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Band politieauto 
lek gestoken

Vinkeveen – Donderdagavond 
jl. heeft de politie een man aan-
gehouden, die de band van de 
politieauto lek stak. De agen-
ten waren op de Herenweg 
bezig met de afhandeling van 
een andere melding, toen de 
man zonder enige aanleiding 
de band van de politieauto lek 
stak. De man kon vrijwel di-
rect wordt aangehouden en is 
meegenomen naar het politie-
bureau.

Verkeerscontrole
De Ronde Venen – Donder-
dagochtend jl. is er in De ron-
de Venen een grote verkeers-
controle gehouden, op diverse 
locaties in De ronde Venen. Via 
motoragenten werden diverse 
automobilisten meegenomen 
naar de controle plaats. Daar 
werd gecontroleerd op: verlich-
ting, bandprofi el, APK en ver-
zekering. Maar niet alleen au-
tomobilisten werden gecontro-
leerd, ook werden verschillende 
scooterrijders staande gehou-
den en zij moesten plaats ne-
men op de rollerbank. Een aan-
tal scooterrijders moesten hun 
scooter achterlaten.  De con-
structie snelheid van de scooter 
was te hoog. Deze moet worden 
teruggebracht naar de wettelij-
ke eisen, waarna de scooter op-
nieuw moet worden gekeurd. 
Ook zijn er verschillende boetes 
uitgedeeld aan automobilisten. 
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Bezoek ons op www.fdmijdrecht.nl
En maak online een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

0297-273037
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Zeker voor uw hypotheek.
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VERTROUWDE 
SERVICE!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 22 november 2017.

*Prijs na 200,- 
retour via Samsung
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OP ALLE SAMSUNG TV’S!
1869,10

2299,-

*

QLED TV 
QE55Q7F

VOORBEELD

Jort Kelder peilt stellingen 
bij OVU-VIB
Regio - De Vereniging Industrië-
le Belangengemeenschap De Ron-
de Venen (kortweg VIB) en Onder-
nemersvereniging Uithoorn (OVU) 
vormden 7 november jl. een gele-
genheidsduo. Samen organiseer-
den zij een bovenlokale Manage-
ment Sociëteit in het Apollo hotel 
Vinkeveen met gastspreker Jort kel-
der. Om 16:00 stapten de eerste van 
zo’n 175 ondernemers, directeuren 
en managers uit De Ronde Venen, 
Uithoorn, Nieuwkoop e.o. de deur 
van het Apollo Hotel binnen voor 
een enerverende middag en avond.
Klokslag 10 voor 5 Introduceer-
den Arwin Brouwer (VIB) en Sander 
Toussaint (OVU) zich aan het pu-
bliek. Tijdens deze introductie werd 
een korte video-impressie van de 

Techniek Driedaagse getoond. Deze, 
door TechNet Amstel & Venen geor-
ganiseerd, techniekdagen laten jon-
geren uit De Ronde Venen, Uithoorn 
en Nieuwkoop zien en ervaren hoe 
leuk techniek is en welke mooie ba-
nen er zijn in de techniek. Onderne-
mers en bedrijfsverenigingen uit De 
Ronde Venen, Uithoorn en Nieuw-
koop ondersteunen dit initiatief met 
raad en daad.

Brug Uithoorn
Jort Kelder trapte vervolgens af met 
een welkom door Alexander Kluit, 
Area General Manager van Apol-
lo Hotels. Vervolgens werd het pu-
bliek reacties ontlokt op een aan-
tal, soms controversiële stellingen. 
Denk aan inkomensnivellering en 

de Quote 500, verlaging van de di-
vidend belasting. #MeToo, de brug 
Uithoorn (wat inmiddels geen is-
sue meer bleek te zijn...), de geko-
zen burgemeester en deregulering. 
Bij deze laatste wist het publiek wel 
raad mbt het afschaffen van onnodi-
ge accijnzen, erfbelasting en regel-
tjes bij de gemeente, bijvoorbeeld 
m.b.t. de organisatie van evenemen-
ten. Met een aantal enerverende in-
drukken verzamelden de deelne-
mers zich bij de netwerkborrel om 
nu een echt bovenlokaal te netwer-
ken. Gemeentegrenzen bleken hier-
bij geen barrières te vormen. De or-
ganiserende ondernemersvereni-
gingen kijken terug op een zeer ge-
slaagd evenement dat op alle fron-
ten voor herhaling vatbaar is.

De Ronde Venen – Zaterdag a.s. is 
het weer zover. .Sinterklaas komt aan 
in Nederland en natuurlijk zal hij ook 
in gemeente De Ronde Venen feeste-
lijk worden ingehaald. Nu bestaat de 
gemeente De Ronde Venen uit diver-
se dorpen en de oude man zal ze al-
lemaal apart gaan bezoeken. Hoe hij 

dat toch ieder jaar weer voor elkaar 
krijgt is onze redactie een raadsel, 
maar het lukt hem. Zaterdag vroeg in 
de middag  komt hij in ieder geval aan 
in Mijdrecht en Wilnis. Rond  17.00 
uur maakt hij zijn opwachting in Vin-
keveen en rond 19.00 uur komt hij aan 
in de Amstelhoek. In de Hoef komt de 

Sint een weekje later en wel op zater-
dag 25 november. Hij komt daar aan 
om 14.30 uur bij het Kerkplein en zal 
dan op weg gaan naar de Springbok, 
waar hij alle tijd voor de kinderen zal 
hebben. Voor tijden en acties over de 
Sint intocht in Mijdrecht en Wilnis, zie 
elders in deze krant.

Zaterdag komt de Sint ook 
in De Ronde Venen

Vinkeveen - Op 22 januari en op 
10 november jl. heeft een Vinke-
veense initiatiefneemster, haar aan-
vraag voor een evenementenver-
gunning ingetrokken voor het plaat-
sen van een “Interactief kunstinstal-
latie evenement Auguria/ eerder 
genoemd ‘Island of Possibilities”. Dit 
evenement was  gepland vanaf 15 
juni tot 2 september 2018 op zand-
eiland 2 te Vinkeveen . Met het in-
trekken van haar aanvraag is ge-
lukkig de huidige bestemming van 
Zandeiland 2 als gratis toegankelij-
ke openbare oevergebonden dagre-
creatie inwoners van De Ronde Ve-
nen, Ouderkerk en Amsterdam zuid 
oost,  vooralsnog behouden.
De aanvraag lag slechts twee we-
ken van 1 tot 15 juni ter inzage. 
Desondanks maakten ruim 80 be-
langhebbenden hun zienswijze ken-
baar, tegen dit in de drie drukste zo-
mermaanden durende evenement 
met 11 attracties en verwachte be-
zoekersaantal van 1.000 tot 2.500 

per dag. De gemeente nam ruim 
drie maanden de tijd om een hoor-
zitting voorzien op 14 november a.s. 
voor te bereiden. Op het laatste mo-
ment, vier dagen voor de geplande 
hoorzitting, werd de aanvraag inge-
trokken.
 
Stimuleren
De gemeente probeert op allerlei 
wijze ondernemers te stimuleren 
om meer gebruik te maken van de 
Vinkeveense Plassen. Het doel dat 
daarmee bereikt moet worden is 
een opbrengst te creëren van maxi-
maal 150.000 euro op jaarbasis. Het 
daarvoor gebruikte argument dat er 
middelen moeten worden gevonden 
om het onderhoud van de beschoei-
ing van de zandeiland te fi nancie-
ren (de verwachte opbrengst van de 
maximale commerciële exploitatie 
dekt hooguit 10% van de te fi nan-
cieren kosten per jaar). 

Vervolg elders in deze krant.

Aanvraag evenementenvergunning 
voor zandeiland 2 ingetrokken
Onduidelijke aanpak van 
gemeente roept vragen op

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen organiseert dit 
jaar opnieuw de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg 
en het Sporttalent van het jaar. Dit jaar is er ook een titel voor de 
‘Sportiefste basisschool’ van het jaar. De komende weken kunnen 
inwoners en verenigingen sporters, teams en basisscholen voordra-
gen voor de verschillende categorieën. Voordragen kan tot 4 decem-
ber 2017. Voordragen kan eenvoudig door het formulier digitaal in te 
vullen op de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl. Na 1 de-
cember 2017 beoordeelt een jury alle voordrachten en wordt er in el-
ke categorie een top drie samengesteld. Dit zijn de genomineerden. 
In januari maakt de gemeente bekend welke drie personen, teams en 
scholen zijn genomineerd. Op vrijdag 19 januari 2018 worden in het 
Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude de namen van de uiteindelijke 
winnaars onthuld. 

Sportiefste basisschool
Dit jaar wordt ook de sportiefste basisschool gekozen. Elke basis-
school wordt gevraagd waarom zij vindt dat ze deze prijs verdient. Is 
het speelplein sportief ingericht? Doet de school mee aan sportac-
tiviteiten of organiseren zij deze zelf? Heeft de school een vakleer-
kracht? Stimuleert de school een gezonde leefstijl voor de leerlingen? 
Het kunnen allemaal redenen zijn waarom de school vindt dat juist 
zij deze titel verdient. Er kunnen ook andere redenen zijn. De school 
met de beste motivatie wint. Alleen scholen uit De Ronde Venen kun-
nen meedoen met deze verkiezingen. Zowel het formulier als de cri-
teria waar aan moet worden voldaan staan op www.derondevenen.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas Bokkes via de mail 
b.bokkes@derondevenen.nl

Kandidaten voordragen 
voor Sportverkiezingen
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON
Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

sinds 1888

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

130e 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 inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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De Wilnisse Sinterklaas 
komt met de boot!
Wilnis - Op zaterdag 18 novem-
ber a.s. komt Sinterklaas naar WIl-
nis, dit jaar komt hij met de boot aan 
bij de loopbrug aan het einde van 
de Raadhuisstraat. Gelukkig stuurt 
hij de muziekpieten vooruit zodat de 
kinderen tijdens het wachten lek-
ker kunnen zingen en dansen. Om 
14.00 uur komt Sinterklaas aanva-

ren, natuurlijk ook dit jaar weer met 
de hoofdpiet. Daarna lopen we met 
zijn allen naar het podium bij het 
oude gemeentehuis en wordt de 
Sint welkom geheten door de lo-
co-burgemeester. Daarna heeft Sin-
terklaas weer tijd voor alle kinderen 
om Sint een hand te geven en op de 
foto te gaan.

Sinterklaasintocht in 
Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 18 novem-
ber zal de intocht van sinterklaas 
weer plaats vinden op het Raad-
huisplein in Mijdrecht. In samen-
werking met Shopping Mijdrecht zal 
dit evenement georganiseerd wor-
den. Vanaf 13.30 uur zal het voor-
programma gaan beginnen en is ie-
dereen van harte welkom. Zoals elk 
jaar is de presentatie in handen van 
Hans van Veen. Tijdens het voorpro-
gramma kunnen de kinderen een 
pietendans leren met Dansschool 
Nicole. Om 14.00 uur zal de sint op 
spectaculaire wijze aankomen. De 
burgermeester zal de sint ontvan-

gen op het podium. Rond 14.05 uur 
zal de sint en zijn pieten alle tijd ne-
men om alle kinderen groot en klein 
een hand te geven of op de foto te 
gaan. Ondertussen zullen de free 
runpieten en acropieten van Gym-
vereniging Mijdrecht hun kunsten 
vertonen op het podium. Na de in-
tocht tot en met 5 december zul-
len er regelmatig leuke activitei-
ten plaats vinden in het sinterklaas-
huis wat zich bevind in het voorma-
lig pand van Blue Basic naast Koot 
brillen. Volgens de Sint is Mijdrecht 
echt genieten en komt hij heel 
graag langs met al zijn pieten!

KerstInn De Ronde Venen 
zoekt vrijwilligers
De Ronde Venen - Zie je er tegen-
op om de kerstdagen in je eentje 
door te brengen? Kun je de eind-
jes moeilijk aan elkaar knopen en 
wil je van kerst toch een feest ma-
ken? Wil je kerst vieren zoals het ei-
genlijk bedoeld is: een gezellig sa-
menzijn met gelijkgestemden? Dan 
is KerstInn De Ronde Venen iets 
voor jou! Op Eerste Kerstdag wordt, 
inmiddels voor de zesde achtereen-
volgende keer, een feestelijk sa-
menzijn georganiseerd met o.a. een 
heerlijk diner-buffet en een open 
podium. Net zoals vorig jaar worden 
alle deelnemers aan de KerstInn op 
25 december vanaf 17.00 uur gast-
vrij onthaald, met de hulp van ve-
le vrijwilligers en de gulle mede-
werking van sponsoren. Na drie 
jaar gastvrijheid bij van Walraven in 
Mijdrecht vindt deze editie plaats bij 
de Willistee in Wilnis. De KerstInn 
sluit de deuren weer rond 22.00 uur.
 
Vrijwilligers
De KerstInn kan nog vrijwilligers 
gebruiken! Met name op het ge-

bied van gastenvervoer en het op 
de dag zelf klaarzetten van de zaal. 
Wil jij het pure kerstgevoel ervaren? 
Neem contact op via kerstinndrv@
gmail.com zodat je een bijdrage 
kunt leveren aan alweer de 6e edi-
tie van KerstInn De Ronde Venen.

Aanmelden vanaf nu
Aanmelden voor de KerstInn kan 
via Servicepunt De Ronde Venen 
(tel: 0297-58 76 00 of kom persoon-
lijk langs) of digitaal via kerstin-
ndrv@gmail.com. Het deelnameta-
rief voor de KerstInn is 20,- euro per 
persoon, voor zowel gasten als vrij-
willigers. Deze bijdrage dient voor-
af voldaan te worden. Vervoer van 
en naar de KerstInn is mogelijk, bij 
aanmelding kan dat worden aange-
geven. Wil je alvast een voorproef-
je? Bij elk Servicepunt, in Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude, ligt 
ter inzage een fotoboekje waar het 
plezier van af spat! 
Meer informatie is ook te vinden op 
de facebookpagina: www.facebook.
com/kerstinndrv

“Leven en werk van de 
schrijver W.G. van de Hulst”
Wilnis - Binnenkort is er een bij-
eenkomst van Passage-afdeling 
Wilnis. Pure nostalgie? Zeker, maar 
volgens Annemarie Fokker-den 
Hartog uit Hendrik-Ido-Ambacht 
valt er meer te zeggen over haar 
enorme verzameling kinderboeken 
van W.G. van de Hulst (1879-1963). 
“Zijn verhalen hebben het karak-

ter en het geweten van veel kinde-
ren mede gevormd”. Mevrouw Fok-
ker brengt dubbele en aanverwante 
boeken en nieuwe ansichtkaarten 
van Van de Hulst mee, welke ook 
te koop zijn. Datum: woensdag 22 
november a.s. Tijd: 20.00 uur, koffie 
vanaf 19.45 uur. Locatie: De Scha-
kel, Dorpsstraat 20 te Wilnis.

Eindpresentatie 
Verhalenkamer Mariaoord
Vinkeveen - Verhalenkamer De 
Ronde Venen presenteert haar eer-
ste historische locatie Mariaoord: 
‘Over serviesgoed, een werkonder-
breking en een Mariaoordspeld’. De 
Verhalenkamer luistert naar de ver-
halen en geeft zo een gebouw als 
Mariaoord een stem. Op zaterdag 25 
november 2017 kunt u de presenta-
tie bijwonen. Het programma begint 
om 10.15 uur in zaal ‘Welzijn’ op de 
eerste etage van het hoofdgebouw 
aan Herenweg 69 in Vinkeveen en 
bevat o.a. een stukje geschiedenis 
van Mariaoord in beelden, een bij-
drage van de Historische Vereni-
ging. Het hoogtepunt echter zijn de 

opgenomen gesprekken met oud-
medewerkers van Mariaoord in de 
periode 1945-1990. Na afloop is er 
ruim de tijd om nog met elkaar na te 
praten in Brinkzicht, het restaurant 
op de begane grond van Mariaoord. 
Meer info: Elza Vis van Binnenste-
Buiten 06 23150498 elza@binnen-
ste-buitenverhalen.nl De Verhalen-
kamer is een initiatief van Stichting 
‘Verhalen horen overal’ en mede 
mogelijk gemaakt door: Rabo Dicht-
bijfonds; Stichting Ronde Venen 
Fonds; Prins Bernhard Cultuurfonds; 
K.F.Hein Fonds; Gemeente De Ron-
de Venen; SC Johnson; Tweed, SVV-
groep; Binnenste-Buitenverhalen.

Passage 
Vinkeveen - De christelijke maat-
schappelijke vrouwenvereniging 
passage Vinkeveen en Waverveen 
heeft 21 november weer haar ver-
gaderavond in gebouw Maranatha, 
Herenweg 205, Vinkeveen. De da-
mes Nel Apeldoorn en Anneke Me-
thorst nemen ons onder begeleiding 
van muziek mee door de seizoenen 
van de vier jaargetijden. De avond 
begint om 19.30 uur en zoals altijd 
zijn gasten hartelijk welkom op de-
ze avond.

BS de Trekvogel en OBS 
Molenland ontbijten gezond!
Mijdrecht - Gezond ontbijten is erg 
belangrijk, dat willen we ook graag 
aan de kinderen meegeven. Je mo-
tor werkt pas goed als je gezon-
de stoffen hebt ingenomen. Je voelt 
je fitter, je hebt meer energie en je 
kunt je beter concentreren. Afgelo-
pen week hebben de kinderen van 
OBS Molenland en OBS de Trekvo-
gel meegedaan aan het Nationaal 
Schoolontbijt. Voor een keer moch-
ten de kinderen zonder ontbijt naar 
school. De dag ervoor hebben zij sa-
men met de leerkracht de tafel ge-
dekt. De kinderen leerden op een 
feestelijke manier hoe belangrijk het 
is om elke dag te ontbijten en wat 
je ‘s ochtends het best kunt eten. 
Het ontbijt voldoet aan de nieuwste 
richtlijnen van het voedingscentrum. 
Het ontbijt werd mede mogelijk ge-
maakt door bakkerij De Kruijff. In de 
ontbijtpakketten zaten naast volko-

renbrood en krentenbollen ook ap-
pels, jam, kaas, boter, thee en glu-
tenvrije crackers. Eet smakelijk!!

Techniekochtend op 
basisschool de Fontein
Mijdrecht - Op woensdag 8 no-
vember was er een techniekochtend 
voor de kleuters op basisschool de 
Fontein. Het thema was herfst. Ze 
hebben een egel getimmerd, een 
herfstkubus gemaakt en een wind-

vaantje gemaakt. De kinderen wa-
ren zeer enthousiast en de resul-
taten mochten er zijn. Ze hebben 
weer veel geleerd. Dankzij de hulp 
van de ouders en opa’s was het een 
groot succes.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl
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‘Overal waar je kijkt op de Techniek 
Driedaagse, zie je enthousiaste kinderen’
De Ronde Venen - Ook de twee-
de editie van de Techniek Driedaag-
se kan de boeken in als een suc-
ces. Ruim drieduizend leerlingen 
uit De Ronde Venen, Nieuwkoop en 
Uithoorn volgden technische work-
shops onder leiding van onderne-
mers en vrijwilligers. En bijna twee-
duizend ouders en kinderen be-
zochten de Open Avond. ‘Het maakt 
niet uit bij welke branchegroep je 
kijkt’, stelt Dominique de Rijk. ‘Over-
al zie je enthousiaste kinderen.’

VOBI
De Rijk staat met het bedrijf VOBI 
op de branchegroep Bouw waar Ka-
ja (10) en Amber (9) aan een vogel-
huisje bouwen. Alle onderdelen zijn 
al gezaagd; ze moeten ze zelf nog 
schuren, lijmen en met spijkers in 
elkaar zetten. ‘De eerste twee spij-
kers doe ik de kinderen voor’, legt 
De Rijk uit. ‘Daarna moeten ze het 
zelf doen. Dat vinden ze fantastisch. 

Soms zijn het nog hele kleine kin-
deren, maar ze zijn allemaal zó blij.’ 
Amber heeft geen moeite met het 
hanteren van de hamer. Ze is enorm 
enthousiast dat het haar zo goed 
lukt. ‘Dit vogelhuisje ga ik thuis ze-
ker ophangen’, roept zij blij. ‘Maar ik 
wil hem eerst nog schilderen.’ 

Wow
Verderop staan Darrel (10) en Rave 
(10). Zij krijgen bij de branchegroep 
Automotive de opdracht zo snel 
mogelijk een autoband te verwisse-
len. ‘Wow’, roept Darrel. ‘Dit is net 
als bij een pitstop van Max Verstap-
pen!’ Rave heeft zijn vader al eens 
geholpen met het verwisselen van 
banden. ‘Toen mocht ik hem helpen 
om de winterbanden er weer on-
der te zetten.’ Toch valt het de heren 
niet mee om de wielen los te krij-
gen. Alex (10) heeft het sneller voor 
elkaar. ‘Drie minuten’, roept hij blij. 
‘Dit moet echt een record zijn!’ Ger-

ry Bras van Brabebo weet nu wie 
ze in het vervolg kan bellen als ze 
nog een klusje heeft. In de branche-
groep Robotica sturen Sanne (10) 
en Nina (11) een machine aan die 
precies dertig M&M’s in een potje 
doet. ‘Het bedienen van de knop-
pen vind ik best lastig’, stelt Sanne. 
‘Maar het is gelukt, dus nu kan ik 
lekker deze M&M’s opeten.’ Na de-
ze workshop hebben de dames een 
vrije keuze waar ze nog aan mee 
willen doen. ‘We gaan een lampje 
maken’, vult Nina haar vriendin aan. 
‘Dat zag er echt leuk uit.’

Open Avond druk bezocht
Veel leerlingen kregen geen ge-
noeg van de Techniek Driedaag-
se en kwamen met hun ouders ook 
naar de Open Avond. Bijna twee-
duizend kinderen en ouders ke-
ken hun ogen uit bij de robots, au-
to’s, lasersnijders en nog veel meer. 
Om half acht maakte jury-voor-

zitter Ernst Bouma van Vink Bouw 
Nieuwkoop de winnaars bekend 
van de wedstrijd ‘Bouw het inno-
vatiefste Solar House’ waaraan 200 
brugklassers meededen. De derde 
prijs is gewonnen door Daisy, Demi 
en Katy van het VeenLanden Colle-
ge, de tweede door Tim uit Lange-
raar en de eerste prijs is binnenge-
haald door Noa, Katizia en Rubing 
van het VeenLanden College. Tech-
neuten in de dop!

Techniek Driedaagse 2018 ook 
bij F.N. Kempen bv
Ook gastbedrijf F.N. Kempen bv is 
enthousiast. Sander van der Vaart, 
directeur: ‘Volgend jaar zijn jullie 
voor de Techniek Driedaagse weer 
van harte welkom bij F.N. Kempen 
en dan laten we de kinderen ook 
zien dat er veel techniek is in de 
tuinbouw’. 

Foto’s: Peter Bakker

Mijdrecht – De fractie van de VVD 
heeft woensdag jl de volgende vra-
gen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders inza-
ke het artikel wat twee weken ge-
leden te lezen was in de Nieuwe 
Meerbode over de ontsluiting van 
de nog in aanbouw zijnde nieuw-
bouwwijk Maricken in Wilnis. 

“Gelet op a: Het bericht in de Nieu-
we Meerbode van 1 november 
jl., en de beantwoording van de 
woordvoerder van de gemeente op 
de vragen van de journalist. b:Het 
succes van de wijk en de snelle 
groei, verkoop en verhuur van wo-
ningen en dus snelle groei van het 
aantal bewoners (Totaal 500 wonin-

gen en schatting van 1500 tot 1800 
bewoners met ongeveer 800 extra 
auto’s). c: Het feit dat De Maricken 
voornamelijk wordt bewoond door 
actieve en mobiele mensen en ge-
zinnen met meer dan gemiddelde 
verkeersbewegingen. d: Groeien-
de intensiteit van verkeer over de 
Mijdrechtse Dwarsweg: het goe-

VVD fractie stelt vragen aan college 
over ontsluiting wijk De Maricken

De Ronde Venen - Afgelopen week 
heeft de algemene ledenvergadering 

van het CDA De Ronde Venen de 
kandidatenlijst vastgesteld voor de 

CDA stelt kandidatenlijst vast!

derenvervoer ligt boven het niveau 
van voor de crisis. e: De toename 
van – landelijk -- het aantal ver-
keersdoden (+1%) en ernstig ge-
wonden (+3% t.o.v. 2015 en +30% 
t.o.v. 2005) f: Het voorlopig uitblij-
ven van een directe verbinding met 
Wilnis, zodat de ontsluiting via de 
Mijdrechtse Dwarsweg vooralsnog 
de enige blijft, hebben wij de vol-
gende vragen: 

Vragen
Welke mogelijkheden ziet het col-
lege om de planning van de aan-
leg van de rotonde te bespoedigen, 
in ieder geval aanmerkelijk eer-
der gereed te hebben dan 2019, en 
te streven naar najaar 2018 . Wel-
ke (aanvullende) maatregelen dan 
een drempel, zoals extra verlichting, 
waarschuwingslichten e.d. kun-
nen tussentijds worden genomen 
ter bevordering van de overzichte-
lijkheid en veiligheid? Ziet het col-
lege iets in het stimuleren van de 
alternatieve route Veenweg voor 
het verkeer tussen Mijdrecht (en 
Mijdrecht industrieterrein) met be-
stemming N201? De macht der ge-
woonte wil dat velen menen dat de 
Mijdrechtse Dwarsweg sneller is, 
in werkelijkheid is de Veenweg een 
prima alternatief. (Is in ieder geval 
mijn persoonlijke ervaring). Dit kan 
de Mijdrechtse Dwarsweg aanmer-
kelijk verlichten en kans op onge-
vallen terugbrengen. Het zal tevens 
filevorming voor de rotonde met de 
N212 verminderen”, aldus de frac-
tie van de VVD in een brief aan het 
college. 

Wordt vervolgd.

de toegekende plek op de lijst ge-
accepteerd. Rein Kroon uit Wilnis al 
benoemd tot CDA-lijsttrekker. Rein 
Kroon is de huidige fractievoorzitter 
van de CDA-fractie. De volgorde van 
de overige kandidaten is als volgt: 2. 
Jan Rouwenhorst – Mijdrecht, 3. Ria 
de Korte – Baambrugge, 4. Anita Wil-
gers – Mijdrecht, 5. Nico de Dood – 
Waverveen, 6. Coos Brouwer – Wil-
nis, 7. Simone Borgstede – Wilnis, 8. 
Robert Seisener - Vinkeveen, 9. Wil-
ly van der Putten – Vinkeveen. Deze 
samenstelling van de lijst is volgens 
het CDA-bestuur een mix van erva-
ring en vernieuwing, zodat de nieu-
we fractie na de gemeenteraads-
verkiezingen direct en voortvarend 
aan de slag kan gaan. Op een later 
tijdstip zal het CDA-bestuur de na-
men van alle kandidaten op de CDA-
groslijst bekend maken.

verkiezingen van de gemeenteraad 
op 21 maart 2018. Ook het concept-
verkiezingsprogramma is door de le-
den goedgekeurd. De vertrouwens-
commissie van het CDA heeft voor-
afgaande aan haar advies aan het af-
delingsbestuur vele fractievergade-
ringen bijgewoond en met alle kan-
didaten afzonderlijk gesproken. Het 
afdelingsbestuur heeft de voordracht 
van de vertrouwenscommissie on-
gewijzigd overgenomen en op 8 no-
vember ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leden. De CDA-ledenverga-
dering heeft geen wijzigingen aan-
gebracht in de volgorde van de voor-
gedragen kandidaten voor de ge-
meenteraad. Alle kandidaten hebben 

Winterwandelen om het veen
Regio - Op zaterdagochtend 18 no-
vember kunt u meewandelen met 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
in het Veenweidegebied. 1000 jaar 
geleden lag waar wij nu lopen een 
veenkussen van 9 meter dik! We 
wandelen op door de weiden en 
langs de riviertjes waarin we soms 
herinnerd worden aan dit veenkus-
sen dat ons gebied tot een wildernis 
maakte. We  wandelen op een bij-
zondere plek. Het gebied waar wij 
leven dankt zijn vorm én schoon-
heid aan de ontwikkeling én de be-
strijding van het veen. Tijdens deze 
wandeling staan we twee keer stil 

bij de historie van de mensen en het 
veen. Tijdens deze winterwandeling 
lopen we wel door, we willen im-
mers op temperatuur blijven, maar 
af en toe besteden we aandacht aan 
onze omgeving. Ook in de winter is 
het heerlijk om buiten te zijn, te lo-
pen, te kijken. De wandeling is on-
geveer 9 km lang.
Verzamelen: 18 november 2017, 
9:30 uur Parkeerterrein bij Alge-
mene Begraafplaats, Ringdijk 4, 
Wilnis.  Draag stevige waterdichte 
schoenen en warme kleding, neem 
een (warme) drank mee voor de 
“pauze”.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag  6 en 13 no-
vember zijn  de tweede en derde 
ronde van de wintercompetitiebrid-
gevereniging Mijdrecht gespeeld.
Het was weer eens een groot slag-
veld met sneuvelende reputaties. De 
uitslag is dan ook:

6 november 
A-lijn: 1. Carla Euwe & Karla 
Schmidt 60,76%, 2. Gerard & Jan-
ny Telling 59,72%, en 3.Chris van der 
Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 
57,99%. B-Lijn: 1. Jacqueline Bots 
& Gerda Ruigrok 60,00%, 2.Theo & 
Thed & Theo Lambers 59,58%, 3. Jo-
han & Ingrid Voskamp 53,75%. C-
lijn: 1. Ineke Koek & Ellen van der 
Toorn 61,41%, 2. Cees & Sacha Ver-
weij 58,85%, 3. Frans Leeuwerik & 
John van Diemen 58,33%.

13 november
A-lijn: 1. Daniel Aartse Tuijn & Theo 
de Cocq van Delwijne 62,92%, 2. 
Joke & Eric Schiphorst 60,83% en 3. 
Paul & Delia Kenter. B-lijn: 1/. Theo 
& Thed Lambers 64,17%, 2. Corine 
Kooke & Ria van Zuylen 69,83% en 
3, Ans Bruggeman & Elly Degenaars 
60,00%. C-lijn: 1. Frans Leeuwerik & 
John van Diemen 65,42%, 2. Jan Bun-
nik & Ineke van Diemen 63,33% en 3. 
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen 57,92%. 
In de A- en de B-lijn staan de win-
naars van 13 november fier boven 
aan en in de C-lijn the team Jan Bun-
nik. De tweede helft van deze herfst-
ronde wordt spannend en de vraag 
is of de kopposities worden behou-
den. Bent u geïnteresseerd neem 
dan contact op met het secretariaat 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.
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‘Kaas en Zo’ heeft mooie 
geschenkpakketten
Regio - ‘Kaas en Zo’ van Stijn Me-
lenhorst, gevestigd in winkelcen-
trum Amstelplein, is al 20 jaar het 
adres voor geschenkpakketten. En 
het zijn niet zomaar geschenkpak-
ketten. Hij verzorgt ze in alle soor-
ten en maten en in diverse prijsklas-
sen. Zijn specialiteit is maatwerk, Ie-
der geschenkpakket is uniek en hij 
maakt ze niet alleen tijdens de feest-

dagen, maar het hele jaar door. Ie-
dere gewenste hoeveelheid of aan-
tal is mogelijk. Geschenkpakketten 
zijn al leverbaar vanaf 7.50 euro tot 
ieder gewenst bedrag. Verkoop aan 
particulieren én bedrijven. 
Reserveren is aan te bevelen, zodat 
de pakketten met aandacht en zorg 
gemaakt kunnen worden. Interes-
se? Bel 0297-567001.

Peter Heerschop solo met 
‘Van horen zeggen’
Regio – Op zondag 19 november 
a.s. treedt Peter Heerschop op in 
de Thamerkerk aan de Amstel met 
zijn soloprogramma ‘Van horen zeg-
gen’. Dit is alweer het derde evene-
ment in het jubileumseizoen van de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU), die in februari a.s. 
25 jaar bestaat. De aanvangstijd is 
14.30 uur. 

Minister van Enthousiasme
Peter Heerschop solo, dat zijn 
mooie, misschien wel waargebeur-
de verhalen en goede grappen van 
een gelouterd cabaretier (o.a. be-
kend van NUHR) in één program-
ma. En het bevalt, want Van horen 
zeggen is alweer zijn tweede die hij 
alleen doet. Daarin onderzoekt Pe-
ter, naast cabaretier ook columnist, 
ongeloofwaardig wetenschapper en 
struikelend Minister van Enthousi-
asme, op welke manieren mensen 
zichzelf enorm kunnen neppen. Hoe 
het komt dat je regelmatig het één 
zegt en het ander doet. Of het één 
zegt en het ander voelt.

Troostrijke gedachten
Hij vertelt verhalen over hoe men-
sen keihard de waarheid kunnen 
ontkennen en gelukzalig kunnen 
geloven in geweldige leugens. Over 

mensen die een scherp oog hebben 
voor de kleinste misstappen van 
een ander, maar een enorme blinde 
vlek voor hun eigen vergissingen. 
Mensen die zich altijd redden met 
‘van horen zeggen’. Met als troost-
rijke gedachte dat we daar allemaal 
hetzelfde in zijn. Bovendien, zoals 
een bekend Nederlands voetbalfi-
losoof sprak: “Alles wat je over een 
ander zegt, zegt nog meer over jou.” 
Maar Peter heeft ook een doel. Hij 
wil graag uitleggen waar we elkaar 
écht mee kunnen helpen. Zodat ie-
dereen de zaal uit loopt met een he-
le grote glimlach en minimaal één 
idee dat het leven kan veranderen. 
Al is het maar voor tien minuten…

Kaartverkoop
Vanaf tien dagen voor de voorstel-
ling start de voorverkoop van los-
se kaarten bij de boekhandels The 
Read Shop Express ( Zijdelwaard-
plein) en Bruna (Amstelplein). De 
overgebleven kaarten worden vanaf 
twee uur verkocht aan de kassa van 
de Thamerkerk. Het is ook mogelijk 
om online losse kaarten (en abon-
nementen!) te bestellen via de ver-
nieuwde website van de SCAU. Kijk 
op www.scau.nl Op de website is 
verder allerlei achtergrondinforma-
tie over de evenementen te vinden. 

Van Egmond en Bader 
hand in hand voor KWF
Regio - Komende veertien dagen 
gaan Poelier-traiteur Van Egmond 
en Keurslager Bader met hun ves-
tigingen in de Mijdrechtse Passa-
ge en winkelcentrum Zijdelwaard 
in Uithoorn een actie ondernemen 
ten faveure van KWF Kankerbestrij-
ding. “Van de gezamenlijke omzet in 
die tijd van de producten zoals die in 
de advertentie in deze krant zijn ver-
meld, doneren wij tien procent daar-
van aan KWF. Norman, van Keursla-
ger Bader in Mijdrecht, Robert Ba-
der van de vestiging op het Zijdel-
waardplein, Sebastiaan en ik van 
beide Van Egmond winkels, hebben 
onlangs de koppen bij elkaar gesto-
ken om iets te gaan ondernemen 
waarbij een goed doel ons uitgangs-
punt was. Daarbij kwamen we met 
elkaar uit bij het KWF. Kanker is een 
vreselijke ziekte en nagenoeg volks-
ziekte nummer 1. Het idee heeft ook 
post gevat met het oog op feestda-
gen de komende maand. Kerstmis is 
bijvoorbeeld een feest dat door veel 
mensen op een bijzondere manier 
met elkaar wordt gevierd en beleefd. 
Vaak gaan dan de gedachten in het 
bijzonder uit naar familie, vrienden 
en relaties die geraakt zijn door de-
ze ziekte en waarvan je hoopt dat 
die dankzij een goede behande-
ling nog lang in ons midden mogen 
zijn. KWF is daarbij naar onze me-
ning een factor van betekenis. Wij 
voelen ons maatschappelijk betrok-
ken, want we wonen en werken te 
midden van een lokale samenleving 
waarvan wij veel inwoners regelma-
tig als klant in onze winkels mogen 

verwelkomen. Bij sommigen van hen 
trekt de gevreesde ziekte diepe spo-
ren in hun leven of in dat van gelief-
de anderen. Omdat ook wij deel uit-
maken van deze samenleving willen 
wij met die gedachte op deze ma-
nier een keer wat terug doen,” zo 
laat Dirk van Egmond weten.

Samenwerking
Aldus kwamen Robert en Norman 
van de bader-vestigingen op het 
idee om dit mede door middel van 
een advertentie kenbaar te maken. 
Zij vroegen aan Sebastiaan en Dirk 
van Poelier-Traiteur van Egmond of 
zij eraan wilden meewerken. Een en 
ander resulteerde in enkele sma-
kelijke en gangbare producten in 
de advertentie die deel uitmaken 
van de actie. Van de verkoop daar-
van gaat 10 procent naar het KWF 
die desgevraagd aangaf de actie bij-
zonder op prijs te stellen. Dirk: “Het 
is voor ons ook iets nieuws dit te 
doen en we gaan kijken wat het op-
levert. In elk geval overhandigen we 
een vertegenwoordiger van KWF op 
maandag 27 november een fraaie 
cheque met daarop naar wij hopen 
een behoorlijk bedrag. Het zou na-
tuurlijk prachtig zijn als veel van on-
ze klanten en passant ook de pro-
ducten willen kopen die in de adver-
tentie staan. We gunnen onze klan-
ten niet alleen heerlijke producten 
uit onze winkels, maar namens hen 
ook een mooie donatie aan KWF. Wij 
zien dat als een uniek stukje samen-
werking.” Kortom, zie de advertentie 
elders in deze krant.

Sebastiaan, Robert, Norman en Dirk (v.l.n.r.) zetten zich met een actie in voor 
KWF

Laatste live-optredens in 
café De Zwarte Kat
Regio - Op zaterdag 18 novem-
ber aanstaande zal er voor de al-
lerlaatste keer livemuziek te horen 
zijn in café De Zwarte Kat in Nes 
aan de Amstel. Jack van den Bus-
ken stopt er na ruim veertig jaar 
definitief mee. Deze avond is ove-
rigens al een toetje want een aan-
tal weken geleden was er al een af-
scheidsfeest in een overvolle Kat. 
Klanten, vrienden en Kat-aanbid-
ders hebben toen al gepast af-
scheid genomen van Jack en zijn 
oergezellige Zwarte Kat. Maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en Jack gaf meteen zijn goedkeu-
ring aan dit allerlaatste event! Drie 
bands zullen de oude, scheve kroeg 
van een definitief potje herrie voor-
zien. The Oki Doki’s bijten de spits 
af met harde R&R gevolgd door 

de niets ontziende Nederlandstali-
ge punk van het Kwakelse KAF. Als 
allerlaatste zal Black Knight, nog 
steeds onder leiding van drummer 
Rudo Plooy, de planken uit de kroeg 
proberen te spelen. De metalband 
viert tevens op een uitbundige ma-
nier hun 35-jarig jubileum wat ze 
precies 10 jaar geleden op deze da-
tum met hun 25-jarig jubileum de-
den in wijlen jongerencentrum The 
Mix in Uithoorn. Op de poster prijkt: 
3 harde sloopkogels: daarmee wor-
den de bands  bedoeld die als laat-
ste zullen optreden in De Zwarte 
Kat. Het café moet binnen zeer kor-
te tijd plaats maken voor enige vil-
la’s. Het is dus: Nu of Nooit meer! 
Aanvang is 20.00 uur, adres is Am-
steldijk Zuid 105 te Nes aan de Am-
stel. Entree: gratis.

Wintersport 
occasionbeurs bij 
Intersport DUO Uithoorn
Regio - Van donderdag 16 t/m za-
terdag 25 november 2017 organi-
seert Intersport DUO een ski-, en 
snowboard-occasionbeurs in fili-
aal Uithoorn. Op deze dagen wordt 
een groot aantal gebruikte ski’s, ski-
schoenen, snowboards en snow-
boardschoenen te koop aangebo-
den. Om alvast in de juiste stem-
ming te komen staat er natuurlijk 
een glaasje Glühwein of Prosec-
co klaar! Tijdens de beurs heb je 
de mogelijkheid om je eigen win-
tersport producten via Intersport 
DUO te verkopen maar kun je ook 
tweedehands wintersport produc-
ten voor een scherpe prijs op de kop 
tikken! Tevens wordt de totale ver-
huurvoorraad ski’s en skischoenen 
tijdens deze beurs verkocht.

Zolder?
Heb jij nog wintersport producten 
op zolder liggen waar je niks meer 
mee doet of ben je toe aan iets an-
ders? Verkoop je uitrusting dan via 
Intersport DUO. Samen met jou be-
palen wij een mooie verkoopprijs 
voor je artikelen. Tijdens de twee-
dehands wintersport beurs wordt 
je artikel te koop aangeboden in de 
winkel in Uithoorn. Voor het volle-
dige bedrag van jouw verkochte ar-
tikelen ontvang je een Intersport 
DUO tegoedbon die je tot 31 de-
cember 2017 op het complete as-
sortiment kunt inleveren. Intersport 
DUO brengt geen provisie in reke-

ning. Alleen technisch veilig ma-
teriaal (geen kleding) wordt geac-
cepteerd. Intersport DUO Winkel-
centrum Zijdelwaardplein Uithoorn, 
0297-560329. Inbreng van materi-
aal is mogelijk t/m zaterdag 18 no-
vember. 

Vakantie
Vele Nederlanders zullen ook deze 
winter weer gaan genieten van een 
welverdiende wintersportvakantie. 
Zorgvuldig worden de diverse be-
stemmingen met elkaar vergeleken 
op sneeuwzekerheid, aanwezigheid 
van après-ski, aantal kilometers pi-
ste etc. Echter wordt het belang-
rijkste vaak vergeten of pas op het 
laatste moment geregeld. Om he-
lemaal klaar te zijn voor het win-
tersportseizoen is goed onderhoud 
voor je ski’s of snowboard essenti-
eel. Daarom werkt Intersport DUO 
samen met een professionele on-
derhoudspartner om jouw ski’s of 
snowboard op en top klaar te ma-
ken voor jouw wintersportvakantie. 
Zo beperk je de kans op ongeluk-
ken en je ski’s gaan een stuk lan-
ger mee. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor je klaar om 
de technische staat van uw materi-
aal vrijblijvend te beoordelen en je 
van advies te voorzien. Naast het 
occasion-materiaal vind je tijdens 
de beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen (zie advertentie 
elders in deze krant).

Na 111 jaar met pensioen
Binnenhuis van de Bilt in 
Aalsmeer gaat stoppen!
Regio - Na 111 jaar gaan de ge-
broeders van de Bilt met pensi-
oen en dit betekent dat Binnenhuis 
van de Bilt aan de Ophelialaan gaat 
stoppen. Opa van de Bilt (1879) be-
gon in 1907 een meubelwinkel en 
een kruidenierswinkel in de Zijd-
straat. In 1909 werd dochter Enge-
lina geboren en in 1911 zoon Jan. 
In de crisistijd overleed opa Jan van 
de Bilt en zetten Jan en Engelina de 
winkel voort. Tot overmaat van ramp 
werd Jan van de Bilt in de oorlog 
krijgsgevangen genomen en heeft 
anderhalf jaar in een krijgsgevan-
genkamp gezeten in Mühlberg aan 
de Elbe (het voormalige Oost Duits-
land), waar hij aan het einde van de 

oorlog door de Russen werd bevrijd. 
Na de oorlog zetten Jan en Enge-
lina de zaak voort, maar Engelina 
trouwde een paar jaar na de oorlog 
en ging in Utrecht wonen waar zij 
in 1949 overleed. Dus ging Jan van 
de Bilt alleen verder in het pand in 
de Zijdstraat. In 1949 werd Jan ge-
boren en Ton in 1951, beiden nu de 
eigenaren. In 1958 kocht Jan Se-
nior een stuk grond in de Opheli-
alaan, waar hij een prachtig pand 
liet bouwen naar het ontwerp van 
de Amsterdamse architect Aiking. 
Op 5 april 1960 werd de winkel ge-
opend. In 1968 kwam Jan in het be-
drijf en werd besloten het pand uit 
te breiden met 300 vierkante meter. 
In september 1969 was de aanbouw 
klaar en werd de winkel feestelijk 
heropend. In 1971 kwam Ton ook in 
het bedrijf. In 1982, toen Jan Seni-
or 71 jaar was, stopte hij en namen 
Jan en Ton de zaak over. Jan (68) 
en Ton (66) hebben geen opvolgers 
en vinden het nu tijd om met pensi-
oen te gaan. Het pand in de Ophe-
lialaan staat inmiddels te huur of te 
koop. Vanaf donderdag 16 novem-
ber gaan de heren beginnen met 
een grote uitverkoop. Alle prachtige 
designartikelen van onder andere 
Interlübke en Leolux gaan weg met 
kortingen tot 80 procent. In de loop 
van 2018 zullen de heren van de Bilt 
de winkel sluiten en gaan ze genie-
ten van hun vrije tijd.

Reanimatie en verdiend 
speldje
Regio - Bij EHBO vereniging Cam-
illus werd er afgelopen maandag-
avond weer druk geoefend met re-
animatie en bediening van het AED-
apparaat. Jaarlijks wordt alles wat 
belangrijk is om te weten in geval van 
hartfalen, uitgebreid herhaald en be-
oefend. Met snelle juiste eerste hulp 
win je kostbare tijd en die kan letter-
lijk levensreddend zijn. De EHBO’ers 
worden getraind in het leren herken-
nen van verschillende symptomen 
die kunnen duiden op mogelijk hart-
falen, van benauwdheid tot pijn in de 
kaak en schouderbladen, een griepe-

rig gevoel tot pijn op de borst en in de 
linkerarm. Soms kan het duidelijk zijn 
wat er aan de hand is, soms zijn het 
vage klachten. Bij Camillus zijn de le-
den weer goed bijgespijkerd! Jubila-
ris Madelon Bakker ontving uit han-
den van secretaris Aernoud Koen-
ders en voorzitter Jan Zeldenthuis, 
een speldje voor 10 jaar lidmaatschap 
van Camillus. Interesse in EHBO? 
Eind januari/begin februari gaat er 
een basiscursus van start. Bel voor 
informatie naar Chris (06-11155899) 
of Aernoud (06-44712585). Website:  
http://ehbo-camillus.nl 

Op de foto: vlnr: Aernoud Koenders, Madelon Bakker en Jan Zeldenthuis
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Leerlingen van De Eendracht 
Bezoek aan Techniek 
Driedaagse! 
Mijdrecht - Op de fiets in een hele 
lange rij…. groep 7 en groep 8 twee 
aan twee op weg naar de Fa. Van 
Kempen, die de ruimte bood aan 
TechNet Amstel en Venen om al-
le leerlingen van De Ronde Venen 
en naburige dorpen kennis te laten 
maken met techniek in de breed-
ste zin van het woord! Een feest om 
mee te maken hoe jong en oud be-
zig was met techniek, van lassen tot 
en met banden verwisselen bij een 
auto, plaats nemen in een vracht-
wagen en alle details van motoren 
leren kennen. Meisjes als lasser, 
jongens die zelf een lamp maakten, 

dames die vakkundig banden ver-
wisselden. Buiten stond een gro-
te dubbeldekker ‘bus-vrachtwa-
gen’ vol met geavanceerde tech-
nologie, bijvoorbeeld een 3D-prin-
ter, maar ook een CV-installatie die 
je zelf kon afstellen. Superspannen-
de technische dingen , mede mo-
gelijk gemaakt door heel veel on-
dersteunende en vrijwillige handen. 
Aan het einde van de workshopron-
des wilde geen leerling terug naar 
school...dat begreep iedereen, maar 
de volgende groepen leerlingen 
stonden al weer te trappelen van 
ongeduld.

Grote toeloop bij activiteit 
Vrije School Groene Hart
De Ronde Venen - De Sint Maar-
ten-activiteit, georganiseerd door 
de initiatiefgroep Vrije School Groe-
ne Hart, trok veel mensen en kinde-
ren aan. Tot vanuit Zierikzee kwa-
men belangstellenden af op de leu-

ke middag met vrijeschoolse acti-
viteiten zoals pompoenlampionnen 
versieren en broodjes bakken bo-
ven het vuur. De meeste belang-
stelling kwam vanuit de omgeving 
zelf, uit De Ronde Venen, Sticht-
se Vecht, Uithoorn en de omgeving 
van Nieuwkoop. De kinderen wa-
ren creatief bezig en speelden bui-
ten of in de grote schuur. De ou-
ders konden elkaar ontmoeten en 
bijpraten en de nieuwelingen on-
der hen konden vragen stellen over 
vrijeschoolonderwijs, hun kind al-
vast aanmelden voor de op te star-
ten vrije speelklas (vrijeschool-peu-
terspeelzaal) of op de intentionele 
lijst van de school-in-oprichting la-
ten zetten. De volgende activiteit is 
gericht op kinderen van 3-5 jaar en 
is op zaterdagochtend 9 december 
in Mijdrecht. Op woensdagavond 
13 december is er een informatie-
bijeenkomst voor ouders over vrije-
schoolonderwijs en de op te richten 
Peutergroep en Vrije School Groe-
ne Hart. Meer informatie op vrije-
schoolgroenehart.wordpress.com.

Musicalconcert Brassband 
Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 11 novem-
ber jl. heeft Brassband Concordia 
uit Vinkeveen, onder leiding van di-
rigent Thomas Eveleens, een con-
cert gegeven met medewerking van 
zangeres Roos van der Waerden en 
het kinderkoor van basisschool De 
Schakel. Deze avond stond in het 
teken van muziek uit bekende mu-
sicals. Voor een uitverkochte zaal 
opende de Brassband met het in-
strumentale nummer "Big Spender". 
Dit is lied geschreven voor de musi-
cal Sweet Charity, voor het eerst op-
gevoerd in 1966. Nadat het publiek 
welkom was geheten werd “Mam-
ma Mia!” gespeeld, een West End-
musical gebaseerd op de liedjes van 
de popgroep ABBA. Daarna soleer-
de Eveline van der Horst op Flügel 
in “Concerto de Aranjuez”. Dit num-
mer is o.a. bekend uit de Britse tra-
gikomische film “Brassed Off”, een 
film over het leven in een typisch 
Noord-Engels mijnwerkersstadje 
na de grote sluitingen van de kool-
mijnen. Het verhaal draait om de le-
den van de brassband van de mijn, 
waarbij de sluiting van de mijn met-
een het einde betekende van hun 
sociaal muzikale leven. 

Jubilaris
Hierna was het tijd om een jubila-
ris in het zonnetje te zetten. Rinus 
Borst kreeg voor zijn 70 jaar lid-
maatschap de vergulde speld met 3 
zirkonia’s opgespeld. Daarbij kreeg 
hij tevens te horen dat hij tot erelid 
van de vereniging is benoemd, een 
blijk van waardering voor zijn jaren-
lange inzet als bestuurslid en vrij-
williger. Het concert werd vervolgd 
met de “Rogier van Otterloo Med-
ley” met nummers uit de Neder-
landse musical “Soldaat van Oran-
je”. Deze musical is gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van de 
Nederlandse verzetsstrijder Erik Ha-
zelhoff Roelfzema. Hierna werd een 
nummer opgevoerd uit de musical 
“The Sound of Music” tezamen met 
de musicalzangeres Roos van der 
Waerden en het kinderkoor. Roos is 
in 2011 afgestudeerd aan het Con-
servatorium in de richting Muziek-
Theater. Sindsdien is ze als stemac-
trice werkzaam voor onder andere 
Nickelodeon en Disney XD, werkt 
ze als freelance zangeres voor ver-
schillende projecten en in close-
harmony formatie The Triolettes. 
Momenteel toert Roos in de rol van 
Wendy in de voorstelling Peter Pan 
The Never Ending Story. Het kinder-
koor zong hierna met de Brassband 
het vrolijke nummer “The Lion King” 
uit de gelijknamige en zeer bekende 
musical. Deze musical is gebaseerd 
op een Amerikaanse animatiefilm 
uit 1994, geproduceerd door Walt 
Disney Feature Animation. Het ver-
haal speelt zich af op de Afrikaanse 
savanne, waar de koning der dieren, 
de leeuw, heer en meester is. 

Musical
Daarna zong Roos met muzikale be-
geleiding van de Brassband het lied 
“Don't Cry for Me Argentina” . Dit 
lied maakt deel uit van de musical 
Evita en wordt gezongen vanuit de 
belevenis van door het Argentijn-
se volk zeer geliefde Eva Perón. Na 
de pauze werd het concert hervat 
met “Mag ik dan bij jou”, een num-
mer van Claudia de Breij en nu ge-
zongen door Roos van der Waer-
den. Het liedje werd in 2009 ge-
schreven voor de voorstelling He-
te vrede, waar het fungeerde als 
openingslied. De Brassband speel-
de hierna het instrumentale num-
mer “West Side Story”. Een aantal 
liederen uit deze musical is bijzon-
der populair geworden, onder meer: 
Maria, America, en I Feel Pretty. 
Het kinderkoor mocht hierna sa-
men met de band hun laatste lied-
jes zingen uit de “The best of An-
nie”. Dit is een hommage aan de op 
21 mei 1995 overleden Annie M.G. 
Schmidt. Zij liet een schat aan vers-
jes, boeken en liedjes achter waar-
van er een aantal werden gezongen 
in de populaire Nederlandse komi-
sche televisieserie "Ja zuster, nee 
zuster”. Wie kent niet de liedjes In 
een Rijtuigie en Wil u een stekkie 
van de Fuchsia.

Mary Poppins
Brassband Concordia speelde hier-
na nummers uit “Mary Poppins”, één 
van de populairste musicalfilms al-
ler tijden. Zangeres Roos schitter-
de nogmaals in “The Girl in 14G” 
dat werd geschreven voor de Ame-
rikaanse actrice en zangeres Kristin 
Chenoweth. Het nummer, door diri-
gent Thomas Eveleens omgezet in 
een Brassband arrangement, is ge-
baseerd op eigen ervaring van de-
ze actrice: toen zij verhuisde naar 
New York City kon ze eerst niet 
slapen door de voortdurende her-
rie. Ze maakt hier kennis met haar 
luidruchtige buren en vertelt hoe ze 
deze uiteindelijk stil krijgt. We ho-
ren elementen uit Tristan und Isol-
de, uit het Zwanenmeer en uit de 
aria De Koningin van de Nacht. De 
band trakteerde daarna het publiek 
met liedjes uit de musical “Grease”. 
Deze musical, voor het eerst opge-
voerd in 1972, is tevens verfilmd in 
1978. Deze film won o.a. de Golden 
Globes voor beste musicalfilm. Het 
laatste nummer van de avond was 
“Time to say Goodbye”, in het Itali-
aans “Con te partirò”. Dit is een lied 
gezongen door o.a. Andrea Bocel-
li op het San Remo Festival, maar 
deze avond fantastisch uitgevoerd 
door zangeres Roos van der Waer-
den onder muzikale begeleiding van 
de Brassband. Nadat verschillende 
mensen bedankt waren voor hun in-
zet, werd de avond afgesloten met 
het bekende nummer Do-Re-Mi uit 
de musical “The Sound of Music”.

Techniekdagen voor leerlingen 
van basisschool de Springschans
Uithoorn - Maandag 6 november 
was er op basisschool de Spring-
schans een Techniekdag met het 
thema “water en zeep”. Alle juffen 
en meester Tim kwamen die ochtend 
in badjas naar buiten om de kinde-
ren welkom te heten. In alle groe-
pen kregen de kinderen een les op 
hun niveau en mochten ze door mid-
del van proefjes en knutselen zelf 
spelend ontdekken. In de groepen 
1-2 hebben de kinderen proefjes 
gedaan rondom water en zeep. De 
volgende vragen konden de kinde-
ren aan het einde van de les beant-
woorden. Wat blijft er drijven en wat 
niet? Hoe meng je olie met water? 
Hoe verplaats ik water van de ene 
naar de andere bak? Hoeveel mun-
ten passen er nog bij in een vol glas? 
's Middags werd er zeep gemaakt in 
de "zeepfabriek". De kinderen ke-
ken hun ogen uit hoe zeep werd ge-
maakt. Voor de zeepjes die de kinde-
ren mee naar huis kregen hebben de 
kinderen een mooi zeepdoosje ge-
maakt. 

Groepen
In de groepen 3 en 4 gingen de kin-
deren ook met water aan de slag. 
In iedere groep werden zes proef-
jes gedaan. Het mengen van 3 vloei-
stoffen was bijzonder om te zien. Het 
leukste was wel het blazen van een 
bel in een bel. Ook konden de kin-
deren ontdekken wat bleef drijven 
of wat al gauw op de bodem lag. De 
dag werd afgesloten met prachti-
ge  waterleidingen door de kinderen 
zelfgemaakt en ........ getest natuur-
lijk. Er bleek hier en daar nog wat 
lekkage te zijn maar dat mocht de 
pret niet drukken. In de groepen 5 en 
6 werden verschillende proefjes ge-
daan die te maken hebben met drij-
ven en zinken. Waarom drijft een 
glazen pot mét deksel wel en zon-
der deksel niet? 's Middags is er met 
veel enthousiasme gebouwd aan al-
lerlei soorten vaartuigen, gemaakt 
van flessen, dozen en andere ver-
pakkingsmaterialen. 

Waterkracht
In groep 7-8 stond waterkracht cen-

traal. De kinderen leerden het ver-
schil tussen fossiele brandstoffen 
en duurzame energie. De leerlingen 
verdiepten zich in waterkracht. Zo 
leerden ze dat hoe hoger het hoog-
te verschil is, hoe krachtiger water is. 
De volgende dillema’s werden door 
middel van proefjes onderzocht; Hoe 
kun je water van laag naar hoog la-
ten lopen? Kun je een beestje van 
ijzerdraad maken dat blijft staan 
op het water? Kun je water via een 
draadje overhevelen naar een ander 
glas? En wat gebeurt er met vloeistof 
in het warme en koude water? Aan 
de hand van opdrachtkaarten wer-
den de proefjes uitgevoerd. De kin-
deren waren heel enthousiast en be-
dachten ook eigen proefjes; leuke 
proefjes waar je soms ook een beet-
je nat van werd. Aan het einde van 
de dag heeft ieder kind zijn eigen 
waterkrachtcentrale gemaakt van 
een plastic fles. Het was een zeer 
geslaagde dag waar de kinderen uit 
de veel hulp kregen van enthousias-
te ouders, opa’s en oma’s!

Techniek Driedaagse
De leerlingen van groep 7 en 8 de-
den er nog een schepje bovenop. Na 
een leuke techniekdag op hun eigen 
basisschool, mochten de leerlingen 
op donderdag 9 november de Tech-
niek Driedaagse in Mijdrecht bijwo-
nen. Tijdens de Techniek Driedaagse 
maakten de jongeren op speelse wij-
ze kennis met techniek in de breed-
ste zin van het woord, door mee te 
doen aan workshops die bedrijven 
uit de regio speciaal voor hen orga-
niseerden. De kinderen hebben de 
techniekdag als heel leuk en inte-
ressant ervaren. De kinderen kon-
den zien hoe een auto er van binnen 
uit zag en leerden hoe je een auto-
band verwisselt. Ze mochten er veel 
dingen doen, zoals: sleutels maken, 
een 3D- ontwerp maken en solde-
ren. Alle gemaakte spullen mochten 
mee naar huis worden genomen. De 
M&M robot en het ijzer vormen wa-
ren favoriet bij de kinderen. Het was 
een erg leuke dag waar opnieuw 
veel enthousiaste ouders hun hulp 
hebben ingezet. 

Aanvraag evenementenvergunning voor 
zandeiland 2 ingetrokken

Onduidelijke aanpak van 
gemeente roept vragen op
Vervolg van de voorpagina.

Ter toelichting het volgende. Ver-
vanging van de beschoeiing dient 
eens in de 40 jaar plaats te vinden 
en kosten, op basis van het huidi-
ge prijsniveau, ca. 40 miljoen eu-
ro. Daarbij is dan nog geen reke-
ning gehouden met kosten in ver-
band met het jaarlijkse onder-
houd, beheer en toezicht, welke ge-
maakt worden door het Recreatie-
schap. De instandhouding van de 
huidige situatie van de Vinkeveen-
se Plassen vergt ca.1,3 tot 1,5 mil-
joen euro per jaar. Of er nu gerecre-
eerd wordt of niet op de Vinkeveen-

se Plassen, deze kosten zullen on-
eindig blijven doorlopen. De vraag is 
wanneer er een adequate oplossing 
voor instandhouding van de zand-
eilanden wordt gevonden. De ge-
meente schrijft hierover : “Voor de 
lange termijn na 2023 is een nieu-
we vorm van financiering nodig voor 
behoud van de legakkers en zand-
eilanden. Publieke middelen blijven 
nodig, maar de gemeente wil met 
de exploitatie van de zandeiland dit 
financieringsprobleem beheersbaar 
maken.
 
Omwonenden
De omwonenden/belanghebben-

den van zandeiland 2 maakten be-
gin deze zomer hun mening m.b.t. 
het evenement Auguria kenbaar. 
Opgemerkt werd dat de aanvraag 
voor het evenement te kort schoot 
t.a.v. een onduidelijkheid van de ge-
publiceerde omschrijving evene-
mentenaanvraag omschreven als ‘ 
Interactieve kunstinstallatie’,  onvol-
doende incomplete informatie, on-
duidelijkheid t.a.v. de identiteit van 
de aanvraagster, het niet voldoen 
aan de algemene en lokale wet- 
en regelgeving (Algemene Wet Be-
stuursrecht, Algemene Plaatselijke 
Verordening o.a. de geldende ge-
luidsnormen als beschreven in de 

APV, het geldende bestemmings-
plan De provinciale verordening 
ruimte (PRV)), de Drank- en Ho-
recawet, Zondagswet, Wet natuur-
bescherming, de ligging in Natuur 
Netwerk Nederland (NNN) de rug-
gengraat van de Nederlandse Na-
tuur en nabij Natura 2000-gebie-
den, onbereikbaar met het open-
baar vervoer, onvoldoende parkeer-
gelegenheid, ontoegankelijk voor 
touringcars en leveranciers, en een 
door de aanvraagster gevraagde 
bijdrage in de financiering van ex-
tra elektriciteitsvoorziening.
 
Weggegooid geld
De vele ambtelijke uren die met de 
behandeling van deze incomple-
te aanvraag besteed zijn en de in-
spanningen van omwonenden had-
den voorkomen kunnen worden. De 
omwonenden zijn wel bereid om 
mee te denken om alternatieve op-
brengsten te genereren voor het on-
derhoud van de zandeilanden. Or-
ganiseren van grote evenementen 
op de zandeilanden brengen ech-
ter netto niets of weinig middelen 
op voor de Gemeente en leiden tot 
een sterke vermindering van de na-
tuur-, recreatie een financiële waar-
de van het gebied.

Jooske de Graaf verkozen 
tot energieke Rondevener
De Ronde Venen - Het weer zat 
niet mee, maar dat weerhield vele 
inwoners er zaterdag 11 november 
niet van een bezoekje te brengen 
aan de Energie Parade. In het Fort 
bij Abcoude stond ’s middags alles 
in het teken van duurzaamheid, van 
zonnepanelen en zonneboilers tot 
een lezing van een klimaatpsycho-
loog en een veganistische proeve-
rij. Tijdens het evenement werd ook 
bekend gemaakt dat Jooske van 
de Graaf is verkozen tot Energieke 
Rondevener 2017. In totaal waren 
vijf inwoners genomineerd voor de 
titel Energieke Rondevener 2017. 
Allen inwoners die op een goede 
manier met duurzaamheid bezig 
zijn en daar inspirerend over kun-
nen vertellen. De jury was unaniem 
tot het besluit gekomen dat Joos-
ke van de Graaf de titel moest krij-
gen. Zij heeft zelf een groot aan-
tal maatregelen getroffen om duur-
zaam te leven, van investeringen in 
isolatie en een aardwarmtesysteem 
tot aanschaf van een elektrische 
auto en zonnepanelen. Daarnaast 
is zij de stuwende kracht achter de 
coöperatie Zon op De Ronde Ve-
nen. De coöperatie maakt het voor 

alle inwoners mogelijk te investe-
ren in duurzame energie. Jooske 
van de Graaf kreeg de prijs uit han-
den van wethouder David Moolen-
burgh (Duurzaamheid). Tevens 
kreeg zij een cheque van 500 eu-
ro om te bestemmen aan duurza-
me zaken.
 
Stappen zetten
Wethouder Moolenburgh keek na 
afloop terug op een geslaagd eve-
nement. ,,Ik heb vandaag veel men-
sen gezien die zich heel bewust 
met het onderwerp duurzaam-
heid bezighouden. Die het belang-
rijk vinden om snel stappen te zet-
ten op weg naar een zogenaamde 
klimaatneutrale gemeente. Ik hoop 
dat deze mensen veel navolging 
krijgen. Dat hoeft niet meteen met 
grote stappen te zijn, dat kan ook 
kleinschalig. Bijvoorbeeld door af-
val goed te scheiden, de auto te la-
ten staan en de fiets te pakken en 
zelf een tas meenemen als je naar 
de supermarkt gaat. Het zijn kleine 
stapjes, maar voeg ze bij elkaar en 
we zetten samen grote stappen op 
weg naar de klimaatneutrale ge-
meente die we willen zijn.’’
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“De Rooij” dames 
biljarttoernooi in De Hoef
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij” 
dames biljarttoernooi zal dit jaar 
plaats vinden op vrijdag 17 en zater-
dag 18 november.
Heeft niet zoals enkele weken gele-
den een opvolger van Betty van de 
Mars, maar Lucia Burger was vorig 
jaar de kampioen, na een verbeten 
finale tegen Betty van de Mars was 
zij als kampioen gehuldigd.
Vrijdagavond om 19.30 uur treden 
Petra Slimmers, Caty Jansen, Leo-
nie Minnee, Gerdien Bras Fokker, 

Netty van der Graaf, Betty v/d Mars 
en Roos Aarsman aan om een wed-
strijd tegen elkaar spelen, dus iede-
re dame zal totaal 6 keer aan moe-
ten treden. Deze wedstrijden zijn 
verdeeld over de beide dagen.
Zaterdagmiddag om 12.00 uur zal 
het spektakel een vervolg hebben. 
Ook dit jaar worden de prijzen be-
schikbaar gesteld door zand en 
grindhandel “De Rooij”, die al van 
begin af aan de sponsor is van dit 
toernooi en Lutis Ventilatietechniek.

Kerstkorfbaltoernooi
Mijdrecht - Op 27 en 28 december 
zal het jaarlijkse Atlantis Kerstkorf-
baltoernooi plaatsvinden. Alle scho-
len uit Mijdrecht en Wilnis zijn uit-
genodigd. Inmiddels zijn de inschrij-
vingen van de eerste scholen al bin-
nen. Het belooft, zoals elk jaar, weer 
een gezellig en sportief toernooi te 
worden. We hopen dat er veel scho-
len en kinderen mee kunnen doen 
aan deze leuke activiteit in de kerst-
vakantie. Tijdens het toernooi kan 
iedereen weer zien en ervaren dat 
korfbal een super leuke sport is!

Het programma
Woensdagochtend 27 december
Kangoeroe Klup-spelochtend groep 

1, 2 en 3
Woensdagmiddag 27 december
Korfbal in 4-tallen groep 4 en
groep 5
Donderdagochtend 28 december
Korfbal in 8-tallen groep 7/8
Donderdagmiddag 28 december
Korfbal in 4-tallen groep 6

Wil je graag mee doen aan het toer-
nooi, maar heb je geen uitnodiging 
gehad via jouw school? Vraag het 
even na bij de juf/meester of stuur 
dan een e-mail naar kerstkorfbal-
toernooi@kvatlantis.nl met jouw 
naam, leeftijd en groep.
Scholen kunnen zich aanmelden tot 
en met 30 november.

St. Nicolaas wandeltocht
Vinkeveen - Op zaterdag 18 no-
vember organiseert IJsvereniging 
Vinkeveen de traditionele Sinter-
klaastochten. Routes rondom Vin-
keveen door de weidse polders met 
zicht op Botshol, natuurgebied de 
Waverhoek en langs het riviertje de 
Waver (25 km). In de routes van 12, 
15 en 25 km is een bezoek aan het 
Poldermuseum inbegrepen. Het Pol-
dermuseum zet de deuren (gratis) 

open voor alle wandelaars en is te-
vens rustpunt en stempelpost.
De route van 5 km gaat voorname-
lijk door Vinkeveen en is erg ge-
schikt voor kinderen. Startplaats is 
Dorpshuis De Boei en er kan gestart 
worden vanaf 8.00 uur. De routes 
zijn  uitgezet met duidelijke blauwe 
pijlen en natuurlijk zijn er medailles 
te verkrijgen. Voor meer informatie: 
www.ijsverenigingvinkeveen.nl

Winst voor Hertha JO15-1
Vinkeveen – Deze week moesten 
de jongens tegen Nederhorst.  De 
mannen uit de Polder trapten af en 
al snel bleek Nederhorst een gelijk-
waardige tegenstander met (al ja-
ren) dezelfde voetbalintenties als 
Hertha. Na vijf minuten was het 
Mees (Messi) van Zijtveld die uit  
een prima steekpass van Yanick 
koelbloedig de 1-0 er in prikte. Een 
goed begin dus.
Het werd een aantrekkelijke wed-
strijd met voetbal over de vleugels 
en kansen voor beide doelen. Het 
was aan  Cooper, Nick, Jaiden, Daan 
en Sander te danken dat “Polder-
boys” niet wisten te scoren tijdens 
de eerste helft. Ruststand 1-0.
De tweede helft een overtuigen-
der Hertha waarbij de wedstrijd zich 
nog maar op één helft afspeelde, die 

van Nederhorst dus. Er viel nu veel 
meer te genieten met  fraaie acties 
(en panna’s) van Me(e)ssi, en Ya-
nick vanaf de zijlijn. En Nick, Michel, 
Daan, Sem, Sander, Vince, Tibor en 
Rens alias “de Kapper”  verzorgden 
de voetbalshow op het middenveld.
Nick schoot op de lat, Sem op de 
paal en de goalie van Nederhorst 
redde een paar keer knap bij inzet-
ten van spits  Sem, Michel, Mees en 
Yanick. Het duurde uiteindelijk tot 
zeven minuten voor tijd dat de Vin-
keveners zich zelf 
wisten te belonen en te bevrijden 
met een goal van Sem. 2-0.
Een minuut voor tijd kopte Daan de 
bal door uit een corner en was Ya-
nick er als de kippen bij om  de der-
de goal aan te laten tekenen. Eind-
stand: 3-0.

Kom kijken bij De Ronde 
Venen Marathon
De Ronde Venen - Op zondag 19 
november a.s. is het zo ver: de eer-
ste editie van De Ronde Venen Ma-
rathon! Deze unieke loop komt 
dichtbij uw woning, want de lopers 
doen alle kernen van De Ronde Ve-
nen aan. Kom dus kijken en moedig 
de lopers aan!
De inschrijving van De Ronde Ve-
nen Marathon is een enorm succes. 
Maar liefst 320 lopers gaan van start 
voor de 42 kilometer en 195 meter 
door onze mooie gemeente. Ook zijn 
er 150 duo’s; zij lopen en fietsen af-
wisselend. Voor de 10 km zijn op dit 
moment 140 inschrijvers; uitsluitend 
voor deze afstand kan nog op de 
dag zelf worden ingeschreven.
De lopers gaan om 10.00 uur van 
start in de Brugstraat in Abcoude. 
U hebt daarna diverse mogelijkhe-
den om de lopers te zien (genoemde 
tijden zijn van de eerste lopers): in 
Baambrugge (10.15 uur), het Spoor-
huis Vinkeveen (10.40 uur), Ring-

vaart in Wilnis (10.50 uur), Rendez 
Vous in Mijdrecht (11.06 uur), de 
Strooppot in De Hoef (11.20 uur), 
Pothuizen (11.40 uur), Poldertrots in 
Waverveen (12.00 uur) en Winkel-
dijk (12.16 uur). De verwachte finish 
is vanaf 12.30 uur bij de Green Duck 
in Abcoude.
Burgemeester Maarten Divendal en 
de organisatie hebben de volgen-
de tips voor u om de organisatie te 
helpen er een succesvolle marathon 
van te maken: 1. Moedig de lopers 
aan! Lopers waarderen dit echt. 2. 
Houd rekening met de lopers! Als u 
met de auto en met de fiets bent, en 
u komt op het parkoers, rijd dan rus-
tig en houd afstand. De lopers zijn 
niet meer zo fris om goed en snel te 
reageren. 3. Bied de lopers iets lek-
kers aan! Denk daarbij aan wine-
gums, chocola, cola en ontbijtkoek. 
4. Hang de vlag uit! Vier dit unieke 
evenement mee door de (gemeen-
telijke) vlag uit te steken!

Veenlopers lopen 
Marathon New York
De Ronde Venen - Op zondag 5 
november 2017 hebben drie veenlo-
pers deelgenomen aan de marathon 
van New York. De meest bekende 
marathon in de wereld van de lo-
pers. Ruim 50.000 lopers uit alle we-
relddelen namen deel aan de fan-
tastische uitdaging. Van de Veen-
lopers liepen Hans Leeuwerik (75), 
Maarten Leeuwerik (42) en mart 
van Gijsel ( 53) deze zware maar 
mooie marathon.
Vanaf de start was het geen mo-
ment droog. Een constante mot-
regen gedurende de hele race. Dit 
punt werd gecompenseerd door de 
enorme massa mensen langs het 
circuit, door de organisatie op een 
miljoen geschat. De aanmoedigin-
gen waren van tijd tot tijd oorver-
dovend.
De loop begint bij de brug op Sta-
ten Eiland, waar de deelnemers ge-
middeld 3 uur moesten wachten op 
het startschot, in de openlucht. Dus 
aangepaste kleding was geen over-
bodige luxe. Na de start op de dub-
beldeks brug komen na acht kilo-
meter de startgroepen bij elkaar 
en wordt het druk en opletten ge-
blazen. De putdeksels midden op 
de weg, het slechte wegdek en de 
zwalkende lopers zorgen ervoor dat 
je geconcentreerd moe blijven lo-
pen. 

Brooklyn
De race gaat door Brooklyn, Queens 
Manhatten en ten slotte Central 
Park. Geen moment is het vlak ter-
rein. Vals plat van de ene naar de 
andere kilometer maar toch een 
prachtige uitdaging als je op First 
Avenue komt en die vele duizen-
den lopers voor je ziet. Een prach-
tig gezicht. Het lichaam begint rond 
die plaats, kilometer 26 wel iets van 
een reactie te geven op de oprit van 
de Queensborobrug. Wat een taaie 
lange helling. Maar daarna is de be-
loning: een geweldig applaus van 

de toeschouwers. En dan op naar 
de volgende brug en Fith Avenue 
op kilometer 33. Pijntjes komen en 
vermoeidheid begint maar de finish 
komt in zicht. De rijen met het pu-
bliek worden dikker en luider: “you 
can do it” en “hero” hoor je gere-
geld.
En dan bij kilometer 36 het Cen-
tral park in om er weer na 4 kilo-
meter uit te komen voor een stuk-
je op 5th Avenue en tot slot weder-
om het park in voor de laatste kilo-
meters met een leuk stuk vals plat 
voor de finish.
Maarten en Hans hebben de hele 
marathon samen gelopen. Maarten 
eindigde in een tijd van 5uur 13 mi-
nuten en 5 seconden en zijn vader 2 
seconden achter hem. Mart liep een 
mooie tijd van 4uur 35 minuten en 
18 seconden.
De plaatsen in hun leeftijdscatego-
rie waren: Mart: 2183 van de 2730, 
Maarten 4453 van de 5238 en Hans 
11 van de 50. Na de finish de mooie 
medaille gekregen en trots er mee 
door de stad lopen
Het zit er weer op. Uitkijken naar 
een volgende. En in de woorden van 
Mart: “Een heel mooie herinnering 
aan een hele mooie ervaring”.

Thuisvoordeel bij biljarten
De Ronde Venen -  Bestaat dat nu 
echt, het thuisvoordeel? Bij de gro-
tere sporten, zoals voetbal, kan ik 
mij daar heel goed wat bij voor stel-
len. Daar spelen de supporters voor 
de 12e man en soms zijn zij dan ook 
in staat om het eigen team over de 
streep te trekken. Ik kan het natuur-
lijk gemist hebben maar bij biljar-
ten ben ik nog geen spandoeken te-
gengekomen en spreekkoren heb 
ik al helemaal niet gehoord. Daar is 
het ook niet echt de sport voor. Een 
aanmoediging van je teamgeno-
ten, een compliment van je tegen-
stander voor een mooie carambo-
le of een mooie serie, daar blijft het 
meestal bij. 
Echter als ik de uitslagen van af-
gelopen in de 1e divisie bekijk dan 
lijkt het thuisvoordeel wel te werken 
maar in de 2e divisie juist weer niet. 
Over naar de uitslagen dan maar.
We gaan van acquit met Bar Adel-
hof 3 tegen de Biljartmakers. Ver-
geet meteen maar even wat ik hier-
boven schreef want dit was de eni-
ge thuisploeg in de 1e divisie die 
niet van het thuisvoordeel profi-
teerde. Het was wel een mooi ge-
lijk opgaande strijd maar als dan 
Bert Loogman (Biljartmakers) zijn 
partij in 14 beurten uittikt (de kort-
ste partij) dan is de kans groot dat 
het winstkwartje naar het uit spe-
lende team rolt, 36-37. De Spring-
bok 1 speelde tegen de Merel/Hee-
renlux 3. De gasten stonden vorige 
week nog op de 3e plaatst dus geen 
eenvoudige opgave voor de gast-
heren. Aan tafel liep dat echter an-
ders, Jeroen van Rijn was de enige 
Merel die de winst pakte en hoewel 
het in de partij tussen Caty Jansen 
(de Merel) en Hans Bak (Springbok) 
tot het eind spannend bleef won de 
Springbok de andere 3 partijen, 44-
32. Twee tafels verder streden Lutis/
de Springbok en Stieva/de Kuiper 1 
om de winst. 

Verschil
Hier werd het verschil gemaakt door 
Allan Knightly (Lutis) door in 22 
beurten te winnen van Lenette En-
gel (Stieva) waardoor Lenette niet 
de ruimte kreeg om flink te scoren. 
John Beets (Lutis) deed ook een 

duit in het zakje met een serie van 
59 caramboles (49,1%), de hoog-
ste van de week. Ger Ruimschoot 
en Martien Heijman deelden in de-
ze wedstrijd gebroederlijk de pun-
ten, eindstand 43-35. DIO gaf tegen 
Bar Adelhof 1 (de nummer 2 van vo-
rige week) weer eens vol gas. Alle 
partijen werden binnen de 30 pun-
ten gewonnen en dan maakt je het 
je tegenstander moeilijk om tegen 
te scoren. Dat toont de uitslag, 48-
24, dan ook nog eens ondubbelzin-
nig aan. De Merel/Heerenlux 1 had 
the Peanutbar 1 te gast. De Merel is 
goed in vorm en bleef dat ook afge-
lopen week. Twee wedstrijden wer-
den net op het randje verloren maar 
tel daarbij twee winstpartijen bij op 
en dan kom je om 42 punten terwijl 
the Peanutbar op 33 bleef steken.
CenS had, uit bij concurrent de 
Kromme Mijdrecht, geen gemakke-
lijke opgave. Zij kwamen een spe-
ler tekort en dan moet je toch weer 
een aantal caramboles meer maken 
dan je gewend bent. Sander Pater 
(CenS) was de enige die dat lukte 
maar een overwinning in een partij 
is nu eenmaal niet genoeg voor de 
winst in de wedstrijd. Die was met 
41-32 voor de Kromme Mijdrecht. 
De Kromme Mijdrecht 2 nam het te-
gen naaste concurrent, de Spring-
bok 2, op. Dat ging voor de thuis-
ploeg niet helemaal naar wens. 
Slechts een, weliswaar een ruime, 
winstpartij maar dat werd door de 
Springbok 2 in de resterende partij-
en rechtgezet en dat leverde de 32-
40 overwinning op. Stieva/de Kuiper 
2 heeft nog niet de draai gevonden. 
Deze keer mochten zij dat tegen Bar 
Adelhof 2, dat juist wel de draai ge-
vonden heeft, proberen. Helaas voor 
Stieva trok Bar Adelhof drie maal 
aan het langste eind en dat is vrij-
wel niet, en ook deze keer niet, bij 
te halen, 29-41. De laatste wedstrijd 
van deze speelweek is the Peanut-
bar 2 tegen de Merel/Heerenlux 2. 
The Peanuts waren deze keer on-
genaakbaar en wonnen alle vier de 
partijen. De Merel zette wel alle zei-
len bij en sleepten ondanks vier ver-
liespartijen toch 33 punten uit het 
vuur, 48-33 en dat is best knap met 
zoveel tegenwind.

‘Bridge in de winter’
Regio - Aanstaande zondag is het 
weer gezellig bridgen op zondag 
bij Partycentrum Colijn in Uithoorn. 
Om 13.00 uur gaat de zaal open en 
om 13.30 uur starten ze met brid-
gen. Tijdens deze middagen zullen 
de drankjes aan tafel worden ge-
serveerd en er zullen lekkere hap-
jes worden uitgedeeld. Natuurlijk 

is er een mooi flesje wijn voor de 
prijswinnaars. De indeling zal zo-
veel mogelijk worden gedaan naar 
sterkte en gezelligheid staat voorop.
Deelname is voor iedereen mogelijk 
door inschrijving via de mail: bridge.
indewinter@gmail.com met vermel-
ding van naam, voornaam en part-
ner. 

Atlantis F1 boekt zwaar 
bevochten overwinning!
Mijdrecht - Op zaterdag  11 no-
vember mocht Atlantis F1 thuis de 
wedstrijd spelen tegen de Vinken. In 
het jongste team van Atlantis zitten 
de volgende spelers: Roxanne Griffi-
oen, Fenna Mooij, Desiree Vis, Lean-
dra van Woerkom, Daniel van Koe-
verden Brouwer & Melle van Koe-
verden Brouwer. De trainers van dit 
sterren-team zijn Jennifer Veenboer, 
Elise van Walraven en Nathanja van 
Woerkom. 
Het team begon goed aan de wed-
strijd maar keek al snel tegen een 
achterstand aan. Vinken wist het 
gat in de mand al een aantal keer te 

vinden voordat Atlantis ook wist te 
scoren. Atlantis F1 wist goed terug 
te knokken  maar bleef steeds te-
gen een achterstand aankijken. Pas 
in het laatste kwart van de wedstrijd 
wist Atlantis de wedstrijd naar zich 
toe te trekken en werd er gewonnen 
met 11-9.  Dit jonge team van Atlan-
tis gaat steeds beter samenspelen, 
het publiek ziet het team elke week 
groeien. Deze vooruitgang is me-
de te danken aan de goede en en-
thousiaste trainers/coaches van het 
team. Volgende week zaterdag geen 
wedstrijd, op 25 november gaat de 
competitie verder voor Atlantis F1!



OBS De Eendracht 
sluit kunstweken 

‘Stijlvol’ af
met een 

tentoonstelling 
voor de ouders!

Mijdrecht - Drie we-
ken lang werken de leer-
lingen van OBS De Een-
dracht aan eigen kunst-
werken, geïnspireerd door 
o.a. bekende kunstenaars 
als Rietveld en Mondri-
aan, Vincent van Gogh, 
Keith Haring en nog meer 
moderne kunstenaars. De 
leerlingen bezochten de 
bekende musea in Am-
sterdam om inspiratie op 
te doen en meer te leren 
over allerlei kunstvormen. 
Ze maakten kennis met 
een museum aan de hand 
van enkele topstukken uit 
de collectie, leerden ‘kij-
ken naar kunst’ en moch-
ten zelf ook aan de slag in 
het museum.
Het kunnen loslaten van 
de werkelijkheid, dur-
ven experimenteren met 
kleuren en verschillen-
de materialen stond cen-
traal. Dat viel niet altijd 
mee, want waarom zou 
je een gezicht blauw en 
geel kleuren en een koe 
in vierkanten weergeven? 
De resultaten van de Een-
dracht kunstenaars wer-
den door de hele school 
opgehangen, verbluffend 
mooi en professioneel 
vormgegeven! Drie we-
ken lang straalt de school 
de sfeer uit van een mo-
dern museum. Op de laat-
ste dag van het project 
mogen familieleden ko-
men kijken en wordt er 
onder veel belangstelling 
nagenoten van een prach-
tige kunstzinnige ervaring. 
De leerlingen zijn hier de 
kenners: zij weten intus-
sen alles te vertellen over 
de moderne kunst en hun 
eigen creaties.
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Viertallen verrast weer bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Een sneeuwvlok maakt nog 
geen winter om eens een variant te 
gebruiken en dat geldt ook voor de 
tweede avond viertallen. Veel van de 
winnaars van vorige week kwamen 
nu van een koude kermis thuis. In 
de A-lijn moest team Timmer nu de 
eer laten aan team Klijn dat zich met 
13-7 bovenaan plaatste. Team Quel-
le versloeg team Egbers met 12-
8 en werd zo tweede. Op drie ein-
digde team Kenter met 11 punten. 
In de B-lijn konden de teams van 
Visser en Bruine de Bruin hun eer-
dere winst bij lange na niet bena-
deren. Team Steegstra verpletter-
de met 18 punten en team Terra gaf 
met 16 punten ook het visite kaartje 
af, dit in voornoemde volgorde. In de 
C-lijn deed team van Wijk het beter, 
na de veertien punten van een week 
eerder scoorden ze nu zelfs 18 pun-
ten, klasse! De teams van Selman en 
van Schaick hielden elkaar exact in 
evenwicht met 10 punten voor bei-
den. In de D-lijn viel de top te be-
wonderen, team Wille kwam na de 
achttien van de eerste zitting nu met 

17 als eerste door en behaalde zo-
doende het beste totaal resultaat 
van allen, chapeau! Op twee kwam 
team Jongsma met een prima 16 
punten. In de E-lijn hield team Ver-
rips kranig stand door nu 13 pun-
ten te behalen na de negentien van 
een avond eerder. Als tweede team 
verraste nu team Bonhof dat na een 
slopend bridgeweekend kennelijk 
zoveel opgestoken heeft dat er 12 
punten binnengehaald konden wor-
den. Team de Jong was team Bijls-
ma net de baas met 11-9, maar dat 
betekende voor beiden een goede 
totaal stand. Volgende keer volgt de 
vierde avond parenbridge en dient 
de tactiek dus weer aangepast te 
worden. Wilt u zich ook de listen 
en lagen van het bridge eigen ma-
ken, kom dan spelen bij Bridgeclub 
De Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor nadere inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, of telefoon 
06-83371540.

Thea en Mirjam bij de BVU 
fier op kop in de B-lijn
Regio - Maandagavond 6 novem-
ber werd met 28 paren de vierde zit-
ting van de tweede parencompeti-
tie van Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) gespeeld in de barzaal van 
sporthal De Scheg.
Veel van de leden zagen er vrij ver-
moeid uit, hetgeen was veroorzaakt 
door een uitputtend maar zeer ge-
slaagd bridgeweekend in Schoorl.
In de A-lijn geen echte verrassin-
gen. Greet en Henk Stolwijk wa-
ren kennelijk nog voldoende fris, 
want met ruim 59% eindigden ze 
als eerste. Bep en John de Voijs leg-
den met 57,50% beslag op de twee-
de plaats. Marijke en - vooral - Ger 
van Praag waren wel wat vermoeid. 
Ger gaf aan blij te zijn met een score 
van 25%, maar dit rekenwonder re-
kende niet op een uiteindelijke sco-
re van ruim 44%.
De laatste plaats werd met 4% min-
der ingenomen door Greetje van 
den Bovenkamp en Ria Wezenberg.  
In de totaalstand gaan Hans Wa-
genvoort en Nico van der Meer nog 
steeds op kop, terwijl Tini Lotgerink 
en Marja Baris moeten gaan vrezen 
voor degradatie.

Totaalstand
Ook in de B-lijn geen verrassin-
gen. De paren Fons Roelofsma en 
Henk van der Schinkel (61,56%), Ri-

ki Spook en Hans Geels (60%) en 
Thea Slot met Mirjam Nieuwenhui-
zen (57,53%) werden 1, 2 en 3.
I
n de totaalstand gaan ook deze drie 
paren op kop in een iets andere 
volgorde (Thea & Mirjam knap 1e, 
Fons & Henk 2e en Riki & Hans 3e) 
en ligt promotie naar de A-lijn in het 
verschiet. Marja Calis en Anja Baars 
sluiten hier de rij.

Volgende week de laatste editie 
van deze tweede parencompetitie, 
waarbij zonder uitschieters de kaar-
ten al lijken geschud v.w.b. promotie 
en degradatie.
Het is de BVU er veel aan gelegen 
om zoveel mogelijk instroom te krij-
gen van nieuwe bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen.

Bent u een beginnend bridgepaar 
(of thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
geheel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandagavond 
en de sfeer te proeven.

Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wa-
genvoorthans@gmail.com.

Leuke kaartverdelingen 
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 9 november 
werd de tweede competitieronde 
gespeeld in het Buurtnest door de 
bridgers van het ABC. Helaas moes-
ten we even wachten op de koffie 
maar dat werd later door Henk weer 
helemaal goed gemaakt.
In de A-lijn zaten veel spellen met 
aparte verdelingen, waardoor het 
bieden soms erg lastig werd.  In spel 
22 had het noord/zuid paar zowel 
een harten- als schoppenfit. Oost/
west had een lange klaverenkaart. 
Beide paren boden min of meer te-
gen elkaar op tot op 5 hoogte. Tja 
een schoppen- of hartencontract 
wint het dan meestal, maar de te-
genpartij wil dan nog wel eens dou-
bleren. Helaas 5 harten zat er in en 
het werd gedoubleerd zelfs nog +1, 
dat was een mooie score van 100% 
voor Wies en Marthe. Ook 6 en zelfs 
7 schoppen is gehaald bij dit spel, 
niet omdat het paar zoveel punten 
had, een slem werd dan ook niet uit-
geboden, maar door de heel ongelij-
ke verdelingen van de kleuren. Wies 
& Marthe en Henk & Greet behaal-
de aan tafel 3 een gemiddelde van 
96,75%. Wanneer je die gespeelde 
spellen dan ook naast elkaar legt, 
zie je dat er veel verschillende bie-
dingen waren. Bij spel 9 werd o.a. 4 
schoppen, 2 sans atout, 2 schoppen 
en 3 harten geboden allemaal door 
het noord/zuid paar met natuurlijk 
heel wisselende scores. 
In de B-lijn lieten Aja & John weer 
eens zien dat ze uit de A-lijn kwa-
men en werden eerste. Ze wisten 
als enig paar het 4 schoppencon-
tract bij spel 23 één down te spe-

len. Alle andere paren behaalden 
dit contract wel. Er waren geen ge-
weldige contracten in deze lijn. De 
meeste spellen werden gespeeld 
op 2 hoogte en er waren slechts 3 
spellen waarbij een manche bieding 
mogelijk was. Bij spel 2 was het spe-
len van een 3-schoppen contract 
beter dan 3 sa. Dat laatste contract 
ging 1 down en 3 schoppen zit er 
dan meestal net in door het kun-
nen aftroeven bij zo’n kleurcontract. 
Gelukkig weet je niet precies wat je 
partner in handen heeft tijdens het 
bieden en een lange kleur bij de te-
genpartij kan dan funest zijn. Ook 
spel 11 is het noemen waard door 
de verschillende scores. Een keer 
heeft het oost/west paar 4 klaveren 
gespeeld, maar ging 3 down. Aan de 
andere tafels werd door noord/zuid 
harten of schoppen gespeeld. Weer 
een voorbeeld van een ongelijke 
kaartverdeling. Jany & Loes scoor-
den daar 3 harten +2!

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Henk & Greet  67,71%
2. Wies & Marthe 66,15%
3. Greet & Ria 59,90%
B-lijn
1. Aja & John 56,25%
2. Miep & Madelon 55,56%
3. Jany & Loes 54,17%

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 563901. 
Wij spelen op de donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 7 no-
vember vond de eerste zitting plaats 
van de tweede ronde parencompe-
titie. De A- en de B-lijn gaven een 
heel verschillend beeld te zien. In 
de A-lijn speelden zestien paren 
waarvan de eerste elf boven de 50% 
scoorden. In de B-lijn daarentegen 
waar met twaalf paren werd ge-
speeld, was een 50+ score slechts 
voor vier paren weggelegd. In die 
lijn waren in de top dus hoge sco-
res behaald, dat spreekt voor zich.
Inge Dyrbye & Thea Stahl span-
den de kroon met 67,55%. Op twee 
met 61,84% Tina Wagenaar & Co-

ra de Vor. Derde en vierde werden 
respectievelijk Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot met 52,34% en Cor-
rie Bleekemolen & Erny Brandsen 
met 51,88%. In de A-lijn was de eer-
ste plek voor Ria Verkerk & Ineke 
van Diemen met 57,74%, op twee An 
van Schaick & Lea Wit met 55,36% 
en derde werden Kitty van Beem & 
Janny Streng met 54,17%.
Het was weer een prachtige middag 
en..….er is nog plaats voor nieuwe 
leden. Contactpersoon is Sandra 
Raadschelders tel. 0297-569910 of 
mail naar hartenvrouw2015@gmail.
com

Atalante Dames 2: de dag 
dat alles misging
Vinkeveen - Met bovenstaande ti-
tel wordt gerefereerd aan de gelijk-
namige column uit Helden Maga-
zine, waarin topsporters vertellen 
over de (of een) zwarte dag uit hun 
carrière. De wedstrijd van afgelopen 
vrijdag past prima in een dergelijke 
column met als enige kleine nuance 
dat het hier (net) niet over topspor-
ters gaat. De dag dus dat alles mis-
ging en daar wordt ook letterlijk al-
les mee bedoeld: service, pass, set-
up en aanval.
Algehele malaise bij het hele team 
en dat resulteerde in het eerste set-
verlies van deze competitie en dat 
tegen VHZ, dat tot dat moment nog 
op nul punten stond.
Een week eerder was er nog geen 
vuiltje aan de lucht in het mooie 
Haarlem. Het door GT.Bunck ge-
sponsorde dames 2 speelde daar 
vroeg in de middag tegen het ne-
gende damesteam van Spaarne-
stad. Met speelsters op nieuwe po-
sities, een record aantal dubbe-
le fouten en een invallende scheids 
had Atalante slechts op enkele mo-
menten moeite met Spaarnestad. 
De sets werden gewonnen met 19-
25, 17-25, 11-25 en tot slot 17-25 en 
zo gingen alle punten mee naar Vin-
keveen.

Niet scherp
Afgelopen donderdag waren de 
eerste scheurtjes wellicht al zicht-
baar bij het nog steeds ruim aan 
kop staande dames 2. Er werd niet 
scherp getraind; het team was niet 
vooruit te branden en er werd slecht 
gepasst. Waar een slechte generale 
vaak een opmars is voor een goede 
wedstrijd, was dat dus dit keer niet 
het geval. Ach ja, een uitzondering 
bevestigt altijd de regel. 
Al voor de wedstrijd ging het op 
meerdere vlakken mis; er werd een 
tas vergeten, waardoor er terugge-
reden moest worden, er stonden fi-
les en een speelster (we noemen dit 
keer geen namen) besloot om direct 
in haar wedstrijdshirt de warming-
up te doen. Op voorhand werd toen 
door een andere speelster (weder-
om noemen we geen namen) een 
minder goede uitslag voorspeld.

Prima
De eerste set kwam Atalante nog 
prima uit de startblokken. Het spel 
was niet altijd zuiver, maar er werd 
wel veel gescoord. Met de service 
werden meer directe punten ge-
scoord dan met de aanval en dit 

zorgde voor een heel grote voor-
sprong. Met 11-25 was de eerste 
setwinst een feit.
De tweede set ging alles al direct 
mis. Atalante kwam maar liefst op 
een 10-0 achterstand op een onder-
handse service van de spelverdeel-
ster van VHZ. Gelukkig beschik-
te Atalante zelf ook over een goe-
de service, want anders was de-
ze set al snel game-over geweest. 
De pass en de set-up bleven ver 
ondermaats, waardoor aan het net 
nauwelijks gescoord werd. Dank-
zij mooie serviceseries werd echter 
het hoofd boven water gehouden en 
ging ook set twee naar Atalante, dit-
maal met 22-25.

Niet beter
Set drie ging het niet heel veel beter. 
Wederom werd er binnen zeer kor-
te tijd tegen een onnodig grote ach-
terstand aangekeken (7-0). De ach-
terstand werd nu gelukkig wel door 
aanvallende scores omgebogen 
naar een gelijke stand. Helaas kon 
VHZ aan de hand van hun sterkte 
buitenaanvalster voor een tweede 
keer uitlopen. De blokkering en de 
verdediging van Atalante waren niet 
voldoende bij de les en zo moes-
ten weer alle zeilen bijgezet wor-
den om de achterstand om te bui-
gen. Het was ook nu weer de ser-
vice die het verschil maakte. Dank-
zij een knappe serie werd de set-
winst met 21-25 binnengehaald.Set 
vier was de meest dramatische set 
uit de historie van het nieuwe da-
mes 2. Werkelijk alles ging fout en 
VHZ pakte verdiend een dikke voor-
sprong. Het verschil was de gehele 
set ruim tien punten. Toen de thuis-
ploeg bij de zogenoemde big points 
kwam, kon Atalante voor het eerst 
iets terug doen.
Dit was echter veel en veel te laat 
om het tij te keren en zo ging de 
overwinning in deze set (en de eer-
ste van dit seizoen voor VHZ) met 
25-19 naar de thuisploeg. 
Er is nog geen vuiltje aan de lucht 
voor Atalante, want met 34 punten 
uit zeven wedstrijden staat het team 
nog steeds ruim aan kop in de twee-
de klasse.
Het vertoonde spel baart echter wel 
wat zorgen en dus zal er in de ko-
mende competitievrije week alles op 
alles gezet worden om de boel weer 
op scherp te zetten. De eerstvolgen-
de wedstrijd speelt Atalante op vrij-
dag 24 november om 21:15 uur in de 
eigen Boei tegen VCH D4 (9).

Hertha JO13-1 pakt punt 
tegen koploper CTO
Vinkeveen - Na de gewonnen 
derby tegen Argon van afgelopen 
week, was het voor Hertha’s JO13-
1 zaak om dat goede gevoel vast te 
houden.
De basis van de overwinning op de 
Mijdrechtenaren legde Hertha door 
een goede eerste helft. De tweede 
helft ging op wilskracht, hard wer-
ken en onvoorwaardelijke teamspi-
rit. Meer van dat was deze week ook 
nodig; de uitwedstrijd in Duiven-
drecht tegen koploper CTO stond op 
het programma.

Snelle voorsprong
Zonder de afwezige Jay Siebenhel-
ler, startten de Herthanen sterk op 
de keiharde, oude kunstgrasmat. De 
oranje-witte tegenstanders speel-
den erg aanvallend, met een zeer 
offensief ingestelde centrale verde-
diger. Hierdoor kwam er voor Hert-
ha ruimte; de aanvallers stonden 
namelijk 1-op-1 tegen de verdedi-
gers van CTO. Zo konden aanvoer-
der Alfie Irving, Daan van Rossum 
en Amine el Makrini flink gevaarlijk 
worden. Dat resulteerde in de zes-
de minuut al in een voorsprong. Een 
verre trap van keeper Rens van der 
Moolen werd uitmuntend gecontro-
leerd door Tijn Eekhoudt, die zette 
zo Alfie alleen voor de keeper. Gro-
te klasse was het overzicht van de 
aanvoerder, die Amine voor open 
goal zag staan die simpel binnen 
tikte. 

Sterke eerste helft
Verdedigend stond het de rest van 
de eerste helft ook sterk. Gelegen-
heids-linksback Jaydi Smit kwam, 
net als de rest van Hertha, eigenlijk 
niet in gevaar. Op het middenveld 
waren het Daroen Mauloed, Tijn en 
de zeer sterk spelende Thijs Stroet 
die hun duels vaak wonnen. Onder-
tussen begon de frustratie bij CTO, 
al wat op te lopen. Zo werd onder 
andere Alfie flink onderuit geschof-
feld door de keeper, wat niet werd 
bestraft door de verder goed fluiten-
de scheidsrechter. De net ingevallen 
Tom Roumimper kreeg nog heel on-
gelukkig een bal vol in zijn gezicht, 
dus kon Tijn weer zijn plek midmid 

oppakken. De eerste helft was dui-
delijk voor Hertha, dat bij vlagen de 
koploper overklaste met positiespel.

Aanvalsgolf 
In de rust werd besloten om de Vin-
keveners te wapenen tegen de aan-
valsgolf die op de loer lag. Met twee 
spitsen werd de tweede helft aan-
gevangen, terwijl CTO met vier spit-
sen ging spelen. Opnieuw toon-
den de Herthanen zich ongehoord 
strijdvaardig; voor elkaar door het 
vuur gaan en nooit opgeven. On-
dertussen werd elke aanval gepa-
reerd door keeper Rens en zijn ver-
dedigers Luc van Dam, Lars van den 
Berg, Tygo Woudstra en Sander van 
Senten. De grootste kans was zelfs 
nog voor Hertha; Amine schoot uit 
een corner nog hard op de lat. Vlak 
daarna kwam Sander hard ten val 
op de harde kunstgrasmat en brak 
daarbij (wees een ziekenhuisbezoek 
uit) zijn sleutelbeen. De volgende 
tegenslag was toch de onvermijde-
lijke tegengoal. Uit een klutssituatie 
werd de 1-1 binnengeschoten. Niet 
veel later schoot ook CTO nog op de 
lat. Hertha, ondertussen met vijf ver-
dedigers spelend, hield toch stand 
tot en met het laatste fluitsignaal.

Opnieuw een knappe wedstrijd van 
het jonge team van Hertha. Volgen-
de week staat de middenmoot-kra-
ker tegen Sporting Martinus op de 
agenda. 10.45 wordt er afgetrapt op 
de Molmhoek.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De tweede en der-
de ronde van de wintercompetitie 
Bridgevereniging Mijdrecht zijn ge-
speeld met grote gevolgen voor de 
stand. De topparen in de diverse lij-
nen maken het elkaar moeilijk. Ie-
der spel wordt een uitdaging om de 
plaats vast te houden. 
De uitslagen van 2 
november zijn::
A-lijn:  1. Gerard & Riet van de Meer 
62,58%, 2. Richard van Heese & Ton 
Verlaan 60,75%, 3. Pieter Koopmans 
& Otto Hoogendijk 59,30 %. B-Lijn: 
1. Bram & Tiny van Klaveren 62,92%, 
2. Huub & Hennie van der Reep 
56,67%,  en 3. Wim & Trees versteeg 
56,25%. C-lijn: 1. Ria Versteeg & Jan 
Koek 64,58%, 2. Ria & Cok Verlaan 
56,25% en 3. Greet Lodder & Yvon-
ne Schutijser 55,21%.

De uitslagen van 9 
november zijn:
A-lijn 1. Gerard & Riet van der 
Meer 66,25%, 2. Jan Bunnik & Cor-
ry Twaalfhoven 61,25% en 3. Pieter 
Koopmans & Ton Verlaan 60,42%.
D-lijn: 1. Huub & Hennie van der 
Reep 58,33%, 2. Theo Lambers & 
Koos Wieling 57,50% en 3. Hubertine 
van Buul & Nel Lindeman 56,25%. 
C-lijn: Greet Lodder % Yvonne 
Schutijser 61,46%, 2. Ben Gabriel & 
Jan Mur 60,00% en 3. Diny de Haas 
& Jannie Koppen 58,75%

Volgende keer zullen we de plaats 
en op de algemene ranglijst vermel-
den.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat, 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Hardlopen als teamsport
De Ronde Venen - Dat hardlopen 
ook een teamsport kan zijn hebben 
de businessteams en de scholieren-
teams laten zien tijdens de 27e Zil-
veren Turfloop. Maar liefst 24 busi-
nessteams uit de Ronde Venen en 
omgeving hebben gestreden op de 
5km, de 10 km en de 16,1 km. De-
ze laatste afstand is voor de eerste 
keer toegevoegd aan de busines-
sloop.
Afgelopen week is  de beker voor 
het snelste team 5 km team overhan-
digd  aan Multifill B.V. uit Mijdrecht. 
Met twee teams hebben zij gestre-
den op de 5km, team Multifill 1 is 
de winnaar geworden van de beker. 

Door de stroomstoring heeft de juis-
te uitslag even op zich laten wach-
ten. Ook de scholieren van het ba-
sis- en voortgezet onderwijs uit de 
Ronde Venen zijn in teamverband 
actief geweest tijdens de Zilveren 
Turfloop. Zij streden om de wissel-
beker van de Scholierenchallen-
ge. Twee teams van de Windroos uit 
Mijdrecht,  één team van OBS de 
Pijlstaart uit Vinkeveen  en 4 teams 
van het Veenlandencollege  hebben 
de 5km gelopen.
Uiteindelijk heeft team 4 van het 
VLC gewonnen en zal de beker in 
de prijzenkast van het Veenlanden 
College een plaatsje krijgen.

Eerste zaalwinst voor
De Vinken
Vinkeveen - Een gemiste strafworp 
was de opmaat voor een sterke start 
van het Vinkeveense Suiteteam. Na 
een driedubbele rebound van Gide-
on Leeflang kon Rutger Woud 1-0 
maken. In de derde minuut speel-
de Woud nog eens zijn tegenstan-
der uit: 2-0. Weliswaar maakte Jer-
om Stokhof met een vlak schot 3-0 
en Kelvin Hoogeboom vanaf de stip 
4-0; mede door de vele missers van 
Badhoeve kwam deze mooie voor-
sprong tot stand. Een strafworp le-
verde na zeventien minuten de eer-
ste score voor Badhoevedorp op. 
Direct hierna maakte Annick Stok-
hof 5-1 en met een uitwijkbal tilde 
Kelvin Hoogeboom de stand naar 
6-1.
De lijfelijke schermutselingen tus-
sen de herenopponenten leidden 
tot enig ophef. De referee koos voor 
het bestraffen van Vinken’s contact-
spel. Badhoeve zag zich hierdoor 
gesterkt en kroop weer dichterbij: 
6-2 en nog geen minuut later 6-3 
uit een vrije bal. Annick verzilverde 
het aloude gezegde van driemaal is 
scheepsrecht en nog voor rust kon-
den de bezoekers vanaf de stip 7-4 
laten aantekenen.

Gedreven
Na rust een iets gedrevener thuis-

ploeg. De heren kwamen wat mak-
kelijker vrij dan de dames en het 
harde werken van Jerom werd be-
loond: 8-4. De 8-5 en 8-6 (weer een 
strafworp) ontstonden na gedoe en 
gerommel. Zelfs 8-7 volgde en Bad-
hoeve geloofde er weer in. Na voor-
bereidend werk door Lieke Mel-
chers poeierde Dorien Verbruggen 
dat geloof direct weer weg en Roos-
marijn Mooij deed hetzelfde na de 
9-8. Nog een keer kwamen de be-
zoekers op één punt: 10-9. Jerom 
Stokhof maakte 11-9 en Badhoeve 
miste een stip, waarna Rutger Woud 
wel knap raak schoot. Tot dit mo-
ment bleef de arbiter strafworpen 
uitdelen, maar Badhoeve faalde op-
nieuw. 
Nu ging de wisseltrukendoos van 
coach Dirk van der Vliet open: Jelle 
Mul en Gideon Leeflang wisselden 
vanaf nu diverse keren van plek. Je-
rom maakte 13-10 en Badhoeve kon 
weer vanaf de stip aanhaken. Toch 
sloeg de weegschaal door aan Vin-
kenkant. Mede door een prima de-
fensieve opstelling konden Rutger, 
Roos, Dorien en dagschutter Jerom 
de stand naar 17-11 tillen. Badhoeve 
gaf het op, hun laatste tegendoel-
punt in de laatste minuut was nog 
slechts voor de statistieken: 17-12 
einduitslag.
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