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KORT NIEUWS:

Sint in de Hoef

GEVRAAGD

De Hoef - Helaas stond er vorige week een verkeerd tijdstip
in onze krant voor de Sintintocht in De Hoef!! Die is om
14.30 en niet om 13.30!

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht – Zaterdag 19 november wordt er weer een verzamelmarkt gehouden van 9.30
tot 13.00 uur gehouden in Immitsj, De toegang is gratis. Voor
info tel. 0297-743035 en www.
verzamelaarsrondevenen.nl

Gezellige
Senioren Soos
Wilnis - Elke woensdagmiddag is er in Willisstee in Wilnis een gezellige Senioren
Soos, waarbij men kan klaverjassen, bridgen, rummikuppen
of biljarten op 2 professionele biljarttafels. U kunt hier geheel vrijblijvend - dus zonder
verplichtingen - aan deelnemen. U komt wanneer u er zin
in heeft en blijft weg als er iets
tussenkomt. Klaverjassen en
Bridge worden in competitieve vorm gespeeld en eindigen
in de zomer met de bekeruitreiking aan de Soos-Kampioenen.
Lau Driehuis regelt het klaverjassen; Gerard van der Meer
het bridgen. Indien u geen
bridgepartner heeft, staat Gerard klaar om te helpen. Harry Breewel regelt het biljartspel
en het aantal spelers. Inloop:
vanaf 13.00 uur, aanvang: 13.30
uur en einde: circa 16.30 uur,
mede afhankelijk van hoeveel
de bezoekers elkaar te vertellen hebben! De entreeprijs is
€2,50, inclusief koffie of thee
met iets lekkers. Mochten wij
uw interesse gewekt hebben,
dan bent u van harte welkom!
Zowel de kaarters, als de biljarters kunnen nog nieuwe leden,
maar ook b.v. invallers, gebruiken. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met mw.
Jenny Tonge, tel.nr. 775802 of
mw. Greet van Scheppingen,
tel.nr. 778424.

Wethouder Goldhoorn doof voor
gevolgen van opheffen Pauw
De Ronde Venen - Terwijl de mensen die bij Pauw werken nog bezig
zijn de schok te verwerken, roept
wethouder Goldhoorn van Ronde
Venen Belang, doodleuk in de commissie van vorige week donderdag
dat er “weinig te merken is van de
aankondiging van vorige week”. Dat
had hij via-via van de werkgevers
gehoord, dus dat moest wel waar
zijn. De werkelijkheid is echter een
hele andere.
Op donderdag 3 november kregen
de ruim 700 medewerkers van sociale werkvoorziening Pauw Bedrijven te horen dat de organisatie per
2019 opgeheven wordt. Dat dit tot
veel beroering, onbegrip en tranen
heeft geleid, is duidelijk. Op maandag 7 november stond het punt, in-

gebracht door PvdA-GroenLinks-lokaalSociaal, op de agenda. De heer
Pieter Kroon vertelde dat zijn partij
het onbegrijpelijk vond dat zo’n belangrijke beslissing zonder medeweten van de Raad genomen is. En dat
wat betreft PvdA-GroenLinks-lokaalSociaal de voorkeur uit gaat naar het
behoud van Pauw volgens het ‘Cafetariemodel’. Hierbij worden alle mensen die werk zoeken, inclusief de
Wajongers en mensen met een uitkering, geholpen om aan werk te komen. De directie van Pauw, de OR en
twee van de zes gemeenten zijn het
hier helemaal mee eens
Tranen
Dhr. Van Dijk, zelf medewerker
van Pauw, zei in de commissie: “Ik

moest wel een paar tranen laten
toen ik het pijnlijke nieuws hoorde. De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik werk mijn hele leven al
bij Pauw. Ik zou niet altijd achter de
geraniums willen zitten.” Een kleine
rondgang langs betrokkenen levert
hetzelfde beeld op. Iedereen maakt
zich zorgen over de toekomst.
Mevrouw Borgstede (CDA) verwoorde dit als volgt: “Ook wij zijn
geschrokken van de aankondiging.
Wij vragen ons af hoe deze mensen de komende twee jaar door komen met deze informatie. Iedereen
zou hier zeer zenuwachtig van worden en zeker deze groep kwetsbare mensen.”

Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen
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De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagmiddag traden René van Spengen en Marleen Kentrop in het huwelijk. Een best wel bijzonder huwelijk want René is brandweerman bij
de brandweer Mijdrecht en Marleen
is brandweervrouw bij de brandweer Wilnis. De vader van René,
Floor van Spengen is 35 jaar brandweerman geweest bij de brandweer
Mijdrecht. De vader van Marleen,
Henk Kentrop is 35 jaar brandweerman geweest bij de brandweer Wilnis.
René en Marleen hebben elkaar leren kennen via de brandweer (hoe
kan het ook anders). En 2 jaar geleden sloeg de vonk dan ook echt
over! Dat werd afgelopen vrijdagmiddag bezegeld met het JA woord.

De Ronde Venen - Met de slogan
“Laat ze niet stikken!” vraagt de actie Serious Request dit jaar aandacht voor kinderen die sterven aan
de gevolgen van longontsteking. In
2013 heeft het VeenLanden College ook meegedaan met Serious
Request. Met behulp van alle leerlingen, docenten, ouders, sponsors
en het regionale bedrijfsleven kon
het VeenLanden College in 2013
een prachtige opbrengst van ruim
64.000,00 overhandigen aan de
mensen in het Glazen Huis.
Ook dit jaar wil de school weer geschiedenis schrijven en maakt het

Traditiegetrouw zorgde de brandweercollega’s weer voor een waar
spektakel op het raadhuisplein in
Mijdrecht. Normaal gesproken staat
daar het korps van Mijdrecht met
enkele brandweervoertuigen. Nu
echter waren zowel de korpsen van
de post Mijdrecht en Wilnis aanwezig en werd het spektakel nog veel
groter. Maarliefst 7 brandweervoertuigen stonden klaar toen René en
Marleen het gemeentehuis verlieten. Al het geluid en de zwaailichten
werden gebruikt om het bruidspaar
geluk te wensen waarna de gehele stoet van 7 brandweervoertuigen
en de trouwbus met veel herrie hun
weg vervolgden naar een locatie in
Wilnis.
Foto: uwtrouwfoto’s.nl

zich op voor deze bijzondere uitdaging. Om te beginnen kunnen leerlingen (vanaf klas 3) en docenten
zich weer inschrijven met een team
van minimaal 10 en maximaal 12
personen om straks 24 uur te gaan
sporten. De sporters brengen, al
dan niet met hulp van sponsors, elk
een bedrag mee van 100,00.
En verder is het wachten op andere acties en initiatieven, waarvan u
via social media en de pers op de
hoogte kunt blijven. De school heeft
er weer zin in. Kijk voor meer informatie op de website http://sr16.hetvlc.nl

Drukbezochte Sintintocht
Wilnis – Zaterdag jl , dat zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan, is
Sinterklaas met zij gevolg weer in
Nederland aangekomen. En zo ook
in Wilnis. Moesten er bij de intocht
in Maassluis honderden beveiligers

en agenten worden ingezet en waren er protectie poortjes, in Wilnis
was het een gemoedelijk, geweldig feest, waar geen agent of beveiligers is gesignaleerd. Wel heel
veel dolblije kinderen, fantastische

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

zwarte pieten, een Sint die alle tijd
had voor de kinderen en een perfecte organisatie.
Voor een uitgebreid (foto)verslag zie elders in deze krant.

Veel lof bij presentatie
nieuw Beleidsplan Verkeer
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Vervolg elders in deze krant.
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Huwelijk tussen brandweer
Wilnis en Mijdrecht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Onder andere zal de kruising Oosterlandweg worden aangepakt

De Ronde Venen - Tijdens de
raadscommissie Publieke Werken
oogstte wethouder Alberta Schuurs
(VVD) vorige week lof bij de presentatie van het nieuwe Beleidsplan Verkeer. Afgelopen maart nog voor de coalitiewijziging - was
er juist veel kritiek op het toen aangeboden voorstel. Het nieuwe document valt op door samenhang en
is sterk uitvoeringsgericht. Het verkeerskundige raamwerk geldt voor
de periode tot 2021. Vooral de oplossingsgerichte aanpak kon op instemming van de commissieleden

rekenen. Dat geldt ook voor de mogelijkheden die er zijn voor inwoners en ondernemers om met hun
kennis van concrete situaties inbreng te leveren. Het gemeentebestuur wil met hun meldingen, suggesties en klachten de verkeerskundige situatie verbeteren.
Achterhaald
In het beleidsplan verkeer is een onderverdeling gemaakt in verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ook biedt
het plan mogelijkheden om in nieu-

we bestemmingsplannen en andere ruimtelijke procedures te komen
tot verbetering van de huidige, vaak
achterhaalde, parkeernormen. De
huidige coalitie had al eerder besloten om in het komend jaar budgetten te reserveren voor het oplossen
van diverse verkeerskundige knelpunten. Zo zal de verkeersveiligheid bij de kruisingen van de A.C.
Verhoefweg met de Ringdijk Tweede Bedijking en van de Oosterlandweg met de Oude Spoorbaan worden verbeterd.
Vervolg elders in deze krant.
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SG Thamen naar
Watskeburt?!

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
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Kantooradres:
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3641 AM Mijdrecht
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Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
OPLAGE: 15.800
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houdt 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!
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Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 19 november
organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn de tweede winterwandeling
van dit winterseizoen. We gaan wandelen in het gebied van de Langeraarse Plassen en Bilderdam. De afwisselende wandeling door dit plassengebied heeft in alle jaargetijden
zijn aantrekkingskracht. Ook in deze
herfstperiode is er van alles te ontdekken. Op de Geerpolderplas zullen we zeker de nodige watervogels
kunnen aantreffen. Verrekijker meenemen. De wandeling is ongeveer 9
km. lang. We verzamelen op 19 november om 9:30 uur, bij de begraaf-

plaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we met zo
min mogelijk auto’s naar het startpunt de parkeerplaats van zwembad
Aarweide in Papenveer. Rond 12.30
uur zijn we weer terug in Wilnis.
Tips voor onderweg: trek wandelschoenen aan, want we lopen stevig
door. Neem ook iets warms te drinken mee. Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie neemt u contact op met Hans Tuinenburg, tel. 06
18082328. Informatie over IVN vindt
u op de website: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
Foto: JDBoot

Rabobank verlengt
sponsoring Proosdijlanden
De Ronde Venen - Afgelopen
week is het sponsorcontract tussen de historische vereniging De
Proosdijlanden en Rabobank Rijn en
Veenstromen opnieuw verlengd. Regiodirecteur Ronald Meijer en vicevoorzitter van de Proosdijlanden Co
Oudshoorn waren het ook dit jaar
weer snel eens. Met een wederzijdse handtekening is het contract op-

nieuw verlengd en kan de historische vereniging met de financiële ondersteuning van de Rabobank
haar publicitaire activiteiten aangaande onze regionale historie nog
beter voortzetten.
Op de foto: Rabobankdirecteur Meijer links en Proosdijlanden PR-man
Oudshoorn rechts.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Haal kanker uit
de taboesfeer
Regio - “Ik heb kanker.” Dat is
de heftige boodschap die jaarlijks
40.000 mensen moeten vertellen. Op
hun werk is de eerste reactie vaak:
meld je ziek en vergeet het werk
even. Niet iedereen is daar altijd mee
geholpen.
Maatwerk
Kanker is niet één ziekte maar een
verzamelnaam voor wel tweehonderd aandoeningen. Hoe je de ziekte
en de behandelingen doormaakt, is
bij iedereen heel verschillend. Maatwerk is daarom altijd geboden. Maar
weten werkgevers daar altijd wel
raad mee? Wat is nou een juiste aanpak? Hoe ga je daar als werknemer
mee om? Veel werknemers hebben
de ervaring opgedaan dat ze zelf veel

moeten uitleggen, soms zelfs moeten uitvinden. Hoe vertel ik het mijn
werkgever en wat vertel ik dan eigenlijk? Moet ik me ziekmelden of
kan ik misschien nog aan het werk
blijven? En hoe ga ik om met mijn
werkgever die denkt dat ik meteen
na de behandelingen weer aan de
slag kan? De vragen die er zijn, verschillen enorm van persoon tot persoon. Iedere aanpak moet maatwerk
zijn.
Houd contact
Bij verzuim is goed contact houden en in gesprek blijven het allerbelangrijkste. En dat is een verplichting van zowel de werkgever als de
werknemer. Voor jou als zieke werknemer is het uitermate belangrijk
dat jij het gevoel hebt dat je er nog
steeds toe doet en dat jij je betrokken voelt bij het bedrijf. Zo wordt de

afstand tot de organisatie niet onnodig groot en de terugkeer makkelijker. Het perspectief van werk kan op
die manier een onderdeel zijn van
het herstel van een medewerker.

Uithoorn - RK Scholengemeenschap Thamen gaat op maandagmiddag 12 december naar een voor
de school speciaal ingelaste try out
van Watskeburt?! De musical, van
Bos Theaterproducties. Leerlingen
van klas 1 en 2 worden per bus vervoerd naar theater De Meerse in
Hoofddorp.
Watskeburt! is een musical over De
Jeugd van Tegenwoordig uitgebeeld
door poppen. De Jeugd van Tegenwoordig (kort ook wel De Jeugd genoemd) is een Nederlandse rapformatie, die in 2005 bekend werd
met Watskeburt?! De leden van
de groep zijn Willie Wartaal, Vieze Fur, Faberyayo en hun vaste producent is Bas Bron. De stijl van de
groep kenmerkt zich door beats met
sterke invloeden uit de elektronische muziek.
In deze hilarische musical-comedy zullen de rappers als poppen op
het podium te zien zijn. Door verschillende werelden, geïnspireerd
op hun grootse hits, moet het drietal
in Watskeburt?!, de musical op zoek
naar hun producer Bas Bron, die gekidnapt is door een boze boef genaamd AuSchurk. Ze worden bijgestaan in hun zoektocht door de sexy
Manon en ontmoeten een bizarre
stoet aan karakters van Oom Denneboom – een blowende dennenboom die denkt dat hij een palmboom is – tot de Sexy Beesten en de
Bendtkabouter.
Het verhaal van Watskeburt?!, de
musical is bedacht door de Jeugd
van Tegenwoordig en wordt geschreven door Roel Bloemen en Tim

Kamps. ”Onze intentie is om van deze show ontregelende en absurd
theater te maken dat aansluit bij
de humor van De Jeugd; het wordt
een visuele comedy waarin alle hits
van Jeugd voorbijkomen. Het is een
enorm leuke uitdaging om met een
cast van 7 personen en meer dan 15
verschillende poppen het avontuur
van de Jeugd te vertellen”.
Dat de leerlingen deze voorstelling
kunnen gaan bekijken is mogelijk
gemaakt doordat Bos Theaterproducties een mooie prijs voor Thamen kon regelen voor deze ingelaste try out, dat Met en co Aalsmeer
de leerlingen voor een bijzondere
prijs naar Hoofddorp brengt en tenslotte de oudervereniging van Thamen ook “een steentje” bijdraagt.
Natuurlijk zijn wij allemaal erg
nieuwsgierig naar deze bijzondere
voorstelling!

KerstInn DRV maakt zich
op voor eerste lustrum
De Ronde Venen - De voorbereidingen voor de vijfde KerstInn De
Ronde Venen zijn begonnen. Op de
avond van eerste kerstdag staan de
gasten tijdens deze lustrumeditie
opnieuw een heerlijke maaltijd en
ontspannen vermaak te wachten.
KerstInn De Ronde Venen is vijf jaar
geleden ontstaan als alternatief
voor mensen in De Ronde Venen die
opzien tegen de feestdagen en niet
(meer) beschikken over een groep
mensen om hen heen om kerst mee
te vieren. Met de hulp van vele vrijwilligers en de gulle medewerking
van sponsoren is het mogelijk om
deze gezellige avond ook in 2016 te
organiseren.
Zie je er tegenop om de kerstdagen
in je eentje door te brengen? Kun je
de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en wil je van kerst toch een
feest maken? Wil je kerst vieren zo-

als het eigenlijk bedoeld is, een gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Kom dan naar KerstInn De
Ronde Venen.
Net zoals vorig jaar worden alle
deelnemers aan de KerstInn op 25
december vanaf 17.00 uur gastvrij
onthaald bij Walraven aan de Industrieweg in Mijdrecht. De KerstInn
sluit de deuren weer rond 22.00 uur.

De Ronde Venen - Zondagmiddag tussen de herfstige buien door
spoeden we ons naar het jaarlijkse
najaarsconcert van het Regiokoor
De Ronde Venen, geannonceerd als
een romantisch herfstconcert met
muziek uit de vroeg romantiek van
de klassieke muziek met werken van
J.N.Hummel, H.Berlioz, Fr.Schubert,
E.Elgar en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De herfst toont zich zowel
buiten als op de omslag van het
programmaboekje op zijn mooist
bij de aanvang van deze maand november. De bomen dragen inmiddels hun spectaculaire kleuren en
in stilte hoop ik dat de muziek deze
middag ook zo zal zijn. Binnen in de
volle, warme, schitterende neogotische kerk worden we ook dit jaar
weer niet teleurgesteld. Het NASKA begeleidingsorkest geeft onder de algehele leiding van dirigent
Gert J.Hans in “de Hebriden’’ van F.
Mendelssohn uitstekend en treffend
de weersgesteldheid van buiten de
kerk weer. En het koor…..? Het Regiokoor zingt de sterren van de hemel. Met name de hemelse sterren
als Credo, Gloria, Sanctus, Benedictus, Gebed, Choral, Fuga. De eerste
ster, het Kyrie uit de Mis in B op.77
van Hummel met die moeilijke opening zet direkt de toon voor een pri-

ma, muzikale middag. Onmiddelijk
werd duidelijk dat het optreden van
de mezzosopraan Karin van Arkel ,
met haar heldere en warme stemgeluid, op niet mis te verstane wijze daar een bijdrage aan zal leveren.
Duidelijk
Het Agnus Dei werd dragend en
duidelijk door het koor gezongen en
op bescheiden wijze door het NASKA begeleid. Daarna pakte Karin
van Arkel uit in het ‘’La Captive”van
Hector Berlioz. De klanken van de
onafhankelijkheidsstrijd echoden
door de kerkgewelven. Na de pauze opende het koor op indringende wijze en in een evenwichtige uitvoering met sopraan en orkest met
het intieme Intende voci D963 van
Franz Schubert. In het daarop volgende instrumentale intermezzo van
E. Elgar leek het erop of de ijle tonen van de violen de vredesduiven
de kerk uit deden vliegen. Het concert werd besloten met de Hymne
op.96 van Felix Mendelssohn- Bartholdy met daarin de hemelse sterren als gebed ,koraal en een fuga
die meer als een komeet het Licht
vertolkte in de reeds buiten gevallen duisternis. Met een mandje vol
hemelse sterren keerden de luisteraars door de herfstige avond tevreden huiswaarts.

Aanmelden vanaf nu
Aanmelden voor de KerstInn kan via
Servicepunt De Ronde Venen (tel:
0297-58 76 00 of kom persoonlijk
langs) of digitaal via kerstinndrv@
gmail.com. Het deelnametarief voor
de KerstInn is 20,- per persoon, voor
zowel gasten als vrijwilligers. Deze bijdrage dient vooraf voldaan
te worden. Vervoer van en naar de
KerstInn is mogelijk, bij aanmelding
kan dat worden aangegeven.

Informatie avond ‘t Anker
Op dinsdag 22 november aanstaande is er een informatie – inloop
avond over kanker en werk. Machteld de Bont van Care for cancer
(www.careforcancer.nl) geeft een
presentatie over kanker en werk. Er
is voldoende ruimte voor vragen en
voor uitwisseling van ervaringen en
praktische tips. Opgeven kan op info@inloophuishetanker.nl of op de
intekenlijst op ’t Anker. De avond
begint om 19.45 uur en zal zo’n 1½
uur duren. Inloop met koffie en thee
vanaf 19.30 uur. De locatie is de
kantine van SV ARGON, Hoofdweg
85 b, 3641 PR Mijdrecht.

Romantisch herfstconcert
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Wethouder Goldhoorn doof voor
gevolgen van opheffen Pauw
Vervolg van de voorpagina
Kwetsbare groep
Tijdens de commissie gaf de voorzitter van de Ondernemingsraad, de
heer Jas, duidelijk aan dat er wat de
OR betreft nog vele andere mogelijkheden zijn om deze kwetsbare
groep mensen aan het werk te houden.
Over het plan van wethouder Goldhoorn om te zorgen voor dagbesteding had hij geen goed woorden
over: “Werk is iets heel anders dan
dagbesteding. Werk vraagt een inspanningsverplichting en er staat
een salaris tegenover.” Verder gaf
hij aan dat vooral het beschut werken naar alle waarschijnlijkheid niet
door de gemeente kan worden uitgevoerd. Dit werd later door de wet-

houder bevestigd. In de opdracht
voor het onderzoek heeft hij al aangegeven dat de gemeente niet in
staat zal zijn beschut werken te organiseren. Maar blijkbaar heeft die
wetenschap hem er niet van weerhouden dit indringende besluit toch
te nemen.
Geen plannen
Tijdens de commissie werd duidelijk
dat er nog geen plannen zijn voor
na 2019. De heer Stam (CU/SGP)
merkte op dat blijkbaar de oude
schoenen al zijn weggegooid voor
er nieuwe zijn. De heer klinkhamer
(D66) vroeg zich af of het niet makkelijker is om mensen te informeren
als je weet wat je gaat doen. En niet,
zoals nu, een bom gooien en vervolgens denken dat het leven voor ie-

ChristenUnie-SGP wil
vooralsnog niet van PAUW af
De Ronde Venen – In een persbericht laat de Christen Unie –
SGP duidelijk weten niet erg te blij
te zijn met de plannen van wethouder Anco Goldhoorn. “Vorige
week werden de fracties geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het bestuur van de PAUW
bedrijven om deze gemeenschappelijke regeling per 2019 te beëindigen. In de commissie van maandag 7 november kwam dit voorstel
uitgebreid aan de orde. Vooralsnog is de ChristenUnie-SGP-fractie nog lang niet overtuigd, dat dit
de beste oplossing is met het oog
op de uitvoering van de participatiewet.
De PAUW bedrijven is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling waarin zes gemeenten (De
Ronde Venen, Stichtse Vecht, Lopik, IJsselstein, Vianen en Nieuwegein) de sociale werkvoorziening
in hebben ondergebracht. Sinds
de Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) per 1 januari 2015 is omgezet naar de participatiewet, verandert er het nodige voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Dat kan natuurlijk
ook via een bedrijf als PAUW, maar

vier van de zes gemeenten kiezen
ervoor dat voortaan zelf te gaan
doen. Dat geldt ook voor het college van De Ronde Venen. Het college is van mening, op basis van
een afgelopen zomer uitgevoerd
onderzoek, dat dit de meest toekomstbestendige oplossing zou
zijn. Daarbij garandeert het college dat alle huidige werknemers
van PAUW hun werk behouden.
Naar het oordeel van de ChristenUnie-SGP kun je bij die uitspraken grote vraagtekens zetten”, aldus het persbericht..
Onaangenaam
“Die mededeling was op zijn
zachtst gezegd een onaangename verrassing” aldus Ton van Sligtenhorst, raadslid voor de ChristenUnie-SGP. Het feit dat het college en het bestuur tot al een besluit neemt zonder overleg met
de raad/raden over de uitkomsten
van het rapport vind de fractie niet
de juiste weg.
De ChristenUnie-SGP heeft daarom gelijk aangedrongen op een
regionale raadsbijeenkomst, waarin raadsleden van alle zes de deelnemende gemeenten met elkaar

dereen gewoon door gaat. De heer
Doorn (D66) sprak over ‘paniekvoetbal’.
Berg huiswerk
De commissieleden waren het erover eens dat er meer informatie nodig is. Net als de collega’s in Stichtse Vecht, vinden zij dat het onderzoek heel beperkt is geweest. Zo is
de nieuwe instroom van mensen die
voorheen als WSW of Wajong geïndiceerd zouden zijn niet meegenomen. Ook is het niet duidelijk wat de
consequenties zijn voor De Ronde
Venen. Mevrouw Borgstede (CDA)
verwoorde het als volgt: “we kunnen
geen adequate beslissing nemen
als we niet alles weten. Onze afweging moet inclusief de consequenties voor onze gemeente zijn, en die
het rapport en de conclusies bespreken. Wat wij willen voorkomen, is dat de zes gemeenteraden
los van elkaar gaan besluiten en
mogelijk tegen elkaar uitgespeeld
worden. Het lijkt erop, dat die bijeenkomst in december plaats gaat
vinden. Met het stopzetten van de
PAUW bedrijven gaat een goed
werkende sociale werkvoorziening verloren, die de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in expertise om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar regulier werk. Die kennis zal bij opheffing versnippert raken. Curieus
is, dat de colleges van onze gemeenten in de achterliggende jaren telkens zich hebben ingespannen voor meer samenwerking met
het oog op kosten, kwetsbaarheid
en kwaliteit (denk aan de DUO+).
Maar nu het om complexe materie
en kwetsbare mensen gaat, breken we juist die samenwerking af.

Mijdrecht - Op 26 oktober 2015
kwamen 3 leden van IJNG bij elkaar om een start te maken voor
een jeugdschaats-evenement voor
scholen. Dit leidde uiteindelijk tot
een uitgewerkt draaiboek van 52
pagina’s waarin de voorbereidingen
en het evenement werden beschreven. Nadat vorige week de voorbereidingen worden afgerond en de
80 vrijwilligers op de hoogte waren
gebracht van hun taken werd op
de maandagavond vooraf een begin gemaakt met de opbouw van de
huisjes voor de 11-stedentocht. ‘s
Morgens op 1 november om 8 uur
stonden de eerste vrijwilligers op de
baan om de twee banen in te richten
voor de jeugd van de basisscholen
uit Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht.
De 11-steden stempelposten werden op hun plek gezet zoals de waterpoort van Sneek en de toren van
Workum evenals het bruggetje van
Bartlehiem. Ondertussen vertrokken
de bussen uit de De Ronde Venen
richting Utrecht. Daarnaast werd
de uitgifte post voor de schaatsen
(ca. 320 stuks) ingericht en de twee
koek en zopie stands.
Verdeeld
Toen de bussen en bij de baan aankwamen werden de 430 kinderen
van de eerste groep verdeeld in niet
schaatsers en zij die al ervaring met
skeeleren of schaatsen hadden. Je
merkte al aan iedereen dat er lang
naar deze dag was uitgekeken en
de kinderen konden niet wachten

om het ijs op te gaan. Per school
werd er door hun begeleiders gezorgd dat de schaatsen aangetrokken werden en werden de groepen
opgevangen door de IJsclub Nooit
Gedacht jeugdleiders. De schaatsers kregen een aantal rondjes op
de 400-meter baan voorgeschoteld
waarbij ze elke 5 minuten een stempel van een van de Friese 11-steden konden halen. Na een half uur
zag je dat de energie al wat op raakte maar je dan is de koek en zopie
dicht bij en een beker chocomel en
een speculaaspop doen dan vaak
wonderen. In de ijshal was er voor
de minder ervaren schaatser en de
beginners een 11-stedenspel opgezet. Op 11 plekken werd een oefening aangeboden door de jeugdleiders waarbij na elke 5 minuten werd
gewisseld en natuurlijk werd de oefening ook hier afgestempeld. Na
een uur was de stempelkaart vol en
de chocomel gedronken. Met een
blos van de inspanning en erg moe
kwamen de kinderen van het ijs, de
schaatsen werden uitgetrokken en
de leenschaatsen weer ingeleverd
voor de volgende groep die inmiddels onderweg was naar Utrecht. Alle kinderen werden per school verzameld op de tribunes om te wachten op het vervoer naar school. Toen
de bussen met de tweede groep
weer bij de ijsbaan was, en was uitgestapt kon de eerst groep op weg
naar huis. Ze kregen in de bus een
appel en een envelop met een certificaat, een 11-steden kruisje en een

Tweede groep
De tweede groep kinderen van 420
werden bij aankomst net zo verdeeld in groepen en ook voor hen
kon toen het feest beginnen. Voor
de tweede groep was het programma gelijk aan dat van de eerste.
De organisatie had tussentijds geevalueerd en hier en daar wat aanpassingen gemaakt, het liep nu nog
beter. Ook nu weer een zeer hoog
energiegehalte bij scholieren, ouders en vrijwilligers en iedereen had
het naar zijn zin. Na een uur was
het batterijtje bij velen leeg en werden de schaatsen weer ingeleverd.
Voorafgaand aan de terugreis werd
er eerst op de tribunes geluncht. In
de tussentijd werd door de 80 vrijwilligers het hele circus weer afgebroken en opgeruimd op dat de ijsbaan weer terug kon worden gegeven aan de reguliere schaatsers.

de vraag of bedrijven, die nu werk
met begeleiding van PAUW bieden, dat straks ook zullen blijven
doen als de gemeente zelf die begeleiding gaat doen. “U gooit al
oude schoenen weg, voor u nieuwe gekocht heeft” was de reactie
van fractievoorzitter Stam richting
wethouder Goldhorn. Daarnaast
heeft de ChristenUnie-SGP fractie
de afgelopen dagen ook contact
opgenomen met partijgenoten in
de betreffende gemeenten om hier
ook als CU en SGP raadsleden van
gedachten te wisselen. Uit die eerste contacten leren wij , dat ook bij
andere gemeenten raadsleden van
diverse fracties grote vraagtekens
hebben bij dit opheffingsbesluit”,
aldus de fractie ChristenUnie-SGP
De Ronde Venen

Nadat alle 850 kinderen en 170 begeleiders waren vertrokken werd
door IJNG aan de vrijwilligers een
lunch aangeboden op de goede afloop en de organisatoren en de vrijwilligers door de voorzitter bedankt.
Alle meegebrachte spullen stonden
weer in de aanhangers en zijn intussen weer opgeslagen in afwachting van hopelijk een gezellig ijswinter. Veel kinderen maakten voor
de eerste keer kennis met schaatsen en IJNG hoopt dat ze de smaak
te pakken hebben gekregen. Dit
jeugdschaats-festijn was de tweede activiteit die IJNG dit seizoen in
het kader van haar 100-jarig bestaan organiseert en is mogelijk gemaakt door vele sponsoren uit het
bedrijfsleven en de verschillende
fondsen uit de regio. Eerder kwam
het jubileumboek al uit, in februari wordt er een grote wedstrijd voor
jong en oud georganiseerden daarna op 17 februari natuurlijk het jubileumfeest.

Hertha MO13-2 heeft
moeite met score!
Vinkeveen - Na een zware nederlaag tegen koploper Waterwijk twee
weken geleden hebben de meiden van Hertha MO13-2 de draad
weer opgepakt. Vorige week speelde de fanatieke dames thuis tegen
de nummer twee: Eemnes. Manon
Vousten de vaste keeper voor de
eerste helft hield haar doel prima
schoon en verrichten prima reddingen op het sterker spelende Eemnes. Hertha kreeg zelf weinig mo-

Simone Borgstede (CDA): “ Ook wij
zijn enorm geschrokken”

Eelco Doorn (D66): “ Dit is gewoon
paniekvoetbal van deze wethouder”

Pieter Kroon (PvdA-GL-LS)” : “Onbegrijpelijk zo’n besluit zonder medeweten van de raad”

Wim Stam ( CU/SGP): “Dit is oude
schoenen weggooien voor je nieuwe heb

zie ik nog niet goed.”
Wethouder Goldhoorn is met een
berg huiswerk teruggestuurd. Hopelijk luistert hij nu wel naar de
mensen om wie het gaat en blijft
hij niet doof voor hun zorgen. Want
iets wat goed is weggooien voordat er nieuwe plannen zijn, dupeert
een grote groep kwetsbare mensen.
En dat van een College dat juist zou
moeten staan voor alle inwoners.

Twijfels
Ook hebben wij sterke twijfels aan
het behoud van het werk in dezelfde vorm. In ieder geval zal er
een andere plek gevonden moeten worden voor de mensen in beschut werk zijn opgenomen, want
als PAUW niet meer bestaat, is ook
die voorziening weg. Hoe het college dat gaat oplossen, is niet duidelijk. Daarnaast is het nog maar

vrijkaartje voor een volgende keer
schaatsen op de Vechtse banen.

Jeugdschaatsfestijn op de
Vechtse banen

Wethouder Anco Goldhoorn blijft
doof voor gevolgen

gelijkheden en moest zich beperken
tot verdedigen.
En dat ging prima gezien de 0-0
ruststand. Na rust ging Fenna Wielink onder de lat staan. Ook Fenna
liet zien dat ze een keepers talent
heeft. De meiden van Eemnes bleven maar proberen maar het lukte
maar niet de verdediging van Hertha MO-13-2 kapot te spelen. De
wedstrijd eindigde in 0-0 en dat was
voor Hertha een dik verdiend punt.

CDA De Ronde Venen staat
pal voor wsw-ers van nu en
voor straks
Ook de fractie van het Cda liet via
een perbericht weten wat zij van
deze ontwikkelingen vinden: “Afgelopen dagen werd duidelijk dat
er veel gaat veranderen in de manier waarop de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd gaat worden in onze gemeente. Het CDA
maakt zich zorgen over onrust
die hierover is ontstaan bij deze groep zeer kwetsbare inwoners in onze gemeente. Volgens
het CDA is het belangrijk dat de
mensen die onder de wsw vallen,
nu , maar ook de toekomstige instroom, een passende plek vinden om te werken. Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen
werken, je ontleent daar eigenwaarde en vreugde aan.
Kringloop
De Kringkoop is in onze gemeente het voorbeeld van hoe dat kan.
In dit bijzondere bedrijf werken
mensen uit de oude wsw, maar

lopen ook mensen “stage” die
niet zomaar bij een bedrijf terecht
kunnen. Ze worden arbeid-fit gemaakt. Dat lukt alleen niet bij iedereen, er zal altijd een groep
mensen blijven die niet een in
een reguliere baan terecht komen. Maar deze mensen kunnen
wel terecht bij een bedrijf als de
Kringkoop. De uitstekende begeleiding van de werknemers zorgt
dat iedereen op de juiste plek zit
en optimaal kan bijdragen aan
de maatschappij. Het is belangrijk juist deze kwaliteit te borgen
Laten we zorgen dat het vangnet
dat er nu is, er ook in de toekomst
voor kan zorgen dat inwoners
met afstand tot de arbeidsmarkt
op de juiste werkplek terecht komen. Dit is een goed uitgangspunt en toetsingskader voor de
gesprekken over de Wet sociale
werkvoorziening”, Aldus de fractie van het CDA via het persbericht.

Toneelvereniging WIK
speelt Dating
Mijdrecht - Op zaterdag 12 november jl. was de première van “Dating”
in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis. De cast heeft weer een leuk
blijspel (geschreven door Ruud van
Ling) op de planken gebracht, met
Nico van Leeuwen als regisseur.
Els (Henny Breewel) is al een tijdje weduwe. Haar buurvrouwen Yorna (Kelly Castien) en Belinda (Shirley
Heijne) halen haar over om te gaan
“daten”: op zoek naar een nieuwe
partner. Ook schoonzus Nathalie (Gineke van Diemen) doet mee. Dochter Conny (Yvonne Valentijn) is het
daar beslist niet mee eens en haalt
wijkverpleegkundige Petra (Wilma
Kraan) erbij. Zij diept 2 kandida-

ten op: Roelant (Edwin Valentijn) en
Volkert (Joop Kentrop). Vervolgens
komt journaliste Alida in beeld; gespeeld door Monique Kraan die een
geweldige rol neerzette en daarmee
haar debuut had. Dit alles werd weer
onder de nodige lachsalvo’s neergezet. Herman Kraan was de soufleur
en Esther Post en Joyce Haak verzorgden de grime. Mocht u dit blijspel nog niet gezien hebben en wel
interesse, dan heeft u komende zaterdag 19 november nog de kans
om dit te zien in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis Bozenhoven 152 te
Mijdrecht, aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen op telnr.: 0297283979; of aan de deur te koop.

Coach Vousten was na afloop zeer
tevreden over de werk- en strijdlust
van de meiden.
Afgelopen zaterdag stond er weer
een moeilijke tegenstander op het
menu: Laren 99. De meiden speelde thuis op een grijs licht bevroren veld. Coach Vousten verlangde
voorafgaand aan de wedstrijd dezelfde inzet dan vorige week. De
wedstrijd golfde op en neer en beide teams kregen mogelijkheden de
score te openen. Maar voor rust
lukte dit niet. Na de pauze bleef de
wedstrijd in balans en vlak voor tijd
kreeg June Heemskerk de groot-

ste kans van de wedstrijd. Ze werd
vrij gespeeld voor de keeper maar
schoot helaas rakelings naast het
doel. Aan de andere kant een counter van Laren 99. De spits was niet
meer in te halen, ging alleen op Jessica Leeflang af, maar Jessica redde met de punt van haar teen. De
wedstrijd eindigde weer in 0-0. Dat
betekent dat Hertha de afgelopen drie wedstrijden niet meer gescoord heeft. Hertha MO-13-2 staat
nu verassend vierde met 14 punten
uit 8 wedstrijden. Stand: 1. Waterwijk 8-24, 2. Diemen 9-20, 3 Eemnes 8-19.
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Intocht Sinterklaas in Wilnis een waar kinderfeest
Vervolg van de voorpagina.
Honderden jongens en meisjes met hun ouders bevolkte zaterdagmiddag Wilnis dorp. Oorzaak, Sinterklaas en zijn zwarte
Pieten zouden komen en de Sint had laten weten dat er heel
veel chocolade letters zoek waren uit het chocoladeletter
pakhuis. Detective Piet R had na heel veel speurwerk ontdekt
dat er heel wat letters ergens in de Wilnisse Dorpsstraat zouden
moeten zijn. Ieder kind tot acht jaar kon zaterdagmiddag tussen

13.00 en 13.45 uur gaan zoeken. Vonden ze een letter (niet van
chocolade) dan konden ze deze brengen bij detective Piet en
ontvingen ze een echte chocolade letter. Patisserie Piet hielp
zoveel hij kon mee, maar was een erg nerveus type. Wel dit
was niet tegen dovemans oren gezegd. Er werd wat afgezocht
en gevonden. De locoburgemeester, wetouder Alberta Schuurs
had ook gehoord dat de chocolade letters weg waren en had als
troost voor de detective Piet een heerlijke chocoladeletter meegenomen. En toen wachten op de komst van de Sint. Ondanks

de kou had iedereen plezier. Met het zwarte Pieten orkest en
de beide Pieten werd er gezongen, gesprongen en gedanst dat
het een lieve lust was. Uiteindelijk werd de patisserie Piet op de
uitkijk gezet en ja hoor uiteindelijk daar kwam hij aan. De Sint
werd door de velen wachtende met luid gejuich welkom geheten en na een kort welkom door de loco burgemeester ging de
Sint in zijn speciale stoel zitten en mochten alle kinderen, een
voor een de Sint en zijn Pieten een handje komen geven en/of
foto maken. Het was weer een geweldig feest daar in Wilnis...
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Périne gevraagd voor
landelijke campagne

REACTIE VAN EEN LEZER

Mijdrecht - Net als voorgaande jaren organiseert ANBOS ook dit najaar weer een grootschalige consumentencampagne. Het doel is
om de naamsbekendheid te vergroten en zo de voordelen van een
bezoek aan de professionele ANBOS-schoonheidsspecialist onder
de aandacht te brengen bij de consument.
De afgelopen zeven weken konden consumenten meedoen aan de
campagne en kans maken op een
beautybehandeling voor twee personen bij een ANBOS aangesloten schoonheidssalon bij hen in de
buurt. Ook de landelijke media is
hier actief mee bezig geweest. Zo
heeft het RTL4 programma LifestyleXperience+ opnames gemaakt bij
Instituut Périne in Mijdrecht over
twee verschillende items. Périne
vertelt: op maandagmiddag 7 november is de filmploeg van LifestyleXperience+ bij ons komen filmen.
Het eerste item waar opnames voor
zijn gemaakt ging over het belang
van het maken van een goede hui-

toe. Daar zal ik, namens de Anbos,
aanwezig zijn op de Margriet Winterfair.
Op deze dag trekt ANBOS tevens
het land in om voorbijgangers een
ontspannende of juist energiegevende behandeling te geven. Ook
zijn er veel Anbos salons die deze
dag deelnemen aan de landelijke
salon promoactie. Op deze dag bieden de salon namelijk de mogelijkheid om samen met een vriend of
vriendin voordelig een behandeling
te ondergaan. Twee behandelingen
voor de prijs van 1, dwz totaal voor
slechts 60,-.

danalyse. Iedere behandeling start
hier namelijk mee. Een huidanalyse
geeft de conditie van de huid weer.
Sommige dingen kan je niet met het
blote oog zien en daarom worden bij
huidverbeterende en/of anti-ageing
behandeling ook vaak gebruik gemaakt van speciale metingen dmv
apparatuur. Als je weet op welke
punten je de huid kan verbeteren,
dan pas kun je goed aan de slag
met de juiste behandelmethode. Na
deze opnames heb ik een behandeling kunnen laten zien. Ivm de tijd
van het jaar, hebben we voor de microdermabrasie behandeling gekozen. Een intensieve behandeling die
voor vrijwel alle huidtypes geschikt
is en een positief effect heeft op fijne lijntjes en een grove huidstructuur. De uitzending is zaterdag 19
november rond 13.25 uur.
Afsluiting
Ter afsluiting van de campagne
staat de ANBOS op de laatste dag
van het Margriet Winterfestival, 24
november, om de Nationale Dag van

de Schoonheid te vieren. Het belooft
een leuke dag te worden, vertelt Périne. De Anbos heeft gevraagd of ik
in de ochtend mijn salon open wil

stellen voor de pers. Er wordt namelijk een filmpje gemaakt, die deze
dag naar de landelijke pers gaat. Na
deze opnames ga ik naar Utrecht

gene bent geweest die verantwoordelijk bent dat ik al die prachtige
herinneringen in mijn rugzak heb
mogen stoppen. Want jij was die
buurvrouw die zo een 20 jaar geleden toen ik mijn toen vijf jarige
zoontje bij de plaatselijke Voetbalclub SV Argon aanmeldde mij binnen niet afzienbare tijd met het Argonvirus infecteerde. Door jouw
enthousiasme kreeg ik steeds meer
een blauw voetbalhart. In het eerste
jaar had jij mij al overgehaald om
leider te worden bij het, toen in Nederland nog unieke, Argon Champions League voor minipupillen. Ik
had het reuze naar mijn zin en door
de contacten voelde ik mij, als geboren Amsterdammer, al snel een
Mijdrechtenaar. Al snel volgde mijn
aanstelling als assistent van jou en
de andere buurvrouw Florence in
het mini bestuur van de Champions League. Prachtige tijden waren
dat met de huldigingen in een volle
kantine en het “We are the champions van Queen” wat door honderden kinderen werd mee gezongen
of liever geschreeuwd. Het was ook
altijd gezellig in de bestuurskamer
waar jij met je vriendin Marja altijd
de gezellige meiden waren in die
“serieuze” voetbalmannenwereld.
De geweldige herfsttrainingswe-

ken staan ook nog in mijn geheugen gegrift. Het virus was zo toegeslagen binnen ons gezin dat we iedere zondag uitgedost in het blauw
naar het eerste elftal gingen kijken.
Op het veld stonden spelers waarvan ik nog weet dat de nummer 4
Eric Haverman was en de nummer
9 Enrique Zschuschen. Kampioenschappen heb ik samen met jou en
een inmiddels harde kern van supporters met veel plezier mogen beleven. Jij hebt er ook voor gezorgd
dat mijn kinderen geweldige herinneringen hebben overgehouden
als pupil van de week bij bijvoorbeeld de uitbekerwedstrijd van Argon tegen de Graafschap.

Totale kosten per jaar:
€257.573,-

nu nog 9 Eurocent/kg, maar deze bron van inkomsten voor Argon droogt geheel op met de invoering van de minicontainers.
Door de hoge kosten van de minicontainers zakt de netto prijs van
oud papier sowieso van 9 naar 4
Eurocent per kg. In 2015 werd 0,85
miljoen kg oud papier (26,2% van
totaal volume) via restafval afgevoerd. Dus het verder verbeteren
in het scheiden van papier van andere afvalstromen m.b.v. minicontainers moet dus komen uit het terugbrengen van deze 0,85 miljoen
kg oud papier. Laten we optimistisch zijn en aannemen dat wij deze restafvalstroom van oud papier
met 50% kunnen terugbrengen.
Dan levert dat €17.000,- op. Om dit
te bereiken heeft de gemeente dus
voor bijna €500.000,- aan containers aangeschaft.

Actie
Ook Périne doet deze dag met haar
salon mee aan deze actie, Wij hebben ervoor gekozen om op deze dag de nieuwe generatie specialistes onder de aandacht te brengen. Onze twee stagiaires, Jasmijn
en Aylin, zullen deze dag, in het bijzijn van één van onze eigen huidexperts, de behandelingen uitvoeren.
In een uur tijd krijgt men een huidreiniging, scrub, massage of epileren, crème masker en ter afsluiting
een make-up touch-up. Wilt u deze
dag met iemand komen, kijk dan op
de website; perine.nl en reserveer
tijdig. Vol is vol.

Vogels in het
Groene Hart
Mijdrecht - Op donderdag 24 november a.s. komt Bas Bijl uit de Meije bij de Chr. Vrouwenbeweging.
Passage Mijdrecht vertellen over
“Vogels in het Groene Hart”. Tevens
vertelt hij over uilen en uilenkasten
met ingebouwde camera’s! De uilen
zijn een orde van vogels met veelal een nachtelijke leefwijze. Bij veel
uilen staan de ogen voor in de kop,
zodat ze een groot binoculair gezichtsveld hebben, waarin ze diepte kunnen zien. Uilen hebben goed
ontwikkelde oren, die ver uit elkaar
staan, wat ze goed in staat stelt de
richting vast te stellen waaruit een
geluid komt. Deze kenmerken maken van uilen goede jagers. Door
hun nachtelijke leefwijze worden
ze soms ook nachtroofvogels genoemd. De orde wordt onderverdeeld in twee families n.l. uilen en
kerkuilen. Belangstellenden zijn van
harte welkom à 2,50 p.p. Locatie:
Gebouw Irene, naast de Janskerk
in Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur –
koffie vanaf 19.45 uur.

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.

Ode aan een echte vrijwilligster:

Joke van Haastrecht
Lieve Joke,
Op facebook zag ik een stuk langskomen over vrijwilligers. Er was een
verkiezing uitgeschreven door samenwerkende regionale dagbladen om de Clubheld van het jaar
te gaan verkiezen. Zonder er verder in detail op in te gaan waar dit
stuk precies overging kwam het er
in grote lijnen op neer dat bij zo een
verkiezing mensen gekozen worden en in het zonnetje worden gezet, maar er daardoor juist ook zoveel vrijwilligers worden gepasseerd en vergeten. Sterker nog bij
een wedstrijd zijn immers winnaars
en verliezers en daardoor kunnen een hoop vrijwilligers een ver-

loren gevoel krijgen. Ik was zo blij
dat jij dit aan de orde stelde. Ik begrijp namelijk heel goed wat je bedoeld. Ben zelf ook, zoals jij weet,
jaren actief geweest in het amateur
voetbal. Heel vaak een opgewarmde hap gegeten en avonden gespendeerd aan die prachtige hobby
die voetbal heet. Veel gezeur komt
er ook op je af maar heel veel meer
prachtige herinneringen heb ik er
aan over gehouden. Ik weet dus
waar ik over praat! Vrijwilliger zijn is
best heel leuk! Maar weinig schouderklopjes!
Herinneringen
En weet je Joke dat jij eigenlijk de-

Hoezo ophalen oud
papier succes verhaal?
Naar aanleiding van het artikel in
een ander weekblad dan de Nieuwe Meerbode ,van 4 november
“Het ophalen van oud papier is
een succesverhaal” zou ik gaarne
enkele kritische kanttekeningen
plaatsen bij dit broddelwerkje. Het
is volstrekt onduidelijk waarom het
ophalen van oud papier met minicontainers een succes zou zijn.
Wat eenvoudig rekenwerk met
de in het onderhavige artikel genoemde cijfers leert dat de kosten
aanzienlijk hoger zijn dan de baten. Een onzalig plan dus.

Als het volume oud papier in 2016
gelijk is aan dat van 2015, te weten 3,25 miljoen kg, is in september dus slechts 35,1 % opgehaald
van het totale volume oud papier.
Kosten-baten beschouwing
Uitgaande van onderstaande gegevens kunnen we de kosten en
de baten berekenen en tenslotte
de balans opmaken.

De cijfers
Volume oud papier:
in 2010: 4,90 miljoen kg
in 2015: 3,25 miljoen kg
Apart verzameld:
3,52 miljoen kg (71,8%)
2,40 miljoen kg (73,8%)
Via restafval:
1,38 miljoen kg (28,2%)
0,85 miljoen kg (26,2%)

Aanschafprijs minicontainer:
stuk €28,00
Aantal aangeschafte containers:
16740
Afschrijfperiode:
15 jaren
Kosten lediging container:
jaar €12,Netto opbrengst oud papier:
kg €0,08
Oud papier apart opgehaald:
miljoen kg 2,40 (zoals in 2015)
oud papier via restafval:
miljoen kg 0,85 (zoals in 2015)

Situatie na 1 maand
(september) minicontainers
Apart opgehaald: 95000 kg in september. Is gelijk aan 1,14 miljoen
op jaarbasis.

Kosten
Kosten containers op jaarbasis:
€56.693,lediging containers per jaar:
€200.880,-

Baten
Jaaropbrengst oud papier:
€192.000,SALDO (TEKORT) op jaarbasis:
€ -65.573,Conclusies
De kosten van het ophalen van de
oud papier met minicontainers zijn
groter dan de baten. De hoeveelheid oud papier opgehaald met
minicontainers in de maand september 2016 is bedroevend laag,
slechts 35,1% van de totale hoeveelheid. Het ziet er naar uit dat er
in 2016 minder oud papier wordt
ingezameld dan in 2015. Zie ook
volgende paragraaf. De totale hoeveelheid oud papier is in 5 jaar met
33% gedaald. Leve de computer!!
Investeringen in oud papier ophalen moeten daarom snel terugverdiend worden voor het te laat is.
Kunnen de verenigingen en hun
vrijwilligers nog rekenen op een
vergoeding als inderdaad blijkt dat
de opbrengst van het inzamelen
van oud papier negatief is? (Thans
vangen ze nog 9 Eurocent per kg!!)
Het inzamelen van oud papier door
vrijwilligers, zoals dat tot op heden gebeurt bij Argon (en andere verenigingen), is financieel aantrekkelijk voor Argon. Argon vangt

Doorgeslagen
Later ben ik misschien een beetje doorgeslagen in mijn door jouw
aangewakkerde
voetbalfanatisme en na enkele trainersopleidingen bij de KNVB werd ik, een mij
zelf nogal serieus nemende, jeugdvoetbaltrainer. Bij Argon heb ik op
het hoogste jeugdvoetbalniveau
van Nederland mogen acteren. Ik
was trots en heb ook zoveel mooie
momenten meegemaakt in die rol.
Maar zoals iedereen weet is het leven van een trainer bij voetbalclubs
meestal niet heel lang houdbaar.

Hoe zo succesverhaal?
De hele operatie met minicontainers is “vet” verliesgevend! Daarbij
komt dat de door vrijwilligers per
jaar opgehaalde €9000,-, bestemd
voor de Argon voetballertjes, door
het putje verdwijnt. Hoeveel erger
kun je het vrijwilligerswerk in De
Ronde Venen nog frustreren?
H.L. Mulder
Saffier 13, 3641XV Mijdrecht
M.: 0651553090
Email: mulder7@xs4all.nl

Met pijn in mijn hart vertrok ik dan
ook bij Argon en na nog wat trainers avonturen bij Legmeervogels,
Jos Watergraafsmeer en de KNVB
hield ik het na een groot aantal jaren voor gezien. Ik kijk er nog altijd met heel veel plezier op terug. En daar wil ik jou heel hartelijk voor bedanken Joke! Ik ben dus
al een tijdje gestopt maar jij niet! Jij
bent nog altijd voor je cluppie in de
weer. En het is gek maar als ik jou
zie dan moet ik eigenlijk ook altijd
automatisch aan Argon denken. Jij
bent voor mij Miss Argon. Ik weet
dat jouw Man Johan (mooie naam
trouwens in de voetbal wereld) ook
heel wat uurtjes in de club heeft zitten en je beide zoons Eric en Coen
(als ras Feyenoordster vindt je de
naam van je zoon Coen waarschijnlijk nog een veel mooiere voetbalheldennaam!) hebben ook een Argon hart. Jullie zijn dus voor mij ook
“The Argon Family”.
Zonnetje
Maar toch als ik één iemand in het
zonnetje zou willen zetten als vrijwilligster dan ben jij dat Joke. Want
ik weet wat jij allemaal voor Argon
hebt gedaan is niet uit te drukken
in wat voor een verkiezing dan ook.
Misschien heb jij zo een titel dan

ook helemaal niet nodig. Ik verzeker je dat er heel veel mensen in
Mijdrecht en omstreken zijn, zoals ik en mijn gezin, die jouw heel
dankbaar zijn voor al die prachtige momenten bij de voetbalclub.
Daarom zou ik je na al die prachtige voetbaljaren willen zeggen :
“Joke bedankt” en ik weet zeker
dat ik dat namens heel veel mensen kan zegen. Ik hoop dat ik je
hiermee een schouderklopje heb
kunnen geven die jij als vrijwilligster dik en dik verdiend hebt. En
zoals jij aangeeft verdienen al de
vrijwilligers zo een schouderklop.
Ik zou dan ook iedereen willen vragen om onze vrijwilligers, waar dan
ook, op de juiste manier te willen waarderen. Gewoon door ze af
en toe een schouderklopje te geven voor hun inzet. Dat vinden ze
meer dan voldoende en dan hoeven ze echt geen “clubheld van het
jaar” te worden. Het zijn in mijn beleving namelijk allemaal helden. Tot
slot stuur ik nog een foto mee die ik
vond in mijn voetbal historisch archief. Daar staat Joke met zo een
honderd stralende blije kinderen.
Daar kan toch geen prijs tegen op!
Hier doe je het voor!
Peter Pos

Gevaarlijke situatie
Op 20 augustus jl. heb ik de gemeente aangeschreven over de
gevaarlijke situatie. Kenneljk is dit
niet urgent en gevaarlijk genoeg
om er wat mee te doen voor de gemeente. De foto is van het voetpad
tussen de Irenestraat en Herenweg in Wilnis. Één persoon is zover ik weet er al over gevallen in
het donker. Het is een buurt met
vele oudere mensen, dat heb ik de
gemeente ook telefonisch aangegeven. Na dat ik meerdere herhalingen na de gemeente had gestuurd, wordt er op 23.09.2016
voor het eerst gereageerd. Dat dit
weg gehaald is door het bedrijf
(Kratjecontant) tegenover mij, wist
ik ook wel. Dit voor het aanleveren
van goederen met een eletrischepompwagen. De elektrischepomp-

wagen rijdt ook alle tegels los, omdat het totaal niet hiervoor bedoeld
is. Daarover wilt de gemeente met
ons over praten? Maar de gevaarlijke situatie (uitstekende paaltjes),
daar wordt tot heden niks aangedaan. Dat is de reden dat ik mij
tot jullie richt, omdat misschien de
gemeente er dan wel wat aan gaat
doen. Zie onder mijn mail naar de
gemeente. Met de heer Röling van
de gemeente heb ik dus gesproken, google naar zijn naam dan
weet je ook wel dat zijn wil (hoe
hij het interpreteert) wet is niet de
wet wet is. Vandaar dat er kennelijk niks gedaan wordt. Ergens in
December zal er een gesprek tussen de omwoondende/verhuurder/huurder/gemeente, een gesprek plaats vinden over?
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college, omdat er voor de raad duidelijk wat te kiezen valt in het beleidsplan. Hij stelde - net als de VVD
- de parkeerdruk in woonwijken aan
de orde en wilde verheldering van
de wegindeling in diverse categorieën. Ook vroeg Schreurs naar de
ontbrekende schakels in fietsroutes. Als voorbeeld noemde wethouder Schuurs het ontbreken van een
fietspad langs de drukke Constructieweg, waar veel vrachtwagens rijden. Hierover zou al overleg zijn geweest tussen de gemeente en SC
Johnson. De situatie langs de Constructieweg komt voor verbetering
in aanmerking.

Veel lof bij presentatie
nieuw Beleidsplan Verkeer
Vervolg van de voorpagina.

In de commissievergadering is uitvoerig ingegaan op de voorkeursvarianten die in het verkeersplan
staan.
Zo bepleitte Maarten van der Greft
(VVD), die als eerste het woord
kreeg van commissievoorzitter Joppe de Ree, een grotere aandacht
voor de parkeerproblematiek en hij
benadrukte ook de noodzaak om als
gemeente te blijven focussen op het
belang van een goede doorstroming
op de N201.
Leonie Minnee (Lijst 8 Kernen)
vroeg aandacht voor de inbreng van
inwoners via wijkschouwen. “Ga
niet zitten wachten op klachten.”
Voor het signaleren van problemen
over de toegankelijkheid zou de gemeente navraag moeten doen bij
inwoners met kinderwagens, een
scootmobiel of rolstoel. “Bel mensen enige tijd na de uitgifte daarvan
eens op om te vragen welke knelpunten ze ervaren.”

“Te mager”
Namens het CDA gaf Jan Rouwenhorst aan dat het gaat om een mooi
plan met goede perspectieven. Wel
vroeg hij het college om meer aandacht voor de veiligheidssituatie van
kwetsbare risicogroepen, zoals fietsers en voetgangers. “Nu is dat te
mager en de huidige ambities moeten echt hoger”. Hij vroeg de wethouder of ze in de raadsvergadering
prijs zou stellen op een CDA-amendement daarover, of al in de commissievergadering die hogere prioriteit wilde toezeggen die aanpassing door te voeren. Wethouders
Schuurs koos voor de laatste optie.
Het CDA had twijfels over de echte meetbaarheid van de beïnvloeding van het verkeersgedrag, waaraan het college extra aandacht wil
geven. Het CDA vroeg om alertheid
bij de planvorming van een toekomstige uitbreiding van het tramtracé
naar Amsterdam. Verder opperde
het CDA een permanente afsluiting
van de Tweede Zijweg voor door-

gaand autoverkeer tussen Dukaton
en N201. “Dat zal kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals leerlingen
van het VLC, meer veiligheid geven.”
Verder vroeg het CDA naar de mogelijkheid van een wandelpad langs
de Ringvaart tussen de Rondweg en
de Wilnisse Zijweg.
“Meer duiding”
Ton van Sligtenhorst (SGP) vroeg
aandacht voor het binnenhalen
van provinciale gelden ter stimulering van het fietsgebruik, waarvoor de gemeente zelf al een budget van 30.000 euro heeft gereserveerd. Hij wilde in het beleidsplan
meer duiding over de parkeersituatie bij de Vinkeveense plassen. Hij
doelde vooral op de situatie bij de
locatie “Klinkhamer” tijdens zomerse dagen. Daarnaast vroeg Van Sligtenhorst aandacht voor de slechte
kwaliteit van het fietspad langs de
Padmosweg.
Ernst Schreurs (PvdA) Schreurs
maakte een compliment aan het

“Doorwerkende gevolgen”
Naar aanleiding van de keuzes in de
voorkeursvarianten vroeg Schreurs
speciale aandacht voor de doorwerkende financiële gevolgen in het later aan te bieden beheerplan wegen. Namens Ronde Venen Belang
was Paul Hageman “blij met een
leesbaar stuk”. Hageman miste in
het plan de prioriteit voor het beperken van schade aan wegen als
gevolg van een te zware belasting.
In de raadsvergadering van 24 november wordt het op onderdelen
aangepaste Beleidsplan Verkeer in
stemming gebracht. Het ziet er naar
uit dat de gemeenteraad dan zal instemmen met het raadsvoorstel van
het college.
Alberta Schuurs VVD

ren lichte muziek. Hij maakt ook arrangementen op bestelling van muziekverenigingen. Als dirigent heeft
hij naast Brassband Concordia Vinkeveen ook de muzikale leiding bij
andere orkesten zoals de Uitgeester Harmonie, de fanfare van Muziekvereniging Concordia Nijkerkerveen en Muziekgezelschap Wittenburg te Amsterdam. Tevens valt hij
als dirigent veelvuldig in bij andere muziekverenigingen. “Ik heb ontzettend veel zin om met Brassband
Concordia aan de slag te gaan. Belangrijk bij het verenigingsleven
vind ik een goede combinatie tussen prestatie en plezier.
Dat borgt muzikanten aan een vereniging. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren als dirigent van
dit orkest! Concordia is een groep
gemotiveerde muzikanten, we gaan
er een mooie tijd van maken!”. Binnenkort volgt de uitnodiging om het
eerste concert( 26 november) van
brassband Concordia bij te wonen,
dus houdt de kranten in de gaten de
komende week!

Concert: “What about Angels”

De Ronde Venen - Zaterdag 19 november zal van 19.30 u. tot 21.30 u.
een concert plaatsvinden genaamd:
“What about Angels?” Zangleerlingen van Greetje de Haan zullen een
sfeervol zangconcert presenteren
in de grote nieuwe muziekzaal van
Kunst Rond De Venen aan Bozenhoven 156 te Mijdrecht. Deze is 28
oktober jongstleden geopend door
wethouder David Moolenburgh en

is gesitueerd op het plein bij de
Driehuisschool. Annemarie Stolwijk,
Carin Bremer, Cathelijn Gelderloos,
Dick Hesselink, Donna Veenhof,
Kenzy van Dijk, Margreet Weenink,
Marleen Derkx, Sandra Hermans,
Wilma Schoenmaker zullen liederen met een knipoog naar Kerst laten horen! Onder andere “Nine Million bicycles” van Katie Melua tot
en met “Meine Liebe ist grün” van
Brahms, een 3- stemmig “Grosses
Halleluja” van Schubert, Kinderen
voor Kinderen en pop- en jazzsongs.
Aan dit programma werken ook de
Jaap Delver (pan- en blokfluitdocent bij KRDV) en Viktoria Bori (pianodocent aldaar) mee. De toegang
aan de kassa is, inclusief hapje en
drankje, 8,50 (volw.) 6,- (kind t/m
14). In de voorverkoop is de toegang
gereduceerd: maak dan 7,50 en 5,over op NL65INGB0002530065

De Ronde Venen - Afgelopen zondag stond de Willisstee op zijn kop
met twee gave kinderdisco’s en een
open podium.
De eerste disco was voor kinderen
van groep 1 t/m 4 en de tweede disco was voor kinderen van groep 5
t/m 8. Dit feestje werd georganiseerd door Karin Dieters (Kunst
Rond de Venen) en De Groot Horeca en Beheer. “Het was een superleuk feestje. We hebben gedanst en
spelletjes gedaan. En er was limonade en lekkers. De kinderen waren heel enthousiast. We hadden de
zaal versierd met ballonnen, vlaggetjes en felgekleurde doeken. Daarnaast was er echt bewegend discolicht en kwam er rook uit een rookmachine. Het zag er zo echt uit dat

de ouders vroegen of ze ook even
mee mochten dansen. Natuurlijk
vonden we het goed, en aan het einde hebben we nog even met zijn allen op de dansvloer gestaan.”
Open Podium
Naast de 2 disco’s was er ook een
open podium dans. Dansers van alle leeftijden mochten hieraan meedoen. Sommigen hadden thuis een
dans voorbereid. Anderen stalen
al improviserend de show. Tijdens
het open podium zaten er zeker 50
mensen in het publiek en traden diverse dansgroepjes op.
Hun optredens werden beloond met
een warm applaus van alle ouders,
vrienden en familie die mee gekomen waren.

Sichting Speel Wijs en KMN
Kind & Co gaan samen verder
De Ronde Venen - De peuterspeelzalen van stichting Speel Wijs
in De Ronde Venen maken zich op
voor nieuwe tijden. Aangezien de
overheid besloten heeft dat vanaf
2018 alle peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen aan dezelfde eisen moeten voldoen hebben
Stichting Speel Wijs en KMN Kind &
Co besloten per 1 januari te fuseren.
Door samen te gaan kan nog beter
geanticipeerd worden op de dynamiek in de kinderopvang.
Hoewel de Stichting Speel Wijs formeel wordt opgeheven blijven de
peuterspeelzalen op dezelfde manier doorgaan, maar dan onder

Nieuwe dirigent bij
Brassband Concordia
Vinkeveen - Met ingang van juli 2016 heeft Brassband Concordia een nieuwe dirigent aangetrokken. Na een periode van 10 jaar onder de muzikale leiding te hebben
gestaan van Stephan Koppelaar, is
het dirigentstokje overgedragen aan
Thomas Eveleens. Thomas Eveleens
(1990) begon zijn muzikale carrière
op 6-jarige leeftijd op akoestische
gitaar, op 8-jarige leeftijd ruilde hij
de gitaar in voor het slagwerk en in
2006 vond hij een nieuwe uitdaging
in de trombone. Momenteel maakt
Thomas deel uit van dixieband Alacarte en is hij bij verschillende orkesten vaste invaller op trombone
of slagwerk. Zo maakte hij concertreizen naar Wenen met accordeonorkesten, werd hij regelmatig gevraagd voor grote optredens, festivals en concoursen en heeft hij diverse solowerken ten gehore gebracht. Momenteel zit Thomas in
zijn tweede jaar van de opleiding
HaFaBra- directie bij Bourbon Hogeschool te Gouda, en volgde hij
masterclasses dirigeren en arrange-

Kinderdisco Open podium
dans waren superleuk!

naam van KMN Kind & Co. De peuters zullen niets merken: we blijven
zorgen voor een leuke en leerzame
omgeving waar ze heerlijk kunnen
spelen en groeien.
Peuterspeelzaal Duimelot (Speel
Wijs) en kinderdagverblijf Ministek
(KMN Kind & Co) trekken al langer
samen op. De peuters genieten volop in de tuin met zoveel bomen en
struiken dat het een eigen bos lijkt.
Blaadjes en noten verzamelen, verstoppertje spelen: er is veel mogelijk in de uitdagende tuin, die wordt
gedeeld door de kinderen van de
peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

Rondeveense Uitdaging
helpt mensen vooruit
De Ronde Venen - Elk jaar pakt
De Uitdaging één maatschappelijk probleem aan. Dit jaar helpen
we mensen in een kwetsbare situatie aan een kennismaking of stage in het bedrijfsleven. Een simpele
ontmoeting of een korte stage kan
voor hen een groot verschil maken.
Nog dit jaar willen alle uitdagingen in Nederland gezamenlijk 1.000
matches (verbindingen) maken tussen bedrijven en mensen die zoeken naar een stage, werkervaringsplek of een simpele ontmoeting. De
Rondeveense Uitdaging organiseert
daarvoor samen met Vluchtelingenwerk Midden Nederland op 22 november een Talent Tour. Tijdens deze bijeenkomst willen we statushouders in contact brengen met Rondeveense ondernemers die in dezelfde
professie actief zijn.
Het gaat om een eerste kennismaking om ervaringen uit te wisselen

en een netwerk open te stellen. En
wie weet, is er een klik en zijn er
meer mogelijkheden om een statushouder vooruit te helpen.
Wie helpt u vooruit?
Voor de statushouders die zich al
hebben aangemeld, zijn we op zoek
naar een schilder, leerkracht ICT,
onderhoud ICT, ingenieur olie transport, ober en fotograaf. Bent u als
ondernemer in één van bovenstaande vakgebieden actief en bereid om
een statushouder vooruit te helpen?
Meldt u dan aan voor de Talent Tour
op 22 november van 16.00 uur tot
18.30 uur. U kunt zich tot 18 november aanmelden door een mail te sturen naar info@derondeveenseuitdaging.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Rietje Beeren, maatschappelijk coördinator,
06 24808958.
Foto: Michael Hartwigsen

Nieuwe serie concerten
“De Seizoenen”
Mijdrecht - Op 20 november gaat
een nieuwe serie van de vier concerten van start: “De Seizoenen”.
Op de eerste openingsconcert treedt
een trio Sentella op, bestaande uit
de zangeres Selma Harkink, de fluitiste Suzanne Arends en de harpiste
Aimée van Delden. Ze brengen ten
gehore muziek van o.a. M. Ravel, C.
Saint-Saëns en B. Britten. In de winter, op 29 januari treedt een andere
trio op: de zangeres Viktoria Pankratova, pianiste Irina Parfenova en
klarinettist en verteller Harry-Imre
Dijkstra. Ze voeren een programma
uit rond het leven van de beroemde
Russische componist P. Tsjaikovski.
Op 2 april, rond Pasen, kunt u genieten van de prachtige Stabat Mater van G.B. Pergolesi in een bijzondere uitvoering van de zangeressen
Else Linde Buitenhuis en Marianne Selleger en het saxofoon kwar-

tet! Deze serie concerten wordt vrolijk afgesloten met een optreden van
het duo van Braziliaanse percussioniste Simone Sou en Moldavische
accordeonist Oleg Fateev met een
fascinerende mix van Balkan/Braziliaanse muziek. Dit initiatief is ontstaan door stichting Troupe A’dour
uit De Ronde Venen met als doel het
aanbod van klassieke/wereld muziek in de regio te verbreiden. Het
adres van Veenhartkerk: Grutto, 2A,
Mijdrecht. Alle concerten beginnen
om 15.30 uur en zijn zonder pauze. De deuren zijn vanaf 15.00 uur
open. Na afloop kunt u genieten van
een kommetje soep van het seizoen.
Losse kaarten kosten 15 euro incl.
de soep na afloop. U kunt ook een
passe-partout voor alle vier concerten voor 50 euro kopen. Reserveren
gewenst via: schuil@kpnplanet.nl of
telefonisch: 06-23117671.

Actief kennismaken met
vrijeschoolonderwijs
De Ronde Venen - De ouderinitiatiefgroep van Het Groene Hart- Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs
gaat, naast informatie-avonden, nu
ook activiteiten voor kinderen en
hun ouders organiseren.
Doel van de te organiseren bijeenkomsten is kennismaken met de
vrijeschool in workshops, doe-middagen, speel-ochtenden, jaarfeesten of andere vrijeschoolse activiteiten. Iedereen is welkom, soms tegen een kleine vergoeding. Geïnteresseerden kunnen sfeerproeven,
ouders die hun kinderen al (vrijblijvend) hebben aangemeld op de
interesselijst voor de toekomstige
school kunnen elkaar leren kennen
en kinderen kunnen samen spelen.
De aftrap van deze activiteiten was

op woensdag 9 november. Als opwarmertje voor het echte Sint Maarten werd bij een lekker warm vuurtje het Sint Maarten verhaal verteld
en werden Sint Maarten liedjes gezongen. Kinderen bakten broodjes
boven het vuur en ouders konden
gezellig praten. Het was een groot
succes. Op zondag 20 november is
er een kabouterwandeling. Een boswandeling met kabouterverhalen, je
eigen kabouter maken en een natuurschilderij of mozaïek creëren
met alle gevonden herfstspullen.
Alle ouders en kinderen van harte
welkom. Start: 10.00 uur. Kosten: 2
euo voor de materialen; drinken en
iets lekkers worden verzorgd.
Meer info: vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com
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Wintersporten met Spel
en Sport DRV

Atalante D3 pakt winst in
draak van wedstrijd
Vinkeveen – Afgelopen zaterdagochtend, op een pupillentijdstip,
stond in Kudelstaart de wedstrijd
tussen Atalante D3 en Oradi/Omnia D2 op het programma. De door
GT.Bunck gesponsorde ploeg kwam
geen moment lekker in de wedstrijd
en het getoonde spel was niet om
aan te gapen, maar de ploeg deed
wat het moest doen, won vier sets
en nam vijf punten mee naar Vinkeveen. Coach Hettie Schockman
moest het doen zonder Aletta van
Ommeren, die door Piet meegenomen was in de zak. Gelukkig is Fenny Bijlsma na een jaar blessureleed
weer terug bij het team en was direct inzetbaar. De eerste set werd
in een veel te koude sporthal gestart met Sandra de Boer op spelverdeling, Fenny op diagonaal, Denise Bijlsma en Nancy Lijten op
buiten en tot slot Judith Jongerius
en Agnes Nelis. Het was van meet
af aan duidelijk dat het spel gemaakt moest worden door Atalante en dat was nog knap lastig. De
rallypass was zeer onzorgvuldig en
er werd amper bewogen in het achterveld. Toch bleef het ervaren team
het jeugdige zestal van Oradi steeds
nipt voor. Met 19-25 ging de eerste
set naar Atalante.
Tweede set
De tweede set kwam Brenda binnen
de lijnen voor Agnes. Er kwam iets
meer schwung in het veld, maar dit
was slechts van korte duur. Atalante
had onvoldoende tot geen antwoord
op de middenaanval van Oradi en
bleef ook de pass slecht verzorgen.
Dankzij slimme ballen van Denise
en een gretige Brenda aan het net
bleef Atalante Oradi wel voor. Sandra rende het hele veld door om de
bal van de grond te houden, wat
goed lukte, maar vaak net niet genoeg was om goed te kunnen aanvallen. De rallypass bleef een zwakke schakel. Dankzij goed serveren
wist Atalante toch het verlossende
gaatje te slaan en met de setwinst
veilig te stellen.
Derde set
De derde set nam Irma de spelverdeling over van Sandra en kwam
Agnes voor Judith in de plaats. Dit

gaf het hele team nieuw elan en op
de service van Irma was het eerste
gat direct geslagen. Nancy doorzag de blokkering van Oradi en wist
met diagonaal geslagen ballen veel
te scoren. Fenny pakte op de diagonaal ook wat punten mee, maar
was vooral niet te passeren in het
achterveld. Bij elke prikbal zat ze er
weer goed bij, waardoor het midden
goed benut kon worden en Brenda
en Agnes lekker tot scoren kwamen.
Op het eind van de set kwam er
weer een dipje en liep de pass minder. Gelukkig was de voorsprong
meer dan groot genoeg om dit op
te vangen. Met 13-25 ging de derde
set ook naar de Vinkeveense ploeg.
Vierde set
De vierde set nam Judith de plek
van Denise en Denise de plek van
Nancy over. Er was door deze verschuivingen wat onrust binnen de
lijnen en wederom was het de pass
die niet goed liep. Elke set-up moest
onderhands gegeven worden, waardoor het spel traag werd. Ook zorgden veel servicefouten voor directe
punten bij Oradi. Coach Hettie besloot na een time-out Fenny te wisselen voor Sandra. Hierdoor draaide de opstelling en ging Irma verder als diagonaal. Die extra aanvalskracht kwam Atalante ten goede, maar de pass bleef onzorgvuldig
en Oradi pakte zelfs een lichte voorsprong. Nancy nam de plek over van
Denise en hierdoor kwam er iets
meer stabiliteit in de pass. Dit resulteerde direct in harde klappen van
Irma en zo kon het dat Atalante toch
nog langszij kwam en de vierde set
wist te winnen met 18-25. Dit was
een wedstrijd om snel te vergeten;
absoluut onze plek op de ranglijst
onwaardig. Atalante bekleedt op dit
moment de tweede plaats met 28
punten (één punt en een wedstrijd
minder dan de nummer 1). Komende vrijdag staat er eindelijk weer
een thuiswedstrijd op het programma. Om 19:30 uur is dan Spaarnestad D9 te gast. Dit team staat nu op
de zesde plaats met 14 punten uit
zes wedstrijden. Atalante zal er alles
aan doen om deze wedstrijd weer te
winnen en zo de eerste plek te heroveren.

De Ronde Venen - Elk jaar organiseert Spel en Sport een fantastische wintersportvakantie, waarin je
kunt kiezen voor wandelen, langlaufen of skiën. In maart 2017 vertrekken we weer voor een 8-daagse
busreis naar Wildermiening in Oostenrijk. Een plaats met veel mogelijkheden, de bus brengt de wandelaars, langlaufers en skiërs naar de
meest prachtige gebieden om sportief bezig te zijn. Bij deze reis hoort
ook een halve dag langlaufles, voor
wie deze sport nog niet meester is.
Vorig jaar hebben de Spel en Sporters en hun introducees ervaren hoe

2016/2017, in 2016 dus 18 november, 2, 16 en 30 december. Voor
2017, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart,14 en 28 april,
12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.
Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1. Ida Rass
7023 punten
2. Pleun Vis
6838 punten
3. Greet Koot
6735 punten
4. Ed Valk
6682 punten
5. Dorus v.d. Meer
6587 punten
En de poedel prijs was deze avond
voor Sonja v.d.Waa met 5203 punten.

Eerste overwinning
Hertha MO-09-1
Vinkeveen - Het jongste meidenteam heeft vorige week zaterdag 5
november voor de eerste keer een
wedstrijd gewonnen. Ze speelde uit
tegen de jongens van de Hoef. Het
team is inmiddels uitgebreid tot tien
meiden: Lisa Vousten, Sara Scherphuis, Kelly Kools, Elif Metin, Amerensia v.d. Toorn, Beatriz Alexander, Maritz Schreurs, Ivana Berlips, Dina Yahia en Maggie de Pijper. Het team
wordt gecoacht door Nadine van
Vliet en getraind door Frank Vousten.

De meiden spelen in de VSV competitie. De wedstrijd begon om 09.00
uur. Het eerste en het tweede doelpunt werd gemaakt door Sara. Hertha liet zien dat ze sterker waren. De
jongens kwamen terug op 1-2, maar
Sara scoorde direct daarna 1-3. Na
de rust ging de doelpunten machine gewoon door. 1-4 door Elif en 1-5
door Lisa die ook het laatste doelpunt maakte en de eindstand bepaalde: 1-6. De jongens werden afgedroogd door de meiden van Hertha.

Een roerige week
De Ronde Venen - De nummer
1, De Kromme Mijdrecht moest de
koppositie waarmaken in een uitwedstrijd tegen ASM. Dat verliep
voor ASM beter dan voor de koploper. ASM won drie van de vier partijen en pakte in de verliespartij nog
eens 5 punten mee en dat maakt samen 41. De Kromme Mijdrecht bleef
op 34 punten steken. Daar maakte
vooral the Peanutbar 1 gebruik van.
Zij speelden thuis tegen de Springbok 2, de nummer 2. The Peanuts
waren te sterk voor de Springbokken, ook hier 3 winstpartijen voor de
thuisploeg, maar toch ook een goede score voor de gasten, 42-36. Bar
Adelhof 2 kon het thuis tegen de
Kromme Mijdrecht 1 niet bolwerken.
Henk de Vries (Adelhof) was de enige die zijn partij in winst kon omzetten, de rest was prooi voor de Kromme Mijdrecht 1, 33-41. De Springbok 1 ontving the Peanutbar 2. De
start was goed, in de derde partij
stokte het, maar in de laatste partij
ging het weer prima, 42-30.
1e divisie
Cens
CenS mocht de kunsten vertonen
tegen de Merel/Heerenlux 2. Tot het
einde toe een spannende strijd met
een nipte winnaar, CenS. Zij produceerden net iets meer caramboles
en wonnen daardoor met 39-38. De
nummers 3 en vier van vorige week,

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 18 november om fraaie prijzen in Café de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel is 0297-263562 Arkenpark Mur
43 Vinkeveen E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe
prijsklaverjascompetitie

plezierig het is om in Hotel Traube
te verblijven. Het is een comfortabel hotel met drie sterren, het eten
is prima en de avonden zijn gezellig.
De reis begint in de Ronde Venen,
waar verschillende opstapplaatsen zijn. Voor de komende reis, van
11 tot 18 maart, zijn ook nog enkele plaatsen beschikbaar voor mensen, die niet bij Spel en Sport DRV
betrokken zijn. Voelt u wel voor een
sportieve en gezellige wintersportvakantie, kijk dan op www.spelensportdrv.nl, bij Bestanden, voor
meer informatie over deze reis. U
bent van harte welkom!

DIO en Bar Adelhof 3, namen het in
Vinkeveen tegen elkaar op. Een, zoals je van deze teams mag verwachten, een gelijk opgaande strijd. Beide twee winstpartijen en dan komt
het aan op de tegenstand die je in
de verliespartijen biedt. Dat deed
Bar Adelhof beter. Zij pakten daarin 15 punten en DIO 12. Opgeteld levert dat een 36-39 overwinning voor Bar Adelhof op. Dan terug
naar de top 2. Lutis/de Springbok
blijft goed spelen. Bar Adelhof bood
goed weerstand met een winstpartij en een gelijkspel maar dat was
niet genoeg om de winst te pakken. Die was met 43-39 voor Lutis
en daarmee blijven zij op kop. Concurrent de Kuiper/Stee Inn moest
naar de Merel/Heerenlux 3. Winnen
is noodzaak als je in de top wilt blijven maar dat moet je nog wel even
doen. Ook bij de Kuiper is de vorm
prima dus ook deze week was winnen geen probleem. Drie winstpartijen en een verliespartij zorgden
voor 42 punten terwijl de Merel/
Heerenlux het met 30 moest doen.
Op woensdag werd de laatste partij
in deze divisie gespeeld. De Biljartmakers was gastheer van de Merel/
Heerenlux 1. De Merel staat onderaan en kan de punten goed gebruiken. Met drie winstpartijen zet je
dan al een goede stap in de richting van de winst. Bert Loogman (de
Biljartmakers) gooide echter roet in
het eten door zijn partij tegen John
Vrielink (de Merel) in 18 beurten uit
te maken. Ondanks dat verlies had
de Merel al genoeg punten binnengehaald voor de overwinning, 33-39.
De schijnwerper
Deze week staan Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn, beide
van DIO, in de schijnwerpers. Bert
speelde de kortste partij door zijn
65 caramboles in 14 beurten op het
biljart te leggen. Herman maakt met
23 caramboles (32,86 %) de hoogste
serie van de week.

Hertha MO13-2 op
bezoek bij de AJAX dames
Vinkeveen - Vrijdag 11 november speelde AJAX vrouwen tegen
PSV uit Eindhoven op de Toekomst

in Amsterdam. Een leuk evenement
voor een teamuitje bedacht coach
Frank Vousten. Vrijwel het hele team
met wat vriendjes en vriendinnetjes
verzamelde zich afgelopen vrijdag
bij Hertha met wat ouders die gingen rijden. Er gingen twee rugzakken met drank en chips mee naar
Amsterdam. De wedstrijd begon om
19.30 uur in een goed gevuld stadion de Toekomst. We zagen een sterker AJAX in het eerste kwartier dat
ook terecht op voorsprong kwam. In
de rust werd er chips gegeten en limonade gedronken en er werd chocolade uitgedeeld. De tweede helft
was spannend. De PSV vrouwen
knokte zich terug in de wedstrijd
en waren sterker. Echter door goed
keeperswerk bleef AJAX aan de leiding. Uit het niets werd het 2-0. PSV
kwam nog terug tot 2-1 en ook na
een rode kaart voor Koster 10 minuten voor tijd lukte het niet meer
om langszij te komen. AJAX vierde
feest! Na afloop werden er ballen in
de tribune getrapt. Sterre de Jong
wist er één te bemachtigen. Ook
kon je op de foto met de speelsters
en werden er handtekeningen uitgedeeld. Het uitje was geslaagd en
om 21.30 uur gingen we snel naar
huis om de voetjes te warmen en
voor de warme chocolademelk.

Argon geeft niet thuis
tegen Smitshoek
Mijdrecht - Tegen Smitshoek in Barendrecht heeft Argon zich geblameerd, tegen de medepromovendus Smitshoek en nummer laatst
voetbalde Argon slechts de eerste
twintig minuten waarin het tenminste met drie doelpunten voor moest
staan. Maar het was de gastheer die
daarna de lakens uitdeelde. Voor
rust viel de 1-0 na de thee kwam Argon zeer slecht uit startblokken. De
thuisploeg was scherper en toonde
meer inzet en ze had maar twee minuten na rust nodig om het onmachtige Argon op de knieën te krijgen.
Daarna kreeg Argon ruim de gelegenheid om via strafschoppen weer
in de wedstrijd te komen maar scoren vanaf de stip blijft nog steeds
een hele opgave. De eindstand werd
derhalve 1-3 voor Smitshoek en dat
was nog verdiend ook.
Veel kansen
De eerste twintig minuten kon Argon de kleumende supporters nog
enigszins verwarmen met aantrekkelijk voetbal. Al snel gaf Syrano Morrison een voorzet op maat
af maar de geheel vrijgelaten Van
Nieuwkerk kopte over. Even later
mikte ook Ian van Otterlo te hoog
na voorbereidend werk van Stange en Zorn. Ook het voorbereidende
werk van Schonis was niet aan Van
Nieuwkerk besteed, hij mikte naast.
Tot slot weer een poging van Syrano Morrison maar nu stond doelman
Van de Wijngaard in de weg. Daarna was het over bij Argon, er volgde een fase van bal inleveren bij de
tegenstander en slordig spel. Smitshoek mikte eerst nog te hoog en bij
een tweede poging kon Romero Antonioli zijn hand nog achter de bal
krijgen. Maar een kwartier voor rust
had Antonioli geen antwoord op een
inzet van Oomen 1-0. Een vrije trap
in de laatste minuut kon nog net
door Antonioli worden gepareerd.
Even daarvoor zagen we Mulder

naast schieten na een hoekschop
van Otterlo.
Nog drie doelpunten
In de tweede helft vielen nog drie
doelpunten en ook nu was het spel
niet aan Argon besteed, Smitshoek
was feller en gerichter, een eerste
poging van thuisploeg kon nog door
Antonioli worden verijdeld maar in
minuut 47 moest hij toch buigen voor
een laag schot in de verre hoek 2-0.
Argon ging daarna wel proberen om
een aansluitingstreffer te forceren.
Jesse van Nieuwkerk kreeg daarvoor
alle gelegenheid. Na een overtreding
op Van Nieuwkerk wees scheidsrechter Peeters resoluut naar de stip.
Van Nieuwkerk schoot vervolgens tegen de keeper. Peeters liet de strafschop overnemen, ‘te vroeg bewogen’ was het oordeel. Van Nieuwkerk
legde opnieuw aan met hetzelfde resultaat, de bal recht op de keeper af,
in de rebound mocht hij het nog eens
proberen maar keeper Van de Wijngaart werkte weer niet mee. Maar
met nog tien minuten revancheerde Van Nieuwkerk zich enigszins, op
aangeven van Floris Mulder kopte hij
de 2-1 tegen de touwen. Argon ging
nog even voluit, achterin één op één
maar de nauwkeurigheid was in deze fase ook nog ver te zoeken. Smitshoek deed wel een paar pogingen,
na naast geschoten te hebben bracht
even daarna in blessuretijd een volley
van invaller Alex Recondie de eindstand op 3-1 voor de thuisploeg.
Afscheid
Deze wedstrijd was de laatste wedstrijd van Arnoud Schonis in het Argon blauw. Hij verhuisd en gaat aan
de slag bij Heracles, niet als voetballer. Schonis had zich een ander afscheid voorgesteld. Zaterdag gaat
Argon op bij De Zouaven in Grootebroek voor de tweede ronde van districtsbeker. Aanvang 15.45 uur.
Foto: sportinbeeld.com
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Afsluiting Grote ClubActie
met GVM-Disco

Grote overwinning CSW
met een beetje hulp

Mijdrecht - Wat een geweldige
avond hebben we gehad tijdens
de GVM-DISCO!!!! Zo’n 40 kinderen dansten en sprongen met hun
trainers en assistenten op keiharde en vrolijke muziek. Was het geen
K3, dan gingen we wel los op heerlijke meezingers als de gebroeders
KO met Waterscooter. Een vrolijke
bende als afsluiting van de wederom geslaagde Grote ClubActie.
Tussen al dat dansen door werden
de prijswinnaars bekend gemaakt.
Dit jaar konden wij super mooie
prijzen aanbieden aan de beste verkopers van onze vereniging. En wat
hebben onze leden enorm hun best
gedaan! Onze beste verkoopster is
Jessica Helmer met wel 73 verkochte loten!!! Zij mag een nieuw turnpakje + broekje van TT-Gymnastics
uitkiezen. De tweede prijs is gegaan
naar Luna van Sijll en zij kan haar
eigen mini-feestje geven bij Jumpers met haar 4 vrijkaartjes. De 3e
en 4e prijs is gegaan naar Merel
Koek en Nynke Bouwman. Zij hebben respectievelijk 3 en 2 vrijkaart-

Wilnis - Op zaterdag 12 november
kwam de goedheiligman aan in Nederland. Tijdens de competitiewedstrijd tussen Loosdrecht en CSW
was het duidelijk wie de kadootjes
kreeg en wie de zwartepiet toegespeeld kreeg. Of schoorsteenpiet. Of
gekleurde piet. Zoals u het wenst.
De scheidsrechter was CSW in ieder
geval goedgezind en daardoor was
de uiteindelijke 0-4 overwinning uitermate geflatteerd.
Wie van éénmotorige of zweefvliegtuigen hield kon in de eerste helft
beter in de lucht kijken dan naar het
veld. Het sportpark van SV Loosdrecht is namelijk precies naast het
vliegveld van Hilversum gesitueerd
en het ene na het andere vliegtuigje scheerde laag langs het veld tijdens de landing. Op het veld was
de strijd voornamelijk stevig waarin Loosdrecht de meeste duels wist
te winnen en dreigender was dan
CSW, die verzuimde hun eigen spel
te spelen.

jes gekregen om te zwemmen bij
Optisport. En wat dachten jullie van
Meagan Pool, de beste verkoopster
van de kinderen tot en met 5 jaar.
Met 72 loten is zij een echt toppertje, ongelooflijk! Zij kreeg twee vrijkaartjes voor Monkey Town. Tot
slot kregen de kinderen die een vol
boekje hadden een bonnetje aangeboden voor een gratis patatje bij
Cens Sportcafé Cafetaria.
Maar dat was nog niet alles, want we
hadden dit jaar voor het eerst een
teamprijs. Het team met de meeste verkochte loten per persoon heeft
een teamuitje naar Jumpers gewonnen! Springend van blijdschap zijn
ze met zijn allen op de foto gegaan.
Graag willen wij al onze sponsoren
bedanken voor het mogelijk maken
van deze geweldige Grote Club Actie. In totaal hebben de kinderen ongeveer 1200 loten verkocht, oftewel
een kleine 3000 Euro. Met de opbrengst kan GVM’79 ook dit jaar investeren in nieuw materiaal, zodat
de kinderen volop kunnen trainen
met goed en veilig materiaal.

Passen kan een mooi bod
zijn bij de Amstelbridgeclub!
Uithoorn - Donderdag 10 november startten de leden van deze club
met de derde zitting van de tweede
competitieronde. Hoewel onze wedstrijdleiders er alles aan doen om
complete viertallen te hebben was
er dit keer een stilzit voor de B. Het
is iedere week toch weer een beetje puzzelen, daarvoor onze dank Lucas & Gerard.
A lijn
Spel 21 in de A-lijn was zo’n spel,
waarbij i.p.v. naar de manche te
gaan, je beter kon passen op partners sprongvolgbod van 3 schoppen. Hoewel het aantrekkelijk was
om naar de manche te gaan, het zat
er net niet in mensen, was passen
het beste bod. Jany & Hanny lieten
zich wel verleiden tot de manche en
gingen zelfs 3 down. Het was een
lastig spel waarbij noord/zuid zowel een lange harten- als schoppenkaart had, maar ook 3 harten
ging 2 down. Bij spel 1 was de contractkeuze ook niet gemakkelijk. Bij
dit spel pasten Alice & Els eveneens
na 3 harten en maakten dit contract
net. Een score van 100%. Door de
tussenbieding van oost/west, lieten
een aantal paren zich verleiden naar
5 ruiten te gaan, doch dit contract
ging 1 of 2 down. Aja & John kozen
voor 3 sans, maar zij gingen 2 down.
Bij spel 8 is drie keer klein slem geboden en gehaald. Dit mooie hartencontract zat er net in door de singelton klaveren.
B lijn
In de B-lijn werd de eerste plaats
gedeeld door Corry & Grace en
Greet & Nel. Beide paren eindigden
met een mooie 62% score. Aan ta-

fel 5, de spellen 17 t/m 20, kregen
de oost/west paren steeds mooie
kaarten en konden/mochten zij alle spellen spelen. Alleen jammer dat
bij spel 18 de slem niet is uitgeboden. Er zat een 7 hartencontract in.
Hoewel veel paren 3 sans boden bij
dit spel, was dit niet het juiste contract. Er werd door enkele paren wel
+3 gehaald, maar ook +1 of +2. Bij
spel 19 was er eveneens een keuze tussen 4 schoppen of 3 sans bieden. Corrie & Nettie scoorde daar
100% door 3 sans + 2 te maken.
Een 4 schoppencontract was door
het kunnen gebruiken van aftroevers wel veiliger, maar +1 levert net
minder punten op. Ank & Lotte bleven bij dit spel steken op 2 schoppen, een leuk cadeautje voor Ciny &
Herman? Bij spel 11 had men na 2
schoppen beter kunnen passen. De
manche, verleidelijk dus en door enkele paren ook geboden, zat er echt
niet in.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
66,15%
2. Greet & Henk
64,06%
3. Addie & Jeannet
59,90%
B-lijn
1. Greet & Nel en
Corry & Grace
62,00%
3. Nel & Jos
60.00%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Ook op de dinsdagse
speelmiddag van Hartenvrouw, die
samenviel met de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezing werd
deze vraag natuurlijk gesteld en besproken. Wie zou de baas worden
van het machtigste land ter wereld?
Wie er gewonnen heeft is inmiddels
duidelijk en het nieuws is ook alweer een beetje ingedaald.
In onze eigen bridge-microkosmos
komt deze vraag ook met enige regelmaat aan de orde. Trump or no
trump: speel je een troefcontract
of Sans Atout? (voor de eventuele niet-bridgers onder de lezers: dat
laatste is dan no trump ofwel zonder
troef) Het eerste is vaak veiliger, het
tweede brengt soms meer op. Alle
dilemma’s kwamen weer voorbij tijdens de eerste zitting van de twee-

de competitieronde. De top-score
behaalde ditmaal de nummer een
in de B-lijn: Annet Roosendaal & Rini Tromp met 66,37%. Net gedegradeerd, maar duidelijk van plan weer
op te stoten richting de A. Op de
tweede plaats Ria Bulters & Tiny van
Drunen met 61,90% en derde werden Ria Verkerk & Ineke van Diemen met 58,93%.
In de A-lijn eindigden op de eerste plaats An van Schaik & Lea Wit
met 57,64%, tweede werden Froukje
Kraaij & Anneke van der Zeeuw met
54,17% en derde Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 53,82%.
Voor informatie over Hartenvrouw
kunt u terecht bij secretaris Sandra
Raadschelders tel. 0297-569910 of
mail naar Hartenvrouw2015@gmail.
com

Verdiende zege van
Hertha JO13
Vinkeveen - Nu met Dylan Fransen
onder lat voor de helaas voor de in
de ziekenboeg verkerende (‘Cillesen
in dop’) Timmety Molleman werd er
na een sportieve respectvolle handreiking met de thuisclub op natuurgras afgetrapt. De toon voor de
wedstrijd van Hertha werd ingeleid
door Alec Sanz eveneens aanvoerder en van ouders met Spaans en
Engels voetbalbloed die al na 1 minuut een aanval afrondde door de
bal net naast de kruising te schieten. De nog verbouwereerde verdediging nog net bekomen van de
wervelende aanval actie werd in de
2e minuut totaal op her verkeerde been gezet door de inspirerende
sportieve vechtlustige middenveldspeler en laatste man Zakeria al Hamood die met een vlijmscherpe pass
de talentvolle Ravi Verbruggen aanspeelde welke zeer professioneel de
openings treffer achter zijn naam
zette 0-1. Al is de mascotte van het
team een Dinosaurus, maar in werkelijkheid gezien de vechtlust in feite in het veld een ‘Beer’ los!
Aanval
Tom nu in een rechtsbuiten positie maakte zijn rol op effectieve wijze waar door zijn aanval drift breed
langs de lijn op te zetten met goede passes naar de aanvallende
voorwaartsen waaronder Ravi Verbruggen aan te spelen en niet zonder succes waar door al in de 5de
minuut had hij met een gaaf schot
de 2e treffer op zijn naam 0-2 zette. Dat de goede fluitende scheidsrechter geen thuisfluiter was bleek
dat hij de bovenliggend team Hertha ook na een handsbal en penalty
toe kende die in goede vel verkerende Pepijn op een professionele wijze

t.w. strak laag in de hoek verzilverde
0-3! Het moet worden vermeld dat
Hertha door het spelen als een team
met daarnaast zeer verdienstelijk
door tactische ver van het eigendoel
verdedigen door Zakeria, Tom, Silvijn Kat en Ferre Jairam en met als
uitblinker de stand-in keeper Dylan
niet allen het doel schoon maar ook
constante aanvallende druk op de
tegenpartij hielden die daardoor
geen kans kregen een deuk in een
pakje boter te trappen.
Kansen
Na de rust was het spelbeeld als in
de eerste helft weer vele kansen en
toonde de keper van de tegen partij dat hij er niet voor ‘spek en bonen‘ stond door vele schoten van
Ferre, Tom Ravi en Alex te keren…
en werd er geen uitslag met dubbele cijfers mee naar Vinkeveen genomen en daarmee werd zakgeld
van de coach met deze dure maanden gelukkig gezien een” patat deal
“(bij verschil van 10) ongemoeid kon
worden gelaten! Maar in de 2e Helft
werden er toch pogingen in de richting gedaan . Twee indientieke aanvallen over nu breed en links werden door Alex Sanz zeer professioneel na weer prachtige passes van
Pepijn Koper laag langs de lijn werd
afgerond 0-4 en 0-5! En niet veel
later verdwenen na vele pogingen
eerder die nog door de keper werden gestopt door swingend ogend
voetbal door Tom Hamelink 0-6 en
door Ravi Verbruggen eveneens op
de door geweldige inzet en daardoor merkbare optredende moeheid ook nog eens 0-7….gemaakt
en trokken de triomferende Hertha
spelers leider en coach en ouders
zeer tevreden huiswaarts.

Aanvallend
Aanvallend was het heel mager,
wellicht door de afwezigheid van
Dave Cornelissen, die disciplinair
buiten de basis was gelaten. Plaatsvervanger Kevin Blom had moeite met de linksbuitenpositie en
rechtsbuiten Sander Kunkeler trok
veelvuldig naar binnen, waardoor
de flank onderbezet was. Er waren twee grote kansen in de eerste
helft. Loosdrechter Edwin Klok kon
vroeg in de wedstrijd van dichtbij
niet afronden en ondanks fel protesteren gaf de jonge scheidsrechter Nieuwland geen strafschop bij
de daaropvolgende handsbal van
Maikel Pauw, waarbij de bal eerder naar de hand ging in plaats van
de hand naar de bal. Een paar minuten voor rust legde CSW eindelijk een redelijke aanval op de mat
en besloot Sander Kunkeler slim te
lobben over de continu een paar
meter voor zijn doel staande keeper Jeroen Lamme. De bal belandde op de lat, waar Mike Cornelissen als de kippen bij was om deze
in het lege doel te werken. Met een
onterechte 0-1 tussenstand gingen
de teams de kleedkamer in voor de
warme thee en de supporters voor
een warm bakkie troost.
De koffie was nog niet opgedron-

ken toen de beslissing viel aan het
begin van de tweede helft. Na een
prima actie van Oscar Leune bereikte zijn voorzet Kevin Blom die
licht uit balans gebracht werd en
tot ieders verbazing scheidsrechter Nieuwland de bal op de stip legde. Dit kadootje werd met plezier
aangenomen en perfect afgemaakt
door Maikel Pauw. Loosdrecht was
zo verbouwereerd dat 2 minuten later de bal alweer uit het net gevist
kon worden. Een vrije trap van Elroy Baas werd prima ingekopt door
Mike Cornelissen. Vier minuten later werd diezelfde Mike van achteren aangetikt binnen de 16 meter
gebied en volgde opnieuw, maar nu
terecht, een strafschop. Nu rondde
Elroy Baas (foto) dit gedegen af, die
met een assist en een goal tevreden
kon terugkijken op deze wedstrijd.
Net als heel CSW, want het gebeurt niet vaak dat een overwinning
zo makkelijk en in zo’n korte tijd in
de pocket zit. Ondanks drie wissels,
een schot van Edwin Klok op de lat
en twee slippertjes achterin bij CSW
kon Loosdrecht de nul niet van het
scorebord krijgen. Een deel van het
publiek van Loosdrecht riep bij elk
duel in het eigen strafschopgebied
ironisch om weer een strafschop,
maar pakjesmiddag was bij 0-4 over
en uit. Ook het inbrengen in de laatste paar minuten van verse krachten
Menno van der Leeden en Vincent
van Hellemondt voor respectievelijk
smaakmaker Sander Kunkeler en
Mike Cornelissen bracht hier geen
verandering meer in.

Hertha JO10-1 geeft geen
enkele kans weg
Vinkeveen - Zaterdag 12 november speelde het door Mazars gesponsorde team van Hertha JO101 de thuiswedstrijd tegen Hooglanderveen JO10-5. Na een weekend
zonder wedstrijd is de competitie
na een volledige herindeling weer
gestart. Met een volledige selectie
wordt aan de wedstrijd begonnen.
Loek Slagboom draagt vandaag de
aanvoerdersband. Na een fantastische eerste helft met prachtige aanvallen en een degelijke 2e helft wint
Hertha de wedstrijd uiteindelijk met
3-0. Vol overtuiging begint Hertha
aan de wedstrijd en ze gaan direct
in de aanval. Gelijk al in de eerste
minuut maakt Kick over rechts een
sprint vanaf eigen helft. Zijn schot
beland echter op de rug van Thiago
die goed was mee gerend. Kort erna beland de bal voor de voeten van
Raslen die net naast de goal schiet.
Kick herhaalt in de 3e minuut wat hij
in de 1e minuut ook deed. Dit keer
schiet hij hard tegen de keeper aan
die daardoor de bal los moet laten.
In de rebound weet Kick alsnog de
bal tussen de palen te krijgen. Hertha staat dus al snel op 1-0. Mats, die
links achter staat, kapt naar binnen
en schiet vanaf zo’n 20 meter. De
keeper van Hooglanderveen staat
nu op de juiste plek en tikt de bal
naast. Vanuit de corner die volgt tikt
Mats toch nog de welverdiende 2-0
binnen. Hertha zit goed in de wedstrijd en creëert door fantastisch samenspel de ene kans na de andere.
Kick speelt de bal met de hak naar
Bram. Hij aarzelt geen moment en
geeft de bal direct door aan Mats
die net over schiet. Na 10 minuten
heeft keeper Mike ook de bal weer
een keer vast. Hij geeft een strakke
bal over de grond naar Julian. Julian ziet Quin vrij staan en die komt
alleen voor de keeper en hij maakt
koelbloedig de 3-0. De mannen van
Hertha combineren er vrolijk op los
en spelen werkelijk fanatisch. Hooglanderveen loopt de hele tijd achter
de Herthanen aan en komen niet
aan voetballen toe. Helaas weet
Hertha deze overmacht niet in extra doelpunten om te zetten. Na 15

minuten neemt Raslen de bal in 1
keer uit de lucht vol op de wreef en
schiet op de paal.
Rust
Dan is het rust. Tijd om de jongens
een compliment te geven over het
goede spel. Toch zie je dat Hertha na de rust wat gas terug neemt
waarbij ze verdedigend wel de volledige controle houden. Elke keer als
Hooglanderveen probeert een aanval op te zetten zijn het de Herthanen die tijdig de bal weer weten te
veroveren. Mike heeft hierdoor een
zeer rustige ochtend. In de 8 minuut
krijgt Hertha eindelijk weer eens
een kans. Mike speelt de bal naar
Julian die de bal direct doorspeelt
naar Thiago. Alleen een overtreding
kan hem nog stoppen. De vrije trap,
op 15 meter van de goal, wordt door
Kick tegen de muur geschopt waarna de bal bij Quin terecht komt. Hij
schiet helaas naast. In de 23 minuut loopt aanvoerder Loek vanaf links naar binnen. Hij ziet Thiago
vrij staan op rechts en speelt de bal
snel door. Thiago zet voor en Bram
die schiet tegen de verdediger van
Hooglanderveen aan. De bal belandt hierdoor uiteindelijk weer voor
de voeten van Loek. Via een lobje wil
hij de keeper verslaan. Helaas gaat
de bal net over. De wedstrijd is afgelopen. Hertha wint met 3-0.

Valse start voor de Vinken
Vinkeveen - In de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie heeft
de hoofdmacht van De Vinken weinig potten kunnen breken. Het door
blessures geplaagde korfbalteam
speelde in het nieuwe wedstrijdtenue van sponsor De Suite, maar kon
niet voorkomen dat het bezoekende
ZKC met een ruime marge de wedstrijdpunten binnensleepte.
Annick en Mark
Trainer-coach Dirk van der Vliet had
in zijn eerste aanvalsvak twee reserves ingepast: Danique Pauw speelde voor de zieke Annick Stokhof, terwijl de eveneens geblesseerde Mark
de Haan vervangen werd door Jerom Stokhof. Met Dorien Verbruggen
en Rutger Woud was het aanvalskwartet compleet. De Vinkeveense
defensie werd gevormd oor Emese
en Joyce Kroon, Gideon Leeflang en
Jelle Mul. De Vinken startte voortvarend. Het eerste schot van Rutger Woud was direct raak en na de
1-1 deed Joyce Kroon hetzelfde; met
haar eerste schot werd het 2-1. Gideon leeflang zorgde met een leep
uitwijkballetje voor 3-1 en opnieuw
Rutger Woud tilde de thuisploeg
naar 4-1. Het Zaandamse ZKC was
even geschrokken, maar herpakte
zich snel. Met fel en agressief samenspel kwam ZKC tot een nieuwe
tegentreffer en nadat Jelle Mul in de
tiende minuut met een mooi kansje onder de korf 5-2 had laten noteren, namen de bezoekers het initiatief volledig over. Kort verdedigen,
een goede verzorgde rebound en
zelf doeltreffend aanvallen bracht

de Zaandammers naast en direct
ook voorbij de thuisploeg: 5-6 in
de vijftiende minuut. Nog even kon
De Vinken aanhaken. Emese Kroon
scoorde van afstand en in de twintigste minuut deed Danique Pauw
een nieuwe voorsprong van ZKC teniet: 7-7. Het zou voort heel lange
tijd het laatste echte wapenfeit voor
de Vinkeveners zijn. Waar De Vinken
verviel in wat rommeliger en slordiger spel scoorde ZKC vrij simpel en
liep zo uit naar 7-11 bij rust.
Malaise
Na rust kwam De Vinken niet echt
meer in het ritme. ZKC speelde
steeds relaxter, meer beheerst en
geconcentreerd en binnen tien minuten was de strijd gestreden: 7-17
tussenstand. Vervolgens werd er
een kwartier lang niet gescoord.
Bij De Vinken kwam Mila Kroon de
aanval versterken. De tegenstander van Rutger Woud ontving tussendoor een gele kaart wegens
herhaalde overtredingen, maar de
thuisploeg kwam evengoed niet tot
scoren. Het fel verdedigende ZKC
gaf de Vinkeveners amper ruimte.
In de laatste tien minuten kwam ook
juniore Lotte Bouwman in de Vinkenaanval. Dit leek de ban te breken. Na een benutte vrije bal voor
ZKC scoorde De Vinken viermaal op
rij: Jerom Stokhof tweemaal van afstand, Joyce Kroon met een uitwijkbal en Emese Kroon vanaf de stip
(een door Gideon Leeflang en Jelle
Mul versierde strafworp). In de laatste seconde bracht ZKC de eindstand op 11-19.
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Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Zaterdag jl. 12 november
mocht LMV aantreden tegen een directe concurrent, HBC uit Heemstede. Door het verlies van DSOV lag
de tweede plek op de ranglijst binnen handbereik, net onder het ongenaakbare Aalsmeer. De onderlinge spanning was goed te merken in
het begin van de wedstijd, over en
weer veel balverlies en weinig doelkansen. De ban werd gebroken in
de 35e minuut toen Benjamin een
bizar duel uitvocht met de boomlange keeper van HBC. Benjamin
schermde de bal af met de keeper
in zijn nek, draaide snel om zijn as
en schoot de bal langs de verbouwereerde keeper in het doel voor de
0-1. Met deze stand werd de rust
bereikt. De coach van HBC bleek
een tactische verandering te hebben
doorgevoerd. In plaats van voorzichtig opbouwen dat in de eerste helft
eigenlijk geen enkele kans had opgeleverd, kozen ze nu voor de lange bal. Dit resulteerde in de 42e minuut tot een levensgrote kans, toen
een HBC-speler alleen voor onze
keeper verscheen. Danny (zie foto)
bleef koelbloedig en keerde het harde schot op fantastische wijze. Vijf
minuten later viel het doelpunt aan
de andere kant. Renzo stuurde Benjamin weg, die beheerst in de verre
hoek schoot. HBC gaf niet op, een
vrije trap werd in ons strafschopgebied met de arm tegengehouden,

helaas niet door Danny maar door
een speler: strafschop. Zelfs Danny
was de hard door het midden genomen penalty te machtig, HBC kwam
terug tot 1-2.
Even leek het nog spannend te worden, maar wederom Benjamin, deze
keer met een volley, wist de marge
weer op twee te zetten. De laatste
treffer was ook voor LMV, toen Renzo met een machtig schot keeper en
bal tegelijk over de lijn werkte voor
de 1-4 eindstand. Een prachtig resultaat met als beloning de tweede
plaats.

Dammers K&G halen
verwoestend uit!

Passen kan een mooi bod
zijn bij de Amstelbridgeclub!
Uithoorn - Donderdag 10 november startten de leden van deze club
met de derde zitting van de tweede
competitieronde. Hoewel onze wedstrijdleiders er alles aan doen om
complete viertallen te hebben was
er dit keer een stilzit voor de B. Het
is iedere week toch weer een beetje puzzelen, daarvoor onze dank Lucas & Gerard.
A lijn
Spel 21 in de A-lijn was zo’n spel,
waarbij i.p.v. naar de manche te
gaan, je beter kon passen op partners sprongvolgbod van 3 schoppen. Hoewel het aantrekkelijk was
om naar de manche te gaan, het zat
er net niet in mensen, was passen
het beste bod. Jany & Hanny lieten
zich wel verleiden tot de manche en
gingen zelfs 3 down. Het was een
lastig spel waarbij noord/zuid zowel
een lange harten- als schoppenkaart had, maar ook 3 harten ging
2 down.
Bij spel 1 was de contractkeuze ook
niet gemakkelijk. Bij dit spel pasten
Alice & Els eveneens na 3 harten en
maakten dit contract net. Een score van 100%. Door de tussenbieding
van oost/west, lieten een aantal paren zich verleiden naar 5 ruiten te
gaan, doch dit contract ging 1 of 2
down. Aja & John kozen voor 3 sans,
maar zij gingen 2 down. Bij spel 8 is
drie keer klein slem geboden en gehaald. Dit mooie hartencontract zat
er net in door de singelton klaveren.
B lijn
In de B-lijn werd de eerste plaats
gedeeld door Corry & Grace en
Greet & Nel. Beide paren eindigden
met een mooie 62% score. Aan tafel 5, de spellen 17 t/m 20, kregen

900 deelnemers aan eerste
crosswedstrijd bij AKU

de oost/west paren steeds mooie
kaarten en konden/mochten zij alle spellen spelen. Alleen jammer dat
bij spel 18 de slem niet is uitgeboden. Er zat een 7 hartencontract in.
Hoewel veel paren 3 sans boden bij
dit spel, was dit niet het juiste contract. Er werd door enkele paren wel
+3 gehaald, maar ook +1 of +2. Bij
spel 19 was er eveneens een keuze tussen 4 schoppen of 3 sans bieden. Corrie & Nettie scoorde daar
100% door 3 sans + 2 te maken.
Een 4 schoppencontract was door
het kunnen gebruiken van aftroevers wel veiliger, maar +1 levert net
minder punten op. Ank & Lotte bleven bij dit spel steken op 2 schoppen, een leuk cadeautje voor Ciny &
Herman? Bij spel 11 had men na 2
schoppen beter kunnen passen. De
manche, verleidelijk dus en door enkele paren ook geboden, zat er echt
niet in.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Greet & Henk
3. Addie & Jeannet

66,15%
64,06%
59,90%

B-lijn
1. Greet & Nel en
Corry & Grace
3. Nel & Jos

62,00%
60.00%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

De Kwakel - Ze zijn nog maar met
weinig leden maar ze dammen voor
het meervoud. Afgelopen maandagavond moest Andijk aan de laatste stuiptrekkingen van de Kwakelse dammers geloven. Verleden seizoen speelden beide ploegen gelijk tegen elkaar en wonnen ze beide hun 1e wedstrijd van dit seizoen
met 6-2. Het beloofde een spannende avond te worden, maar dat pakte wat anders uit. Kees Harte wist de
eerste punten na twee en een half
uur dammen bij te schrijven. Kees
kwam positioneel een schijf voor en
speelde de partij vervolgens gedecideerd uit, 2-0. Broer Jos won vervolgens ook een schijf, maar pakte bij
zijn combinatie ook een schijf van
zichzelf weg zodat de stand gelijk
bleef. Maar enkele zetten later kon
Jos de winst opeisen omdat zijn opponent de bedenktijd overschreed,
4-0. Een gelijkspel was hierdoor al
verzekerd, maar de resterende borden boden nog genoeg perspectief
voor meer. Op het kopbord speelde

Bridge arena in dorpshuis
De Quakel
De Kwakel - In de nieuw samengestelde lijnen trokken 40 paren ten
strijde op de 1e speelavond van de
2e parencyclus van het seizoen
2016-2017 van de BVK in de bridgearena in Dorpshuis DeQuakel. Vaak
zien we zo’n 1e avond dat een in een
hogere lijn debuterend paar de concurrentie weet te verrassen met een
top 3 klassering, maar daar was deze week geen sprake van. Integendeel, de promovendi van de vorige cyclus zullen, een enkele uitzondering daar gelaten,flink aan de
bak moeten om de nu al opgelopen achterstand goed te maken. Gelukkig zijn daar nog 4 vonden voor,
dus vooralsnog geen paniek. Veelal
bekende namen dus in de verslagwaardige top 3 in de lijnen. Zo waren
in de A lijn Geke en Jaap Ludwig de
hoogst scorenden met 61,81%. Rita
en Wim Ritzen werden met 60,75%
2e en Bep Verleun en Ria van Zuylen
3e met 57,99% Rina en Gerda waren
wat van de leg en zij werden ‘overtuigend’ laatste.
B lijn
In de B lijn een combi paar en wel
Ria Broers en Loes Schijf. Die vonden
elkaar deze avond blijkbaar heel gemakkelijk, wat resulteerde in de top-

Michiel de Ruiter voor Pampus
Uithoorn - Twee kanoërs vertrokken
vanaf de steiger van U.R.K.V. Michiel

de Ruyter, in Uithoorn, om via Ouderkerk en Driemond rond 10:00 uur in

Weesp aan te komen. Daar sloten ze
aan bij de andere toervaarders. De

De MD6 van Qui Vive in
warme jacks gestoken
De Kwakel - De gezellige groep
meiden die samen de MD6 van Qui
Vive vormt is door een van hun coaches in mooie warme jacks gestoken.
Het bedrijf van Laurens Mennens,
HetNieuweTelefoneren.nl vond het
een goed idee als de meiden er bij
een thuis of uit wedstrijd allemaal

hetzelfde uit zouden zien. Derhalve
besloot hij ze te voorzien van mooie
navy softshell jacks met daarop
oa de namen van de meiden. Het
team, dat wordt gevormd door Sophie Ammerlaan, Lauren Andelbeek,
Annabel Brozius, Esmée Cornelisse, Yasmina Ellermeijer, Jacky de
Groot, Madeleine Krook, Jada Men-

Wim Konst een hele goede partij tegen de zeer sterke heer Sijm, met
een combinatie dwong Wim een
overmachtseindspel af dat hij gedegen in winst omzette, 6-0. Teamleider Leo Hoogervorst sloot op het
laatst zijn partij met remise af waardoor de eindstand met 7-1 wel erg
hoog uitpakte. Hierdoor bezet K&G
nu de eerste plaats in de 1e klasse
van de Noord-Hollandse dambond,
over twee weken spelen de mannen
van Leo in Zaandam. De damclub zit
echter nog om leden verlegen, dit
mogen natuurlijk ook dames zijn.
Tijdens het lopen van de donateurskaarten heeft zich al een dame aangemeld, maar ze vind dat er dan nog
minimaal een dame bij moet komen.
Dus heren wees gewaarschuwd,
de dammers zijn op jacht naar jullie vrouwen.
K&G- Andijk
7-1
W. Konst- R. Sijm
2-0
J. Harte- A. Asma
2-0
L. Hoogervorst- A Burgmeijer 1-1
K. Harte- R. Fuster
2-0

nens, Linde van der Meulen, Juliette
Poort, Lente Teerhuis, Circe Troost,
Kim Vlek en Senna de Winter, speelt
in de herfstcompetitie in de 4e klasse en staan nu 4e in hun poule.
Ze kijken uit naar de rest van de
herfstcompetitie en hebben ook
heel veel zin in de komende zaalcompetitie.

score van de avond en dus uiteraard
de 1e plaats met 62,74%. Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt bleven met 60,94% keurig in het spoor.
Rees en Gerard van der Post, vorige
week nog pontificaal winnaar van de
jubileumdrive ter ere van het 30 jarig bestaan van de club, hadden de
goede vorm van toen meegenomen
naar deze week en dat vertaalde zich
in de score van 59,31%, goed voor de
3e plaats. In deze lijn waren Eefke en
Marianne de minst sterken.

Uithoorn - Zaterdag 19 november
organiseert AKU de eerste crosswedstrijd van het winterseizoen voor
een groot aantal atletiekverenigingen in Noord-Holland en Utrecht.
Meer dan 900 jonge atleten, waaronder 55 van AKU, hebben zich voor
deze wedstrijd aangemeld. Atleten
zijn in 9 verschillende leeftijdscategorieën onderverdeeld, jongens en
meisjes apart en dat betekende dat
er 18 verschillende starts zijn. Om
11.00u. wordt er gestart met de Ajunioren en rond 15.00u. werd het
laatste startschot gelost voor een
van de pupillengroepen. Bij een aantal starts zullen er 70 à 80 kinderen
aan de streep staan, dat belooft volop sportieve strijd en spanning. AKU
is blij dat er weer veel vrijwilligers zijn
die beried zijn om te assisteren bij de
start/finish, op het parcours, de uitslagenverwerking en in de kantine.
Zwaar parcours
Bij de cross wordt er over verschillende afstanden gelopen. Zo leg-

gen de A-junioren 3.000 meter af
en lopen de jongste pupillen van
6/7 jaar een afstand van 600 meter. Parcoursbouwer Kees Verkerk
heeft voor de verschillende afstanden een uitdagend parcours samengesteld. Met een aantal vrijwilligers
van AKU zal Kees op donderdag en
vrijdag aan de slag gaan om de verschillende parcoursen te bouwen en
te zorgen voor een goede afzetting
bij de start en finish. Door de vele regen van de afgelopen dagen is
het parcours waarschijnlijk behoorlijk zwaar, met name de trappen en
de heuvel aan de buitenkant van het
AKU-terrein worden een pittig obstakel.
Grote groep AKU-atleten.
AKU heeft weer veel nieuwe jeugdleden mogen inschrijven in de afgelopen maanden en voor velen zal deze wedstrijd dus de eerste zijn. We
hopen natuurlijk dat veel ouders en
andere familieleden onze jonge atleten komen aanmoedigen.

Eerste winst in competitie
voor KDO G1
De Kwakel - De najaarscompetitie
voor KDO G1 loopt niet zoals ze gedacht hadden. Natuurlijk is het in de
2e klasse zwaarder maar veel verliespartijen konden ze zichzelf aanrekenen. Als echte bikkels gingen
ze vandaag op zoek naar hun eerste winstpartij. In de uitwedstrijd
werd verloren van Waterloo G2 en
nu wilde ze de punten thuishouden.
In het begin ging de wedstrijd gelijk
op. KDO maakte de 1-0 maar even
daarna scoorde Waterloo de 1-1. Direct na de aftrap werd er weer gescoord door KDO 2-1. KDO had in
de gaten dat Waterloo zonder wissels was gekomen en gebruikte de
ruimte veel beter. Hierdoor liep KDO
uit naar 7-1 tot de rust. In deze doelpuntenregen zat ook nog een zuivere hattrick van Daan. Nadat iedereen weer was opgewarmd begon
Waterloo net als in de 1e helft goed
aan de wedstrijd en scoorde de 7-2.
Waarschijnlijk was dit nodig om de
spelers wakker te schudden. KDO
liep uit naar een uiteindelijke score

van KDO G1-Waterloo G2 13-3. De
scorende spelers van deze wedstrijd
waren: Omar 3x, Daan 5x, Selina 1x,
Rody 1x en Stijn 3x. Een mooi overwinning met een positieve uitwerking voor het doelsaldo.

C lijn
Ton Scholte en Wim Maarschalk lijken met hun 1e plaats in de C lijn
met 59,58% duidelijk te willen maken
dat zij toe zijn aan een stapje hogerop. Of dat ook geldt voor Hans Elias en Ben Terra is, gezien hun ‘springerige’ scoreverloop, nog de vraag,
maar deze week mochten zij zich
met 57,92% de op 1 na sterkten noemen. Tonny Godefroy en Harrie Rubens completeerde het erepodium
met een score van 54,17%. Waar de
promovendi het dus lieten afweten in
de diverse lijnen geldt hetzelfde voor
de paren die juist een stapje terug
hadden moeten doen. Ook van die
paren geen spoor te bekennen in de
hogere regionen.
korte toervaarders waren daar per
auto aangekomen. Gezamenlijk vaarden ze via de Vecht het nieuwe Aquaduct van Muiden onder de A1 door
om via Muiden en het Muiderslot
naar fort Pampus te varen dat wel 2,5
km verwijderd van het vaste land in
het IJsselmeer ligt! Gelukkig zat het
weer erg mee en waren de bijna 100
platbodems die een zeilwedstrijd deden net voorbij Pampus gedobberd.
Terwijl een groep deze laatste zondag
van het jaar dat Pampus open was
benutte om het eiland te bekijken en
te lunchen… ging de lange toer weer
op pad om de tocht af te maken via
Amsterdam terug naar MdR. ’s Middags ontmoette men elkaar weer in
het clubhuis “de Kampanje” en werd
en nog veel nagepraat. Deze prachtige kanotoertocht was een mooie afsluiting van het seizoen. www.mdr.nu

Zondag eerste ‘bridge in
de winter’
Uithoorn - Aanstaande zondag gaat
de eerste van een reeks bridgemiddagen op zondag bij Partycentrum
Colijn in Uithoorn van start. Om
13.00 uur gaat de zaal open en om
13.30 uur starten we met bridgen.
Tijdens deze middagen zullen de
drankjes aan tafel worden geserveerd en er zulllen lekkere hapjes
worden uitgedeeld. Natuurlijk is er

een mooi flesje wijn voor de prijswinnaars. De indeling zal zoveel
mogelijk worden gedaan naar sterkte en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermelding van naam, voornaam en partner. De kosten bedragen 10,00 per
paar.

