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WIK speelt november stuk
in januari 2018

KORT NIEUWS:

Auto inbraken
Mijdrecht - In de nacht van
zondag op maandag is er opnieuw een auto opengebroken in Mijdrecht. Dit keer sloegen de daders toe op de Cornelis Beerninckstraat. Ook in
de maand oktober werden er
in Mijdrecht diverse auto inbraken gemeld. Bij de inbraken hadden de inbreker(s) zich
vooral richten op navigatiesystemen en airbags. De politie
vraagt bewoners vooral alert te
zijn en bij verdachte situaties te
melden.

De Ronde Venen - Hierbij laten
wij u weten dat toneelvereniging
WIK in november 2017 geen uitvoeringen zal geven wegens ziekte van een van de hoofdrolspelers.
Het ingestudeerde stuk, “Kom Bij”
in het klooster, zal opgevoerd worden op 20 en 27 januari 2018, zoals

gebruikelijk in Zalenverhuur ‘t Oude
Parochiehuis , Bozenhoven 152 in
Mijdrecht. Begin januari zal er meer
informatie komen over het stuk. Het
voorjaarsstuk zal daardoor niet in
maart plaatsvinden, maar op 20 en
21 april 2018. Noteert u deze data
alvast in uw agenda.

Auto te water
Amstelhoek - Zaterdagmorgen rond 5.45 uur belanden
een auto in het water r langs
de N201 tussen Amstelhoek
en Uithoorn. De auto reed na
het viaduct in een flauwe bocht
richting Mijdrecht toen zij in
de berm terecht kwam. Om er
uit te komen kreeg zij blijkbaar
de auto niet goed meer onder
controle. De auto gleed naar de
andere weghelft en kwam op
zijn zijkant in de sloot terecht.
De bestuurster kwam met de
schrik vrij.

De Lindeboom (bijna)
klaar voor Action
maar is wel de verbinding met het
stuk naar de Primera en de Boni een feit. Bezoekers van het winkelcentrum hoeven dan niet meer
‘om te lopen’ om van de ene winkel naar de andere te komen. De
uitbreiding van de Boni, die daarop aansluit en de herinrichting van
het kerkplein vinden begin volgend
jaar pas plaats,” aldus projectleider
Spoor die ervan overtuigd is dat uitvoerder René Nederend binnenkort
alles binnen de gestelde tijd netjes
zal opleveren. “Het komt helemaal
goed.”

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 10 November
is er weer de maandelijkse bingo bij de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in de kantine
van sport vereniging Aron. De
hoofdprijs is een AEG wasmachine met een waarde van 499
euro. Zaal open om 19:15 en de
aanvang is 20:00 uur, en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u
de jeugd van Argon. Dit doet u
ook door uw papier te blijven
brengen bij de container van
de Lijnkijkers op het parkeerterrein van ARGON.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht - Hoe ver is men met de
renovatie en een deel nieuwbouw
van het winkelcentrum De Lindeboom, zo vroegen wij ons af. Vanaf
het Haitsmaplein is er niets te zien.
We gingen eens kijken in de Kerkstraat waar we een gesprek hadden
met projectleider Sander Spoor van
Bébouw Midreth. Wie de bouwactiviteiten onder ogen krijgt gelooft
zelf nog niet dat over 4 weken de
‘Action’ op de eerste verdieping zijn
deuren opent… “En toch is het zo,
we liggen nog steeds op schema.
Zelfs het rolpad dat klanten naar
de overloop brengt en weer naar de
begane grond, is al geplaatst in het
deel van de passage dat straks aansluit op het stuk na Mondria en bakker Westerbos-Mens. Daar staat nu
nog een noodschot, net als bij de
Primera. Maar ook die hebben hun

langste tijd daar gehad,” laat Sander weten. “Er wordt hard gewerkt
door ons en alle onderaannemers
met hun mensen om alles op tijd
klaar te hebben. De nieuwe winkelruimten zijn er al en worden afgewerkt. Daarna moeten de glazen
puien nog geplaatst worden, de plafonds ingehangen en de verlichting
geïnstalleerd. In week 46 wordt op
de eerste verdieping de vloer nog
afgestort, de overloop afgerond en
de muur erachter dichtgemaakt.
Dan zijn er nog drie weken te gaan
om Action de gelegenheid te geven
om zich in te richten en het rolpad
operationeel te maken. De planning
is nog steeds dat die op zaterdag 2
december open gaat. Als tegen die
tijd dan ook de vloer in de passage is afgewerkt wordt het einde van
de passage tijdelijk dicht gemaakt,

Ondanks dat er nog driftig wordt gebouwd, zijn in het tweede deel van
de passage de nieuwe winkelruimten al goed te zien met ook het nog
ingepakte rolpad langs de blinde
muur waar tot voor kort de winkel
was van Koot Brillen, de kinderkleding winkel, het cafetaria en Pauls’
Shoe shop. Op de bovenverdieping de nog geblindeerde raampartijen waar achter komende maand
Action zich vestigt. Ook de nu nog
‘open’ overloop waar het rolpad op
uitkomt is goed te zien. De achterkant daarvan wordt nog dichtgemaakt. Voor de duidelijkheid ziet u
ook een vergelijkbare artistieke impressie van dezelfde locatie. Omdat de gevels in de passage tijdens
de renovatie ‘gelijk’ zijn getrokken
ogen de nieuwe winkelruimten ook
dieper. Vanzelfsprekend houden wij
u op de hoogte zodra ook dit deel
van de passage wordt opgeleverd,
evenals van de verdere werkzaamheden volgend jaar.

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

Rommelmarkt, loterij,
veiling en meer...
Wilnis - Op zaterdag 11 november
2017 wordt in gebouw De Schakel
achter de Ontmoetingskerk aan de
Dorpsstraat in Wilnis een rommelmarkt met veiling en rad van avontuur gehouden. ’s Middags van 14.00
tot 17.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00
uur zal de rommelmarkt geopend
zijn. Er zijn weer veel spullen ingebracht van ‘kunst tot kitsch’, brocante, puzzels, dvd’s, spellen etc. Tevens
zullen er fotokaarten, jam, handdoeken, knuffels, flesopeners enz. verkocht worden. Tijdens de rommel-

Kinderconcert Vinkeveen
Vinkeveen - Op woensdagmiddag 15 november om 14.30 uur geven Elly & Rikkert een concert voor
kinderen (en ouders) vanaf 4 jaar in
‘De Morgenster’ te Vinkeveen. Zij
doen dit voor het kinderprogramma van Kerk in Actie, Kids in Actie.
De gehele opbrengst van entree –

3,- euro – en collecte komt ten goede aan het diakonale project “Kinderen in de knel”. Wil je erbij zijn?
Reserveer dan een kaartje via www.
zingenindekerk.nl en zoek op Vinkeveen. Van harte welkom in ‘De
Morgenster’ te Vinkeveen, Herenweg 253.

Getuigen gezocht
Mijdrecht – Zaterdagmiddagmiddag jl. is op de N201 bij Mijdrecht,
een motorrijder ten val gekomen.
Oorzaak: een automobilist wisselde plotseling van rijbaan bij de verkeerslichten bij de afslag Industrieterrein. Auto’s en de motorrijder stonden voor een rood licht te
wachten. Het licht schiet op groen
en plotseling wisselt een automobilist van rijbaan, waarbij hij/zij de
motorrijder ‘over het hoofd ziet. De
motorrijder moet hierdoor vol in de
remmen en komt hierdoor ten val.
Hij glijdt meters over de weg. Geen

Gaslek
Vinkeveen - De brandweer uit Vinkeveen is zaterdagmorgen druk
in de weer geweest bij een gaslek
aan de Herenweg in Vinkeveen. Bij
bouwwerkzaamheden bij een va-

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

markt is de ‘Koffiehoek’ geopend
voor koffie/thee met wat lekkers, limonade, bier, wijn en een sapje en
staan er verschillende spelen opgesteld zoals o.a. voetbalspel, air-hockeyspel, sjoelbakken en nog vele andere. Vanaf 20.00 uur wordt de uitslag van de loterij bekend gemaakt,
draait het rad van avontuur en wordt
er een veiling gehouden, waar weer
diverse mooie artikelen te koop worden aangeboden. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

van de omstanders, ook de veroorzaker stopt niet om de man te helpen. De achter de motorrijder rijdende automobilisten zijn gestopt
oen hebben de motorrijder eerste
hulpverleend. De motorrijder had
beschermende motorkleding aan
en liep licht letsel op aan zijn been.
De motor raakte zwaar beschadigd
door de glijpartij. De politie zoekt
getuigen en de automobilist (in een
grijze auto) die plotseling van rijbaan wisselde net voor de motorrijder. Mocht u iets gezien hebben, bel
dan met de politie via 0900 88 44.
kantiepark was een gasleiding geraakt waardoor er een grote hoeveelheid gas vrij kwam. De brandweer heeft direct de boel veilig gesteld tot de monteurs van de netbeheerder kwamen. In ruim een uur
hadden zij de boel weer geklaard.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

Weer een volle publieke tribune met betrokken inwoners en ondernemers

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

Geen krant?

0297-581698

Prinses Irenebrug blijft
tweerichtingsverkeer houden
Regio - Donderdagavond besloot
de gemeenteraad van Uithoorn dat
het college van B&W door mag gaan
met het opnieuw inrichten van het
dorpscentrum zoals verwoord in de
variant ‘Dorpshart aan de Amstel’. Dit

houdt mede in dat doorgaand verkeer geweerd mag worden net zoals het vracht- en landbouwverkeer.
Ook dat laatste mag straks definitief
niet meer over de Prinses Irenebrug.
Er is de afgelopen jaren veel gepraat

en overleg geweest hoe het nieuwe dorpscentrum zal worden ingericht en vooral hoe het verkeer door
het centrum moet worden afgewikkeld. De kogel is nu door de kerk. Tijdens de gemeenteraad van donder-

dagavond 2 november die weer een
volle publiekstribune opleverde, gaf
de raad middels een amendement
het college opdracht om de plannen
van het nieuwe dorpscentrum verder uit te werken. Met dien verstande dat het tweerichtingsverkeer over
de Koningin Máximalaan vanaf de
Irenebrug tot aan de Laan van Meerwijk gehandhaafd blijft, maar wel afgewikkeld wordt over het voorgestelde tracé. En dat is naar en via het
parkeerterrein achter de Coop. Hoe
het verkeer dan wordt geleid zal pas
duidelijk worden na uitwerking van
het nieuwe dorpsplan wat dan weer
een participatietraject zal doorlopen. In brede zin deelden de politieke partijen het voorstel aan het college om daarbij huidige als nieuwe
bewoners, winkeliers en andere middenstanders, horecaondernemers,
pandeigenaren, de fietsersbond e.d.

nauw te betrekken. Stichting Uithoorn in Bedrijf heeft bij monde van
voorzitter Jos Holla het college al
aangeboden om mee te denken om
onder meer de twee tegenstrijdigheden, zijnde autoverkeer versus een
prettig verblijfsgebied, op te lossen.
Op dit moment blijft dus op de brug
een tweerichtingsverkeer mogelijk
om het centrum van Uithoorn vanuit
de richting Amstelhoek binnen te rijden en na bezoek dit weer te verlaten zoals tot nu toe altijd gebruikelijk is geweest.
Geen politieke steun
Het (vracht)verkeer dat niet in het
centrum thuishoort dient straks om
te rijden via de N201 om vervolgens
langs andere wegen Uithoorn binnen te komen.
Vervolg elders in deze krant.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

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

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

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

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

Toneelvereniging “De
Opregte Amateur”
De Hoef - Voor opnieuw nagenoeg
volle zalen speelde de Hoefse toneelvereniging “De Opregte Amateur” het stuk “Zwerfvuil” en kreeg
na afloop veel positieve reacties dat
dit een prima eigentijds toneelspel
was. Het splinternieuwe stuk van de
hand van Maurits Keyzer had hiervoor ook alle ingrediënten in huis:
het daklozenprobleem, problemen in
de culturele sector, een verkiezingscampagne en zelfs het actuele #metoo-fenomeen was ongepland herkenbaar. De plaats van handeling
was een in een sober decor gegoten kraakpand, waar een stel daklozen hun onderdak hadden gevonden. Vrijwilligster Sjaan (Ida Sietsma)
bood daar een moederhart aan een
aan de drank geraakte dichter Sam
(Ronald Wieman), de naïeve gokverslaafde Lara (Ramona Pappot),
de dansende fladdernicht Valentino
(Winfried Achterberg), een ex-boerin-die-ze-niet-meer-op-een-rijtjeheeft (Monica Boone) en de weinig
succesvolle prostitué Bianca (Belinda Wahlen).
Onderling
De onderlinge verstandhouding is
niet al te best, maar als Patricia (Patricia Spruijt), de vrouw van de hoog
in de peilingen staande politicus Vic-

tor Tromp, in deze crisisopvang belandt en het dichtwerk van Sam kan
waarderen, beginnen de problemen
pas echt. Zelfs de ongedierte-inspectie van de GG&GD (Bianca van
Kempen) moet er aan te pas komen.
En als Victor Tromp aan de hand van
Bianca ook nog arriveert zijn ontstaan er vele misverstanden van het
soort waar dit soort blijspelen de
lachsalvo’s van het publiek mee oproept. In een hoog tempo komen de
verhaallijnen in een aantal hilarische
scènes samen. Voor eenieder loopt
het uiteindelijk goed af, behalve voor
de blunderende Victor, die zijn verkiezing van minister-president wel
kan vergeten, ondanks de helpende
hand van zijn schoonmoeder (Annet
van der Meer). Dat hoge tempo was
een van de zaken, waar de nieuwe
regisseur van De Opregte Amateur,
Carel Nieber, vele repetities op gehamerd heeft en dat betaalde zich uit:
de toeschouwers werden meegenomen in een rollercoaster van opeenvolgende en soms zelfs gelijktijdige
gebeurtenissen op het toneel. De geluids- en lichteffecten waren, zoals
gebruikelijk, op een hoog niveau en
dat alles maakte dat de toneelgroep
uit de Hoef – en belangrijker nog het
publiek - kan terugzien op een uiterst geslaagd weekeinde.

Theater OBS De Eendracht presenteert:
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
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Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang
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Advertentieverkoop:
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Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

17 oktober jl. hebben wij bij de
Wereldwinkel Mijdrecht een presentatie geven over onze stichting
en de projecten die we steunen.
Graag willen wij u ook informeren
over de doelen die we steunen. In
Tanzania werken wij al heel lang
samen met de Holy Union Sisters. In Dar es Salaam helpen wij
de Debrabant Secondary School
te financieren. De school is een
voorbeeld voor het land: niet alleen is de constructie degelijk,
ook wordt er modern onderwijs
gegeven in relatief kleine klassen. Debrabant School biedt een
breed curriculum, met nadruk
op wetenschap en technologie,
waarvoor een volledig uitgerust
computerlokaal is ingericht. Naast
verplichte lessen wordt veel aandacht besteed aan sport en sociale ontwikkeling. The Nepal Trust
is onze partner in Nepal. Deze
stichting zet zich in voor de arme
regio Humla in het noordwesten
van Nepal. Onze stichting heeft
daar de bouw van een school
gefinancierd. De kwaliteit van
het onderwijs is er goed, blijkens
het hoge slagingspercentage bij
staatsexamens. In 2018 steunen
wij het Little Doctors programma
in Humla. Hierbij krijgen kinderen
les in hygiëne en sanitatie met als
doel deze kennis aan gezinsleden
over te dragen zodat ook zij er van
profiteren. De Nederlandse stichting Pearl of Africa is ons nieuwste

project. Zij heeft tot doel toegang
tot onderwijs, gezondheidszorg
en inkomen in Oeganda te verbeteren. Educatie is hét middel om
de vicieuze cirkel van armoede
van de inwoners van het Jinja district te doorbreken. Het afgelopen
jaar heeft The Pearls of Africa 55
families toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg en inkomen gegeven. Momenteel financieren we
de uitbreiding van een schoolgebouw zodat de doorstroming van
leerlingen verbetert. In 2012 is in
Kenia het North Coast Medical
Training College gestart; een hogeschool voor gezondheidszorg
in het Kilifi-district, een gebied
waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is aan medisch onderwijs
en werkgelegenheid. De eerste
lichting afstudeerders was 19 studenten groot; inmiddels studeren
er ruim 300 studenten. Recentelijk hebben we de aankoop van
bevallingssets gefinancierd zodat
studenten stage kunnen lopen in
lokale ziekenhuizen, gebruik makend van goede medische materialen. Wij zijn trots zulke mooie
initiatieven te steunen en willen
dit dan ook graag een hele lange
tijd volhouden. U kunt ons helpen
door te doneren. Kijk op www.
sosderondevenen.nl hoe dat kan.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Rieneke Wabbijn
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Projecten en doelen

STICHTING
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DE HOEF,
TYMPAAN-DE
VINKEVEEN,
WAVERVEEN
Kerkvaart
2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag

sinds 1888

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten.

Lezing: Oude Hollandse
Waterlinie
De Ronde Venen - We kennen de
Stelling van Amsterdam, de Grebbelinie, wellicht de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de IJssellinie. Maar de
Oude Hollandse Waterlinie was de
eerste in deze reeks. Het heeft lang
geduurd voordat deze linie in de belangstelling kwam te staan. Waarom wel belangstelling voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en niet voor de
Oude? In het landschap is er weinig
van te zien, dus ging Hans van Kessel naarstig op zoek naar sporen.
We kunnen nu een aantal plaatsen
met enige zekerheid aanwijzen. In
zijn verhaal gaat hij onder meer terug naar de zeventiende eeuw.
De Ronde Venen
De Fransen kwamen in november.
Vanuit Utrecht, dat op 21 juni was
veroverd, vielen ze het gebied binnen. Vanuit Nieuwer ter Aa konden ze op 4 november 1672 via de

Ter Aase Zuwe Demmerik bereiken.
Daar werd ter hoogte van het huidige café De Schans kwartier gemaakt. De opmars liep van Vinkeveen naar Waverveen. Vervolgens
naar Botshol, Baambrugge en Abcoude. Ter hoogte van het huidige
(toen nog niet bestaande) Fort Nigtevecht werd Nigtevecht binnengevallen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat Waverveen, Botshol, Baambrugge, Abcoude en Nigtevecht onder de voet werden gelopen? Op deze en andere vragen
rond de waterlinie geeft Van Kessel zijn antwoorden. Inmiddels is er
ook een stichting OHW. Er loopt een
OHW-wandelpad door de gemeente De Ronde Venen. De lezing is op
donderdag 16 november en begint
rond 20.45 uur na de algemene ledenvergadering van de historische
vereniging De Proosdijlanden, in de
Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

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

WWW.MEERBODE.NL

Cursussen bij de Paraplu
De Ronde Venen - Werken met het
enneagram wordt een feest van herkenning. Plotseling ga je begrijpen
waarom je op een bepaalde manier
reageert. Ook voor het handelen van
anderen kun je na de cursus bij de
Stichting 'Paraplu' meer begrip opbrengen. Het enneagram is een model dat eeuwen oud is en dagelijks
veel mensen helpt in hun ontwikkeling. Leer jezelf beter kennen; welk
type ben je en waarom voel je je bij
sommige mensen goed en erger je je
aan anderen. Herken je jezelf vooral als Perfectionist, Helper, Winnaar,
Romanticus, Observator, Loyalist, Levensgenieter, Baas of Bemiddelaar?
Wat kun je leren voor jezelf en wat
kun je leren van de ander. De eerste
les houden we ons bezig met de betekenis van het enneagram, wat kun
je ermee en met behulp van het enneagramspel en een test gaan we op
zoek naar je voorkeurstype. In de volgende lessen bespreken we de verschillende typen, we kijken naar de
vleugeltypen, de groeimogelijkheden
van ieder persoon en je leert je stress
of zwakte te herkennen. Cursuscode:
TH 1634. Data: dinsdagen 21 en 28
november en 5 december 2017 van
10.00-12.00 uur. Docent Joke Stapper. Kosten: 23,- euro.

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

Literaire avond met Daan
Heerma van Voss
Expositie ‘Balans en
verbinding’
De Ronde Venen - Odeke Kwantes
en Hedy Jagtmans hebben hun balans gevonden. Ze kennen elkaar nu
20 jaar en is de tijd rijp om die ontwikkelde verbondenheid in de vorm
van Kunst aan u te tonen. De passie voor Odeke is beeldhouwen terwijl Hedy haar passie voor fotografie heeft omgezet in het maken van

de prachtigste collages maar ook
beelden van speksteen maakt. Vanuit de verbinding met de steen komen Odeke en Hedy tot de mooiste
creaties. Het weekend van 18 en 19
november is de expositie van 12.00
– 17.00 uur geopend. Het adres: Galerie Boven Verwachting, Herenweg
298a, 3648 CS Wilnis.

Vinkeveen - Romanschrijver en
historicus Daan Heerma van Voss
(1986) komt op uitnodiging van Venen Literair op vrijdag 24 november voor een lezing uit en over eigen werk naar De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.
De kaartverkoop start vrijdag 10 november en deze kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Abcoude of bij
boekhandel Mondria Mijdrecht of
The Readshop Vinkeveen en kosten 7,50 euro. Daan Heerma van
Voss is een telg uit een schrijversgezin en wordt vaak genoemd als
een representant van de huidige jonge schrijversgeneratie. Naast

het schrijven van romans publiceert hij in een groot aantal internationale kranten en tijdschriften,
o.a. The New York Times, Haaretz,
Vogue. Van de talrijke romans van
zijn hand mogen zeker niet onvermeld blijven de thriller “Ultimatum”
(2015) geschreven samen met zijn
broer Thomas. Het reisverhaal “Een
verlate reis” (2015) en “De laatste
oorlog” (2016). Over dit laatste boek
schreef de Volkskrant:” De laatste
oorlog” is een fabel in clair-obscur
over hoe “mensch” te zijn in onzekere tijden. Voor informatie over Venen Literair: Anneke van Gessel tel.
0297-261382, Elly Veltman tel. 0297262389 of Erwin Horwitz tel. 0297263195.
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De Ronde Venen - Een rustige zondagochtend
in de herfst? Niet in Mijdrecht op de eerste zondag van november. Na weken voorbereiding was
het afgelopen zondag tijd voor de 27e Zilveren
Turfloop. De organisatie probeert elk jaar de Zilveren Turfloop professioneler te maken. Dit jaar was
de Rabo GeZZinsloop het speerpunt. Met bijna
400 inschrijvingen werd nagedacht hoe je de kinderen het best kunt laten starten en finishen. Dat
het plan goed werkte, werd al duidelijk bij de start.
Veel complimenten van ouders, ruimte op de parkeerplaats voor alle kinderen en hun toeschouwers.
Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het startschot voor de Rabo
GeZZinsloop. De kinderen stonden enthousiast te
trappelen om de kilometer door het park te rennen.
Het weer zat mee, een vrolijk herfstzonnetje. Starter
Teun en clown Chocho zorgen ervoor dat de kinderen per groep van start gingen. Bij de finish kregen ze een prachtige medaille en een goedgevulde
goodie-bag. Elk jaar doen er meer scholen mee: De
Antoniusschool uit de Hoef, de Willespoort uit Wilnis, de Pijlstaart uit Vinkeveen, en de Fontein, Windroos en Molenlandschool hadden veel kinderen ingeschreven. De Windroos was opnieuw de sportiefste school, met niet alleen de meeste deelnemers
maar ook vijf prijswinnaars op het podium.
Jongens t/m 12 jaar: Niels Schoonderbeek
Meisjes t/m 12 jaar: Jasmijn Wiegmans
Jongens 7 t/m 9 jaar: Koen Verbruggen
Meisjes 7 t/m 9 jaar: Elin van Dijken
Jongens 4 t/m 6 jaar: Jort Schoonderbeek
Meisjes 4 t/m 6 jaar: Noa Boutkan
G-run
De G-run is inmiddels een vertrouwd onderdeel
van de GeZZinsloop. Elk jaar meer deelnemers die
samen met hun begeleiders genoten van het sportieve rondje door het park. Bij de finish werden ze
luid toegejuicht door de vele toeschouwers. Natuurlijk ontvingen zij uit handen van de Rabo-medewerkers een prachtige medaille en ook zij gingen
met een goedgevulde goodie-bag naar huis.
Uitreiking cheque aan stichting
buurtgezinnen de Ronde Venen
De organisatie van de ZTL doneert elk jaar een deel
van de startgelden aan een goed doel. Dit jaar is de
cheque uitgereikt buurtgezinnen de Ronde Venen.
Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om
wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan wat
ondersteuning bij de opvoeding. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat kinderen een rustige huiswerkplek
wordt geboden, dat ze af en toe een weekend uit
logeren gaan, dat een ander gezin meedenkt over
de schoolkeuze of je wegwijs maakt bij instanties.
Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de
5 en de 16,1 kilometer van start. De lopers genoten van het heerlijke zonnetje, maar er waren wel
donkere wolken zichtbaar. De vijf kilometer lopers
hielden het droog, de lopers die de langere afstand
liepen, werden getrakteerd op een forse regenbui,
waarna de temperatuur stevig daalde. Dat maakte
het lopen zwaar, en dat was bij de finish soms zichtbaar. Na iets meer dan 15 minuten was de eerste 5
km loper al weer bij de finish De 5 kilometer werd
bij de heren gewonnen door Marc Cinjee en bij de
dames door Judy Middelburg. De dames van AV
Olympus ’70 deden goede zaken met een 1e en 2e
plaats op de 5 km en op de 10 km. De 10 km werd
gewonnen door Sven Strijk en bij de dames was
Marlies Jongerius de snelste. Wilfred Verhagen liep
de 16,1 km in 56 minuten en 21 seconden. De winnaar bij de dames was Nanda Clariesse.
Scholierenchallenge
Het is de organisatie ook dit jaar gelukt om de pubers uit de Ronde Venen te stimuleren mee te doen
aan de Scholierenchallenge. Naast de vijf teams
van het Veenlandencollege, had de Windroos twee
teams ingeschreven. Ook vanuit Vinkeveen kwam
een scholierenteam, de Pijlstaart deed voor het
eerst mee. De uitslag van de scholenbattle is op dit
moment nog niet bekend, omdat tijdens de 5 km
door stroomuitval de exacte tijden nog niet bekend
zijn. Alle deelnemers werden getrakteerd op een
mooie medaille en een beker voor het hele team.
Business loop
Dat er veel sportieve bedrijven zijn in De Ronde Venen hebben we de afgelopen jaren gezien. Daarom werd ook dit jaar de Businessloop georganiseerd. Alle ogen waren gericht op de uitslag van
de 10 km. Zou het VOKU weer gaan lukken de eerste prijs mee naar huis te nemen? Bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat de organisatie bij de 5
km last had van de stroomstoring, een voorlopige
uitslag werd berekend, bekers werden uitgedeeld,
maar de uitslag kan de komende dagen nog wijzigen. VOKU had op de 10 km snelle lopers ingezet
en mocht opnieuw de wisselbeker meenemen naar
het bedrijf. Dat gaat gevierd worden: één van de
hoofdsponsors van de Zilveren Turfloop en dan opnieuw winnen!
Alle uitslagen van de 5 km, 10km en 16,1 km
staan vermeld op www.zilverenturfloop.nl
Met hulp van alle sponsoren is het weer gelukt, het
grootste sportevenement van de Ronde Venen te
organiseren, met dit jaar een record aantal deelnemers aan de Rabo GeZZinsloop. In het Zorg en Zekerheidcircuit volgen nog zeven lopen, en zet alvast de nieuwe datum in uw agenda, zondag 4 november 2018.

27e ZILVEREN TURFLOOP WEER GEWELDIG
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Het plan is om op het Amstelplein een appartementengebouw neer te zetten.

Prinses Irenebrug blijft
tweerichtingsverkeer houden
Vervolg van de voorpagina.

Landbouwverkeer kan t.z.t. ook niet
meer door Uithoorn, maar zal eveneens moeten omrijden, bijvoorbeeld
via Vrouwenakker. Door het Amstel Aquaduct is van overheidswege
nog niet toegestaan. Op geen enkele manier kregen insprekers steun
vanuit de politiek, hoe begrijpelijk
het men ook vond dat het omrijden
via Vrouwenakker tijdrovend is en
meer kosten met zich meebrengt.
Verder was men het erover eens
dat hiervoor wel snel een oplossing
moet worden gevonden waarbij direct wordt gekeken naar de onderdoorgang van de Amstel via het
aquaduct. Er zijn immers maar weinig andere alternatieven voor een
oversteek van oever tot oever.
Er werd in de raad door de politieke partijen nogal wat gediscussieerd over de voorgestelde inrichting van het nieuwe dorpshart met

daarbij natuurlijk de afwikkeling van
het verkeer. Wethouder Marvin Polak gaf nog een keer uitleg op het
voorstel van het college waar het
onder andere de verkeersafwikkeling betrof. “Er moet een balans
zijn tussen bereikbaarheid van het
centrum met de economische levendigheid, de ruimtelijke kwaliteit
en een aangenaam verblijfsgebied.
Dat is een spanningsgebied dat volgens het college kan worden opgelost met het instellen van een eenrichtingsverkeer,” aldus de wethouder die verder alle vragen vanuit de
raad zo goed mogelijk beantwoordde en tevens blijk gaf geluisterd te
hebben naar de insprekers. Hij nam
verschillende aspecten daaruit in
zijn beantwoording mee.
Appartementen op Amstelplein
Tot ieders verrassing werd in de
plannen ook een nieuw (kleinschalig) appartementengebouw ge-

noemd dat op het Amstelplein achter het winkelcentrum zal moeten
verrijzen. Daardoor kan er wat meer
sfeer op het plein worden gecreeerd. Vanwege dit plan zal de bushalte misschien naar elders verplaatst moeten worden. Ook dit
onderwerp viel ten prooi aan een
discussie. Bij dit plan heeft ook
Achmea als eigenaar van het winkelcentrum zich laten horen, maar
was volgens de wethouder niet ‘tegen’. “Wél tegen de instelling van
het eenrichtingsverkeer, zoals de
Werkgroep Dorpscentrum dat ook
is, maar verder akkoord gaat met
het dorpsplan als zodanig.” Van verschillende kanten werd de wethouder gewezen op het feit dat buurgemeenten De Ronde Venen en
Aalsmeer reeds maatregelen hebben getroffen en/of nog zullen nemen om doorgaand verkeer te ontmoedigen waardoor het centrum
van Uithoorn al veel minder door-

gaand verkeer krijgt te verwerken.
Na een korte schorsing liet fractievoorzitter Herman Bezuijen (GB)
aan het einde van het debat weten
voorstander te zijn om tot stemming
over te willen gaan op basis van het
feit dat het plan er ligt, alle details
besproken zijn en het debat is gevoerd. Hij kreeg de andere raadsfracties daarin mee. Er werden twee
amendementen ingediend. Eén was
er van CDA en DUS! die aangaven
de voorkeursvariant Dorpshart aan
de Amstel te willen vaststellen en
dit verder te laten uitwerken, maar
dat voor alle motorvoertuigen over
de brug vice versa een ‘knip’ wordt
aangebracht. Dus helemaal geen
autoverkeer meer vanaf de Irenebrug naar het centrum en omgekeerd. Bij de stemmingen kreeg dit
geen steun en werd verworpen. Het
andere amendement werd ingediend door PvdA, GB en VVD Uithoorn/De Kwakel. Net als bij het
voorgaande amendement werd het
college opgedragen de voorkeursvariant uit te voeren, maar nu met
handhaving van het tweerichtingsverkeer vanaf de Irenebrug tot aan
de Laan van Meerwijk. Dit werd ondersteund door Groen Uithoorn met
een meerderheid van stemmen aangenomen. (m.u.v. DUS!, CDA en Ons
Uithoorn). Het raadsvoorstel over
hele Plan Dorpscentrum werd in
deze variant door VVD, PvdA, Groen
Uithoorn en GB met een meerderheid van stemmen aangenomen.
Tegen stemden CDA, DUS! en Ons
Uithoorn.
Wethouder Polak zei toch tevreden te zijn met dit besluit, ondanks
dat het eenrichtingsverkeer van de
baan is. Hij voegde eraan toe nu
zo snel mogelijk te willen overgaan
tot daden om er een leefbaar, maar
toch toegankelijk centrum van te
willen maken. Het merendeel van de
aanwezigen op de publieke tribune
was eveneens content met het besluit, op degenen na die ook graag
een oplossing voor het landbouwverkeer hadden willen zien. Verder
is iedereen benieuwd naar de volgende stap, namelijk de daadwerkelijke invulling van het plan en de
afwikkeling van het verkeer door
het centrum. Wordt vervolgd dus.

Jazz aan de Amstel vol variatie

Bridgevereniging (BVU)
op bridgeweekend
Regio - Vrijdag 3 november vertrokken zo’n 30 bridgeliefhebbers
van de BVU naar Schoorl (hotel Jan
van Scorel) voor het houden van
hun inmiddels traditionele 3-daagse bridgeweekend. Wedstrijdleiders
Tineke en Keith van Boon-a-part
ontvingen de gasten met een welkomstborrel en al gauw zat de stemming er in. Met nog 7 andere paren
werd na het prima 3-gangen diner
gestart met de eerste avond bridgen
in twee lijnen (10 en 12 paren). Tineke van der Sluis (de organisator van
de BVU) kwam goed uit de startblokken en werd in de “rode” lijn
eerste. In de “groene” lijn streken
Lia Guijt en Ans Breggeman met de
eer. BIB betekent Bridge is Belangrijk, maar kan ook worden uitgelegd
als “Borrel is Beter”. En dat laatste

werd ook duidelijk na afloop in de
hotelbar, waar het tot in de kleine
uurtjes een gezellige boel was.
Wandelen
Nadat de volgende dag eenieder zijns weg was gegaan (wandelen, fietsen, museumbezoek, winkelen, stadstour etc.) werd om half
vijf weer verzameld in de bar voor
een aperitiefje. Na het diner werd
de bridgezaal weer betreden en
werd uiterst relaxed maar bovenal gezellig gestreden voor het bereiken van een goed bridgeresultaat. Alleen Tineke met haar partner kwamen hieraan toe; de andere
BVU-ers moesten genoegen nemen
met het feit dat andere (niet BVUparen) hen soms aftroefden. Vermeldenswaard is nu de after-party

Regio - Zondag 12 november zijn
Dennis Kivit en Leon Zautsen speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel.
Laat u verrassen door mooie liedjes
en waant u zich in het theater. Onder leiding van singer/songwriter en
presentatrice Shyla Zoet kunt u genieten van echte Jazz standards, eigen werk en deze keer ook Nederlandstalige muziek. Zanger, gitarist en liedjesschrijver Dennis Kivit heeft reeds vele projecten op
zijn naam staan. Hij studeerde gitaar en zang aan het conservatorium, won verschillende muziekon-

derscheidingen. Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet
en Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en
prettige sfeer is het elke keer weer
verrassend en zeer toegankelijk
voor een breed publiek. 12 november bestaat de band uit Dennis Kivit (gitaar/zang), Joos van Leeuwen
(piano), Peter Bergman (bas), Olaf
Keus (drums), Leon Zautsen (sax)
en Shyla Zoet (zang en presentatie).
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30
uur. Entree 3,- euro.

die een achttal BVU-dames hadden
georganiseerd op een van de kamers, compleet met drank en hapjes. ’s Nachts om half vijf ging de
laatste naar bed, maar eerder kon
al één van de gasten (zonder sleutel) haar kamer niet in (haar geklop
op de deur werd om half drie niet
meer door haar partner gehoord)
en werd door haar de nachtportier
ingeschakeld om binnen te komen
hetgeen na enige achterdocht is gelukt. De volgende zondagochtend
veel slaperige koppies die het allemaal erg rustig aan gingen doen...
en dat kwam ook goed uit want het
regenachtige weer werkte niet echt
mee om iets overdag te ondernemen (ja, een middagdutje doen). De
bar was dan ook om half vijf weer
redelijk gevuld voor de borrel, waarna weer werd aangeschoven voor
het laatste avondmaal en vervolgens de arena weer werd betreden.

enigt" als het ware het presteren
aan gezelligheid. Ook is de BVU actief op het gebied van het geven van
(gratis) bridgelessen, organiseren
van Zomer(café)drives voor de beginnende bridger en zoals bovenstaand beschreven, het houden van
een jaarlijks bridgeweekend. Bent u
bijvoorbeeld een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven. Voor
nadere informatie en/of lid worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort
tel. 06 53 368 948 of via de mail:
wagenvoorthans@gmail.com.

Gemixt
Voor de derde bridgeronden waren
de lijnen gemixt, zodat dit weekend
inmiddels iedereen wel tegen iedereen kwam te spelen of had gespeeld. Deze derde zitting scoorden wederom Ans en Lia hoog. In
de eindstand over drie avonden
vind je Lia Guijt en Ans Breggeman
dan ook terug op de 2e plaats. Op
de eerste plaats was het Tineke van
der Sluijs die met haar partner over
de drie gezellige en gemoedelijke
bridgeavonden de beste resultaten
bijeen hadden gekaart. Na de prijsuitreiking, toespraakjes en bloemen
gingen de volgende morgen, na een
stevig ontbijt, allen weer huiswaarts
met slechts één gedachte: dit is
weer rijp voor herhaling. Ter informatie: Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) is een gezelligheidsvereniging die van september t/m mei
zijn clubavond heeft op de maandag in sporthal De Scheg in Uithoorn. Er wordt altijd in een gemoedelijke sfeer gespeeld (geen “mes
op tafel”), hetgeen niet wegneemt
dat de bridgeprestaties niet uit het
oog worden verloren. De club "ver-

Twee zwanen
doodgeschoten
Mijdrecht - In de avond of nacht
van zondag 5 op maandag 6 november hebben onbekenden twee
zwanen doodgeschoten. Een derde
zwaan is gewond aangetroffen door
de medewerkers van de Dierenambulance. Het dier is opgevangen. De
zwanen zijn aangetroffen aan de
Tienboerenweg tussen Mijdrecht
en Uithoorn. De medewerkers van
de Dierenambulance hopen dat getuigen zich bij hen melden.

Twaalf inbraken
in auto’s
Mijdrecht - In de periode van 31
oktober tot en met 5 november is
in liefst twaalf auto’s ingebroken.
Het betreft wagens van verschillende merken, die her en der in de gemeente geparkeerd stonden. In de
meeste gevallen zijn navigatiesystemen gestolen. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Ontsluiting van Maricken

REACTIE VAN EEN LEZER

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.

Ontsluiting van Maricken
Wilnis - Allereerst bedankt voor
de informatie over de ontsluiting
van Maricken. Eerder dit jaar had
ik ook al een medewerker van de
Gemeente gesproken. Ten onrechte is toen vermeldt dat realisatie spoedig zou plaatsvinden.
Onlangs de heer Paulus gesproken die mij helaas moest mededelen dat de realisatie om meerdere redenen, grondaankoop,
omlegging fietspad, inklinken
van zand etc, nog lang op zich zal
laten wachten. Onbegrijpelijk dat
een gemeente die verantwoordelijk is voor veiligheid, bij een project dat al zo’n lange adem heeft
gehad, zich niet voortijdig realiseerde dat er een veilige ontsluiting moet zijn voor de bewoners!
Er zijn al ongelukken gebeurt en
nu met een groeiend aantal opgeleverde huizen in deze wijk en
dus toename van de verkeersintensiteit is het wachten op meer

ongelukken. Mij is onlangs ook
toegezegd dat er maatregelen
getroffen zullen worden waarin
drempels werden genoemd. Mij
lijkt dit volstrekt onvoldoende.
Is het niet mogelijk tijdelijk verkeerslichten te plaatsen totdat
de rotonde, wellicht pas over
1,5 jaar, gerealiseerd is. Ik ben
in ieder geval blij dat de Nieuwe
Meerbode over dit probleem,
dat mij al een tijd bezig hield
en waarbij ik in eerste instantie
onjuiste informatie van de Gemeente heb ontvangen, een stuk
gepubliceerd heeft. Ik verwijs ook
naar een dodelijk ongeluk dat in
Wilnis heeft plaatsgevonden bij
de begraafplaats waarbij na dit
ongeluk men pas in actie kwam
tot verbetering van de verkeerssituatie. Laat het nu hopelijk niet
zover komen!
Johan Bank

Service die heel ver gaat
Mijdrecht - De broers Baggy en
Boes Amir gaan wel heel ver met
hun klantenservice. Onlangs had
ik een probleem met mijn mobiele
smartphone. Door een verkeerde
lader had ik mijn telefoon overbelast waardoor hij de accu leeg
trok en niet meer kon opladen.
Dit probleem deed zich voor op
een zaterdagavond waardoor ik
in principe maandag geen bruikbare telefoon had. Ik keek op internet en zag dat MulitiMedia uit
Mijdrecht ruime openingstijden
had tot 19.00 uur ‘s avonds. Maar
het was al 19.30 uur geweest en
ik denk: ik probeer het gewoon,
niet geschoten is altijd mis. En ja
hoor de telefoon werd opgenomen. “Met MultiMedia, wat kan
ik voor u doen?” Ik zeg:”Ik heb
een probleem met mijn mobiel
(en legde het uit). Baggy zegt:
Wij zijn eigenlijk gesloten, maandag om 10.00 uur kunt u weer bij
ons terecht. Ik zeg:” Maar ik heb

een eigen bedrijf en dat maakt
het extra lastig. Baggy zegt: Ok
ik snap het, kom maar langs ik
ben er nog. Ik was binnen 5 minuten in de winkel en vertelde
wat er aan de hand was. Baggy
zag dat dit meer een klusje voor
zijn broer Boes was. Omdat hij
nog onderweg was kreeg ik aan
de overkant bij Arabella (ook een
zaak van Baggy) een heerlijke
kop cappuccino aangeboden.
Nadat Boes was gearriveerd ging
hij aan de slag met mijn telefoon
en is hij uiteindelijk tot 20.30 uur
bezig geweest met testen en
repareren van mijn mobiel. Het
was voor mij lang geleden dat ik
getuige was van een dergelijke
klantenservice. De broers Amir
verdienen in mijn ogen een dikke
pluim en krijgen van mij de onofficiële onderscheiding van “beste
klantenservice van Mijdrecht”.
Dimitri Baldé

Fietsen en voetballen?
Gebruik het plein, niet het dak!
De Ronde Venen - Schoolpleinen van basisscholen nodigen
vaak uit om buiten schooltijd
op te spelen. Ook het plein van
basisschool de Schakel is een
dankbare plek om na schooltijd te voetballen. “Dat is prima,”
benadrukt Petra Eindhoven, directeur van de Schakel, “maar
helaas wordt er momenteel ook
misbruik van gemaakt en daar
zijn we uiteraard minder blij
mee.” In 2013 werd het nieuwe
schoolgebouw van basisschool
de Schakel in gebruik genomen.
Een prettige omgeving om in te
werken, leren en spelen. Petra
Eindhoven: “We zijn nog altijd
trots op ons nieuwe gebouw. Het
is licht, vol kleur en wat zo fijn is:
we hebben een groot schoolplein

waar de kinderen flink de ruimte
hebben om te spelen. We hebben
de afgelopen maanden helaas
gemerkt, dat er buiten schooltijden ook op een verkeerde manier
gebruik van wordt gemaakt. Jongeren fietsen en voetballen op
het dak van onze school en racen
met scooters over het plein. Dat
levert nu schade op en dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Via
deze weg doen we graag een oproep om zuinig om te gaan met
ons schoolgebouw en het plein,
zodat we er allemaal op een prettige manier gebruik van kunnen
blijven maken. Alvast hartelijk
dank voor de medewerking”
Brenda van Dasler
PCB de Schakel
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Kompassion en Passionkoor een daverend succes
Regio - Het Passionkoor heeft afgelopen zaterdag haar jaarlijkse
concert gegeven. Dit keer werd gekozen voor het prachtige Theater
de Meerse in Hoofddorp. Een wer-

velende show, prachtige zang van
verschillende solisten en arrangementen met wereldmuziek uit alle hoeken van de wereld brachten
bezoekers in beroering! Ladyspea-

ker Sabine Baak wist het publiek
te boeien met uitleg en aankondiging! De uitverkochte zaal was laaiend enthousiast en verrast door alle klanken en kleuren. Het koor beomrijden. Nu nog via de Ringdijk 2e
Bedijking, De Hoef en Vrouwenakker om over de N231 bij de kruising
Koningin Máximalaan/Legmeerdijk
te belanden. Maar in de (nabije?)
toekomst is doorgang onder het
Amstel aquaduct over de N201 wellicht een optie nadat hier van overheidswege toestemming voor wordt
gegeven. Dat zou het huidige probleem oplossen.

Zolang het officieel nog niet mag gebeurt het stiekem…

Landbouwverkeer de
dupe door raadsbesluit
Regio - Het zat er wel aan te komen
dat landbouwverkeer binnen afzienbare tijd niet meer via de Prinses
Irenebrug en het dorpscentrum van
Uithoorn kan rijden. De gemeenteraad stemde donderdagavond 2 november in met het plan dat het college bevoegdheid geeft om het centrum van het oude dorp opnieuw in
te richten, zowel in bouwtechnisch
als verkeerstechnisch opzicht volgens de door haar gekozen variant ‘Dorpshart aan de Amstel.’ Hoe
het plan daadwerkelijk wordt uitgewerkt is nu nog niet bekend, wel dat
doorgaand verkeer, waaronder behalve autoverkeer ook vracht- en
landbouwverkeer zoveel mogelijk

door het centrum wordt geweerd.
Een pluspunt is wel dat de raad via
een amendement het college opdracht heeft gegeven de verkeersafwikkeling over de Prinses Irenebrug in twee richtingen te handhaven zoals dat nu ook het geval
is. Maar daar heeft het landbouwverkeer niets aan, want dat kan Uithoorn niet (meer) in (en uit). Daar
komt bij dat door de rechtbank Amsterdam de gemeente Uithoorn ook
al in het gelijk is gesteld over het
afsluiten van het stuk N196 in Uithoorn. Aldus heeft de gemeente
twee troeven in handen om landbouwverkeer voorgoed de deur te
wijzen. Dat moet via andere wegen

Hoe dan?
De doorgang van het landbouwverkeer is al vele jaren onderwerp van
discussie. Tijdens de laatste commissie- en raadsvergadering (op
19 oktober en 2 november) werd
de problematiek nog eens duidelijk voor het voetlicht gebracht door
een aantal insprekers. Maar ondanks hun goed onderbouwde betoog leverde het voor hen geen resultaat op. Dat geldt ook voor een
mogelijke oversteek over de bus-

Cursusproject De Ronde Venen

Cursus 46, De indrukwekkende natuur van IJsland (1 dinsdag, 14 november van 19.30-22.00 uur)
Het imposante vulkanische landschap van IJsland wordt in beeld

gebracht. Met bezoeken aan o.a.
bekende grote watervallen, de Kefla
krater en het Namafjall lavagebied
met borrelende modderpotten. De
vogelwereld rond het Myvatn meer
en de Laxa rivier. Een walvistocht
vanuit Husavik. Het eiland Grimsey,
met een papegaaiduikerskolonie.
Het plaggenwoningdorpje Grenjadarstadur met museum. De kustgebieden met kolonies zeekoeten,
alken, Jan van Genten en papegaaiduikers. We zien rendieren en zeehonden langs de oostelijke fjordenroute met het Jokulsarlon ijsbergenmeer, de Vatnajokull gletsjer en het
Ingolshofdi schiereiland. De mysterieuze rotsformaties van Vik en de
Gouden Driehoek met de geisers.

brug die daarvoor aangepast moet
worden. Dat kost veel geld waaraan
De Ronde Venen en de provincie
Utrecht destijds niet aan wensten
mee te betalen. Bovendien moet er
dan een afrit worden gemaakt nabij de Amsterdamseweg en met de
toekomstige aanleg van de tramlijn
in het vooruitzicht is dat een kansloze missie. Blijft over omrijden via
Vrouwenakker naar de gewenste
bestemming aan de andere kant vice versa. Dat is minstens 12 km extra (enkele reis) over (smalle) binnenwegen. Zo niet, hoe dan? Dat
blijft de vraag waar op dit moment
geen antwoord op kan worden gegeven, uitgaande van het standpunt
van de gemeente Uithoorn. Komt
tijd, komt raad luidt een spreekwoord. Maar tot op heden is het begrip ’raad’ – op welke manier men
daar ook invulling aan geeft - nooit
in het voordeel van het landbouwverkeer geweest.

Over de Prinses Irenebrug is dit straks niet meer mogelijk

Nog plaatsen vrij

De Ronde Venen - Cursus 34,
Noord/Korea (1 vrijdag, 10 november
van 20.00-22.00 uur)
De heilstaat op aarde! Tijdens deze
lezing neemt de docent u mee door
een surrealistisch land. Bijna volledig afgesloten van de buitenwereld.
Internet nauwelijks aanwezig, geen
WhatsApp en een mobieltje meenemen heeft geen zin. Een bijzondere
reiservaring doordat alles wordt gereguleerd vanuit de staat. Zo ontvangen 24 miljoen Noord-Koreanen via
staatsmedia alleen maar berichten
met loftuitingen aan het adres van
het regime. Kom luisteren en ervaar
de bijzondere beelden, u zult versteld
staan. Hangsan su bi! Altijd paraat!

gon met een Keltisch strijdlied Cu
Chulainn gecomponeerd door Karl
Jenkins. Daarna onder andere Savanni Nukahtaa een Fins poplied,
Le sable, een weemoedig lied van
Herman van Veen, Rara Papiyon
een Haïtiaans lied, het tedere Japanse Sakura over de kersenbloesem, gevolgd door stampende ritmes van Bonse Aba uit Zambia en
het het Oekraïnse Plyve Kacha. Tot
slot het Zuid-Afrikaanse Pata Pata
van Miriam Makeba. Ook de warmklinkende klanken en begeleiding
van Peter&Marion van Z.o.o guitarduo en het passionele optreden van
Tango Alma Arjan&Marianne werd
zeer gewaardeerd. Dit alles onder
de bezielende leiding van veelzijdig
dirigent Rutger van Leyden, m.m.v.
pianist en accordeonist James Pollard en met choreografie van Angelique Wardenier. Als toegift was
gekozen voor het Israelische Hava
Naguila. Dit betekent “Laat ons gelukkig en vrolijk zijn. Laat ons zingen en vrolijk zijn”.

de met de FARC redelijk veilig te
doen. Het is een prachtig land met
een mooie natuur, vooral in de drie
bergketens van de Andes die parallel van zuid naar noord lopen.
In de tussenliggende dalen heerst
een aangename temperatuur en het
land is van vulkanische oorsprong,
dus heel vruchtbaar. In de afgelopen tweeduizend jaar hebben er
dan ook mensen gewoond die voornamelijk van het land leefden. We
reizen door beide dalen en bezoe-

ken de grote steden (Bogota en
Medellin) en de kleinere. Bijna allemaal pareltjes van Spaanse architectuur. We genieten van de kunstzinnigheid van de vroegere en huidige bewoners en van de gouden
sieraden van meer dan duizend jaar
oud via de beelden van grafwachters tot de “bolle” kunst van Ferdinand Botero. We bezoeken een indianenmarkt waar van alles wordt
verhandeld en slapen een nacht
in een woestijn. We eindigen in de
mooie stad Cartagena aan de Caribische kust. Alle informatie over de
cursussen en inschrijven vindt u op
de website www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm

Cursus 47, Film rondreis Columbia (1
woensdag, 19 november van 20.0022.00 uur)
Reizen naar Colombia is na de vre-

vember tussen 15.30-17 uur, Oosterlandweg 16A, Mijdrecht. Om 16.30
wordt het Sint Maarten verhaal bij
het vuur verteld. Graag aanmelden
via vrijeschoolgroenehart@gmail.
com. Per activiteit is er een kleine
bijdrage van 1,00 Euro voor onder
andere materiaal. Kijk voor meer informatie op vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com

NÚ € 3.500
KORTING
NOG SLECHTS
5 BESCHIKBAAR

Nissan Nieuwendijk

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

Nissan MICRA:

3,2-6,0 l/100km

103 tot 108 gr/km.

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

Een gaatje in de hemel
Mijn neefjes op de boerderij
vuurden met hun buks op alles
wat vloog, bij voorkeur op kraaien, en het frustreerde ze mateloos dat ze nooit iets raakten. Ze
vonden dat ik het als stadsjongetje ook maar eens moest proberen en omdat ik geen zin had
op kraaien te schieten, richtte ik recht omhoog, op een stipje boven me in de lucht. ‘Dat
raak ik toch nooit,’ dacht ik. Terwijl om me heen weidevogels
een luidruchtig concert opvoerden, drukte ik af. Een harde knal,
een hapering in de kakofonie,
een plofje in het gras. De neefjes staarden me sprakeloos aan
en raapten het doorboorde lijkje op. Het was de eerste keer dat
ik een veldleeuwerik van dichtbij zag. Iets groter dan een mus,
vergelijkbare kleuren en grote bruine ogen die me dof aanstaarden. Zijn kuifje hing er slapjes bij. Het ergste vond ik de rode druppels die uit het snaveltje sijpelden, als zichtbare laatste
tonen van zijn in bloed gesmoorde lied. Een lente zonder merelgezang, niet zo denkbeeldig overigens, zou als een onaanvaardbaar verlies worden beschouwd.
Op ons platteland heeft zich iets
vergelijkbaars al voorgedaan.
Ooit krioelde het er van de veldleeuweriken die hoog in de lucht
hun minutenlange liedjes al fladderend en draaiend ten gehore brachten. Inmiddels hebben

degenen die zich dit nog herinneren de midlifecrisis er allang opzitten. Sinds mijn fatale
schot is het aantal veldleeuweriken met maar liefst 95% afgenomen. Alsof het een startschot
was!Gelukkig stabiliseert hun
aantal zich op de resterende 5%
en is er in de herfst een kleine
opleving als Scandinavische vogels hier op doorreis zijn. Zangvluchten voeren ze dan helaas
niet uit, maar soms moet je tevreden zijn met wat je nog hebt.
Het is een eentonig en somber verhaal, ook de veldleeuwerik is slachtoffer van de intensieve landbouw. Op insectenarme
velden die te vroeg en te vaak
worden gemaaid weet de op de
grond nestelende veldleeuwerik
onvoldoende nageslacht groot te
brengen. Duizenden jonge veldleeuweriken worden jaarlijks letterlijk neergemaaid. Dat is andere koek dan baldadige jongetjes met een buks! En dan worden ze ook nog illegaal bejaagd
in landen rond de Middellandse
Zee, waar men ze als delicatesse beschouwt. Dit voorjaar hoorde ik voor het eerst in jaren weer
een veldleeuwerik zingen. In de
Bovenkerkerpolder. Hoog boven me zag ik het stipje. Het was
of er een gaatje in de hemel zat
waardoor vergeten klanken omlaag dwarrelden.
Jaap Kranenborg

www.ivN.Nl/afDEliNg/DE-roNDE-vENEN-uithoorN

Groots musical concert
brassband Concordia

Sint Maarten viering bij
Vrije School Groene Hart
Regio - Op zaterdagmiddag 11 november organiseert de Initiatiefgroep Vrije School Groene Hart voor
geïnteresseerde ouders en kinderen van alle leeftijden een SintMaarten activiteit met zelfgebakken broodjes, vuur en glühwein.
Locatie: Oosterlandweg 16A van
15.30 tot 17.00 uur. Het vieren van
de jaarfeesten gebeurt in de vrijeschool op geheel eigen wijze met
liedjes, verhalen en creatieve activiteiten. Daarom organiseert de initiatiefgroep Vrije School Groene Hart
op zaterdagmiddag 11 november
een Sint-Maarten activiteit. De kinderen kunnen lekker samen spelen,
een broodje bakken in het vuur en
iets moois maken, bijvoorbeeld een
pompoen-lampion versieren. Ouders kunnen hun kind hierbij helpen
en elkaar ontmoeten bij het vuur,
met glühwein en andere versnaperingen. Belangstellenden zijn van
harte welkom op zaterdag 11 no-

NISSAN MICRA

Groep 5 de Schakel geeft
miniconcert
Vinkeveen - Onder leiding van de
dirigent van Brassband Concordia gaf groep 5 van de Schakel op
woensdag 1 november een miniconcert op school. Als een echt orkest sloten de leerlingen hiermee
een 8 weken durend muziekproject
af, dat werd aangeboden door Concordia. Samen met een aantal leden
van Concordia vertoonden de leerlingen hun kunsten op trompet en
trombone aan familieleden en kinderen van school. Het muziekproject stond in het teken van de introductie van blaasinstrumenten.
Elke woensdag kregen de leerlin-

gen een uur muziekles van Thomas
Eveleens, dirigent van Concordia.
Ze kregen een kunststof trompet
of trombone in bruikleen om thuis
te oefenen. Deze instrumenten verschillen in klank en blaastechniek
niet van echte instrumenten. Tijdens
de lessen leerden de kinderen noten lezen, de grepen met de knopjes en posities op de trombone. Ook
leerden ze kijken en luisteren naar
de dirigent. Vol enthousiasme lieten
de kinderen tijdens het concert zien
wat zij de afgelopen weken allemaal
hebben geleerd. Met een welverdiend groot applaus als beloning!

Vinkeveen - Brassband Concordia nodigt u van harte uit
om op 11 november het speciale musicalconcert bij te wonen, wat om 19.30 uur plaatsvindt in de grote sporthal van de
Boei in Vinkeveen. Deze avond
staat in teken van musicalmuziek, waarin musicals van lang
geleden en nog lopende musicals voorbij komen. Want wie
kent er niet ‘The West Side Story, ‘The Lion King’, ‘Soldaat van
Oranje, ‘Mary Poppins’ en Mamma Mia’? en dat is nog maar
een tipje van de sluier… Bij dit
concert kunt u ook gaan genieten van de prachtige stem van
Roos van der Waerden, die samen met de brassband te horen
is in o.a. ‘Don’t cry for me Argentina’ en ‘The girl in 14G’, speciaal voor brassband gearrangeerd door Thomas Eveleens, de
dirigent van brassband Concor-

dia. En om het plaatje compleet
te maken kunt u ook luisteren
naar een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld kinderkoor van de Vinkeveense basisschool de ‘Schakel”. De kinderen hebben er weken hard op
geoefend om alle nummers er
goed is te krijgen, en het klinkt
nu al fantastisch! Dit musicalconcert is mede mogelijk gemaakt door Gemeente De Ronde Venen, het VSB fonds, het KF
Heinfonds, en het Carel Negerman Fonds. Kaarten kosten 10,euro voor volwassenen. Jongeren tot en met 16 jaar en donateurs betalen 5,- euro. De kaarten zijn te koop bij de leden, via
www.brassband-concordia.nl,
info@brassbandconcordia.nl en
op de avond zelf aan de kassa. Dit musicalconcert begint
om 19.30 uur, en de zaal is open
vanaf 19.00 uur.
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Pupillen IJsclub Nooit
Gedacht presteren goed
De Ronde Venen - Het schaatsseizoen is inmiddels enkele weken
oud en de eerste wedstrijden zijn al
weer gereden. Afgelopen zondagochtend ging ook de eerste wedstrijd van start voor de pupillen van
IJsclub Nooit Gedacht voor de Portengen bokaal. Dat is een serie van
vijf wedstrijden en daarna een finale voor de beste geklasseerden, later in het seizoen. Het vroege tijdstip van 7.00 uur was geen probleem
voor de schaatsers en er stonden
dan ook acht Nooit Gedachters aan
de start. De af te leggen afstanden
waren 100 meter, 300 meter en 500
meter en de omstandigheden waren
zeer goed te noemen. Nauwelijks
wind en snel ijs, dat lange tijd goed
bleef glijden. Perfecte ingrediënten

voor snelle tijden. In totaal werden
deze ochtend dan ook 16 persoonlijke records gereden. Soms ging
er wel meer dan 3 seconden van
de vorige tijd af en soms was dat
slechts enkele honderden van een
seconde. Dit leidde tot vele tevreden
gezichten na de wedstrijd. Binnen
de ijsclub wordt ook een PR klassement bijgehouden. Degene die over
het gehele seizoen de meeste persoonlijke records schaatst, wint een
mooie beker.
Wedstrijden zoals deze zijn dan
ideaal om het aantal records op te
schroeven. De volgende wedstrijd
voor de Portengenbokaal is al weer
snel. Zondag 19 november staan de
jonge Nooit Gedachters opnieuw
aan de start.

CSW wint krankzinnig duel
Wilnis - CSW speelde zaterdag uit
bij Te Werve en de ploeg uit Wilnis
sleepte daar diep in blessuretijd de
overwinning binnen. Vincent van
Hellemondt nam de winnende treffer voor zijn rekening en kopte, ja u
leest het goed, de 5-6 binnen.
Een wedstrijd om nooit te vergeten. Het begon al na 53 seconden. Het schot op doel van Te Werve werd nog wel gekeerd door doelman Santangelo maar in de rebound was hij kansloos. Vlak na de
aftrap mocht CSW een hoekschop
nemen die door Menno v.d. Leeden werd genomen. Hij mikte de bal
op de vrijstaande Nick van Asselen
die met het hoofd de keeper kansloos liet. CSW nam het heft in handen en probeerde met leuk combinatievoetbal de verdediging van Te
Werve te ontregelen maar de ploeg
uit Wilnis wilde het soms veel te netjes doen. Toch kwam CSW na een
kwartier spelen aan de leiding toen
Dave Cornelissen na een rommelige situatie voor het doel op de keeper schoot die daarna de bal achter de doellijn vandaan grabbelde.
CSW drukte door en vergrootte bijna de voorsprong maar de pegel van
Bram Bode spatte uiteen op de lat.
De uitvallen van het technisch vaardige Te Werve bleven gevaarlijk en
na een knappe aanval werd de CSW
verdediging te kijk gezet en werd
de gelijkmaker simpel binnengetikt. CSW moest weer aan de bak
en kwam vlak voor rust op een 2-3
voorsprong. Mike Cornelissen bediende de diepgaande v.d. Leeden
die alleen voor de doelman de bal in
de hoek schoot.
Slordig
Na rust kantelde de wedstrijd in nog

geen 5 minuten spelen in het voordeel van Te Werve. Slordig verdedigen aan de kant van CSW betekende direct na rust de 3-3. Direct
hierna kreeg Te Werve een strafschop toegekend van de prima leidende scheidsrechter Luinge na
een handsbal die vervolgens feilloos
werd binnengeschoten. CSW moest
dus weer op zoek naar de gelijkmaker maar het leek een kansloze
missie te worden want in de tweede helft was CSW zo onzorgvuldig
in balbezit zodat echte grote kansen uitbleven. Gelukkig voor CSW
werden de fouten ook gemaakt aan
de kant van de tegenstander en zo
kreeg van Asselen geheel vrijstaand
de bal na een afgeslagen hoekschop. Hij controleerde de bal en
lag de bal panklaar voor Bram Bode
die de 4-4 binnenschoot. Het feest
was nog niet ten einde want weer
liet CSW zich achterin verschalken.
Een voorzet vanaf rechts werd met
het hoofd voor het doel gekopt en
vervolgens vogelvrij in het lege doel
gekopt. Dat betekende dus opnieuw
een achterstand voor CSW en een
punt leek dan ook het hoogst haalbare deze middag maar daar dacht
van Hellemondt dus even iets anders over. Met nog 3 minuten officiele speeltijd kreeg hij de bal aangespeeld van Bram Bode en oog in oog
met de doelman rondde hij perfect
af. Diep in blessuretijd kreeg CSW
nog een vrije trap te nemen. Dennis
Prange schaarde zich achter de bal
en bereikte met een prima trap het
hoofd van van Hellemondt die met
zijn kopbal CSW de 5-6 overwinning
bezorgde. Een krankzinnig duel, een
foutenfestival, een korfbaluitslag, je
kunt er van alles op los laten maar
de punten gingen mee naar Wilnis.

Atalante MA1 na 6
wedstrijden aan kop!
Vinkeveen - Het talentvolle Atalante MA1 is nieuw in de A-poule (1618 jaar). De meeste meiden zijn bij

de mini’s begonnen, de helft is nog
B-speler en deze mix wordt alsmaar
enthousiaster, ook met de nieu-

Herfstkampioenen
gehuldigd
Mijdrecht - Op vrijdag 3 november
werd er bij HVM de "gezullige vrijdag" georganiseerd waarbij dit keer
alle herfstkampioenen werden gehuldigd. HVM heeft het goed gedaan in de voorcompetitie, dat bleek
wel uit het feit dat er maar liefst 10
kampioenen waren! Deze kersverse kampioenen kregen uit handen
van voorzitter Jeroen van Hemel
een prachtige medaille uitgereikt en
werden muzikaal begeleid met een
goede beat van DJ Nick. Dit alles
onder het motto "Als er wat te vieren
valt, moeten we dat vooral doen".

De teams zijn MA3, JB1, JC1, JD1,
JD2, MD1, M8E1, M6E1, J6E1 en
MF2. Mede door de huldiging was
het afgeladen druk in het clubhuis
van HVM en was het enorm gezellig.
Buiten waren er heerlijk hamburgers
en saté te verkrijgen van de bbq,
waardoor de innerlijke mens ook
goed verzorgd werd. Op zaterdag 4
november ging de nieuwe competitie van start en er zijn maar liefst vier
teams spelen dan in de subtopklasse. Op 9 december zullen we weten
of deze competitie ook weer zoveel
kampioenen heeft opgeleverd.

CSW MO15-2 incasseert
nieuwe outfit en scoort
Wilnis - Eindelijk was het zover. Afgelopen zaterdag ontvingen de meiden van CSW MO15-2 van de sponsor hun nieuwe trainingspakken. Uiteraard volledig in CSW stijl, maar
ook met bijpassend inloopshirt en
nieuwe tas. Om het helemaal af te
maken is de kleding voorzien van de
initialen van de meiden. Nu zagen
de meiden er al goed uit, maar met
deze nieuwe outfit zien ze er geweldig uit. Met een grote lach en vol
zelfvertrouwen reisden de meiden in
de nieuwe outfit af naar Utrecht om
aan te treden tegen Sporting’70. De
uitdaging was om de vorige week
verworven koppositie te verdedigen.
Dat dit hechte en gezellige team ook
uitstekend kan presteren werd snel
duidelijk. CSW nam vanaf het begin het initiatief. De uitermate sterke verdediging zorgde ervoor dat de
tegenstander nauwelijks in de buurt
van het doel kwam. Aan de andere
kant sneed de aanval keer op keer

door de verdediging van de tegenstander door slimme passes van het
middenveld. Met mooie aanvallen
werden vele kansen gecreëerd. Aan
het eind van de eerste helft stond al
een verdiende 0-3 op het scorebord
voor CSW. In de 2e helft werd er
door CSW wat gas teruggenomen,
waar Sporting er nog een schepje
bovenop deed. Dat zorgde voor een
evenwichtige wedstrijd, maar beide
partijen wisten slechts nog 1 maal te
scoren. Dat resulteerde in een uitslag van 1-4 voor CSW. De 3 punten konden worden bijgeschreven.
In de competitie staat dit team na 6
wedstrijden fier bovenaan de ranglijst. Van de 6 wedstrijden werden er
5 gewonnen en 1 gelijk gespeeld.
De nieuwe outfit draag zeker bij aan
het zelfvertrouwen, waardoor de komende wedstrijden met elan zullen
worden gespeeld. De meiden danken daarvoor de sponsors die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Atalante heren 1 boekt
eerste zege
Vinkeveen - Atalante Heren 1 is
terug in de promotieklasse. Als verliezend finalist van de nacompetitie konden de Vinkeveense heren
een vrijgekomen plek in de promotieklasse regio Utrecht invullen. De
start van de competitie was ietwat
vals. De 4-0 nederlaag in de eerste wedstrijd was ingecalculeerd,
want er ontbraken teveel selectiespelers. De wedstrijden daarna gingen ook verloren (tweemaal 3-2 en
eenmaal 3-1), maar daar had meer
ingezeten voor Atalante. Het feit dat
er in deze competitie veel 2e en 3e
teams spelen, en dus spelers uit het
1e nog in een lager team mee kunnen doen, brak Atalante twee keer
op. Afgelopen vrijdag tegen Protos
H3 viel echter alles wel op de goede
plaats. Door een knappe 3-1 overwinning haakte Atalante weer aan
bij de middenmoot. Zonder Sven,
Stefan en Ruben, maar met de enthousiaste support van twee mini’s, Jack Harrington en Alexandros
Bakker, speelde de thuisploeg vanaf de eerste opslag een dijk van
een wedstrijd. Na een gelijk opgaande beginfase liep Atalante
door een goede servicedruk punt

voor punt uit naar een 22-15 voorsprong. Maar het binnenhalen van
de buit blijft lastig. De 11 Utrechtse studenten roken bloed en kwamen langszij en bij 25-26 zelfs op
setpoint. Een goed blok voorkwam
een nieuwe deceptie en met 29-27
was de eerste set toch binnen. Dat
gaf de burger moed. In de tweede
set liep Atalante snel uit en met prima aanvallen haalde het nu wel vlot
de trekker over, 25-17. Misschien
iets te overmoedig geworden, was
het in de derde set allemaal net iets
minder scherp. En dat was koren op
de molen van de aanvallend sterke gasten. Bij 11-18 krabbelden de
Vinkeveense heren weer op, kwamen terug tot 20-23, maar moesten toch de set aan Protos laten,
20-25. De comeback in het tweede deel van de derde set werd in de
vierde set knap doorgezet. De servicedruk was weer hoog en daarmee had Protos de grootste moeite. Aanvallend bleef Atalante overtuigen en ook verdedigend werd er
niets meer weggegeven. Met 25-15
pakte de thuisploeg de eerste overwinning in deze competitie. En dat
was een hele fraaie.

Argon Mo13-1 pakt
wederom winst
Mijdrecht - Een zeer spannende derby stond er op het programma tegen CSW Mo13-1. Enige spanning brengt dat wel met zich mee.
Beide teams staan bovenaan in de
competitie, alle wedstrijden zijn gewonnen. Echter hebben de Argonauten in de bekerwedstrijd eerder
dit seizoen gewonnen van CSW en is
het doelpuntensaldo van Argon gigantisch (58 voor/4 tegen), wat iets
zegt over de kwaliteit van dit team.
Desondanks moet Argon vol aan
de bak. CSW speelt sterk en er zijn
kansen over en weer. Voor rust lukt
het CSW om te scoren (0-1). Argon
benut de kansen niet in de eerste
helft en staat voor het eerst dit seizoen met 0-1 achter in de rust. Trainer/leider Marcel zet de meiden op
scherp en vol vertrouwen stuurt hij
ze de tweede helft in. Argon zet ge-

lijk druk. Het resulteert in een doelpunt van spits Farah. Een enorme
ontlading (1-1) en er zit meer in het
vat. Argon speelt fantastisch over en
kijkt goed waar iedereen te vinden
is. Het is Bernis die, via een verdediger, verantwoordelijk is voor het 2de
doelpunt (2-1). Het teamwork van
voorhoede, middenveld en verdediging gaat weer gesmeerd en anders is het keeper Renee die Argon
behoedt van een tegendoelpunt. In
de laatste minuten, na een prachtige voorzet van Sophie, is het Evi die
op weergaloze wijze in een keer uithaalt en scoort. Deze bal is onbereikbaar voor de keeper (3-1). De
wedstrijd wordt afgefloten, de winst
is wederom binnen. Ondanks een
mindere 1ste helft, herpakte en domineerde Argon de 2de helft en blijft
koploper in de competitie.

we Juna van den Broek en Bobbi
Linthorst. Met de extra training op
donderdag en extra-extra training
voor liefhebbers op zondag maakt
het toffe tiental onder leiding van
trainer Frans Roos grote sprongen.
Het spel verbetert van veel via hoog
links buiten naar mooi verdeelwerk
met de snelle aanval via het midden,
de verrassende beuk van de midachter en lekkere poeiers op rechts.
Na de eerste 5 wedstrijden staan de
meiden bovenaan, weliswaar met
een iets vertekend beeld door een
wedstrijd meer. De top 4 van de 6 is
aan elkaar gewaagd en geen enkele partij werd met kop en schouders
gewonnen. Afgelopen zaterdag in
Maarssen was tegen de hekkensluiter en de eerste set was vrij makkelijk voor de gastploeg, met name
door de foutjes van het thuisteam
(9-25). In het tweede bedrijf ging het
geliijk op, leuke rally’s waarbij fanatieke Anouk en sturende Roos het

achterveld schoon hielden. De pass
uit de service was netjes en verdeler Lucia kon middens Layla en Juna naar hartelust aanspelen, mooi
om te zien hoe dat steeds beter klikt
(17-25). Bobbi en Jade maakten in
het vervolg goeie punten op de buitenkant en alert en geconcentreerd
was hun reactie in de verdediging.
Verdeler Lisanne vond sterke aanvaller Esther zowel op de buiten als
op de 3 meter en Maaike, de jongste 14-jarige, sloeg het hardst van
allemaal met haar linke linkse. Na
deze lekkere 12-25 winst zakte het
in de vierde set in. Veel foute services en rommelig spel resulteerden in een spannend bijlopen van
de gastploeg: 22-22. Maarr gelukkig herpakte de ploeg zich tijdig en
met 22-25 werd de eerste 0-4 van
het seizoen geboekt voor een steviger koppositie. De volgende 3 vrijdagen speelt de equipe in De Boei
om 19:30. Komt dat zien!

Damestennisteam
kampioen tweede klasse
Mijdrecht - Het door Korver makelaars gesponsorde dames tennisteam van De Ronde Vener is kampioen geworden in de tweede klasse
van de Najaarscompetitie. Voor het
eerst deed dit team mee in de najaars competitie, het team bestaande uit Marleen Kuiper, Karin Bedeker, Monique Roelofsma, Jeannet
de Jonge en Charlotte Homan heeft

mede door de goede invalsters Saskia van Parreeren en Kim Dijkstra
en top coach Milou Bierman na zeven weken de hoogste positie bereikt. De afgelopen weken zijn er
veel leuke wedstrijden geweest en
is de laatste competitiedag afgesloten met knallende champagnekurken door met 4-0 Loenen te verslaan.

10 Nieuwe Meerbode

• 8 november 2017
dertigjarig jubileum viert. In november 1987 werden de eerste stappen
gezet en op 19 april 1988 was de
eerste soosavond een feit. Coördinator Angela van Adrichem was er
vanaf het eerste uur bij. “Er hebben
in al die jaren al heel veel activiteiten plaats gevonden: computercursus, naaien, Engels, schilderen, tekenen, muziek, linedansen, darten,
kaarten, noem maar op. Elke jaar is
er wel weer wat nieuws. We zijn in
het verleden vaak een dag uit geweest naar diverse attracties, maar
door het grote aantal deelnemers
is dat toch lastiger geworden. We
draaien momenteel erg goed met
60 deelnemers en 11 vrijwilligers”.

Leden van Soos “De Cirkel”
liepen Zilveren Turf Loop
De Ronde Venen - Maar liefst vijf
leden van Soos “De Cirkel” hebben
afgelopen zondag meegedaan aan
de Zilveren Turfloop. Onder leiding
van Peter van Adrichem zijn Arjan
van Dijk, Lucas van Egeren, Alison
van Oort, Justin Honing en Marc
Legters aan een trainingsclinic begonnen ter voorbereiding op deze loop. Drie vrienden Arjon Pauw,
Arno de Boer en Thomas Oudshoorn sloten zich hier snel bij aan.
Thomas eindigde op de 3e plaats.
Elke week kwam de groep trouw bij

elkaar met de Zilveren Turfloop als
doel voor ogen. En het is gelukt,
moe maar voldaan kwamen ze allemaal juichend over de finish, een
geweldige prestatie! De vrijwilligers
en alle andere leden van Soos De
Cirkel feliciteren deze kanjers!
“Ik ben echt supertrots op ze en blij
met het resultaat. De trainingen waren best pittig, maar in die zes weken hebben ze een heel mooi resultaat geleverd”, aldus Peter van Adrichem. “Dit smaakt naar meer en
ik ben van plan om in april en mei

2018 weer te gaan trainen met nog
meer leden en zo kunnen we tijdens
de laatste soosavond een spannende onderlinge wedstrijd organiseren. Een sportieve afsluiting”.
Dertigjarig jubileum.
Het komend seizoen staan nog
meer feestelijkheden op de agenda.
Zo is het jaarlijkse Kerstdiner, dat
door de Rotary gesponsord wordt,
altijd weer een van de hoogtepunten. Maar wat ook zeker een feestje
waard is, is dat de Soos dit jaar haar

Feestje
Dus reden voor een feestje. Op 17
april 2018 wordt het jubileum gevierd met genodigden uit het verleden erbij. Leuk om elkaar weer
te ontmoeten onder het genot van
heerlijk buffet en als klap op de
vuurpijl zal Thomas Oudshoorn een
spetterend optreden geven.
“We zoeken nog sponsors voor dit
feest. Alles draait op vrijwilligers”,
vertelt Angela. “Daarom zijn we al
zo blij met organisaties als de Rotary en het Rondevenen Fonds die ons
altijd een warm hart toedragen met
mooie bijdragen.
Mochten andere bedrijven ons willen sponsoren kunnen ze altijd met
mij contact opnemen” De Cirkel is
een soos voor verstandelijk beperkten. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de
maanden juni, juli en augustus, van
19.30 tot 21.30 uur gehouden in de
gebouw Immitsj te Mijdrecht. Meer
informatie?
Kijk op www.soosdecirkel.nl of
neem contact op met Angela van
Adrichem: 06-23937815, email:
adrichem74@kpnmail.nl

Hertha JO11-1 laat koploper Victoria kansloos
Vinkeveen - Zaterdag 4 november
stond voor de Hertha JO11-1 mannen weer een competitiewedstrijd
op het programma. Dit keer uit tegen koploper Victoria JO11-2. Deze ploeg had vorige week nog met
15-1 gewonnen dus de mannen waren gewaarschuwd. Het werd een
prachtige wedstrijd voor de vele
toeschouwers, waarin Hertha zich
heer en meester toonde en met een
dik verdiende 1-6 overwinning met
3 punten in de tas naar Vinkeveen
terugkeerde. Door mee aanvallende verdedigers (1-0 een assist van
Bram de Boer en 2-0 een inschuiver
van Julian de Bruijn) werd vlak voor
rust het verschil gemaakt
Aanval
Tijdens de rust kregen de mannen
te horen, door te gaan met het goede spel en vooral niet te licht te denken over de goede tegenstander.
De tweede helft gaf een soortgelijk spelbeeld als einde eerste helft,
Hertha bepaalde het tempo.
Na 6 minuten was de wedstrijd beslist. Allereerst was er een prachti-

ge aanval via Thiago naar Mats die
met een prachtige steekpass Raslen
alleen voor de keeper zette voor de
0-3 en 2 minuten later was een geweldige afstandsknal van Kick goed
voor de 0-4.
Hertha liet de teugels iets vieren wat
Victoria gelegenheid gaf om de ere
treffer te maken, na een slordigheid
aan Hertha zijde.
Maar voordat de tegenstander goede en wel dacht terug in de wedstrijd te komen was de marge alweer 4 door de 2e goal van Raslen.
De wedstrijd was gespeeld en Hertha liet nog een aantal mogelijkheden onbenut om nog verder uit te
lopen. Uiteindelijk was het Raslen
die 3 minuten voor tijd zijn 3e van de
dag liet aantekenen na een prachtige aanval waar de bal vanuit de
drukte werd gepasst naar Bram die
de bal in een keer over 15 meter bij
Raslen bezorgde die met zn chocoladebeen een strakke schuiver in de
verre hoek in petto had.
Een dikke verdiende overwinning
met zeer goed veldspel maar ook
met een hele goede drive en inzet.

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - De Biljartclub “De Hoef”
organiseert aanstaande zaterdag 11
november weer een gezellige kaartavond zoals elke 2e zaterdag van de
maand bent u weer van harte welkom om in dorpshuis De Springbok
in De Hoef om gezellig een kaartje
te leggen.
U betaald 3 euro en krijgt het 2e
kopje koffie gratis. Er zijn nu al weer

Hertha JO13-1 wint
Ronde Venen-derby

Viertallen barst los bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Maar liefst 24 teams bestaande uit ieder vier bridgers bonden de strijd aan verdeeld over vijf
lijnen.
A-lijn
In de A-lijn verzamelde team Timmer 17 punten, gevolgd door team
Egbers die op 15 uitkwamen en daar
dus eerste en tweede mee werden.
Team Klijn bleef met 13 punten als
derde ook boven de helft, waar
twintig punten het absolute maximum is en nul tot de categorie diepe wanhoop behoort.
B-lijn
In de B-lijn kwam team Visser zeer
goed op stoom, hetgeen als eind
uitslag 19 punten opleverde met
slechts 1 punt voor de eer voor de
tegenpartij. Team Terra werd hier
tweede met 14 punten, die bleven
dus redelijk in de buurt. In de C- lijn
viel ook een hoge score te bewonderen, hier was het team Bruine de
Bruin dat met 19 punten aan de haal
ging. Tweede werden hier de spelers van team van Wijk met een totaal van 14.

C-lijn
De C-lijn werd een prooi voor de
eminences grises van team Belderink, die ook op een resultaat van
19 konden bogen. Hier zat nummer
twee echter zeer dicht achter, team
Wille scoorde er 18 en de kruimels
waren voor de overige teams. De Elijn tenslotte toonde een zeer goed
op dreef zijnde team Verrips dat
kennelijk niet onder wilde doen voor
de eerder vermelde winnaars en
haalde ook 19 punten binnen. Team
de Jong volgde hier als tweede met
13 punten en de vier van Bijlsma
bleven met 11 punten nog net boven de rode lijn!
Volgende keer volgt de tweede
avond en kan de uitslag natuurlijk
weer heel anders zijn heeft de ervaring geleerd.
Enthousiast geworden voor deze spelwijze, kom dan spelen bij
Bridgeclub De Legmeer. Iedere
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
nadere inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 31 oktober. De tweede ronde van de laddercompetitie.
Na één gespeelde ronde gaan zich
voorzichtig de contouren aftekenen.
Dat betekent dat minder ervaren
B-paren zich niet meer geconfronteerd zien met A-paren die er allerlei
voor hen nog onbekende conventies
op na houden.
De uitslag in de A-lijn:
op de eerste plaats eindigde combipaar Renske Visser & Janny Streng
met 61,25%. De tweede plaats was
voor Geke Ludwig & Margo Zuidema met 60,83% en op de derde
plek Thea Elias & Elly van Brakel met
54,17%.
B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats
voor Ank Reems & Sonja Reeders
met 59,72%, op twee Refina van
Meijgaarden & Cathy Troost met

59,38% en op drie Froukje Kraaij &
Anneke van der Zeeuw met 58,68%.
Voor de voorlopige competitiestand
levert dit de volgende top-vijf op:
één Janny Streng & Kitty van Beem,
twee Geke Ludwig & Margo Zuidema, drie Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders, vier Refina van Meijgaarden & Cathy Troost
en tenslotte op vijf Froukje Kraaij &
Anneke van der Zeeuw.
Het vervolg van de laddercompetitie
vindt pas volgend jaar (!) plaats, namelijk op 2 januari want vanaf volgende week spelen we eerst zes zittingen van de tweede parencompetitie (snapt u het nog?).
Nieuwe bridgesters zijn van harte
welkom bij Hartenvrouw.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Sandra Raadschelders
tel. 0297-569910 of per mail naar
hartenvrouw2015@gmail.com

sinterklaas prijzen te verdienen.
Aan het einde van het seizoen worden van 5 avonden de punten bij elkaar geteld voor de seizoensprijs.
De avonden van dit seizoen zijn:
11 november 2017, 9 december 2017,
13 januari 2018,10 februari 2018, 10
maart 2018, 14 april 2018.
Het kaarten start om 20.00 uur en
de zaal is open om 19.30 uur.

CSW heren 35 plus pakt
najaarstitel
Wilnis - Bijna 400 jaar voetbalervaring heeft in het eerste seizoen voor
een daverend succes gezorgd. De
oude glorie van CSW pakte na een
jaar rust de voetbaldraad weer op.
Niet op zaterdag en op een heel veld,
maar op de vrijdagavond en op een
halve. CSW zat in een mini-competitie met de leeftijdsgenoten van Swift
en Zeeburgia. De afgelopen maanden zijn er 4 competitie- avonden
gespeeld en na in totaal acht wedstrijden bleken de Wilnissers er met
de titel vandoor te gaan in de Eerst
klasse-H. Het spelletje hoef je deze
mannen niet uit te leggen, maar 7
tegen 7 vergt toch een andere aanpak dan op een groot veld. Na een
stroeve start met twee verliespartij-

en werd de juiste speelwijze gevonden en hiermee ook veelvuldig het
net. Op een iets rustiger maar zeker
niet minder fanatieke tempo werden
de Amsterdamse ploegen op de volgende drie speelavonden naar uiteindelijk naar een tweede plan verwezen. Met slotoverwinningen van
3-0 en 2-1 was CSW 35+ de Herbstmeister. In 2018 hopen Jeroen Westera, Sander Lem, John Groenewegen, Hans Bras, Bart van der Meijs, Wiebe Steen, Yuri Rijk, Jan Willem de Rooij, Harold Liesveld, Edwin
Bakker en Bert van Beek (af en toe
ondersteund door Robert Rispens,
Dennis Prins en Peter Vedder) opnieuw hoge ogen te gooien in de
voorjaarscompetitie.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 10 november 2017 om fraaie
prijzen in Café de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden vier ronden van zestien giffies
gespeeld en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Tel. van Café
de Merel is 0297-26356,2 Arkenpark
Mur 43, Vinkeveen, E-mail: thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de

nieuwe prijsklaverjas competitie
voor 2017 10 en 24 november, 8 en
22 december. 2018 5 en 19 januari,
2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart,
13 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1. Ed Valk
7500 punten
2. J.Bunschoten
7434 punten
3. Brenda Hoksbergen 7393 punten
4. Sonja v.d. Waa
6843 punten
5. Carla v. Nieuwkerk 6843 punten
En de poedelprijs was deze avond
voor Greet Koot met 4968 punten.

De Ronde Venen - Het seizoen van
Hertha’s JO13-1 gaat als sinds het
begin met ups en downs. Zo was
de 8-1-zeperd tegen Abcoude vorige week een duidelijke down.En
dan stond op 4 november ook nog
dé derby op het programma tegen
Argon JO13-2. In het begin van het
seizoen werd er tegen elkaar geoefend en waren de Mijdrechtenaren met 1-2 te sterk. Vanaf minuut één trok Hertha de lijn door
van de afgelopen twee trainingen.
De twee Mijdrechtenaren in Vinkeveense dienst, Jay Siebenheller en
aanvoerder Daan van Rossum, gingen voorop in de strijd. De Herthanen gaven geen centimeter ruimte weg en er werd goed druk gezet
door de voorhoede met Daan, Alfie
Irving en Jaydi Smit. Deze druk resulteerde al vroeg in een corner, die
uiteindelijk door Tijn Eekhoudt vlak
langs de goal werd gekopt. Na 11
minuten opende Hertha de score.
De druk werd de Mijdrechtse ploeg
teveel en wist Daan uiteindelijk Alfie te bereiken. Die bleef sterk in het
duel met zijn tegenstander en prikte de bal zo langs de keeper. Verdedigend gaf Hertha niet heel veel
weg en kan het altijd rekenen op de
indrukwekkend keepende Rens van
der Moolen.
2-0 ruststand
Na 20 minuten konden de drie hard
werkers Alfie, Tygo Woudstra en
Daroen Mauloed even op adem komen en kwamen drie verse krachten erin. 3 minuten later verdubbel-

de Hertha de score met een identieke goal. Nu was het Daan die Jaydi
wist te bereiken en schoot ‘Smitje’
de 2-0 tegen de touwen. Tot de rust
had Hertha het betere van het spel.
Zo wist Mijdrecht niet echt grip te
krijgen op de aanvallend ingestelde middenvelder Tom Roumimper. Amine el Makrini poortte 1-op1 nog zijn directe tegenstander en
wist nog een gevaarlijke voorzet af
te leveren, maar het resulteerde uiteindelijk niet in een goal.
Over de streep
In de rust was het erg gemakkelijk
voor de coaches: de mannen werkten hard, zaten kort op hun tegenstander en gaven ze geen tijd. Na
rust was het spelbeeld alleen wel
wat anders. Misschien door de wind
mee, maar ook duidelijk door de
reeds verspeelde kracht van Hertha, kwam Argon beter in het spel.
Desalniettemin kreeg Hertha nog
wat schotkansen via Amine, Thijs
Stroet en later ook nog Alfie. Jammer genoeg kreeg Jay ongelukkig
de bal op zijn hand, vlak buiten het
strafschopgebied. De vrije trap werd
hard in de kruising geschoten, onhoudbaar voor Rens. Daarna braken
er nog enkele benauwde minuten
aan. Soms met wat kunst en vlieg
werk, maar vaak ook door het sterke verdedigende werk van Tygo, Jay,
Sander van Senten, Luc van Dam en
Lars van den Berg. . De 2-1 overwinning was binnen en de drie punten
bleven in Vinkeveen. Volgende week
wacht koploper CTO.
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Het ging snel
De Ronde Venen - Zo af en toe
gebeurt het en afgelopen week was
het weer eens raak, het ging weer
snel. Maar liefst 22 van de in totaal
32 partijen werden binnen de 30
beurten, dat is ongeveer het gemiddelde, uitgespeeld. Mag ik dat snel
noemen? Ja, dat mag ik en dat doe
ik dan ook. Daarbij is het leuk om
te zien dat dergelijke snelle partijen niet alleen voor de topspelers in
de competitie weggelegd zijn, elke speler doet (en deed dat afgelopen week) daarin mee. De kroon
werd, met 12 beurten, wel opnieuw
gespannen door een topspeler, lees
verderop, maar de concurrentie zat
er toch, met 17 beurten, dichtbij.
Maken we even een rondje langs
de tafels. Bar Adelhof 3 had er duidelijk zin in tegen de Springbok 1.
Twee partijen binnen de 25 beurten dan doe je het goed. De Springbok kon daar slechts een winstpartij
tegenover zetten en dat is meestal
niet genoeg om mee te dingen naar
de dagprijs. Die was dan ook met
45-31 voor Bar Adelhof 3. Lutis/de
Springbok is wel lekker in vorm en
daar was afgelopen week the Peanutbar 1 het slachtoffer van. Alle 4
de partijen trok Lutis (Peanut, Antonie Schuurman stribbelde nog wel
tegen) naar zich toe en dat zijn 48
punten in de tas, terwijl the Peanutbar 1 op 28 bleef steken. Stieva/de
Kuiper 1 had een zware dobber aan
de Biljartmakers.
Winstpartijen
De gasten hadden er duidelijk zin in.
De winstpartijen werden in 20 (Bert
Loogman), 24 (Jaques de Leeuw)
en 27 (Jan Kranenburg) beurten
gewonnen, de gastheer zette daar
een winstpartij, in 28 beurten, (Martien Heijman) tegenover. Een snelle avond met een 30-43 eindstand.

Ook bij DIO tegen -de Merel/Heerenlux 3 ging het rap. Twee partijen in 20 beurten en een in 12 dat
is heel sterk. Het lijkt erop dat John
Vrielink zo langzamerhand een eigen pagina in de karnt wil. Hij stond
al tweemaal eerder in de krant en
ook nu is hij goed voor de kortste
partij, ja precies die 12 beurten, en
voor de hoogste serie van de week
(45 caramboles = 30%). De Merel/
Heerenlux 3 had een kwaaie aan
Bar Adelhof 1. Alleen Dorus van de
Meer (de Merel) wist de winst naar
zich toe te trekken maar daarmee
was het over voor de Merel. Desondanks was de tegenstand voldoende voor 37 punten, Bar Adelhof 1
was goed voor 45 punten en daarmee de ook de winst in de wedstrijd.
In de tweede divisie was De Kromme Mijdrecht gastheer voor de Merel/Heerenlux 2. Een gelijk opgaande strijd waarin de gasten deze
keer, weliswaar nipt, aan het langste eind trokken, 37-39. De Springbok 2 deed ook weer eens van zich
spreken. Zij namen het op tegen Bar
Adelhof 2. Anton Wibier (Adelhof)
zette hier de toon door in slecht 17
beurten Hen Kandelaar te verslaan.
De andere Springbokken lieten dat
echter niet over hun kant gaan en
wonnen de drie andere partijen en
dat was bij elkaar goed voor een
38-31 overwinning. De laatste wedstrijd van afgelopen week is ASM
tegen de Kromme Mijdrecht 2. Cor
Ultee en Hennie Versluis(beiden
ASM) wonnen net als vorige week
hun partij maar daar zetten David
Schild en Eric van de Bosch (beiden Kromme Mijdrecht) een winstpartij tegenover. Daarbij opgeteld
dat de Kromme Mijdrecht meer caramboles bij elkaar speelde leverde
dat een 31-38 winst voor de Kromme Mijdrecht op.

Is contracten down spelen een
streven bij de Amstelbridgeclub?

VVD-verfrissing voor
lopers Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Dat het prachtig loopweer kan zijn in november
bleek deze zondag maar weer eens.
Bij aanvang van de Zilveren Turfloop
was het schitterend weer met veel
zon. De laatste lopers kregen helaas
wel te maken met een bui maar dat
mocht de pret niet drukken.
Voor de honderden kinderen die
met veel plezier hebben deelgenomen aan de kinderloop van een kilometer waren tasjes beschikbaar
met aardigheidjes waaronder een
flesje VVD water. Ook liepen er veel
ouders met de kinderloop mee om
hun kinderen aan te moedigen. Voor
sommigen was het aanpoten om de
kinderen bij te houden wat het enthousiasme benadrukt.
Flesje
De volwassenen konden deelnemen aan de 5 of 10 km of 10 Engelse mijlenloop (16,1 km). De eer-

ste lopers van de korte afstand waren binnen een kwartier al weer terug en de laatste lopers van de lange afstand na ongeveer 1,5 uur. Een
leuke vraag van een loper was of het
om rechtsdraaiend water gaat. Het
mooie van hardlopen is dat ieder op
zijn of haar eigen niveau kan presteren met mooie resultaten als gevolg. Een verfrissend flesje water na
alle inspanning is dan ook zeker op
z’n plaats! Sandra Vreugdenhil heeft
deze actie namens de VVD gecoordineerd, ze zei na afloop: “ik was
aangenaam verrast over de gretige
aftrek van onze flesjes water door
de enthousiaste lopers die langs onze kraam kwamen.
Ons eigen VVD-team liep voor het
derde jaar mee, niet direct om te
winnen maar vooral om het plezier!
Een podiumplaats voor onze deelnemers is het dan ook niet geworden maar leuk was het zeer zeker!”

Regio - Donderdag 2 november
startte de club met de tweede competitieronde. Die ochtend leek het
wel alsof de geboden contracten alleen maar down gingen.
Bij Greet & Henk in de A-lijn gingen 12 van de 24 gespeelde spellen down. Dat is dus precies de helft
en een hoog percentage mensen.
Zij speelden vijf keer andere paren down, waarbij ze steeds 100%
scoorden. Goede tegenspelers dus.
Maar ook zelf gingen ze een paar
keer down, waarbij het bij spel 18
toevallig goed uitpakte. Ondanks
dat ze daar 1 down gingen scoorden ze 88%.
Bij spel 7 werd een slem geboden.
Noord opende en had dus minimaal
12 punten. Zuid, die 18 punten had,
werd gelijk enthousiast. Azen vragen dus en die waren allemaal binnenboord. Twee paren boden daarop 6 sans atout maar helaas het zat
er niet in. Dit contract ging -1. Voor
de minder durfachtige mensen was
dit gunstig. Zij scoorden 3 sa +2.
Een zes harten contract, jammer genoeg door niemand geboden, zat er
echter wel net in, hoewel dit best
lastig spelen was.
B-lijn
In de B-lijn waren Leny & Leny en
Aja & John de sterkste paren deze morgen, maar zij komen dan ook
uit de A-lijn. Aja & John hadden het
echter erg moeilijk tegen de winnaars van de B-lijn en moesten aan

tafel 2 genoegen nemen met een
score van slechts 20%. Dat hebben ze dus aardig op kunnen halen
aan de andere tafels. Ook dat laatste paar had bij 8 van de 24 spellen
een downscore. Bij spel 24 speelden
ze het 3 klaverencontract van de tegenpartij zelfs 4 down.
Sommige paren krijgen ook wel
eens een cadeautje mensen. Niet
uitgeboden manche contracten die
wel gehaald worden leveren vaak
een 100% score op voor de tegenpartij, zoals o.a. bij spel 21. Daar zat
een 4-hartencontrtact er ruim in.
Bieden dus!
Bij spel 2 wilde Henny & Lucas klein
slem spelen en boden 6 klaveren,
maar dit slemcontract ging down.
Een beter contract was 3 sans atout
geweest, waarbij Ada & Greet zelfs
+ 3 behaalden. Maar bij goed tegenspel zat dit er echt niet in.
De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
57,81%
2. Greet & Ria
57,29%
3. Addy & Jeannet
56,25%
B-lijn
1. Leny & Leny
60,83%
2. Aja & John
56,94%
3. Miep & Madelon53,33%
Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 563901
Wij spelen op de donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Vinkenkangoeroes vieren feest

Meer blauw in de sporthal
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
sloot De Vinken haar oefenperiode
voor de a.s. zaalcompetitie af met
een wedstrijd tegen het Nationale
Politie Korfbalteam.
Het normaal in Vinkenblauw opererende thuisteam korfbalde nu in het
zwart. Het politieteam speelde in de
eigen vertrouwde blauwe kleur.
Politieteam
Op initiatief van Vinkenspeelster
Joyce van Wijk is dit jaar een nationaal politiekorfbalteam opgericht. Spelers uit het hele land, leden
van politiecorpsen van Ameland tot
Zeeland, komen regelmatig bijeen
voor hun korfbaltraining. Zaterdag 4
november speelde de ‘blauwen’ een
sterke oefenpartij tegen De Vinken,
de thuisclub van Joyce, in de sporthal van Vinkeveen.
Het werd een aantrekkelijke pot
korfbal. Het talrijk aanwezige publiek zag twee gemotiveerde teams
en werd getrakteerd op snel en soepel samenspel. Via een strafworp
kwamen de agenten op 0-1. Daarna echter maakten Vinken’s topschutters van deze zaterdag (Rutger Woud en Kelvin Hoogeboom)

hun eerste treffers: 4-1. Deze driepunten voorspring gaf de thuisploeg
niet meer uit handen. Beide teams
zorgden onder leiding van de goed
en strak fluitende Frank Dankelman, regelmatig scorend voor een
11-7 ruststand en ook in de tweede
helft bleef het verschil steeds tussen de drie en vijf doelpunten in het
voordeel van het Vinkeveense Suiteteam.
Uiteindelijk mocht de ploeg van trainer-coach Dirk van der Vliet met 1814 zegevieren.

Vinkeveen - Op zaterdag 4 november gingen de Kangoeroes van
De Vinken op bezoek bij KV Tempo in Alphen aan den Rijn voor een
groots kangoeroefeest.
Het was namelijk voor de tiende
keer dat Alphense korfbalvereniging deze kangoeroe spelochtend
organiseerde. Het jubileumfeest
werd groots gevierd met meer dan
125 korfbalkinderen.
Om 10 uur gingen de feestelijkheden van start. Er waren tien verschillende spelactiviteiten waar de kinderen in groepjes langs rouleerden.
Per activiteit kwamen steeds twee
groepjes kinderen die tegen elkaar
konden wedijveren.
Zo was er een octopus met vijf klimen klauterelementen, waar overheen geracet moest worden, zoveel
mogelijk ballen door verschillende
korven schieten, een mini parcours
afleggen met bal stuiteren, over een
hek klimmen en skippybal springen,

een groot ‘gooi elkaar af met de bal’
spel, volleybal met een mega-ballon
en nog veel meer leuke balspellen.
Onze kangoeroes Kjeld, Jesper, Lars,
Florian en Sanne werkten vol fanatisme alle onderdelen af. Tussendoor
kregen de kinderen wat drinken en
een zakje chips. Ouders werden verwend met een verse stroopwafel.
Aan het einde van de ochtend werden prijzen uitgereikt voor de mooiste kleurplaten en kregen alle kinderen een heuse medaille en toen
was de ochtend helaas alweer voorbij. Precies op tijd, want de kinderen
konden nog net rechtop staan. Op
weg naar buiten kregen ze nog een
klein cadeautje mee en konden ze
een suikerspin halen. Het was werkelijk feest en iedereen heeft ontzettend genoten! De Vinkenkangoeroes trainen op zaterdagmorgen van
10-11 uur in de sporthal van Vinkeveen. Kinderen van 4 tot 6 jaar zijn
van harte welkom.

Zaalcompetitie
Het eerste achttal van De Vinken
bestaat in de zaal uit de zelfde acht
basisspelers en speelsters als op
het veld. Dames: Lieke Melchers,
Roosmarijn Mooij, Annick Stokhof
en Dorien Verbruggen. Heren: Kelvin Hoogeboom, Gideon Leeflang,
Jerom Stokhof en Rutger Woud. De
Vinken speelt in de zaal net als op
het veld in de derde klasse.
De eerste wedstrijd op 18 november a.s. is al direct tegen het op het
veld stevig als nummer 1 regerende Atlantis in Mijdrecht (17.50 uur in
sporthal De Phoenix.

Atalante start weer: Schoolvolleybalproject
Vinkeveen - Volleybalvereniging
Atalante gaat weer van start met het
volleybalproject op de Vinkeveense
basisscholen.
Gedurende dit project krijgen alle
groepen 3 tot en met 8 twee volleyballessen tijdens de gym-uren. Het
geheel wordt afgesloten met Volleybal Scholentoernooi verspreid over
twee woensdagmiddagen 22 en 29
november.
Maandag jl. hebben de eerste groepen van de Pijlstaart les gekregen
van volleybaltrainer Hans Ritmeester.
Daarnaast zal ook Atalante trainer Pim Dekker een aantal trainingen voor zijn rekening nemen. In totaal zullen er zo’n 40 lessen gegeven worden.
Op de woensdagmiddagen 22 november (groep 3-7-8) en 29 november (groep 4-5-6) van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur zullen de kinderen
hun geleerde technieken tonen op
een toernooi.

Schoolvolleybal project
Vinkeveen - Volleybal vereniging
Atalante gaat weer van start met het
volleybalproject op de Vinkeveense
basisscholen.
Gedurende dit project krijgen alle
groepen 3 tot en met 8 twee volleyballessen tijdens de gym-uren. Het
geheel wordt afgesloten met Volleybal Scholentoernooi verspreid over
twee woensdagmiddagen 22 en 29
November.
Maandag 6 november zullen de eerste groepen van de Pijlstaart les krij-

gen van volleybaltrainer Hans Ritmeester, die net als vorige jaren de
kinderen les heeft gegeven. Daarnaast zal ook Atalante trainer Pim
Dekker een aantal trainingen voor
zijn rekening nemen. In totaal zullen er zo’n 40 lessen gegeven worden. Op de woensdagmiddagen 22
november (groep 3-7-8) en 29 november (groep 4-5-6) van 13.00 tot
ongeveer 16.00 uur zullen de kinderen hun geleerde technieken tonen
op hen toernooi.

Meisjes VLTV voor de
derde keer kampioen
Vinkeveen - Voor de derde achtereenvolgende keer werd het meisjesteam 10-14 jaar van VLTV kampioen. Benthe Post, Lisa Bracco Gartner, Nina Langendorff en Fleur de
Jong bleken wederom te sterk voor
de concurrentie. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de strijd om
de titel in de Najaarscompetitie (2e
klasse zondag) tot de allerlaatste
dag spannend uitermate bleef. Twee
teams maakten de dienst uit: Lawn
Tennis Club Kamerik 1 en VLTV 1.
De meisjes uit Vinkeveen trokken
uiteindelijk aan het langste eind.
In het laatste weekend viel pas de
beslissing.
Met nog twee wedstrijden op het
programma, troffen beide teams elkaar op zaterdag in Vinkeveen. De
stand op de ranglijst was op dat
moment exact gelijk: 5 wedstrijden
gespeeld, 26 punten voor en 4 tegen. En of de duvel ermee speelde,
het onderlinge duel – een inhaalwedstrijd – eindigde ook in een gelijkspel 3-3. Van de thuisclub wonnen eerste speelster Benthe Post en
Fleur de Jong hun singles en hun
dubbel, van de bezoekers uit Ka-

merik versloegen Demi Teeuwen
en Dagne Verweij clubkampioen Lisa Bracco Gartner en Nina Langendorff in zowel de singles als de dubbel.
En zo gingen beide teams de volgende dag hun laatste competitiewedstrijd in met de wetenschap
dat degene die met de grootste cijfers zou winnen er met de herfsttitel
vandoor zou gaan. Dat bleken dus
de meiden van VLTV. Zij wonnen in
Oudewater de uitwedstrijd tegen De
Heksenmeppers overtuigend met
0-6, terwijl Kamerik twee potjes verloor bij All Out in Aalsmeer (2-4).
Benthe, Lisa, Nina en Fleur zijn nu
dus – met de hulp van invalster
Jeanine Breedijk – drievoudig kampioen. Jammer dat er geen beker te
winnen viel, anders had die nu staan
pronken in de prijzenkast van het
VLTV-clubhuis aan de Mijdrechtse
Dwarsweg. Maar het gemis van een
beker werd ruimschoots vergoed
oor een feestelijke kampioensborrel
in restaurant De Haven waar al druk
werd gespeculeerd over de kansen
op een nieuwe titel in het voorjaar
van 2018.

Het kampioensteam van VLTV (meisjes 10 t/m 14): Fleur de Jong, Lisa Bracco Gartner, Nina Langendorff en Benthe Post.
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Bordesscène van damclub
Kunst en Genoegen
De Kwakel - Een regeerperiode
duurt bij K&G vijf jaar en wordt traditiegetrouw afgesloten met een jubileumfoto. In 1932 werd het eerste statieportret gemaakt, nu de 18e
kiek ter ere van het 90 jarig bestaan.
Minister-president en minister van
financiën, Adrie Voorn en Jos Harte,
hopen de komende vijf jaar weer leiding te kunnen geven aan dit kabinet van knappe koppen. Die zijn geinstalleerd in ’t Fort De Kwakel waar
zij elke maandagavond de grootste
problemen op hun bord krijgen. Opvallend is dat op de foto geen dame of jeugd, René de Jong buiten

beschouwing gelaten, prijken. En
dat het aantal leden ook per foto afneemt. In de hoogtijdagen van het
dammen telde K&G wel veertig leden en was het proppen om op de
foto te komen en binnen de lijst te
vallen. De leden van K&G hopen dat
oude tijden weer gaan herleven en
dat het bordes over vijf jaar te klein
mag zijn. De eerste aanzet zal op zaterdagmiddag de 16e december gegeven worden, de donateur dammers en oud leden kunnen dan onderling hun krachten meten. Zij
worden op deze middag van de jubileumviering extra in de watten ge-

legd en hopelijk doen ze daar weer
clubinspiratie op. Een dezer dagen
zal een van de leden van K&G weer
langs de deur komen met een invitatie en de rekening. Deze rekening is de afgelopen regeerperiode niet groter geworden, voor drie
euro mag je weer een jaar donateur
blijven. In deze nieuwe periode is
er natuurlijk al gedamd. Wim Konst
voert de ranglijst om het kampioenschap aan en Piet Terlouw staat bovenaan in de beker na verrassende
winst op Wim Keessen. Aanstaande
maandagavond speelt K&G de 1e
bondswedstrijd tegen Den Helder.

Spannende weekenden bij
Scouting Admiralengroep
Uithoorn - Tijdens het Halloween
weekend van 28 tot 29 oktober is er
in het holst van de zaterdagnacht,
spontaan een boom op het clubhuis gevallen. Er lagen op dat moment zeeverkenners te slapen die
even daarvoor een georganiseerde
spooktocht hadden gelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De
leiding reageerde adequaat en de
uitgerukte politie en brandweer verklaarden het clubhuis veilig om de
nacht voort te kunnen zetten. Met
behulp van vrijwilligers en ouders is

de omgeving van het clubhuis weer
op orde gebracht nadat de boom
verwijderd was. Hier en daar wordt
het clubhuis gestut en is het spannend of het dak nog waterdicht is.
Hoe dan ook is er wel schade aan
het clubhuis en wordt er nog gekeken hoe dit gerepareerd gaat worden.
Op zondag 5 november heeft de
voorzitter twee leiders van de Admiralengroep geïnstalleerd als officieel
leidinggevenden van de zeeverkenners. Daarna gingen deze verse lei-

ders verder met de plechtigheid om
de eerder in het seizoen overgevlogen Waterwelpen tot Zeeverkenners
te installeren. Ze horen nu officieel
bij hun nieuwe, gevorderde, groep
Zeeverkenners. Bij de Zeeverkenners breiden de kinderen hun kennis m.b.t. het waterwerk uit. Zo leren
ze de techniek van het knopen, roeien, zeilen en alles wat daarbij komt
kijken. Na dit officiële gedeelte van
de opkomst werden er lootjes getrokken voor het naderende Sinterklaasfeest.

KDO laat in spectaculair duel
overwinning liggen in Sassenheim
De Kwakel - Na het terechte 1-1
gelijkspel van vorige week tegen
ROAC, mocht KDO 1 afgelopen
zondag aantreden tegen Teylingen.
In Sassenheim traden de Kwakelaars aan tegen een ploeg, die tot
nu toe ook zeven punten had weten
te bemachtigen. Trainer Raymond
de Jong miste tegen Teylingen de
volgende spelers vanwege ‘lichte’
blessures: Bas Kok, Thijs Plasmeijer,
Rick Kruit en Nick Smits. Hierdoor
was er onder ander een basisplaats
ingeruimd voor jongeling Max Wessels, waardoor Mitchel Smits doorschoof naar het middenveld. Teylingen bleek al snel een goed voetballende ploeg te zijn, waarbij het
meeste gevaar kwam van de behendige linksbuiten. Veel aandacht
ging in de beginfase echter al ook
uit naar scheidsrechter Toonen, die
harde overtredingen van de thuisploeg door de vingers zag. Hij reageerde echter wel op commentaar
richting zijn adres in de vorm van
sancties voor KDO. In de 22e minuut kwam Teylingen via een kopbal
van middenvelder Lasse van Wijk op
een 1-0 voorsprong, na een snel ge-

nomen vrije trap. Hierna lieten de
Kwakelaars zich voor het eerst gevaarlijk zien voorin, maar waren
(nog) niet scherp genoeg.
Achteruit
Na een half uur spelen had KDO wel
succes toen Max Wessels, voor het
eerst dit seizoen in een competitieduel in de basis, uit een corner de
1-1 maakte. Naarmate de rust naderde werden de Kwakelaars achteruit gedrukt door de Sassenheimers. Hierbij kreeg Teylingen ook
een 100% kans om op voorsprong
te komen, maar van dichtbij werd
de bal hoog over geschoten. Vlak
voor rust probeerde doelman Jesper Oudshoorn met een lange bal
Mathijs van Rijn te bereiken. De bal
werd zo diep geschoten dat Van Rijn
en de centrale verdediger van Teylingen het duel in het zestienmetergebied aan konden gaan. Met enig
fortuin voor KDO schoot de verdediger de bal, via de onderkant van de
lat, achter zijn eigen doelman, 1-2.
Even later werd de rust bereikt met
een nipte voorsprong.
Onder druk

Na de rust kwamen de Kwakelaars
onder druk te staan en kon er ook
door de Kwakelse aanvallers geen
gevaar worden gesticht.
In de 62e minuut was het dan ook
een logisch gevolg dat Teylingen op
gelijke hoogte wist te komen. Een
steekbal van de nummer 10 van
de thuisploeg belandde tussen de
verdediging en doelman van KDO.
De behendige linksbuiten De Ridder wist wel raad met deze geboden ruimte en schoot de 2-2 tegen
de touwen.
Na deze tegenslag kropen de Kwakelaars uit haar schulp en lieten zich
positief gelden voorin. In de 78e minuut werd KDO hiervoor beloond in
de vorm van het derde doelpunt van
de middag. Op aangeven van Joeri Stange wist Mathijs van Rijn namelijk de 2-3 aan te tekenen. Hierna golfde de wedstrijd op en neer,
waarbij Teylingen moeite had om de
aanvallende impulsen van de Kwakelaars in bedwang te houden. Zowel Mathijs van Rijn als Joeri Stange waren dichtbij de 2-4, maar konden de wedstrijd niet definitief beslissen. In een tweede helft waar-

Crosswedstrijd bij AKU zeer
druk bezocht
Uithoorn - De eerste wintercross
die AKU afgelopen zaterdag organiseerde op en rond de atletiekbaan
en sportpark de Randhoorn werd
door 900 atleten van 12 verenigingen uit de region Noord-Holland en
Utrecht.
In de verschillende leeftijdscategorieën van 6 t/m 18 jaar lopen de
jongste atleten 600 meter en de
oudsten 3000 meter. Daartussen zijn

er nog meer afstanden en voor parcoursbouwer Kees Verkerk was het
weer een puzzle om voor alle atleten een uitdagend parcours te maken.
Daar is hij in geslaagd aangezien
iedereen enthousiast was over het
parcours.
Daarbij werd hij wel gelopen door
het nieuwe crossparcours dat
UWTC sinds dit jaar achter de nieu-

we BMX-baan heeft gecreeërd voor
de fietscrossers van de vereniging.
AKU mocht daar gebruiik van maken, waarvoor dank aan UWTC. De
onderhoudsploeg van AKU was onder leiding van Kees de hele week
bezig geweest om alle parcoursen
zo uit te zetten dat voor alle vrijwilligers onderweg en de lopers duidelijk was welke route genomen
moest worden.

in nauwelijks oponthoud was geweest, leek het of de scheidsrechter
na negentig minuten spelen snel af
zou fluiten. Niks bleek minder waar,
want om onverklaarbare redenen
liet hij maar doorspelen. In de 95e
minuut kreeg Teylingen nog een
corner, waarbij de doelman ook mee
naar voren ging. Jesper Oudshoorn
werd vervolgens in zijn vijfmetergebied, bij een hoge bal, door enkele spelers uit Sassenheim belaagd,
waarbij zijn zicht compleet verloren ging. In de scrimmage kwam
de bal voor de voeten van de doelman van Teylingen en werd het 3-3.
Een zeer discutabel doelpunt ver in
de blessuretijd (waarom?), waarbij
de scheidsrechter had kunnen (of
moeten?) fluiten voor het hinderen
van onze doelman Jesper in zijn vijfmetergebied.
Op basis van de gehele wedstrijd
is een gelijkspel een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen tussen Teylingen en KDO. De
wijze waarop de gelijkmaker tot
stand kwam riep wel veel vraagtekens op in het Kwakelse kamp. Volgende week speelt KDO om 14:00
uur thuis het inhaalduel tegen Laakkwartier. Op dinsdagavond 14 november spelen de Kwakelaars vervolgens de bekerwedstrijd in Hoorn
tegen hoofdklasser Hollandia.
Wisselende omstandigheden
Om elf uur was de eerste start voor
de A- en B-junioren en deze vond
plaats met af en toe een zonnetje
en de weersomstandigheden bleven voor deze tijd van het jaar prima, maar na 14.00u. was een lichte regen soms een spelbreker, maar
gelukkig bleef het parcours voor iedereen goed begaanbaar.
Langzamerhand werd het steeds
drukker op de atletiekbaan en rond
13.00u. was het een drukte van jewelste en waren er starts waar bij
de pupillen waar meer dan 70 kinderen aan de start verschenen.
De laatste groep pupillen startte om
15.05 en kwam een einde aan een
prachtige atletiekdag waar iedereen
van heeft genoten.
Meer dan 60 atleten van AKU verschenen aan de verschillende starts
en bij een aantal werden door onze
atleten goede prestaties geleverd.
Loek Janmaat werd 3e bij de A-junioren en Pauline Idema 4e bij de Bjunioren.
Eline van Dijken werd 2e bij pupillen A1, Esmee Kriger 2e bij de pupillen B.
Bij de minipupillen behaalde Suus
Hogenboom een mooie 4e plaats en
kwam Sem Rossing als 2e over de
streep bij pupillen C.
AKU wil hierbij alle vrijwilligers op
het parcours, bij de start/finish, bij
de uitslagenverwerking en bij de
verzorging van koffie/thee en de
inwendige mens, enorm bedanken. Zij hebben er voor gezorgd dat
de organisatie van deze cross weer
gladjes verliep.

Op en neer bij BVK
De Kwakel - 40 paren bevolkten de
bridge-arena in Dorpshuis De Quakel op donderdag 2 november op de
laatste speelavond van de 1e parencyclus, waar over promotie en degradatie beslist zou worden.
A-lijn
In de A-lijn was de strijd om de 1e
plaats in de totaalrangschikking al
lang beslist. Nelly Vork en Andre
Verhoef waren niet meer te achterhalen. Deze keer werden zij 2e in de
daguitslag met 55,9%, wat hun gemiddelde na 5 avonden bracht op
62%. De 1e plaats in de daguitslag
was echter voor Margo Zuidema en
Francis Terra met 62,15%, waardoor
zij ‘over all’ als 2e eindigden.
Kitty en Huub van Beem werden
zowel deze avond als in de totaalstand 3e. Hun score was deze keer
54,86%. Onderin lieten Paula en
An het wat afweten, maar zij konden dat hebben. Dat gold niet voor
Nel en Hans, Riet en Joop en Nan
en Elisabeth, die hun geluk de volgende cyclus in de B lijn mogen beproeven.
B-lijn
In die B-lijn noteren we de 1e plaats
voor Corrie en Ruud van de Peet met
63,75%. Eefke Backers en Marianne Kamp werden 2e met 59,17% en
hierdoor eindigden zij in de totaalstand als 3e,dus promotie naar de

A-lijn. De 3e plaats was voor Ruud
Doeswijk en Kees Overwater met
58,33%. Zij eindigden met 57,06%
gemiddeld ruim als 1e in de totaalstand, dus zij mogen naar de A lijn.
Als 2e en dus ook op een promotieplaats eindigden Atie en Wan Overwater.
De fraaie 1e plaats van vorige week
voor Nico Koning en Jan Streng
werd deze week ruimschoots gecompenseerd. Zij scoorden iets
meer dan de helft van de score van
de week ervoor, maar handhaafden
zich wel.
Ton en Wim, Addie en Hetty en Riet
en Wim gaan het een lijntje lager
proberen in de volgende cyclus.
C-lijn
In de C-lijn de uitschieter van de
avond met 66,32% voor Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt, die
daarmee ook in de totaalstand hun
toppositie uiteraard handhaafden
en dus promoveren naar de B lijn.
Hun gemiddelde was 56,9%. Toos
Boerlage en Annie Lauwers werden
zowel deze avond als in de totaalstand 2e . Deze avond scoorden zij
57,99%. Op de 3e plaats deze avond
eindigden Ria Verkerk en Gerard de
Kuijer met 55,21%. De 3e plaats in
de eindstand was echter voor Agnes de Kuijer en Ans Nieuwendijk
en zij promoveren dus ook.

KDO JG1 weet weer wat
winnen is
De Kwakel - De wedstrijd begon
in Naarden onder droge omstandigheden afgelopen zaterdag. Dus
voor de keepers, jawel we hebben
er 2 Daniël en Tim, goede omstandigheden.
Tim begon en kreeg in de openingsfase best wel veel te doen. NVC
had een paar goede kansen maar
de spelers schoten de bal over of
naast. Het gevaar kwam steeds van
de rechtsbuiten van NVC en deze
speler wist Tim in de korte hoek te
verschalken 1-0. KDO kwam in het
begin van de wedstrijd niet bij het
doel van NVC.
Na 10 minuten had KDO zijn zaken
op orde. Harm coördineerde de verdediging bestaande uit Tom en de
dames Manisha en Kelly. Zemm en
Jack schoten vanaf het middenveld
de bal regelmatig naar de spitsen
toe.
Een op de training geoefend driehoekje tussen Thomas, Feroz en
Dylan leverde voor de laatstgenoemde een schietkans op.
Een geplaatste schuiver in de hoek
van het doel en de stand was gelijk 1-1. De tweede periode van de
1e helft ging Daniël op doel. Hij
moest nog een keer goed ingrijpen en veranderde een doelpoging

tot hoekschop met zijn voet. Na rust
probeerde NVC snel door te drukken maar keeper Tim wist met snelle uittrappen de spitsen te bereiken.
Een voorzet kwam plotseling voor
de voeten van Bart en die aarzelde
geen moment en schoot de bal onberispelijk binnen 1-2.
Bij die actie fungeerde Kaj als bliksemafleider. Een paar minuten later
speelde Dylan de bal naar Feroz en
die kreeg met een gelukje vrij baan
naar het doel van NVC 1-3.
Dat het nog moeilijk werd aan het
eind had KDO aan zichzelf te danken.
De kansen op meer doelpunten
werden niet goed uitgespeeld. Aan
de andere kant wist NVC er wel een
in te prikken 2-3.
Het was aan het eind van de wedstrijd nog billen knijpen maar Onno,
Thomas en Jennifer hielpen op het
middenveld mee om de verdediging
te ontlasten.
Daniël had nog een paar goede reddingen aan het eind van de wedstrijd waardoor, in de stromende regen, 3 punten mee in de tas genomen konden worden vanaf Naarden
naar De Kwakel.
Einduitslag NVC JG1- KDO JG1 2-3
bereikt door een hardwerkend team.

