveense Plassen weer een
echt recreatiegebied
De Vinkeveense Plassen zijn voor
veel mensen een belangrijk recreatiegebied. Zwemmen, varen, Vervolg elders in deze krant.

Heeft u een goed idee? Laat het weten!

Welke namen krijgen de begraafplaatsen
De Ronde Venen - Gemeente De
Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen: in Abcoude, Baambrugge en Wilnis. Deze begraafplaatsen hebben officieel nog
geen eigen naam. Het college wil
hier graag verandering in brengen en roept inwoners op suggesties te doen voor namen voor de
begraafplaatsen. Wethouder Kiki Hagen: ,,Vorig jaar zijn de begraafplaatsen in Abcoude en
Baambrugge gerestaureerd. Dit is
een mooi moment om deze begraafplaatsen en ook de begraafplaats in Wilnis officieel een eigen
naam te geven. Daarvoor vragen
we graag het advies van onze inwoners.’’ De algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis hebben, voor zover valt e achterhalen,
nooit een eigen naam gehad. Inwoners wordt gevraagd voor deze begraafplaatsen suggesties te
doen. De begraafplaats in Baambrugge wordt in de volksmond
´Rusthoff´ genoemd. In Baam-

brugge wordt inwoners daarom
gevraagd of zij akkoord gaan om
de begraafplaats ook officieel de
naam Rusthoff te geven.
Spelregels
Voorstellen kunnen tot 29 november 2018 worden ingediend. Bij de
informatieborden op de begraafplaatsen liggen kaarten en staat
een brievenbus waarin de suggesties kunnen worden gedaan.
Naamsuggesties kunnen ook digitaal worden ingediend door een
mail te sturen naar info.begraafplaats@derondevenen.nl. Uit alle ingediende suggesties kiest het
college in december een naam.
De voorgestelde naam mag geen
familie-, bedrijfs-, of organisatienaam zijn. Bovendien mag de
naam niet gerelateerd zijn aan andere plaatsen of naamgevingen in
De Ronde Venen. Tot slot moet het
een waardige naam zijn die recht
doet aan een gedenkwaardige
plek als een begraafplaats.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 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
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

ten, voor het afbakenen van werk
en prive’.
SAM is eenvoudig te gebruiken
en laagdrempelig, mede door de
Nederlandse taal. Fleur: “Het is
prettig om in je eigen taal aan zoiets persoonlijks te werken. Verder is de app grotendeels gratis
omdat we in eerste instantie een
sociaal doel hebben met ons bedrijf. Achter SAM zit geen grote organisatie. We zijn een groep
gepassioneerde mensen met opwindende plannen en grote harten, die samen een bijdrage willen leveren aan een evenwichtigere samenleving.”

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
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
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

App biedt zelfregie bij
stress & burn-out
Regio - Stress brengt je helemaal uit balans en het kan een
flink obstakel zijn voor je levensgeluk. Onderzoek* wijst uit dat
1 op de 7 werknemers last heeft
van burn-out klachten, vrouwen
iets vaker dan mannen. 16% van
alle verzuimde werkdagen had
werkstress als reden. Verzuim wegens werkstress kostte werkgevers twee miljard. “Daar willen
wij iets aan doen.” dachten online-marketing-specialist Fleur van
den Horn en coach Mirjam Paap
en het idee voor SAM was geboren.
Stap 1.
Het levenswiel helpt je na te gaan
of jouw leven volledig in balans
is of aan verbetering onderhevig.
Het leert je op welke terreinen je
aan de slag kunt gaan om je leven eenvoudig en effectief in balans te krijgen.
Stap 2.
De talloze persoonlijke tips en
uitgebreide challenges helpen
jou patronen door te breken en
te groeien. Met de vernieuwde
premium challenges is het zelfs
mogelijk online contact te hebben met een professionele coach
of therapeut.

Stap 3.
Behoefte aan meer? Zoek via de
app makkelijk contact met een
professional naar keuze; die is het
vangnet van SAM mocht je dit
willen.
De kracht van SAM
Het ‘doenvermogen’ is minstens
zo belangrijk als het denkvermogen om aan de hoge eisen van de
participatiesamenleving te kunnen voldoen.
De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) vraagt
met hun rapport ‘Weten is nog
geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’ (april
2017) aandacht voor het belang
van niet-cognitieve vermogens,
zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen
gaan met verleiding en tegenslag.
Met SAM kun je zelf veel invloed
uitoefenen op je gevoel van welzijn en kun je oude patronen
doorbreken en nieuwe vaardigheden aanleren.
Bijvoorbeeld door concrete oefeningen (challenges) te doen zoals: ‘met de stressschijf van 5 je
eigen stress verminderen’, ‘coach
jezelf bij een probleem of vraagstuk’ en ‘neem tijd werk af te slui-

SAM helpt
Mirjam: “Uit balans raken kan iedereen overkomen. Zeker op momenten dat het tegenzit, zoals bij
een scheiding of ontslag. Maar
soms ben je ook zomaar even de
weg kwijt, of wil je gewoon beter
leren ontspannen of een andere stap zetten op het gebied van
werk. Dat kan allemaal met onze
app door de holistische aanpak.”
Fleur: “En door de drukke samenleving waarin we leven, door het
eindeloos gebruik van onze mobiele telefoon en de sociale media.
Uiteindelijk blijken we daar vooral ongelukkiger van te worden
als we onszelf telkens vergelijken
met anderen, maar wat als je je
telefoon gebruikt om iets te leren
wat bijdraagt aan je persoonlijke
ontwikkeling waardoor je je beter
gaat voelen?”
Mirjam: “Wij willen dat mensen
meer levensgeluk ervaren door in
balans te komen of te blijven. En
dat hoeven ze niet alleen te doen.
SAM is de helft van samen.
De mensen achter SAM
Fleur van den Horn (1969) heeft
meer dan twintig jaar ervaring
in de online marketing. Het was
een lange wens en een bewuste
keuze om het roer om te gooien
en iets maatschappelijks te gaan
doen.
Mirjam Paap (1969) is coach en
heeft veel kennis op het gebied
van persoonlijke groei & (het
voorkomen) van burn-outs en

Gratis ontwikkeladvies
voor werkende 45plusser
Extra Terrestrial bestaat niet
Regio - Op dinsdagavond 6 november a.s. zal Geert Kuitenbrouwer hierover een lezing houden. Geert is vrijwilliger bij Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
te Utrecht en IVN gids Wat is leven? Is er buitenaards leven en zo
ja waar dan? Wat weten wij daarover? Het antwoord op deze vragen is: bitter weinig tot niets. Er is
alleen leven op onze aardbol en
er zijn boekenkasten vol geschreven over buitenaards leven, maar
het is nog nooit aangetoond. Laat
staan dat wij ooit contact hebben
gehad met een buitenaardse intelligentie. Dan moet het wel een
vorm van intelligent leven zijn
die in staat is om uiterst geavanceerde radiotelescopen of vergelijkbare instrumenten te bouwen.
Wij kunnen dat pas enkele tientallen jaren.
Vooral in de jaren ‘60 en ‘70 van
de vorige eeuw is er een hoop

nonsens bedacht over buitenaards leven op onze eigen aarde.
Geert komt ook daarop in zijn lezing terug. Is leven op onze aarde
zelf ontstaan of is het met meteorietinslagen op de aarde terecht
gekomen? Als wij naar de geologische geschiedenis van onze aarde kijken, dan is het menselijk leven volgens Geert toeval:
het bestaat pas een paar miljoen
jaar en dat is peanuts. Als de aarde niet een paar periodes had gekend van het massaal uitsterven
van levensvormen, dan had de
mensheid misschien zelfs nooit
tot ontwikkeling kunnen komen.
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er
wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor mee
informatie: Tinok van Hattum, tel
0297-534562.

IVN Vogelexcursie Haarzuilens
Regio - Op zaterdag 3 november
organiseert de vogelwerkgroep
van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een excursie naar Haarzuilens. Als de omstandigheden
goed zijn zullen we Parkbos De
Haar bezoeken en daar op zoek
gaan naar vogels. De eerste wintergasten zijn al binnen, dus wellicht vinden we tussen de vinken
wel een keep. Ook kunnen we op
de plassen in het bos verschillende soorten eenden verwachten. In de lucht zullen roofvogels

als torenvalk en buizerd aanwezig zijn en met een beetje geluk
zien we de raven die in deze omgeving hun territorium hebben.
Indien de inschatting van gids is
dat er weinig vogel in het Parkbos te zien zullen zijn wijken we
uit naar één van de andere mooie
gebieden rond Haarzuilens, zodat we hoe dan ook leuke vogelwaarnemingen kunnen verwachten. We verzamelen om 8.30 uur
bij de Nieuwe Begraafplaats aan
de Ir. Enschedeweg in Wilnis en

Regio - Je hebt het prima naar
je zin op je werk: leuke collega’s,
werk waar je goed in bent, geschikte werktijden en een salaris
waar je tevreden mee bent. Wel
word je een jaartje ouder en de
veranderingen op het werk blijven doorgaan.
Denk je wel eens terug aan hoe
het werk 10-15 jaar geleden was?
Niet meer te vergelijken met nu.
Was het toen beter of slechter?
Ach, het was anders! Vraag je jezelf wel eens af hoe jouw huidige
werk er over 10 jaar uit zal zien?
Kan je jouw huidige werk tot de
nieuwe AOW-leeftijd volhouden?
Bestaat het werk dan nog wel?
Hoe kan je werken leuk houden?
Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen
moet je dan nemen? Het Ontwikkeladvies voor 45-plussers biedt
de mogelijkheid om met een
professionele loopbaanadviseur,
over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst
te maken. Dit helpt je om tijdig en
bewust na te denken over veranderend arbeidsperspectief, zodat
je de regie op je loopbaan houdt.
Ontwikkeladvies voor 45plussers
is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
verwachten daar om 12.00 uur
weer terug te zijn. Per auto meerijden is mogelijk. Trek waterdichte schoenen aan en neem iets te
drinken mee en vergeet de verrekijker niet. De excursie is gratis.
Aanmelden is niet nodig. Informatie: Tijs van den Berg tel : 0619516230. Zie voor andere activiteiten de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Subsidie
Noloc erkend loopbaanadviseur
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching kan deze subsidie
voor je aanvragen en het Ontwikkeltraject met je doorlopen. Rose-Marie “tijdens een aantal gesprekken zullen je persoonlijke
kwaliteiten, behoeften, vragen,
zorgen en kansen centraal staan.
Na het volgen van het Ontwikkeltraject zal je een bruikbaar Ontwikkelplan hebben opgesteld
dat je meer zicht geeft over wat
de toekomst voor je brengt. Je zal
een beter beeld hebben van wat
je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je
werkend jouw AOW-leeftijd kan
bereiken”. Bekijk de mogelijkheden op www.rooskleurigcoaching.nl of bel naar Rose-Marie
Lucas op 06-5313 5015.
Het Ontwikkeladvies is gratis en
beschikbaar voor je als je 45 jaar
of ouder bent en minimaal 12 uur
per week werkzaam bent in één
van de volgende beroepsgroepen:
• Secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten
en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Zorg & Welzijn en Rijk;
• Cateringmedewerkers (niet

•

•
•

•
•
•
•

werkzaam in de horecabranche) ;
Verkoopmedewerkers in de
detailhandel en fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in
de detailhandel;
Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burgeren publiekszaken;
Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van
Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk;
Schoonmakers m.u.v. sectoren
Zorg & Welzijn en Rijk;
Werkenden in het Primair Onderwijs;
Werkenden in het Middelbaar
Beroepsonderwijs;
Ambulancepersoneel
en
meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Let op: als u al werkloos bent, uw
werk wegens ziekte niet meer
kunt doen of met ontslag bedreigd wordt en er al een ontslag/
reorganisatie regeling voor u van
kracht is, kunt u niet deelnemen
aan deze subsidieregeling. Zie
verder de advertentie verder op
in deze krant.

eenzaamheid. Samen hebben ze
SAM op de wereld gezet.
SAM-coach
Ingrid Bijlmakers: “Hoe waardevol
is het dat je op deze laagdrempelige manier in contact kunt komen met de enorme hoeveelheid
praktische kennis en ervaring van
vele professionele coaches en
therapeuten? Dat het met deze
content echt mogelijk is een stap
te zetten in bewustwording en
persoonlijke groei.”
SAM-fan
Miranda Gommans: “Ik heb de
SAM-app nu een tijdje en ik heb
al een aantal challenges volbracht. Een paar op het gebied
van afvallen, een paar op het gebied van sport en eentje om minder gestrest te zijn. Ik voel me
echt geholpen. Het is zo leuk om
iedere keer als je je telefoon pakt
iets zinvols te doen.”

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Goed geschoten...

Marktkoopman
ek
van de we

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak
daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Dat gaf een damp

Vorige week werd
de Reigerstraat in
Vinkeveen voorzien
van een nieuwe asfaltlaag, ik heb er
een foto van genomen die ik U hierbij
toestuur. Het weer
werd al wat kouder
en het zojuist gelegde asfalt dampte
stevig. Toen de zon
even doorkwam heb
ik bijgaande foto gemaakt.

Dokter Bosman opent
vestiging Kind en Jeugd

Daan Horstman

CDA organiseert

ALV in teken van Provinciale
Staten verkiezingen
De Ronde Venen - Op dinsdagavond 6 november organiseert
het CDA de Algemene Ledenvergadering die voor een groot deel
in teken staat van de Provinciale
Staten verkiezingen volgend jaar.
Onderwerpen als de vervoer/mobiliteit, uitbreiding van het bedrijventerrein en waar kunnen we
bouwen staan op de agenda van
de provincie.
Zoals u wellicht al heeft gehoord
is Derk Boswijk gekozen als lijsttrekker en kunnen er amendementen op het verkiezingsprogramma ingediend worden. Hij
zal u meer vertellen over de plannen van het CDA in de provincie
voor de komende 4 jaar.
Naast informatie over de komende provinciale verkiezingen zullen ook wethouder Rein Kroon
fractievoorzitter Jan Rouwenhorst en enkele raadsleden vertellen over hun werk van de afgelopen maanden. Daarnaast zullen
we een nieuw bestuurslid installeren, maar zijn we ook op zoek
naar verdere aanvulling van het
bestuur. Kent u iemand die inte-

resse heeft dan hoort het CDA
graag van u.
De vergadering is deze keer in de
Culturele zaal van de Willisstee
in Wilnis en begint om 20.00 uur,
de koffie staat klaar vanaf 19.45
uur. Het bestuur ziet uit naar uw
komst!

Mijdrecht - Op donderdag 1 november is de nieuwe vestiging
van Dokter Bosman aan de Energieweg 136 in MIjdrecht open. De
praktijk is gespecialiseerd in het
behandelen van psychologische
problemen en stoornissen rond
gedrag, persoonlijkheid en stemming bij kinderen en jongeren tot
18 jaar.
Naast gesprekken met een behandelaar, wordt bij Dokter Bosman ook psychologisch onderzoek uitgevoerd om tot een juiste
diagnose te komen. Oprichter en
psychiater Michiel Bosman: “Het
is belangrijk dat kinderen de juiste zorg krijgen. Verder zoeken wij
de samenwerking op met scholen, kinderopvang en zorgverleners om zo vroeg mogelijk eventuele problemen te signaleren.
Dit kan moeilijkheden thuis, op
school of op latere leeftijd voorkomen”. De eerste signalementen
bij kinderen en jongeren komen
volgens Michiel Bosman vooral
vanuit de huiselijke omgeving of

De erfenis van tante Bella

Klein team
De vestiging van Dokter Bosman
in Mijdrecht start met een klein
team. Natuurlijk groeien we en
kijken daarbij goed naar de terreinen waarop zorg gevraagd
wordt. Verder houden we van
korte lijnen.
Een persoonlijke aanpak staat
bij ons centraal”. benadrukt Michiel Bosman. Onze lokale aanwezigheid maakt de afstemming
met de gemeenten en alle verwijzers in de regio ook makkelijker. “Een goede samenwerking
tussen gemeenten en ggz-instellingen is van cruciaal belang om
goede zorg te kunnen leveren en
wachttijden terug te dringen” aldus Bosman.

Schilderen op glas:
decoratieschaal maken

Wilnis - Een schaal ga je beschilderen met verf al dan niet aangevuld met een afbeelding van een
servet.
Er zijn diverse formaten schalen
mogelijk en de mogelijkheden
zijn divers; een abstracte schaal
maken of een servet verwerken in
de schaal, er zijn diversen servetten aanwezig maar een eigen favoriete afbeelding op servet
meenemen kan natuurlijk ook!
De decoratieve schaal kan tijdloos worden of speciaal gemaakt
voor Kerst of Pasen. Waar je ook
voor kiest, stap voor stap begeleiding naar het eindresultaat. Ervaring is niet nodig om iets moois te
maken.
Zelf meenemen: een schort of
kleding waar verf op mag komen. Heb je een latexallergie,
neem dan je eigen handschoeDe Hoef - De voorbereidingen in het theater van het gemeen- nen mee. Datum: zaterdag 17 nozijn nagenoeg afgerond, de de- schapshuis De Springbok in De vember 2018 van 09.30-12.30 uur.
cors zijn gemaakt en geïnstal- Hoef.
Docent: Angelique Streefkerk.
leerd, de teksten zijn geleerd, de
Kosten: €11,regieaanwijzingen zijn inhoud Voorstelling
van het spel geworden, de kle- Wilt u deze voorstelling bezoeding is geregeld, de zaal is gere- ken, dan raden wij u aan te reserveerd, de stoelen staan klaar, serveren. Dat kan via de website
de bar is bevoorraad, de reserve- www.opregteamateur.nl (tabblad
ringsmogelijkheid op de websi- reserveren) of anders via Ronald
te is geopend, kortom de toneel- Wieman (0297 – 593291).
vereniging “De Opregte Amateur” De voorstellingen worden gegeis klaar voor de najaarsvoorstel- ven op vrijdag 9 en zaterdag 10
ling. Dat wordt het stuk “de erfe- november om 20.00 uur in de ‘Tonis van tante Bella”, geschreven ni’-zaal van het gemeenschapsdoor Henk Boede.
huis De Springbok, Oostzijde 61a
Zoals u uit de titel al begrepen in De Hoef. De zaal is open vanheeft, heeft tante Bella het tijdi- af 19.00 uur en na afloop blijft
ge voor het eeuwige verwisseld de bar voldoende lang open om
en zij laat haar bezittingen na nog even lekker na te genieten
aan haar neven Albert en Berend. samen met de spelers, familie,
Die zijn daar maar matig enthou- vrienden en bekenden.
siast over, maar ze verzinnen er
wel wat op. En daar beginnen de
ontwikkelingen, waardoor ze hoe
langer hoe verder verstrikt raken
De Ronde Venen - Ter gelegenin zaken die hen langzaam boheid van 25 seizoenen schilderen
ven de pet beginnen te groeien.
bij Atelier De Kromme Mijdrecht
Daarbuiten worden ze ook nog
is er een overzichtstentoonsteleens geconfronteerd met een
ling van het werk van Joke Reu..eh.. buitenlander, die op zoek
rings ingericht in café/lunchroom
is naar knaagdieren en anderen
Anns’ Place, Herenweg 63C te Vinop zoek naar hem. Toch komt alkeveen. De tentoonstelling loopt
les op zijn pootjes terecht en kunvan 1 tot en met 30 november en
nen de toeschouwers ongetwijbestaat uit circa 40 werken, safeld genieten van dit blijspel, dat
mengesteld rond de thema’s porde toneelvereniging “De Opregtretten, bloemen, dieren en aante Amateur” op vrijdag 9 en zatergevuld met een aantal vroege
dag 10 november zal opvoeren

Toneelvereniging “De Opregte Amateur”

school. Bosman: “Het begint vaak
met het vermoeden ‘er is iets,
maar we weten niet wat’, waarna
Centrum voor Jeugd en Gezin of
de huisarts wordt geraadpleegd
en ze via een verwijzing bij ons
terechtkomen.”

Gestileerd Kerstbeeld
Maria, Jozef en het kindje uitgevoerd in verharde textiel. Het
beeld is circa 35 cm hoog en kan
gemaakt worden met Powertex
Zwart/Brons of Ivoor. Je brengt
aan het eind van de les je beeld
‘op kleur’ met metallic acrylverf.
Neem voor de aankleding een
(oude) kussensloop of laken mee.
Datum: 22 november 2018. 1
dagdeel, op donderdag van 19:00
- 22:00 uur. Docent: Ineke Makkink. Kosten: €11,Aanmelden kan rechtstreeks via
de website op www.stichtingparaplu.nl. U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier ook
afhalen bij de Paraplu. Het ingevulde inschrijfformulier levert u
daar ook weer in. Het adres is Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
onze email info@stichtingparaplu.nl kunt u terecht voor vragen. Ons laatste nieuws staat ook
op www.facebook.com/paraplustichting.

Expositie Joke Reurings
werken. Tekeningen in houtskool
en inkt, naast schilderijen in acryl,
aquarel of olieverf bedekken de
vele muren van het gezellige, als
huiskamer ingerichte restaurant.
De officiële opening vindt plaats
op zondag 4 november van 14.00
tot 17.00 uur en wordt verricht
door Moniek van Dijk, docent op
het atelier. Iedereen is van harte
welkom op de opening, of later in
de maand tijdens de openingstijden van het café.

Kommer Tanis
AGF Tanis

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Klein maar fijn. Zo noemen
klanten de kraam van AGF Tanis met (zoete) aardappelen,
groente en fruit (die samen
staan voor de letters AGF).
Geen grote verkoopwagen,
maar een heerlijke traditionele
marktkraam met een duidelijk
overzicht van het verse aanbod
aan gezonde landbouw- en
fruitproducten. Kortom, dat
wat een goede groenteman te
bieden heeft! Kommer Tanis is
de naam van de marktkoopman deze week die samen met
zijn moeder Karin het marktgebeuren afreist.
“Wij staan alleen maar op markten, waaronder die in Mijdrecht
nu zo’n anderhalf jaar. Ik kan
je zeggen, het is een gezellige goed lopende markt met
leuke collega’s, fijne mensen
en veel vaste klanten,” vertelt
een enthousiaste Kommer. “Wij
zijn niet alleen hier hoor, want
wij staan ook ergens anders in
deze regio en meestal ook langer dan in het Mijdrechtse. In
Breukelen bijvoorbeeld al tien
jaar, in Loenen aan de Vecht
ook al een hele tijd en op andere dagen hebben we een
thuiswedstrijd en dat is Veenendaal waar we ook vandaan

komen. Je kunt ons zien als
een echt familiebedrijf; mijn
vader is een poosje werkzaam
geweest in deze branche en
zat in de groothandel. Zelf ben
ik ook al jaren actief op dit gebied. Dat moet ook wel wil je
klanten goed kunnen adviseren en wat meer is, wij willen
altijd vers verkopen. We staan
alleen op de markt en hebben geen groentewinkel. Ooit
hadden mijn ouders ook een
goed lopende wolwinkel…een
totaal andere sport. Maar daar
vond ik mij niet in. Dit is meer
mijn vak. Het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan als je
vader het voortouw in deze
branche heeft genomen, toch?
En nu helpt mijn moeder mij op
de markt, ook al omdat ze het
heel leuk vindt onder de mensen te blijven en het ondernemen haar niet vreemd is.” AGF
Tanis staat in het midden van
de markt tegenover de ingang
van het gemeentehuis op het
Raadhuisplein en ‘de familie
Tanis’ ziet u graag komen. Kommer is dan titulair weliswaar de
‘marktkoopman van de week’,
maar eigenlijk is moeder Karin
een net zo belangrijke factor.
Daarom samen op de foto…

Cursus Valpreventie
bijna vol!
De Ronde Venen - In november
gaat er in Wilnis een cursus Valpreventie van start. In vier donderdagmiddagen worden de cursisten geïnformeerd, bewust gemaakt en getraind met als doel:
op de been blijven! Deze cursus heeft zich onderscheiden als
bewezen effectief. Dat wil zeggen dat er regelmatig onderzoek
wordt gedaan naar deze methode en dat het inderdaad leidt tot
50 % valreductie bij de deelnemers. In het informatieve gedeelte van de middag worden onderwerpen besproken als lichaamsveranderingen, voeding, veiligheidthuis, gezichtsvermogen en
medicijngebruik.
Een tweede belangrijk onderdeel van deze cursus is: bewustwording. Hoe staat het met mijn
evenwicht, hoe loop ik, hoe snel

reageer ik, hoe is mijn coördinatie? Als je dat van jezelf weet, dan
kun je daar naar handelen.
Men kan door training bovenstaande onderdelen verbeteren
en dat is het derde onderdeel van
de cursus: men leert hoe je zelf je
lichaam in conditie kunt houden.
In deze vier lessen wordt ook gestart met de beginselen van valtechniek. Op een dikke zachte
mat wordt dat op een veilige manier geoefend.
Na afloop van deze cursus zeggen deelnemers steevast dat ze
beter weten waar hun risico’s liggen en er meer vertrouwen in
hebben dat ze op de been blijven.
Heeft u interesse? Bel met Jos
Kooijman-Termeulen, 06- 22 13
06 26. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
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Afsluiting N201 door onderhoud aan
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 1 tot en met 3 november 2018 onderhoud uit aan
het Amstelaquaduct (tussen de
gemeenten Uithoorn en De Ronde
Venen) en aan de Waterwolftunnel
(tussen de gemeenten Aalsmeer
en Haarlemmermeer). Het verkeer
op de N201 wordt in de avond en
nacht omgeleid en moet rekening
houden met enige vertraging.

ming moeten het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel regelmatig worden onderhouden.
De wanden en markeringen worden gereinigd en de veiligheidsmiddelen worden gecontroleerd.
Ook wordt zwerfvuil verwijderd
Afsluiting N201
en de bermen gemaaid. Meestal
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt van gebeurt dit terwijl de weg open
vrijdagavond 2 november 19.00 blijft voor het verkeer. Drie keer
uur tot zaterdagochtend 3 no- per jaar is het noodzakelijk om
vember 06.00 uur afgesloten. Het het Amstelaquaduct en de WaterAfsluiting N201
verkeer op de N201 wordt met wolftunnel helemaal af te sluiten.
Amstelaquaduct
gele borden omgeleid tussen de Dit om de veiligheid van het onDe N201 wordt ter hoogte van Legmeerdijk in Aalsmeer en de derhoudspersoneel te waarborhet Amstelaquaduct afgesloten aansluiting met de Fokkerweg in gen en de werkzaamheden snelvan donderdagavond 1 novem- Haarlemmermeer.
ler te kunnen uitvoeren. Om het
ber 20.00 uur tot vrijdagochtend
verkeer zo min mogelijk te hinde2 november 05.00 uur. Het ver- Werkzaamheden
ren vinden de werkzaamheden
keer tussen de Middenweg Bo- Voor de veiligheid en doorstro- ’s nachts plaats
venkerkerpolder in Uithoorn en
de aansluiting met de N196 in De
Ronde Venen wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196 (en vice versa).

Ronde Venen Belang start petitie tegen defosfatering

Water Vinkeveense
Plassen te schoon
Vervolg van de voorpagina

Heerlijk bakje koffie op Mijdrechtse Markt
Mijdrecht - Zoals we de laatste tijd wel gewend zijn, was er
op de Mijdrechtse markt vorige week weer iets speciaals. De

ene week live muziek en deze
keer kon iedere bezoeker genieten van een gratis bakje koffie of
thee, met een heerlijk stuk ge-

volde speculaas van bakkerij ’t
Stoepje. Het werd weer enorm
gewaardeerd door de velen
markt bezoekers.

Defosfateren heeft enorme
gevolgen
Door het defosfateren ontstaat
helder water. Dit heeft diverse gevolgen voor plantengroei, maar
ook voor het dierlijke leven. Het
water wordt steeds helderder.
Was eerder het zicht naar beneden ongeveer 4 meter, nu is een
zicht van 6 meter geen uitzondering. Dat betekent dat er op grote
delen aan de rand van de plassen
een weelderige plantengroei ontstaat van vooral kranswier en fonteinkruid. Er ontstaat een massieve massa van deze planten. In andere delen van Nederland is dat
een plaag geworden, waardoor
zelfs maai- en harkboten moeten ingezet om water bevaarbaar te houden. Iets dat we toch
niet wensen voor de Vinkeveense
Plassen, aldus Goldhoorn. Het bureau Viridis heeft voor de Provincie de flora en fauna in kaart gebracht in het rapport“Resultaten
Flora- en faunakartering Provincie Utrecht 2013”. Een citaat daaruit: Opvallend is dat het grote
open water in het werkgebied,
de Vinkeveense Plassen (deelgebied 7), laag scoort. De Vinkeveense Plassen staan bekend
om de weelderige onderwatervegetaties van met name fonteinkruiden en kranswieren. Deze laatste groep is bij dit onderzoek in de Vinkeveense Plassen
niet meegenomen, maar is in opdracht van Waternet in 2013 onderzocht. Omdat het om relatief
weinig soorten gaat is de biodiversiteit laag.
Dierenwereld
Ook de dierenwereld verandert
door het heldere water snel. Wat
te denken van de exotischeQuag-

“Immanuel” 40 jaar
De Ronde Venen - Op 24 januari 1978 werd het Christelijk
Mannenkoor “Immanuel” opgericht door de enthousiasteheren Brouwer en Dronkers. In Wilnis bestond er toen nog geen
mannenkoor. Na enkele opmerkingen hierover door de nieuwe hoofdonderwijzer van de
Julianaschool Kees Dronkers,
die een mannenkoor erg miste,
ging het balletje aan het rollen.
Al heel snel was er vanuit Wilnis
en omgeving hiervoor grote belangstelling en kon op 24 januari 1978 gestart worden met de
repetities in “De Schakel” achter
de Gereformeerde kerk te Wilnis.Dit onder de inspirerende en
bezielende leiding van de eerste
dirigent Niek Harmans uit Huizen. Dat Immanuel 40 jaar later
nog steeds een springlevende
vereniging is had men toenniet
kunnen denken. Maar zie daar,
het koor beleeft dit jaar haar 40

jarig bestaan en wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De koorleden zijn onder de bezielende leiding van Jan Verhoef
hard aan het studeren om u een
spetterend Jubileumconcert aan
te bieden. Een scala van bekende
musici zal het koor begeleiden,
maar ook solistisch zullen ze te
horen zijn. Met name de jeugdige sopraan Sterre van Boxtel die
o.a. begeleid zal worden door
Martin Mans en Mark Brandwijk
op orgel en piano. Het concert
wordt gehouden in de prachtige
Johannes de Doper kerk te Wilnis/Mijdrecht op zaterdag 3 november a.s.Aanvang 20.00 uur,
kerk open 19.30 uur. Toegang
gratis. Ter bestrijding van de kosten zal er bij de uitgang een collecte worden gehouden. Nieuwe
leden zijn altijd welkom op onze repetitieavond. Elke dinsdagavond in “De Rank” Pr. Bernhardlaan, Mijdrecht.

ga mossel, die de Plassen overspoelt. Deze mossel gedijt heel
goed in helder water. Doordat ze
grote hoeveelheden fytoplankton, zoöplankton en algen eten
wordt het water zeer helder. Wat
weer kan leiden tot toename van
waterplanten. Hierdoor verandert het hele ecosysteem drastisch. In het eerder genoemde
rapport wordt ook vermeld dat
er weinig insecten op de Plassen
voorkomen, insecten die als voeding voor vissen dienen.

pen jaren diverse rapporten uit
en bij tal van waterschappen, gemeenten en provincies staat het
onderwerp op de agenda. De
vraag is eigenlijk overal hetzelfde. Voert de Kader Richtlijn Water, die in 2000 door het Europees
Parlement is ingesteld als richtlijn
ter verbetering van de waterkwaliteit in alle Europese lidstaten,
niet te ver? Minder voeding voor
witvis betekent minder witvis en
dus uiteindelijk minder roofvis,
Als je de visdichtheid van Vinkeveen per m3 water gaat vergelijKader Richtlijn Water
ken met het Veluwemeer km je
De defosfatering is een maatre- waarschijnlijk tot een verhouding
gel, voortvloeiend uit de Kader van ongeveer 6 : 1 in het voordeel
Richtlijn Water KRW). In deze ka- van het Veluwemeer
derrichtlijn, die in heel Europa (bron: visforum)
geldt, staat ook een passage dat
het de bedoeling is om de biodi- Citaat van een bezorgde
versiteit te bevorderen. Maar, al- sportvisser
dus Goldhoorn, blijkbaar wordt Maar hengelaars denken dat het
bij de Vinkeveense Plassen alleen echte probleem hem zit in de kwaligekeken naar de helderheid van teit van het water. “Er zitten te weihet water. Daarom willen velen nig voedselstoffen in het water en
vasthouden aan de defosfatering. daarom is er steeds minder jongDe waterkwaliteit, en de daaraan broed aanwezig. Als het water nog
gekoppelde Europese normering, meer helder gaat worden, met minstaat niet alleen in de Vinkeveen- der voedsel erin, dan kunnen er tose Plassen ter discussie. Sportvis- tale vissoorten gaan verdwijnen”,
serij Nederland bracht de afgelo- aldus een bezorgde sportvisser.
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De Steupels in Mariaoord

Vinkeveen - Vrijdag 2 November
organiseren cv de Steupels weer
een leuke en gezellige middag in
het Mariaoord te Vinkeveen. Mede door vele sponsering kunnen
de Steupels elk jaar zo’n 2-3 middagen organiseren en deze editie
heeft dan ook het thema ”Op volle toeren”. Samen met Chiel Montagne gaan we terug in de tijd
van heerlijke Hollandse muziek
acts. Zo zullen de Steupel artiesten acts laten zien en horen van
oa. Corry Konings, de Havenzangers, Heino, Nico Haak, Zangeres
Zonder Naam en Johhny Hoes.
Deze middag is er ook weer na
veler verzoek een gast optreden
van Frits & Hanna die iedereen
weer mee gaan nemen naar het
gezellige Amsterdam. Ook zal er
er een lekker hapje aanwezig zijn
voor iedereen die ook natuurlijk
wordt aangeboden door een van
onze sponsoren.
De middag zal aanvangen om
13.45 uur en zal tot 16.00 uur duren en bent u welkom in Brinkzicht alwaar dit weer wordt omgetoverd in een Steupel ”Op Volle Toeren”

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Is Zwarts te duur uit om
energie-neutraal te zijn?
Het vehaal over de klimaat-betrollenheid van Simon Zwarts,
vorige week in De Nieuwe
Meerbode, leest als een jongensboek. Het is niet niks als
je als gerberakweker het aandurft de modernste techniek
in huis te halen. En dat terwijl de techniek nog niet helemaal uitontwikkeld is. Daar
mag je best respect voor hebben. Simon heeft er veel slapeloze nachten door gehad,
schrijft DNM. Niet alleen vanwege de techniek, maar meer
nog vanwege al die subsidieregelingen, waaraan je moet voldoen wil je het geld op tijd binnen krijgen. Eigenlijk snappen
we het niet. De overheid moedigt het aan om je bedrijf energie-neutraal te laten werken
en doen dan zo weinig om je
daarbij te helpen.
Zwarts heeft enorme investeringen moeten doen. Allereerst kocht hij een dure Torbed
vergasser, die een generator
aandrijft om voor de belichting
van de gerbera’s te zorgen. En
dan de grote schuur met airconditioning om de massa’s
riet in op te slaan. Voorts een
hakselaar, een CO2-bemester
en een rietmaaimachine. Tenslotte nog twee enorme waterreservoirs (voor het geval dat
we weer zo’n droge zomer krijgen?)
Had dat allemaal niet eenvoudiger gekund? Ja zeker, maar
daarin heeft de overheid niet
geadviseerd. Ze dachten, dan
zijn zij op goedkope wijze van
het riet af. Zwarts is niet gewaarschuwd dat riet veel silica bevat dat de messen van
de hakselaars gauw bot maakt.
En dat riet veel as bevat waardoor je vergasser vaker onderhoud nodig heeft. Eerlijk gezegd is de opbrengst per hectare laag. Dat had Simon zich al
gerealiseerd. Zelfs al het riet uit
de provincie is te weinig voor
hem. Dan moet hij het steeds

duurder wordende biomassa
elders gaan kopen.
Zwarts wilde energie-neutraal worden. Wij schatten dat
hij per jaar 1500 MWh verbruikt. De elektriciteitscentrale maakt stroom door verbranding van kolen waarbij 500 g
CO2 per kWh wordt uitgestoten. 1500 MWh is dus verantwoordelijk voor de uitstoot
van 750 tonCO2/jr. Bovendien
verbrukt hij 420.000m3 gas,
waarvan 126.000 voor bemesting. De verwarming slurpt dus
300.000 m3 gas. Dit is verantwoordelijk van de uitstoot van
650 tonCO2/jr.
Samen is dat 1400 tonCO2/jr.
Als Zwarts in plaats van riet 17
ha bamboe had geplant, dan
was zijn droom van een energieneutraal bedrijf gerealiseerd voor een fraktie van de
prijs die hij nu betaald heeft. In
plaats van zorgen om zijn nieuwe installatie, kan hij zich dan
helemaal storten op de gerbera’s. Want dat is zijn vak, daar
verdient hij zijn brood mee.
Stichting Barbarugo zorgt dat
in Ghana de bamboe netjes
geplant wordt en levert een
certificaat dat de eigenaar
van de grond garandeert dat
de bamboeplantage minstens
30 jaar in takt blijft. Dertig
jaar lang absorbeert de bamboe 80 ton CO2 per ha en per
jaar voor een eenmalig bedrag
van € 4000 per ha. Al het geld
komt ten goede aan de Ghanese arbeider. Daar is hij erg blij
mee, want er is in Ghana honger en armoe. Er ligt in het savanne gebied van Ghana nog
een mljoen ha braak. Op deze
wijze kunnen nog honderden
tuinders hun bedrijf energieneutraal maken. Details hierover vindt u op www.tiny.cc/
bamboe .
Ruud Goedknegt
Directeur Barbarugo
Waverveen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Jaap Bos al 32 jaar
marktkoopman
Vinkeveen - Hij is voor velen een
bekende met zijn winkelwagen
van Bakkerij ’t Stoepje: Jaap Bos,
marktkoopman van het eerste
uur die al 32 jaar(!) donderdags
Vinkeveen aandoet. Talloze jaren
heeft hij zijn standplaats op de
hoek van de Plevierenlaan/Roerdompstraat tegenover winkelcentrum Zuiderwaard. Jaap is net
zoals veel van zijn collega-franchisers die met een winkelwagen
vol brood en banket van de Spakenburgse bakker ’t Stoepje naar
hun standplaats in het land gaan,
een volhouder omdat hij gelooft
in de eerlijkheid en kwaliteit van
de producten die hij zijn klanten aanbiedt. Voelt hij zich geen
concurrent van Jan Koelewijn die
eveneens met een winkelwagen
van ’t Stoepje donderdags op de
weekmarkt in Mijdrecht staat?
“Nee hoor, integendeel, we zijn
collega’s van elkaar. Sterker nog,
als ik wat vergeten ben ’s morgens of te kort kom kan ik altijd
bij Jan terecht om te vragen of hij
dat voor mij wil meenemen als hij
deze kant uit komt. Omgekeerd
doe ik dat voor hem, “ laat een
vrolijke Jaap Bos weten. ”Elke dag
voor drie uur ’s middags doe je je
bestelling bij de bakkerij en dat
wordt ’s avonds en ‘s nachts uitgewerkt. Dat doen ze voor alle collega’s die met een winkelwagen
op stap gaan. Het wordt dan klaar
gelegd bij het distributiecentrum
en ’s morgens voordat je naar je
standplaats gaat haal je het met
de bus op. De winkelwagen staat
bij de bakkerij op een afgesloten
terrein; die koppel je aan en dan
ga je naar je standplaats. En wat
mooi is, we hebben in de wagen
een oven waarmee we producten
op locatie kunnen afbakken en
dus vers kunnen leveren aan onze klanten. Ik heb altijd een breed
assortiment aan brood- en koeksoorten bij me, maar ook banket. In totaal zo’n 160 producten.
Mijn klanten waarderen het aanbod, zo hoor ik vaak. Klanten krijgen is geen kunst, maar houden
wel. Producten van goede kwaliteit, een goede uitstraling van je
wagen, een luisterend oor voor je

Column van het Inwonerscollectief DRV

Leest u deze column
of kijkt u liever TV?

Uit een rapport van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP)
leren we dat mensen steeds
minder gaan lezen. Tijdsdruk
wordt als belangrijkste oorzaak aangegeven. Daarnaast
is het aanbod van nieuwe media een belangrijke reden dat
er steeds minder leestijd overblijft. We kijken veel meer op
een scherm en digitaal communiceren is een bezigheid
geworden die veel tijd opslokt.
De tijd die overblijft voor lezen
wordt steeds minder. Het blijkt
zo te zijn dat we nog maar zo
een kleine 14 minuten de tijd
per dag over hebben om de
krant te lezen. Dan is er nog
een groot aanbod aan verschillende kranten en kunnen
we dus concluderen dat je geluk moet hebben als schrijver
van een column in de Nieuwe Meerbode dat veel inwoners onze column lezen. Jammer want we hebben nog zo
veel te vertellen. Toch krijgen
we leuke reacties wat aangeeft
dat er zeker inwoners zijn die
het lezen. Maar ook vaak krijgen we de opmerking dat het
zo veel tekst is. Logisch want
de inwoner heeft maar 14 minuten leestijd per dag beschikbaar. Toch willen we de inwoners op deze manier blijven
informeren over onze beweging. We kunnen het gewoon
niet uitleggen in 3 regels. Deze column blijft dan ook, maar
andere media kanalen gaan
we ook in zetten. Sociale media ontkomen we natuurlijk
niet aan. Achter de schermen
zijn we daar druk mee bezig.

Een ander mediadrager wat
al in de jaren zestig zijn intrede deed, blijkt nog steeds
een goed middel te zijn om
een boodschap over te brengen. We hebben het over de
TV. Gemiddeld kijkt een inwoner ruim 14 uur per week naar
de beeldbuis. Het idee is om
op de regionale TV zender RTV
Ronde Venen ook onze boodschap over te gaan brengen.
Het aanbod is zo groot dat je
de kijker wel iets heel leuks
moet laten zien om de aandacht te trekken. Daar willen
we dus over nadenken. Samen
met RTV Ronde Venen gaat
het InwonersCollectief TV-formats bedenken en produceren. Daar kunt u als inwoner
aan mee gaan doen. We willen
een team gaan samenstellen
die het komende halfjaar aan
de slag gaat om op onze lokale
zender leuke en informatieve
televisie te gaan maken voor
de inwoners van De Ronde Venen. Spraakmakend, informerend en verbindend moet het
gaan zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook een mooi podium
om inwoners de kans te geven
om hun kwaliteiten en creativiteit in te zetten bij een lokale omroep en hun talent te laten zien. Menig bekende Radio
en TV persoonlijkheid is lokaal
begonnen. Dus het kan een
mooie opstap zijn.
Heb je nog vragen? Wil jij mee
doen of weet je iemand in
jouw omgeving die hier aan
mee wil werken?
Stuur een e-mail: drv@inwonerscollectief.nl

klanten hebben en onszelf goed
weten te presenteren dragen
daaraan bij.” Aldus Jaap.
46 jaar in het vak
Jaap zegt dat hij van jongs af
aan werkzaam is in bakkersland.
Op zijn vijftiende is hij begonnen in de bakkerij en van lieverlee heeft hij zo het hele vak leren kennen, van broodsoorten
tot koek en banket. “Het marktgebeuren lag toen nog niet helemaal op mijn weg, maar er waren wel collega’s die nogal eens
een hulpje vroegen om producten op de markt te verkopen,” vervolgt Jaap. “Dat leek mij wel aardig en ben op mijn vrije zaterdagen dat gaan doen. Ik vond het
ook leuk om met mensen om te
gaan en ben toen mijn papieren
gaan halen om zelf op de markt te
mogen staan. Zo is het gekomen.
Ik zit 46 jaar in het vak waarvan
ik 33 jaar op de markt sta. Personeel heb ik bij me in de vorm van
mijn eigen vrouw. Die gaat gezellig mee. Mocht de nood aan
de man zijn dan zijn mijn zoon
en dochter altijd bereid om in te
springen. Het is een echt familiebedrijf.” Jaap staat niet uitsluitend
in Vinkeveen. Op woensdag verkoopt hij zijn producten in Heemstede, op vrijdag in Bunschoten
– voor hem een thuiswedstrijd
want hij woont daar – en op zaterdag in Almere.
Door de jaren heen heeft Jaap
in Vinkeveen hele families leren
kennen die bij hem bakkerswaren kwamen en komen kopen.
Jaap: “Kinderen die toen in de kinderwagen lagen zijn nu ook mijn
klanten. Dat is heel bijzonder Je
maakt ook gewild en ongewild
deel uit van het sociale netwerk
van je klanten. Niet zelden fungeren we als klankbord voor leuke
en minder leuke dingen. Door de
jaren heen gaat iedereen je kennen. Sommige mensen gaan je
verhalen vertellen en dan zijn wij
een luisterend oor, een schouder
om op te leunen, een maatschappelijk steuntje en men neemt je in
vertrouwen. Kortom, we maken
zo langzamerhand deel uit van

Het begint vorm te krijgen
Uithoorn – Al gaat het nog even
duren, de nieuwe AH van Jos
van den Berg begint toch echt
vorm te krijgen. De blauwe hekken zijn verdwenen en het ziet er

al mooi uit. Het geeft nu al duidelijk aan hoe groot en hoe modern dan nieuwe AH gaat worden.. We blijven het voor u volgen

een stukje sociale gemeenschap.
In omgekeerde zin laten wij ook
van ons horen met een kaartje
voor als iemand jarig is, als mensen vijftig jaar getrouwd zijn of
een berichtje om iemand op te
beuren als daarvan een geliefde
is overleden. Natuurlijk alleen als
we een klant goed kennen en weten waar hij of zij woont. Dat zijn
er in al die jaren inmiddels heel
wat hoor! En we doen het graag.

Maar ook een simpel vriendelijk
woord of leuk gesprekje aan de
wagen draagt al bij tot welgevoelen. Men ervaart het allemaal als
een bijzondere verrassing dat wij
dat doen. Waarom niet, het is fijn
om zo met mensen om te gaan.
Niet alleen verkopen en je geld
verdienen, maar ook samen in
het leven te staan en dat te beleven. Dat is het mooie om marktkoopman te zijn in Vinkeveen.”

IN DE
PROVINCIE

Provincie in actie voor behoud van de weidevogels
Een andere inrichting van
weidegebied, beter waterbeheer, schuilplekken
creëren tegen roofdieren
en het beter vinden en
beschermen van nesten.
Maar ook meer boeren die
meedoen aan het weidevogelbeheer. Dat zijn de
opvallendste maatregelen
waarmee de provincie het
alsmaar kleiner wordende
aantal weidevogels wil
stoppen.

In 2016 telde de provincie
bijvoorbeeld nog maar een
kleine 1.800 paar grutto’s.
De achteruitgang moet
stoppen en de populatie
weer wat groeien, tot
zo’n 1.850 gruttoparen in
2023. Jan Roodhart is natuurbeheerder bij Natuurmonumenten en zet zich
in voor de bescherming
van weidevogels in Eemland, zoals de kemphaan,
grutto en kievit.
Roodhart: “Elk voorjaar

nemen we, voordat het
broedseizoen begint,
maatregelen om de weidevogels veilig te laten
broeden. Dit doen we door
het landschap onaantrekkelijk te maken voor hun
belagers. We verhogen
de waterstanden van de
graslanden met pompen
en stuwtjes. Ook halen we
het riet in de sloten weg,
zodat de weidevogel een
eventuele belager snel
opmerkt. Zo kunnen ze

Hans Oosters voorgedragen als nieuwe
commissaris van de Koning
De ministerraad heeft
ingestemd Hans Oosters
(56) voor te dragen voor
benoeming. De huidige
commissaris van de Koning, Willibrord van Beek,
gaat per 1 februari 2019
met pensioen.
Hans Oosters studeerde
staats- en bestuursrecht
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en
is sinds 2005 dijkgraaf
van het hoogheemraad-

schap van Schieland en
de Krimpenerwaard in
Rotterdam. Vanaf 2015
is hij daarnaast voorzitter
van de koepelorganisatie
van de waterschappen,
de Unie van Waterschappen (UvW).
Naar verwachting wordt
Hans Oosters tijdens de
statenvergadering van
1 februari 2019 geïnstalleerd.

ACTUEEL
Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N199/N414 Bunschoten: vervangen verkeerslichten en
aanpassen kruispunt bij Voestalpine, werkzaamheden
19 t/m 30 november 2018
N201 Vinkeveen: groot onderhoud Demmerikse brug
van 22 oktober t/m 30 november 2018
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en met september
2019
N224 Woudenberg: groot asfaltonderhoud 5-7 november 2018
N226 Leusden: reconstructie kruispunt Hertekop en
Schutterhoeflaan, werkzaamheden tot eind 2018
N227 Maarn: groot asfaltonderhoud 2-5 november 2018
N228 Oudewater: groot asfaltonderhoud 9-12 november
2018
N237 Utrecht: groot asfaltonderhoud 2-4 november
2018
N237 Zeist-Soest: rioleringswerkzaamheden van 22

in alle rust broeden en
genoeg voedsel vinden.”
Elk jaar zijn er vijf procent
minder weidevogels, dus

derland, hij staat al op de
rode lijst.” Roodhart roept
iedereen op om tijdens
het broedseizoen zijn of

We willen voorkomen dat de
weidevogels uitsterven
hoog tijd om in te grijpen.
“Ik wil voorkomen dat de
weidevogel er straks niet
meer is. De grutto staat
op uitsterven, deze is
ernstig bedreigd in Ne-

haar verantwoordelijkheid
te nemen: “Houd rekening
met deze dieren en geef
ze hun noodzakelijke rust.
Zo werken we samen aan
de bescherming van de

weidevogel, voorkomen we
dat ze uitsterven en kunnen ook de generaties na
ons blijven genieten van
deze prachtige dieren.”
De provincie geeft subsidie
voor agrariërs om de weidevogel te beschermen.
Zij kunnen van dat geld
bijvoorbeeld drones inzetten voor het vinden van
weidevogelnesten.
Meer informatie: provincieutrecht.nl/weidevogels.

Luchtkwaliteit meten op je fiets
Veertig mensen meten
zes weken lang de luchtkwaliteit in Zeist. Met
een sensor aan het stuur
wordt onder meer fijnstof
gemeten. Het sensorkastje slaat alle gegevens op
en stuurt deze door naar
een centrale database.
Met de gegevens komen
we meer te weten over de
kwaliteit van de lucht op
en rond de fietspaden.
Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld meer

oktober tot 12 november 2018
N402 Maarssen-Loenen: aanbrengen extra drempels 30
oktober-2 november 2018
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, werkzaamheden tot mei 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch
een geprinte versie van een provinciale verordening,
beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op uw
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

schone groene fietsroutes
ontwikkelen. Of nieuwe
oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Het
project maakt deel uit

van de Uitvoeringsagenda
Gezonde Lucht.
Meer informatie:
provincie-utrecht.nl/
schone-lucht.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl, bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale Staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
5 november 2018, 09.30 uur: Provinciale Staten
19 november 2018, 13.00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
19 november 2018, 19.30 uur: Ad hoc commissie
Omgevingsvisie
19 november 2018, 19.30 uur: Financiële Audit
Commissie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.13.00 uur
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Huidverbetering op hoger niveau
bij Isabella Outer Beauty

kost dit € 29,95,” laat Isabella weten. Daarnaast heeft Isabella nog
een nieuwe behandelmethode
aan haar bedrijfsactiviteiten toegevoegd die past in het schema
van huidverbetering. “Waar we
nu veel mee bezig zijn is het toepassen van een specifieke, krachtige vorm van peeling om dode
huidcellen te verwijderen en vernieuwing van de huid te stimuleren. We kunnen die behandeling
aan onze klanten aanbieden in de
vorm van een kuur en als losse behandeling.”

Vinkeveen - In april dit jaar vierde Isabella Driehuis met haar salon voor huid en schoonheidsbehandelingen en visagie haar eerst
lustrum onder de naam Isabella Outer Beauty. De salon, gevestigd aan de Herenweg 40c (nabij
de kruising met de Heulweg), geniet bekendheid om het totaalconcept aan professionele huiden schoonheidsbehandelingen.
Wat meer is, de ontwikkelingen
gaan bij haar steeds een stapje
verder. Vorig jaar rond deze tijd
introduceerde zij behandelingen met cryolipolyse in haar salon; een nieuwe methode om onderhuidse vetcellen door middel
van bevriezen te verwijderen, in
plaats van met de ouderwetse liposuctie waarbij het onderhuidse vet werd weggezogen. Cryolipolyse gebeurt met een apparaat dat het probleem op een gezonde en natuurlijke wijze aanpakt waardoor vetophopingen
worden verminderd. Na de behandeling voert het lichaam de
afgebroken vetcellen op een natuurlijke wijze af. Behandelde vetcellen verdwijnen en komen niet
meer terug. Bijkomend belangrijk

Dermalogica
Van meet af aan werken Isabella
en haar collega’s Denise en Donna met producten van het merk
Dermalogica. Een productlijn die
voordeel is dat men door de be- is afgestemd op specifieke huidhandeling afvalt. Isabella heeft er behandelingen voor huidverbeal veel van haar klanten tot gro- tering en vrij is van minerale olite tevredenheid mee kunnen be- en. Isabella kan in deze sfeer een
handelen.
beroep doen op een cosmetisch
arts, dr. Diederik. Behalve de verHuidanalyse en peeling
schillende gezichtsbehandelin“Om een goed resultaat bij huid- gen kunnen haar klanten hier
verbetering en verzorging te krij- ook terecht voor behandelingen
gen brengen wij de huid na een met botox, IPL ontharingsbehanintakegesprek eerst in kaart met
behulp van Facemapping. Tevens
hebben we nu ook een nieuw apparaat, ‘Observe’ genaamd, dat
zes diverse foto’s maakt met verschillend licht. Die foto’s geven
ons een nog beter beeld van een
huidanalyse waarna we dit allemaal gebruiken om de huid als Mijdrecht - De spelers van tozodanig te verbeteren en te ver- neelvereniging WIK spelen 17
zorgen. Hoe beter en nauwkeu- en 24 november het blijspel ‘Blijf
riger wij de huid in kaart kunnen van mijn wijf!’. Dit stuk is geschrebrengen en analyseren, des te be- ven door Anne Terwisscha. Eva
ter kunnen wij ons advies en de runt een Blijf van mijn lijf huis en
behandeling daarop afstemmen. dreigt haar medewerkers Anja en
Wij gebruiken dit ook als contro- Loes te ontslaan.
lemiddel om te zien hoe het over Zij verzinnen allerlei mogelijke
drie maanden of een half jaar met oplossingen om dit te voorkode huid voorstaat. Ter kennisma- men. Dit leidt tot komische toeking kunnen mensen online een standen, dus er kan weer hard geafspraak maken voor een gratis lachen worden. WIK nodigt u uit
Observe huidanalyse. Normaal om één van de twee voorstellin-

delingen (inclusief couperose),
make-up (visagie waaronder ook
bruidsmake-up) en ontspannende lichaamsmassages. Tevens kan
men hier terecht voor de verzorging van teennagels en voeten
(pedicure). Op de website www.
outerbeauty.nl wordt naast standaard
gezichtsbehandelingen
ook een totaal concept aangeboden waarin alles zit waar de klant
om vraagt. De behandelingen die
Isabella aanbiedt zijn geschikt
voor zowel vrouwen als mannen
en zijn afgestemd op het huidtype dat voor elke persoon uniek is.
Daardoor is er altijd een gepersonaliseerde behandeling. Isabella
en haar collega’s onderscheiden
zich doordat zij door regelmatig
bijscholing bij het opleidingsinstituut van Dermalogica de ‘expert
status’ hebben gekregen, waardoor de salon in die context dan
ook een ‘expert’ salon is geworden met gecertificeerd personeel.
Wilt u meer weten over de salon
Isabella Outer Beauty, bezoek dan
de website www.outerbeauty.nl
waarop u heldere informatie aantreft over de verschillende activiteiten op het gebied van cryolipolyse, IPL, huidverbetering, -verzorging, visagie en cosmetische behandelingen. Tel. 06-38545027. Email: office@outerbeauty.nl. Herenweg 40c, 3635DR Vinkeveen.

Toneelvereniging WIK
speelt ‘Blijf van mijn wijf!’

Schilderijen expositie in
de Bilderdijkhof
Regio - Het schilders Collectief
“Biezenwaard Creatief” is een
groep enthousiaste kunstschilders die elke week samen komen in Uithoorn om met hun
hobby bezig te zijn. Het doel is
om te werken aan de individuele ontwikkeling waardoor ieder in
zijn gekozen techniek en materiaal tot steeds betere kunst komt.
Daarnaast is plezier ook een belangrijk element. Tot en met vrijdag 11 januari 2019 bestaat de

gen te komen kijken in ‘t Oude
Parochiehuis, Bozenhoven 152
te Mijdrecht. De voorstellingen
beginnen beide dagen om 20.15
uur en de zaal is open vanaf 19.30
uur.
Kaarten voor de uitvoering zijn
aan de deur 10 euro. Als u donateur wordt, is het €7,50 per persoon per avond en dan worden
de kaarten thuisbezorgd. Ook
kunt u telefonisch kaarten bestellen via tel. 0297-283979. Zie ook
Facebook: WIK Theater.

mogelijkheid om op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur deze jaarlijks terugkerende expositie te
gaan bezoeken bij “Participe” in
het Wijksteunpunt aan de Bilderdijkhof. De basis is aquarel, maar
er wordt ook getekend met potlood, pen, pastelkrijt en houtskool. Een aantal mensen hebben voorkeur voor acrylverf. Natuurlijk resulteert dit alles ook in
werken die gemaakt zijn met gemengde technieken. Een aanrader om een vijftigtal kleurrijke
werkstukken wat nader te gaan
bezien of met de komende feestdagen in het vooruitzicht, misschien om iets bijzonders om aan
te willen schaffen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Theater van de lach in Alkwin
Uithoorn - Afgelopen weekend
genoten bijna 400 bezoekers van
de voorstelling ‘Een Rits te ver’ in
het door Toneelgroep Maskerade tot theater verbouwde Alkwin
Kollege. Onder regie van Pitt de
Grooth serveerde Maskerade het
publiek een avond lang lachsalvo’s aan de hand van de door Jon
van Eerd geschreven klucht.
‘Een rits te ver’ speelt zich af op
camping De Wielewaal, hartstochtelijk gedreven door eigenaar Harry Vermeulen. De cam-

ping wordt in zijn voortbestaan
bedreigd want er zijn anonieme klachten geuit over gebrekkige hygiëne en seksuele wantoestanden. Zie hier de bron van een
avond lang kolderieke verwikkelingen gedreven door de hyperenergieke Harry Vermeulen, een
geweldige rol van Ronnie Baur.
Harry tiranniseert met zijn gedrag
alle mensen in zijn omgeving. Zijn
paniek over het mogelijk verliezen van de camping drijft hem en
de mensen om hem heen bijna

tot waanzin. Degene die het het
meest moet ontgelden is de Chinese hulp Lang. Ze wordt uitgescholden voor sateh-stok en bamibal en ook nog geslagen maar
blijft volharden in stoicijns gedrag, natuurlijk met consequent
gebruik van de ‘l’ voor de ‘r’ , want
zo hoort dat in een klucht. Esther Meijer wist in deze rol menige lach aan het publiek te ontlokken. “Ik wist niet dat jouw moeder zo grappig was!”, was later in
de foyer te horen. Harry’s dochter Liesje probeert haar vader in
alle verwikkelingen telkens tevergeefs tot de rede te brengen,
een lekker vlot gespeelde rol van
Iris Slurink. Daarbij wordt ze nog
opgejaagd door haar verloofde
Jasper, die wil dat ze haar vader
snel vertelt dat ze gaan trouwen.
Leuk, die schalkse blik waarmee
Jasper (Bas van Dijk) met Liesje in
de coulissen verdwijnt als hij Harry hoort zeggen dat ze alles mogen doen als ze goed door de inspectie heen komen!
Verwarring
Natuurlijk is er ook verwarring
over de inspecteur. Eerst denkt
Harry dat de plotseling met een

camera en verrekijker verschijnende man de inspecteur is. Als
deze man de beste tent wil hebben, schroomt hij niet om de een
tikje ordinair ogende Maya Hak
koste wat kost uit haar tent te
zetten. Inge van der Heijden zet
een sterke Maya Hak neer, die
een golfbaan wil ontwikkelen op
het terrein van de camping. Een
luide lach van verrassing klinkt
door de zaal als Maya in de ene
tent verdwijnt en uit de ander
verschijnt. Hoe kan dat? Doordat
er twee Maya’s zijn, zo blijkt later. Want uit de laatste tent verschijnt Jennifer Terbrack in Mayaoutfit. Veel toeschouwers hadden dat echter pas bij het afbuigen door. De man met de camera
– leuke rol van Marcel Sneijder –
is echter een vogelaar en geen inspecteur. De inspecteur blijkt uiteindelijk namelijk een inspectrice
te zijn die door Harry in zijn razernij eerst voor rotte vis wordt uitgemaakt. Waarna hij bij haar vervolgens nog een hersenschudding met geheugenverlies veroorzaakt. Margriet Slurink schitterde in de rol van inspecteur en
kreeg het publiek op haar hand
door alles wat ze moet doorstaan.

Ze werd in caravans geduwd, onder een bar getrapt en stond letterlijk op haar benen te tollen: de
inspectrice had veel te verduren!

tische avond waarin de lach ruim
baan had! Maskerade toonde zich
als toneelgroep ook in staat dit
qua inhoud eenvoudige, maar
qua spel veeleisende stuk op een
Lach
fraaie manier uit te voeren. Ook
“Een Rits te ver” heeft alles van de mis en scene en geluid en licht
een klassieke klucht: doldwaze droegen hier hun steentje aan bij.
ontwikkelingen, persoonsverwis- Het decor, de muziek en het geselingen, deuren open en dicht, kwinkeleer van vogels op de cammensen die over hun toeren ra- ping, alles bij elkaar resulteerken en toch werkte het ook nu de het in een geweldige toneelweer: het publiek had een fantas- avond.
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Twirlers scoren goed op
eigen wedstrijd!
De Ronde Venen – Het was zover.
De eerste eerste eigen twirlwedstrijd van de NBTA in Mijdrecht!.
In totaal deden 121 sporters mee
en waren er 165 optredens gepland. Er was zelfs een deelnemer
uit Engeland aanwezig. Ook was
er een filmploeg van de locale tv
zender aanwezig. Die heeft verschillende opnamen gemaakt en
werden leden geïnterviewd.
Dan de scores voor TwirlPower:
Sanne mocht eerst op met haar
1-baton routine. Deze liep erg
goed. De uitgangspunten waren 78,5 dat is heel hoog!. Na aftrek van de strafpunten bleef er
76,2 over. Een gouden medaille
en genoeg punten voor NK plaatsing in een hogere divisie! Naomi mocht met haar 2-baton routine de vloer op. Deze begon heel

goed en zij liet mooie hoge tricks
zien. Met 2 batons heb je natuurlijk meer kans op het laten vallen
van de baton. Met uitgangspunten van 67,5, hield ze na aftrek
van de strafpunten 64,7 over. En
een gouden medaille! Hierna waren Sanne en Liza aan de beurt
met hun duo twirl. Liza had haar
dag niet, met ‘pap’ benen probeerde ze het, maar het wilde
niet lukken. Met uitgangspunten
van 67,5 hielden ze na aftrek van
alle strafpunten 61,5 over! En een
zilveren medaille.

Duo
Snel daarna het volgende duo
van TwirlPower, Melissa en Sanne.
Met hun Avatar show nam Melissa afscheid van deze duo show.
Zij stopt met twirlen na het NK
van de groep. Deze laatste keer
zetten de dames een zeer goede
show neer. Maar 1 drop! Met als
uitgang 69,1 punten bleef er na
aftrek van strafpunten 68,4 punten over. Een gouden medaille
en plaatsingspunten voor het NK
en dus een mooie afsluiting voor
dit duo! Nog voor de pauze was
team A van TwirlPower al aan de
beurt. Nina deed ondanks haar

pijnlijke blessure mee. De dames
hadden zich de vorige wedstrijd
al geplaatst voor het NK maar
ze gingen er weer voor! Er werd
weer een mooie show neergezet. Jammer van de 5 drops. De
uitgangspunten waren 70. Na aftrek van de strafpunten bleef 68,7
punten over. Alweer plaatsingspunten voor het NK en een gouden medaille! Na de pauze was
als 4e al snel aan de beurt, Femke.
Met haar Jungle Book show zette zij weer een vrolijke show neer.
En geheel zonder drops! Met een
uitgang van 63 punten, hield zij
62,6 punten over. Een zilveren
medaille voor Femke. En als laatste van TwirlPower was Sanne aan
de beurt. Met haar nieuwe swingende show ging zij de uitdaging aan, want deze show vergt
veel conditie en concentratie. De
show liep niet helemaal soepel
en dit was terug te vinden in haar
drops, dit waren er 6. Maar voor
een tweede keer uitvoering van
deze show waren de uitgangspunten hoog. 76 Punten en na aftrek van de strafpunten bleven er
nog 72,6 punten over. TwirlPower
kijkt terug op een geslaagd evenement wat zeker voor herhaling
vatbaar is! Met 5 gouden medialles, en 4x een zilveren medaille heeft Twirlpower goede zaken
gedaan op een mooie wedstrijd.

Kids
Toen was het de beurt aan alle
kidstwirlers. Ook TwirlPower had
2 leden die dit onderdeel doen.
Juvenile Femme behaalde een 8,0
en een zilveren medaille. Preteen
Jedidja behaalde een 6,5 en ook

Argon in slechte
wedstrijd toch naar winst
Mijdrecht - De haan kraaide wel
victorie bij Victoria in Loosdrecht
voor Argon maar gezien het wedstrijdbeeld was het spel dramatisch. De bal overspelen naar iemand van een shirt in dezelfde
kleur ging moeilijk en het eerste doelpunt dat Argon moest incasseren had een hoog knulligheidsgehalte. Ilias Latif scoorde
wel tweemaal maar kreeg in blessuretijd op een onnodige plaats
zijn tweede gele kaart en kon vlak
voor tijd vertrekken. Scheidsrechter Roozenboom deelde ook mee
in de malaise, ‘vergat’ een paar
strafschoppen toe te kennen en
stuurde een toeschouwer achter het doel vandaan en gaf een
ander toeschouwer een vermaning. Het werd uiteindelijk een
1-2 winst voor Argon. Argon begon wel fel, Epi Kraemer zijn schot
werd tot hoekschop verwerkt, het
vervolg werd door Dennis Filip-

een zilveren medaille. Hierna
kwam Sanne met een nieuw onderdeel, namelijk showtwirl. Dit is
twirlen met de baton en daarbij
andere accessoires om het thema
van de show te verduidelijken. Zij
behaalde hiermee 71,7 punten,
een gouden medaille, en plaatste
zich hiermee voor het NK. Daarna
kwam het duo Femke en Jedidja
met hun Minion show. De regionale tv filmde hun show en na afloop hebben de dames ook nog
een interview gegeven. Er waren
geen drops in de show. De uitgangspunten waren 63,5 en na
aftrek van de strafpunten bleef
62,9 punten over. Een zilveren
medaille.

po naast het doel gekopt. Daarna
zagen we een schot van Lorenzo
Zorn dat door keeper Santangelo
werd gestopt. Ook Victoria zorgde
daarna voor onrust in de Argondefensie maar ook daar was het
Zorn die de bal uit de doelmond
kegelde. Daarna een fase waarbij Argon onder druk stond. Romero Antonioli greep goed in na
een kopduel en ook een schot van
Stijn Westerhout pareerde Antonioli goed. Maar na een klein half
uur ging het toch helemaal mis bij
Argon een voorzet vanaf rechts
werd door drie spelers en de keeper op een knullige manier in verdedigend opzicht verprutst waardoor Rik Langhout kon intikken.
Maar binnen twee minuten stond
het toch weer gelijk, een voorzet
van Kraemer werd door een Victoria verdediger via zijn schouder
tegen de lat geplaatst, Ilias Latif
stond op de goede plaats om in te

Tim Steij (wit shirt) in actie. Foto Hans van Gelderen

koppen. 1-1. De thuisploeg werd
wel een paar gevaarlijk, maar erg
dreigend was het vlak voor rust allemaal niet, Dennis Filippo werkte
wel een bal weg uit de doelmond
en Langhout jaagde tot tweemaal
toe de bal voorlangs het Argondoel, de mogelijkheid die Dylan
Bergkamp kreeg schoof ook voorbij het doel. De tweede helft ging
het ietsje beter met Argon, Stan
van Scheppingen verving de geblesseerde Zorn. In de beginfase
stuitte Kraemer en Bergkamp op
de Victoria keeper. Zelfs op een
meter afstand stuitte Kraemer
nog op de keeper die de bal tot
hoekschop verwerkte. Even daarna schoot Tim Steij de bal zuiver
voor het doel waar de vrijstaande Ilias Latif vervolgens fraai inkopte 1-2. Daarna zagen we nog
verschillende pogingen aan beide
kanten. Kraemer werd vervangen
door Romario Aroma. Een vrije
trap van Victoria werd tot hoek-

schop verwerkt maar die kans
werd even later over het doel van
Antonioli gekopt. Argon verzuimde in die fase de wedstrijd op slot
te gooien, Latif schoot op aangeven van Bergkamp wel knap in
maar het leverde alleen een hoekschop op. Een actie van Tim Steij
onderging hetzelfde lot. OP aangeven van Madi kopte Latif recht
op de keeper af en een actie van
Dylan Bergkamp, alleen voor de
doelman leverde een hoekschop
op maar die werd niet toegekend. Ook toen Romana onreglementair werd afgestopt werd dit
niet door de arbiter gehonoreerd.
Aan de andere kant kopte Yannick
van Doorn de bal van de doellijn
na een vrije trap voor Victoria en
ook zat het niet echt tegen toen
de bezoekers tegen de paal kopte. In blessuretijd liep Latif dan tegen zijn tweede gele kaart op. Zaterdag a.s. gaat Argon naar Leusden op bezoek bij Roda’46

Teams van schaakvereniging
denk en zet naar winst
De Ronde Venen - De eerste ronde in de bondscompetitie werden door beide teams van Denk
en Zet met winst afgesloten. De
spits werd afgebeten door het
tweede team; tegenstander was
En passant 4. Mogelijk een moeilijke start want, afwezig waren
kopman Wim de Groot en good
old Cees Verburg, bord 3. Zodoende promoveerde Jan de
Boer van bord 5 naar bord 1 en
speelde de twee invallers respectievelijk Thierry Siecker en Bert
Vrinzen op de borden 3 en 5. Jan
de Boer toonde aan ook bord 1
nog makkelijk aan te kunnen en
scoorde een nette remise. Thierry
met zijn bekende Leeuw opening
probeerde zijn tegenstander te
overbluffen maar kwam niet verder dan een remise wat als invaller op het 3e bord voorwaar geen
slechte prestatie was. Bert Vrinzen daar in tegen moest in zijn
tegenspeler de meerdere erkennen, met goed schaak wist de
En passant speler de volle winst
te halen. Naar later bleek was dit
dan ook meteen de enige winst
partij voor En passant, met nog
een remise van Johan Voskamp
stopte de teller voor de spelers
uit Bunschoten op 2 ½ punt. De
overige winst partijen werden
behaald door de Denk Zet spelers, te weten Alfred Weinhandl,
overtuigend, Evert Kronemeijer
ook overtuigend en enigszins gelukkig door Henk van de Plas en
Freek Barwegen. Einduitslag 5 ½2 ½voor de thuisploeg.

bord. Zo was er een voorsprong
van 2-1.Na een ongelukkig verlies van Peter de Jonge en een
mindere stand van kopman Cees
Samsom leek het toch een moeilijke avond te worden. Cees probeerde nog wat grapjes en swindels uit te halen maar hier was
zijn tegenstander te sterk voor;
een nederlaag volgde. Gelukkig
had Henk Kroon het op het tweede bord niet al te moeilijk, na een
grappige opening hield hij met
zwart constant druk op de witte
stelling wat uiteindelijk in een zege en een tussenstand van 3-3 resulteerde. Het venijn zat letterlijk
in de staart.

ry van der Wilt 59,03%. De eindstand is hier: 1. Team Wim Bosman 55.03%, 2. Team Cees Verweij 54,82% en 3. Team Elly Norel 53,35%. Donderdag 25 oktober is de eerste ronde van de
wintercompetitie
begonnen.
De A-lijn: 1. Team Elisabeth van
den Burg 57,16%, 2. Team Pieter
Koopmans 54,05% en 3. Team Jan
Bunnik 53,35%.De B-lijn: 1. Team
Paula Kooijman 59,19%, 2. Team
Jan Elenbaas 56,44% en 3. Team
Bart Groenvelt 54,84%. De C-lijn:
1. Team Ruud Pfeiffer 57,11%, 2.

Team Diny de haas 56,52% en 3.
Team Ria Versteeg 54,60%. En
dan nu de uitslag van de eerste ronde van de wintercompetitie: A-lijn: team Richard van Heese 61,11%, 2. Team Gerard van der
Meer 54,86% en 3. Team Rene de
Jong 53,47%. De B-lijn: 1. Team
Huub van der Reep 67,08%, 2.
Team Ineke Hollaardt 59,58% en
3. Team Carla de Goede 57,50%.
Ten slotte de C-lijn: 1. Team Tiny
Tijssen 62,20%, 2. Team Ria Verlaan 60,,75% en 3. Team Ria Versteeg 58,13%.

Bord 7
Op bord 7 werd deze staart uitgebeeld door invaller Freek Barwegen. Waar Freek 2 dagen eerder in een slecht gespeelde partij
toch de winst wist binnen te halen, hadden de Denk en Zet spelers hoop. De wedstrijdmentaliteit van Freek bleek immers onbetwist en nu speelde hij ook nog
een prima partij schaak. De winst
kon niet uitbleven en zo geschiede. 4-3 voorsprong. Nu het laatste
½ puntje nog zien binnen te halen. Om het in het kader van het
begrip staart te houden bleek dit
een partij waarin het muisje nog
een staartje had. De tegenstander van de op bord 8 zittende Jeroen Vrolijk had een Dame, loper
en 6 pionnen. Jeroen moest het
met Toren, paard, loper en 3 pionnen doen maar had een soort
van mat stelling om de witte koEerste tram
ning gevlochten. Het was peenHet eerste team mocht 2 dagen tjes zweten voor zijn tegenstanlater tegen het sterke H.S.G 2 uit der, alhoewel de objectieve toeHilversum dit proberen te evena- schouwer zich afvroeg of de 6 a
ren. Na ruim 2 ½ uur schaak was 7 biertjes die Jeroen’s tegenstaner winst op bord 3door Cees van der inmiddels op had, hieraan
Houten, zijn tegenstander wist ook debet waren. Vanuit een zeer
duidelijk geen goed raad met de moeilijke stelling wist Vrolijk de
b4 opening van Cees. Nog twee remise door middel van eeuwig
remises volgden, van Stefan Rijs- schaak binnen te halen. Na zeer
bergen die op het derde bord ge- uitvoerige analyse bleek er zelf
zeten een eindspel met een pion nog winst voor hem in gezeten
minder toch betrekkelijk eenvou- te hebben. Niemand van de Denk
dig het gelijkspel wist binnen te en Zetters die daar nog om maalhalenen , iets minder gecompli- de; de overwinning 4 ½ - 3 ½ was
ceerd van Gert Jan Smit op het 6e hiermee immers behaald!

Bridgeuitslagen Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 22 oktober werd de zevende parencompetitie gespeeld, waarbij het ging
om promotie en degradatie in
de verschillende lijnen. In de Alijn ging team Carla Euwe met
63,33% aan de leiding gevolgd
doorteam Daniel Aartse Tuijn
met een score van 59,17%en op
een derde plaats team Richard
Morssink met 54,17%. De eindstand in de herfstcompetitie is:
Eerste plaats team Daniel Aartse
Tuijn 53,37%, tweede plaats team
Marja Hartman 62,91% en derde plaats team Chris van der Wilt
52,60%. In de B-lijn was de span-

ning om te snijden. Degradatie
speelde voor drie teams. Team
Nel Leeuwerik deed een Houdini-act door 59,38% te scoren en
daarmee degradatie te ontlopen.
Tweede werd team Ans Bruggeman 56,77% en derde team Henk
van der laan 56,35%. Ook hier is
eindstand bereikt: 1. Team Corine
Kooke 57,44%, 2. Team Ans Bruggeman 54,51% en 3. Team Johan
Voskamp 54,37%. In de C-lijn was
het erg spannend. Eerste werd
team Barry van Reeven 64,86%
op de voet gevolgd door team
Cees Verweij 64,72% en ten slotte op de derde plaats team Cor-
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Ronde 6 Biljartcompetitie
Mijdrecht - Er zijn in deze speelronde drie wedstrijden gespeeld.
De wedstrijd tussen Springbok
1 en de Biljartmakers is namelijk
uitgesteld tot 17 december. Dat
maakt de stand ingewikkeld, aangezien twee teams 6 wedstrijden
gespeeld hebben, zes teams 5 en
één team slechts 4 wedstrijden
heeft gespeeld.
Bar Adelhof 1 staat nog op kop.
De heren wonnen nipt met 3836 tegen The Peanut Bar 2. De
vorige speelronde zo voortreffelijk presterende Bob van Kolck
verloor nu van Said Metalsi. Richard van Kolck verloor ook van
Rohan Janmaat. Anne Beeker en
Eric Verlaan zorgde voor de overwinning door Bas Citon en Galvin
Wilnis geen kans te gunnen. Stieva/De Kuiper 1 blijft goed presteren, alhoewel de 39-36 overwinning tegen De Merel/Heerenlux
1 niet ruim was. Alle partijen waren beëindigd binnen 27 beurten. John Vrielink maakte zijn 160
caramboles in 18 beurten vol tegen Kees de Zwart, die echter ook
maar 6 van zijn 120 caramboles
tekort kwam. Opvallend gegeven
is dat zowel John als Kees beide
de hoogste serie van deze speelronde op hun naam krijgen. Het
sterk vernieuwde team van DIO
blijft worstelen. Teamleider Jan
Koridon presteert nog het beste,
hij won van Caty Jansen. Nieuwkomer Roos Aarsman kwam net
2 caramboles tekort tegen Hans
van Rijn, die keurig in 21 beurten
klaar was. Jos van Wijk is nog wisselvallig en verloor van Wim Berkelaar. Ray Kramer kreeg een lesje
van de veel ervarener Dorus van
der Meer in 16 beurten, de kortste partij van deze speelronde.
Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1The Peanut Bar 2
38-36
Stieva/De Kuiper 1De Merel/Heerenlux 1
39-36
DIO -De Merel/Heerenlux 3 32-44

slechts 3 wedstrijden gespeeld,
het duel tussen Stieva/De Kuiper
2 en Bar Adelhof 2 is uitgesteld
naar 17 december. En derhalve
ook een stand waarbij de teams
een verschillend aantal wedstrijden heeft gespeeld. ASM staat
echter nog heel stevig aan kop,
mede door de maximale winst tegen CenS, toch ook niet de minste. Met opnieuw 48 punten zullen Hennie en Hendrik Versluis,
Bertus Oostveen en Cor Ultee dik
tevreden zijn. John Oldersma en
Rinus Lanooy van CenS behaalden allebei nog 9 punten. In totaal verlieten zij De Lachende Ruiter met 32 punten.
De Kromme Mijdrecht 2 gingen
op bezoek bij The Peanut Bar
1. Met 45 punten blijven ze redelijk in de buurt van koploper
ASM. Jan Stege en Eduard Vreedenburgh wonnen overtuigend.
Toon de Kwant had iets meer
moeite met Jos Bader, maar trok
aan het langste eind na 38 beurten. Willem van der Graaf bleef na
evenveel beurten steken op 2 caramboles tegen Antonie Schuurman. Tot slot zegevierde De Merel/Heerenlux 2 met 40-31 tegen
De Kromme Mijdrecht 2. Piet Best
won relatief eenvoudig van Jos
Vermeij. Krelis van der Linden had
geen kind aan Eric van de Bosch,
die met slechts 2 punten echt een
off-day had. Gerard Roling en Gijs
van der Vliet verloren echter van
respectievelijk Ronald Gunther
en Egon van der Heijden.
Uitslagen 2e divisie
ASM-CenS
48-32
The Peanut Bar 1De Kromme Mijdrecht 1
31-45
De Merel/Heerenlux 2De Kromme Mijdrecht 240-31

Op de foto Dorus van der Meer die
in 16 beurten de kortste partij noteerde. Twee spelers haalden de
hoogste serie van deze speelronde: zowel John Vrieling met 44 caramboles van 160 als Kees de Zwart
In de tweede divisie een identie- met 33 caramboles van 120. Voor
ke situatie als in de eerste divisie; beide komt dat uit op 27,5%.

Atlantis 2 pakt punten in
laatste veldwedstrijd

Op de eerste middag van het scholentoernooi, dit jaar voor het eerst gesponsord door de Veensteker uit Vinkeveen, zullen de groepen 3, 7 en 8
hun kunsten laten zien en strijden tegen de andere scholen. Op de tweede
woensdagmiddag, 28 november, zijn de groepen 4, 5 en 6 aan de beurt.
Het toernooi vindt plaats in van 13.00-16.00 uur in sporthal De Boei te
Vinkeveen.

Schoolvolleybal project
weer van start!
Vinkeveen - Volleybal vereniging
Atalante gaat weer van start met
hun jaarlijks volleybalproject. Dit
keer niet alleen de bekende Vinkeveense basisscholen; de St Jozef, de Pijlstaart en de Schakel,
maar ook de Willespoort uit Wilnis gaat dit keer deelnemen! In
de maand november krijgen alle groepen 3 tot en met 8 twee
volleyballessen tijdens hun gymuren. Het geheel wordt afgesloten met het VEENSTEKER Volleybal Scholentoernooi verdeeld
over twee woensdagmiddagen
21 en 28 November. Donderdag

1 november zal onder leiding van
de bijna vaste volleybal trainer
Hans Ritmeester uit Gouda de aftrap zijn tijdens de gymlessen van
de Willespoort. In de eerste les
krijgen de kinderen les in de fijne
kneepjes van het volleybalspelletje, de tweede les zal meer bestaan uit partijtjes om de kinderen voor te bereiden op het scholentoernooi. Naast trainer Hans
zullen ook Atalante jeugdtrainers
Pim en Inge een aantal lessen
voor hun rekening nemen waarbij Atalante in totaal aan 32 (gym)
groepen 2x volleyballes geeft.

Geslaagde Gyminstuif
bij Veenland
Wilnis - Op 24 oktober werd in de
Willisstee en Gym instuif gehouden. Deze werd georganiseerd
door twee stagiaires, Menno en
Casper van het Roc Sport en Bewegen , in opdracht van Veenland gymnastiek.
Om 9.00 uur werd er begonnen met opbouwen en om 10.00
kwamen de eerste kinderen binnen. Al gauw was het een gezel-

lige drukte en rond de 60 kinderen waren lekker aan springen,
klimmen, en klauteren. Om 12.00
keerde iedereen met een mandarijn en een rood bezweet hoofd
terug naar huis. Ze kijken terug op een geslaagd evenement
waarbij de kinderen uit De Ronde Venen zich toch lekker in hun
vakantie even konden uitleven in
de gymzaal.

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Voetbalteam Argon JO17-1 in het nieuw!

Mijdrecht - Het 1e voetbalteam
van Argon Jongens Onder 17 jaar
voetbalt in de 2e divisie van Nederland.. De mannen van trainers
Diagiano Ladru en Rob de Haan
gaan het halve land door om tegen aansprekende tegenstanders te voetballen zoals bijvoorbeeld Cambuur Leeuwarden. Om
goed voor de dag te komen hebben ze de beschikking gekregen
over een nieuw traningstenue.
Dit tenue is ter beschikking gesteld door Hoveniersbedrijf De
Jong te Mijdrecht. Heeft u zin om
naar leuk jeugdvoetbal te komen
kijken dan bent u van harte uitgenodigd het sportpark aan de
Hoofdweg 85B te Mijdrecht. De
thuiswedstrijden beginnen altijd om 12.00 uur. Op de website
van SV Argon kunt u eenvoudig
de thuiswedstrijden terugvinden.

Mijdrecht - Zaterdag 27 oktober speelde Atlantis 2, gesponsord door van Walraven, de laatste wedstrijd van het eerste veldseizoen. De tegenstander was
Woudenberg 2, een oude bekende, want de eerste competitiewedstrijd werd ook tegen deze
ploeg gespeeld en Atlantis won
met ruime cijfers. Voor de training afgelopen maandag kwam
het team even bij elkaar om alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen voor deze laatste veldwedstrijd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want na zestig minuten lang strijdlust te hebben getoond hield Atlantis de punten
in eigen huis. Woudenberg werd
met een 17 – 13 nederlaag terug
naar huis gestuurd.
Voorafgaand aan de wedstrijd
werd er met een gedeelte van
de selectie gezamenlijk geluncht
in de kantine van Atlantis. De
groepsspirit zat er al goed in na
een deze goed verzorgde lunch.
Met goed gevulde buikjes kon Atlantis aan de wedstrijd beginnen.
Gelijk scherp beginnen kwam
duidelijk naar voren in de voorbespreking. In de aanval begonnen:
Mark Kruiswijk, Sander van de
Sluijs, Chantal Poolman en Melissa van der Stap.
Dit vak zorgde voor een flitsende start. Het eerste afstandsschot
dat werd gelost viel gelijk door
het mandje. De toon was gezet! Het tweede doelpunt viel in
de aanval die daarop volgde. Nu
was het aan: Rick Kuijlenburg, Timo Jongerling, Natasja Korver en
Joy Trompert om de voorsprong
verder uit te bouwen. Woudenberg gaf zich niet zomaar gewonnen en maakte de stand weer gelijk. Atlantis deed nog een tandje
erbij en liep uit tot een stand van
8 – 5. De eerste helft liep ten einde en Atlantis begon slordiger te
spelen en liet Woudenberg onnodig terug komen tot gelijke hoogte. Met een stand van 8 – 8 werd
er gerust.
Na de peptalk van coaches Mark

Goverse en Arjan Baerveldt kon
Atlantis weer aan de tweede helft
beginnen. Het was Atlantis die de
score weer heropende met een
afstandsschot. Woudenberg gaf
gelijk een antwoord. Ook zij waren op de twee punten uit. Woudenberg nam zelfs even de voorsprong over: 10 – 11. Atlantis
had nog twintig minuten om de
wedstrijd naar zicht toe te trekken. Zeven minuten later was de
stand weer omgebogen naar 13
– 11. Niels van Oudenallen, Marijn Maarsseveen en Joyce Rodenburg kwamen in het veld
voor nieuwe energie. Met nog
tien minuten op de klok was het
14 – 13. Er was spanning in beide teams. Atlantis creëerde een
heleboel kansen en het toegestroomde publiek keek die bal
er bijna in maar het mocht niet
baten. Gelukkig had Woudenberg ook last van kansen afmaken. Vier minuten voor tijd werd
er een strafworp benut en Atlantis zag de overwinning dichterbij
komen. Al had het team iets meer
lucht, het bleef spannend. Atlantis ging geduldig spelen en de
verdediging hield het goed dicht.
In de laatste minuut scoorde Atlantis de verlossende 16 – 13. Die
twee punten waren binnen. Alleen drie doelpunten verschil waren nog niet goed genoeg. In de
laatste seconde viel er nog een afstandsschot in en de scheidsrechter floot direct af bij een eindstand van 17 – 13.
Atlantis was de terechte winnaar
van dit duel. Er is zestig minuten
lang door iedereen vechtlust getoond. Een prestatie waar het
team trots op mag zijn. Met deze
twee laatst verdiende punten op
zak gaat het team met een goed
gevoel de zaal in. Atlantis kan
aankomende week even met de
beentjes omhoog om van de rust
genieten. Bedankt voor alle steun
en support dit veldseizoen en tot
zaterdag 24 november in de zaal
als de competitie weer van start
gaat!

Atlantis te sterk voor
Woudenberg
Mijdrecht - Een primeur in in
mijn korfbal geschiedenis was,
dat er een return wedstrijd al
voor de zaal gespeeld werd. Wedstrijd nummer 8 op 27 oktober
was dus een herhaling van wedstrijd nummer 1, namelijk die tegen Woudenberg.
Vorige keer had Atlantis het zeer
moeilijk tegen deze ploeg en ook
deze keer werd snel duidelijk dat
het geen makkelijke overwinning
zou worden.
Na de eerste 7 wedstrijden kon de
balans opgemaakt worden dat VIKO de mogelijke kampioenskandidaat is en Fiducia, DWS en Atlantis de achtervolging blijven inzetten. En dat Ados, Viking, Woudenberg en onze buurtvereniging De Vinken, die dit weekend
jammerlijk alweer verloren hebben, samen mogen gaan uitmaken wie er in de 2e klasse mag
blijven.
Bibberig
Met een wat bibberig temperatuurtje rond de 10 graden, had de
ploeg uit Mijdrecht in de beginfase wel de bovenhand waarbij er
al snel werd uitgelopen naar een
8-3 voorsprong door; 3x Lynn, 2x
Amy, 1x Sharon, 1x Jelmer en 1x
Jeroen. En ja u leest het goed! De
vrouwen hadden scorend zwaar
de overhand waar de mannen
maar al te blij mee waren! Na deze beginfase begon Woudenberg
al vroeg te wisselen om een betere balans in het team te krijgen en
dit lukte waardoor ze terug kwamen tot 8-6.
De door van Walraven BV gesponsorde ploeg rechtte de rug weer,
maar de teams waren wat meer
aan elkaar gewaagd waardoor er
uiteindelijk een 11-8 voorsprong
voor de thuisploeg op het score-

bord kwam te staan. (Doelpunten
van 1x Lars en 2x Jeroen).
Rust
Tijdens het thee drinken in deze wat koudere omstandigheden dan dat we gewend waren
de afgelopen weken was trainer/
coach Arjan Baerveldt helder in
de taak die Atlantis moest gaan
uitvoeren. Een scheppie er boven
op om het maar makkelijk te zeggen.
En zoals het hoort luister je altijd
naar de baas! Want waar Woudenberg nog bij 12-9 even de
laatste impuls gaf, waren het hierna de Wit-Blauwen die gestaagd
uitliep naar een 16-9 voorsprong
(Amy, Janneke, Sander, Lars en
Jelmer allen 1). Met een kwartier nog te gaan kwam Joyce Rodenburg op de plek van Lynn te
staan en ook toen bleef Atlantis de overhand houden. Tevens
merkte je heel goed dat de wedstrijd gespeeld was en dat er verder naar het einde toe alleen gespeeld werd om het spelen. Uiteindelijk scoorden beide ploegen nog 5x waardoor met een 2114 eindstand de eerste helft van
het veldseizoen werd afgesloten.
(Doelpunten Amy 2x. Lars, Sander
en Jeroen allen 1).
VIKO won, Fiducia won en Atlantis won, waardoor er dus geen
gekke dingen gebeurden bovenin. Met een goed gevoel gaat Atlantis dus de zaal in waar het
team een pittige poule te wachten staat.
Tevens willen we nog alle supporters bedanken voor het elke week
in grote getalen op komen draven langs te lijn en we hopen dat
jullie er ook weer zullen zijn in de
zaal werd het lekker warm en lekker knus is!
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Afsluiting wegen in Mijdrecht
en De Hoef op 4 november
Regio - Op zondag 4 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 Roerdomp-Hoofdweg 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.
Veilig
Om de deelnemers aan de ZTL
veilig te kunnen laten deelnemen
hebben wij met de gemeente afspraken gemaakt om een deel
van het parcours auto- en fietsvrij
te houden.
Tijdens het evenement zijn de

Zilveren Turfloop is vanaf 11.00
uur. Het is mogelijk om te kiezen voor één van de drie afstanden: 5 km, 10 km en 16,1 km. In
de sporthal De Phoenix vindt de
volgende wegen niet toeganke- inschrijving plaats, er is een molijk tussen 10.30-13.00 uur:
gelijkheid tot omkleden en een
• De Hoofdweg vanaf rotonde bewaakte tassenopslag.
Oosterlandweg t/m de krui- Daarnaast is het ook mogelijk
sing Molenland/Hoofdweg;
om online in te schrijven: www.
• Westerlandweg vanaf kruising inschrijven.nl Meedoen met de
Molenland t/m kruising Oude acht lopen in de regio van het
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;
• De Schatterkerkerweg vanaf
De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg.
Ook hier zullen verkeersregelaars alternatieve routes kunnen
toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden de
mogelijkheid hun bestemming te
bereiken.

Verkerk met 62,64% en ook paar
drie, Anja de Kruijf & Rob Bakker,
haalde flink uit met 62,15%. Froukje Kraaij & Rini Tromp kwamen
daar een heel stuk achter met
51,39% maar werden er wel vierde mee van de vijftien paren.
Kruimels
Met Marianne & Huub Kamp als
vijfde en 50% precies waren de
positieve procenten geheel op
en bleven er voor de rest de kruimels over. Niet geheel verrassend
gaan hier Johan Le Febre & Wim
Slijkoord voorop met een torenhoog gemiddelde van 63,35%.
Op gepaste afstand volgen Anja De Kruijf & Rob Bakker, An van
Schaick & Ria Verkerk en Tonny
& Otto Steegstra die allen in de
56% gemiddeld staan. Onderaan
wordt het oppassen voor Maria &
Klaas, Elly & To, Tini & Jo en andere Tini & Jeanet. Maar op de top
na zijn de verschillen hier klein
en is dus nog van alles mogelijk.
In de A-lijn gaat het bovenin natuurlijk om de slimste van de club
te worden. Daarin slagen tot nu
toe Joop van Delft & Frans Kaandorp het beste door met 55,31%
over drie avonden, hoewel nipt,

de lijst aan te voeren. Deze keer
brak de zon flink door voor Ben
ten Brink & z’n vakantie uitgeruste maatje Jan Bronkhorst, die met
57,29% de concurrentie aftroefden. Dat waren Arnold Heuzen &
Theo Klijn en Gerda Schavemaker
& Jaap Kenter met 54,51%, Janny
Sreng & Francis Terra met 53,47%
en Joop van Delft & Lijnie Timmer en Jan Egbers & Ben Remmers met 53,13%. Op de bodem
van deze lijn begint het moeilijk
te worden voor: Hannie & Hein,
Stenny & Herman, Heleen & Mees
en Geke & Margo.

tropische
weersomstandigheden. Nu was het weer vooral lekker om te schaatsen.
In totaal waren er 20 kinderen variërend in de leeftijd van 10 tot
en met 15 jaar. Het schaatskamp
startte op vrijdag aan het eind
van de middag bij restaurant Het
Voordek met pannenkoeken . Na
deze smakelijke start, werd koers
gezet richting Utrecht, alwaar een
schaatstraining was op de Vechtsebanen.
Daarna ging de club richting Amstelveen, waar aan de rand van
het Amsterdamse Bos, het on-

Volgende week even geen parenbridgespanning want er gaat
twee maal geviertald worden.
Wilt u hier ook van proeven, kom
dan kaarten bij Bridgeclub De
Legmeer, dat als een van de weinige de mogelijkheid biedt om
het viertallen spelenderwijs onder de knie te krijgen. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540. Er wordt elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur
gespeeld in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn.

“De Rooij” Dames Biljart
toernooi in De Hoef
Regio - Het jaarlijkse “De Rooij”
dames biljarttoernooi zal dit jaar
plaats vinden op vrijdag 2 en zaterdag 3 november. Vrijdagavond
om 19.30 uur treden er 14 dames
aan en zullen een onderling toernooi afwerken. Vanwege het aantal deelnemers zal er in 2 poules gespeeld worden. Dus iedere dame zal minimaal 6 keer aan
moeten treden. Deze wedstrijden
zijn verdeeld over de beide dagen. Zaterdag om 10.30 uur zal
het spektakel een vervolg heb-

Sportief herfstkamp voor jeugd
IJsclub Nooit Gedacht
Regio - Na het succesvolle herfst
kamp een jaar geleden, heeft IJsclub Nooit Gedacht opnieuw een
kamp georganiseerd voor haar
jeugd van de schaatstrainingsgroep en het jeugdschaatsen.
Van vrijdag 19 tot en met zondag
21 oktober is er drie dagen geschaatst, getraind, en gezwommen en dat was bij elkaar een
mooie start van het schaatsseizoen. Voor de meeste kinderen
was het tevens de eerste keer dat
ze weer op de schaats stonden.
De week ervoor was het schaatsen niet mogelijk vanwege sub-

Goud voor UWTC bij districtkampioenschap veldrijden

Start
De start van de Rabo GeZZinsloop
is om 10.00 uur. De start van de

Tussenstand bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de derde avond parenbridge komt er al enige tekening in de strijd over zes avonden
om promotie en degradatie. In
de C-lijn maakte Herman Vermunicht, deze keer met grote hulp
van Greet van de Bovenkamp,
een reuze sprong door 66,73%
te scoren. Anneke & Bram van
der Zeeuw zagen ook het licht en
werden tweede met 56,85%. Atie
de Jong & Cathy Troost deelden
de score van 56,25% met Henriëtte Omtzigt & Cora de Vor als derde/vierde en Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers deden goede zaken door met 55,95% vijfde te worden. De voorlopige promovenda zijn in volgorde: Tom
de Jonge & Herman Vermunicht,
An Greven & Joyce Udema, Atie
de Jong & Cathy Troost en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers. In de B-lijn met zowel promotie als degradatie kandidaten komt traditioneel de meeste stress voor. Zo niet voor Johan
le Febre & Wim Slijkoord die deze
avond met maar liefst 68,75% het
voortouw namen en zo ook op
het beste resultaat van de avond
konden bogen. Op twee finishten
heel knap An van Schaick & Ria

Zorg en Zekerheidcircuit? Kijk
op www.hetcircuit.net. De organisatie verwacht op 4 november
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.

derkomen was voor het weekend. Het weer was helder en dat
nodigde uit tot een avondspel
in het bos. Hierna was de eerste
dag voorbij en moest er geslapen worden, maar daar dachten
de deelnemers heel anders over!
Looptraining
De volgende dag stond na het
ontbijt een lichte looptraining op
het programma. Met elastieken
en loopladders werd daarbij specifiek getraind voor de schaatshouding. ‘s Middags werd er geschaatst op de overdekte ijsbaan

ben, waarna er een kruisfinale gespeeld zal worden tussen de winnaars van de poules en de nummer 2 die uit gaan maken wie de
opvolgster van Caty Jansen de
winnares van 2017 wordt. 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
in Hoorn. Het was niet zo druk
op de baan, zodat de kinderen
alle ruimte hadden om aan de
schaatstechniek te werken. Ook
het rijden met een transponder viel erg in de smaak. Hiermee konden de rijders hun rondetijden zien op het scorebord
en dat nodigde uit tot een fanatieke strijd wie het snelste rondje kon schaatsen. Na de training,
terug in Amstelveen, was het tijd
om te ontspannen met een leuke
animatiefilm.
Daarna was het direct bedtijd,
want de volgende dag moest er
al heel vroeg een wedstrijd geschaatst worden. Om 5:45 uur
liep al de wekker. Nog half suf
van de slaap werden de schaatspakken aangetrokken en met een
licht ontbijtje in de maag werd
de auto gepakt richting de Jaap
Edenbaan. Het eerste startschot
was al om 7.00 uur, maar inmiddels was iedereen wel voldoende
wakker.
De weersomstandig waren goed
en dat leverde gelijk een heleboel
persoonlijke records (PR’s) op,
maar liefst 31. Ook een deel van
de leiding deed mee aan de wedstrijd en dat leverde hen ook nog
eens twee PR’s op.
Tot slot werd het kamp afgesloten 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 Nooit Gedachters en
een mooie start voor een succesvol schaatsseizoen.

Regio - Zaterdag 27 oktober konden alle veldrijders uit Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland
zich melden op de Uithof in den
Haag voor het DK veldrijden. De
amateurs gingen om 10.30 uur
als eerste van start. Daarvoor leek
het even winters toen een aardige hagelbui in regio den Haag
neerviel en dit zorgde voor het
eerst voor modder tijdens de
wedstrijd. Al na de eerste ronde ontstond een kopgroep van
3 renners: Tommy Oude Elferink,
Bart de Veer en Mattijn Motshagen. Dit moesten de UWTC-ers
uit kunnen spelen. Motshagen
deed een goede poging om aan
te vallen, maar dat werd kundig
teniet gedaan. Vlak hierna plaatste Tommy een aanval, Bart ging
in het wiel van Motshagen zitten die een gaatje moest laten
en weg was Tommy. Met nog 2
rondes te rijden ging Bart volle
bak ervandoor toen Motshagen
een slippertje maakte. En toen
waren de podiumplaatsen verdeeld. Bas reed naar de 5e plaats
en Dennis werd 33e. Trainingslid
Koen Warnier werd 12e. Ook de
UWTCX dames wisten 2 podiumplaatsen te scoren, Elleke Claessen 2e en Laura Gorter 3e, Judith
v Maanen 11e, Rebecca Cornelisse 15e, en trainingsleden Marianne v Leeuwen werd 10e, Ingrid
Margres 16e en Heidi Snoek 17e.
Bij de 40+ werd Mark Touwen 14e
en Frank Jansen 25e. Bij de masters 50+ werd Sjon vd Berg 21e en
trainingslid Willard Gerritsen 23e.
En ook bij de junioren was UWTC
present. Ian vd Berg werd 10e en
Sven Buskermolen 15e. De winst
ging hier met overmacht naar
trainingslid Owen Geleijn, broer
Tristan Geleijn werd 7e.

cel Versteeg, 10 Rene Oudshoorn,
11 Wim Veenboer, 12 Leen Blom,
13 Peter Achterberg, 14 Jan Willem Wahlen. Joop Winter ging
na een valpartij geblesseerd naar
huis, hopelijk valt het mee.
jeugd 12-14 jr: 1 Teun Wahlen
Veldrit Almelo
Zondag 28 oktober ging een
kleine groep UWTC leden naar
het verre Almelo. Bij de dames
scoorde Elleke Claessen wederom een mooie tweede plaats en
trainingslid Marianne van Leeuwen werd 13e. Bij de amateurs
was het een hele snelle wedstrijd
waarbij Bas, Tommy en Bart in de
eerste fase van de wedstrijd mee
waren in de kopgroep. In de derde ronde reden vd Kruisweg en
Groenen weg. Tommy probeerde
aan te sluiten maar dat lukte net
niet. Runhart en Bart sprongen
weer naar Tommy toe en gingen
er gelijk overheen. Maar het gat
met de twee koplopers werd niet
dicht gereden. Bart werd 4e, Tommy 6e en Bas 8e. Ook Dennis haalde vandaag zijn eerste NK plaatsingspunten (ondanks pech met
de fiets), Dennis werd 29e. De
helpers in de wisselpost moesten
wel even wennen aan de koude
Oostenwind na al het mooie weer
van de afgelopen weken.

Amsterdamse cross competitie
De ACC ging dit weekend naar de
Waarderpolder bij Haarlem. Een
kort en snel rondje rondom manege Schoteroog. Bij de oudste
jeugd wist UWTC lid Rens Grömmel het podium te behalen, een
derde plaats. Alle uitslagen van
de UWTC leden:
jeugd A: 12 Morgan Hartveldt, 20
Tom Derogee
jeugd B: 3 Rens Grömmel, 8 Mike
Tour de Faso
Derogee, 16 Lars Hopman, 19
UWTC-er Steven Stenekes is vrij- Nees Wahlen, 29 Jari Buskermodag 26 oktober van start gegaan len, 37 Siem van Smoorenburg
in de Tour de Faso. De meest aan- 40+: 20 Peter van Capel, 39
sprekende Afrikaanse meerdaag- Wilfred Zijerveld, 42 Sjon vd Berg,
se telt een tiental etappes. De 44 Wilfried Burgmeijer, 45 Vincent
van origine Zaankanter Stenekes Derogee, 46 Frank Jansen, 47 Pemaakt deel uit van de Nederland- ter vd Aar, 64 Marcel Plasmeijer,
se gelegenheidsploeg Global cy- 40-: 4 Menno van Capel, 22 Ian vd
cling. In de 100 kilometer lan- Berg, 36 Sven Buskermolen, 39
ge eerste etappe van Ouagadou- Danny Plasmeijer
gou naar Manga maakte Stene- dames en nieuwelingen: 32 Rokes deel uit van de kopgroep van my Snel
11 man. Ploeggenoot Smits toonde zich vervolgens de rapste. Steven Stenekes passeerde de eindstreep als achtste. (bron website
Westfrisia)
Uitslag clubcrosscompetitie
bij UWTC(28 okt)
40-: 1 Michael v Meerland
40+: 1 Louis Oude Elferink, 2
Frans v Heteren, 3 Maarten de
Jong, 4 Gerard de Veer, 5 Peter
Wiebes, 6 Bart v Montfoort, 7 Rene Wiebes, 8 Gijs Kostman, 9 Mar-

