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KORT NIEUWS:

Waar moet
dat heen?

Mijdrecht - Vrijdag ijl. Een
fietser aangereden bij de rotonde bij het Veenlanden
College. Hij is aangereden
door een donkerrode stationwagon. Achter het stuur
zat een vrouw. De jongen lag
voor de auto, is opgestaan
en heeft zijn fiets opgepakt.
Zodra het kon, is de vrouw
doorgereden. Ze heeft niet
eens de moeite genomen
om te vragen hoe het met
hem ging! Zijn fiets en tas
zijn kapot, zelf heeft hij gelukkig licht letsel. Je vraagt je
toch af: Waar gaat het heen
als dit soort mensen rondrijden? Heeft iemand misschien iets gezien? Laat het
onze redactie weten. Dat kan
per mail: redactiemijdrecht@
meerbode.nl

Service

N201 variant A

Variant 3A (1e fase)

ChristenUnie-SGP doet ultieme
poging voor Centrumplan Vinkeveen
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Al jaren is het viaduct in de N201 bij Vinkeveen
een knelpunt. Dit voorjaar is besloten dat de zogenaamde Dijkvariant als oplossing niet haalbaar zou zijn. Vervolgens heeft het
college afgelopen zomer geconcludeerd dat ook met het aanpassen van het viaduct de realisatie van het Centrumplan niet mogelijk is. Daarmee komt ook de uitvoering van de breed gedragen Dorpsvisie op de tocht te staan. De ChristenUnie-SGP wil zich
daar nog niet bij neerleggen en komt met een alternatief.
Directe aanleiding hiervoor was
de informatiebijeenkomst begin
oktober waarin de provincie aangaf dat de aanpassing van het viaduct nog wel lastig is en men
nog niet precies weet hoe dat uitgevoerd moet worden. Dat was
voor de ChristenUnie-SGP reden
om nog eens goed naar het gebied te kijken en te bezien of er
toch niet een mogelijkheid is om
daarmee ook een impuls te ge-

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

ven studiemodellen. Studiemodel 2 plaatst een rotonde tussen
de Herenweg en de Ringdijk. Volgens het Ambitiedocument zou
dit geen haalbare optie zijn, maar
de argumentatie is naar onze mening nogal dun. Daarom stelt de
ChristenUnie-SGP voor om dit
model toch nog eens nader te
ven aan het centrum van Vinke- bekijken als Variant 3. “Deze derveen. Daarbij zijn we uitgekomen de variant maakt de ontwikkeop variant van het zogenaamde ling van het Centrumplan, in ge“Studiemodel 2”.
wijzigde vorm, volgens ons wel
mogelijk” aldus Ton van SligtenVarianten
horst, ruimtelijke ordening speBij de besluitvorming in maart cialist voor de ChristenUnie-SGP.
2017 om de Dijkvariant te onder- “Door een gefaseerde aanpak
zoeken, zijn andere varianten ei- kan stapsgewijs gekeken worden
genlijk buiten beeld geraakt. In welke ontwikkelmogelijkheden
het oorspronkelijke Ambitiedo- er nog zijn” stelt Van Sligtenhorst.
cument stonden namelijk ze- Vervolg elders in deze krant.
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Wilnis - 7 november jl. waren
Floor Groenendijk en Coby van
Delden 60 jaar getrouwd en natuurlijk bracht burgemeester Divendal Coby kwam op 20 jarige
leeftijd vanuit Enschede (waar ze
in een textielfabriek werkte) naar
Mijdrecht om te gaan werken in
zorgcentrum Avondlicht, waar ze
intern verbleef. Met een collega

ging ze mee naar de familie Tijsseling in Wilnis, waar ook Floor op
bezoek was. Het was liefde op het
eerste gezicht. Ze kregen verkering en Floor bouwde al snel een
houten huisje op het erf van zijn
ouders voor hun beiden. Op dat
moment was Floor nog gemeenteambtenaar in Amsterdam maar
hij stapte al gauw over naar ge-

meente Wilnis. Twee van de drie
kinderen zijn in dat houten huisje
geboren op de Burg. Padmosweg.
Het huisje werd te klein en ze verhuisden naar de Herenweg, waar
hun jongste kind werd geboren .
Ze wonen daar nog steeds. Floor
is altijd actief geweest in de gemeenschap bij verschillende verenigingen en heeft de hengelsportvereniging en de stichting
Bovenlanden helpen oprichten.
Samen met Herman van Soest
schreef hij het boek “Wilnis vroeger en nu”. Dankzij al dat werk
werd Floor zelfs Koninklijk onderscheiden. Coby heeft het altijd druk gehad met de kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en haar hobby’s: spelletjes
spelen,puzzelen, kleding maken,
breien, kaarten maken etc. Samen
zijn ze nog actief voor zover de
gezondheid het toelaat. Er wordt
nog gezwommen, gehonkbald
en ze nemen deel aan allerlei activiteiten. Niet verwonderlijk dat
hun receptie in “de Roeping” door
meer dan 150 man werd bezocht.

Buurt AED project omgeving
Zirkoon Mijdrecht geslaagd
Mijdrecht - Het buurt AED-project wat sinds afgelopen week
loopt is nu al meer dan geslaagd!
De AED komt er en zal onderdeel
gaan uitmaken van het AED-netwerk van hartslagnu.nl Volgens
de initiatiefnemer Patrick Leliveld
heeft het inwonersinitiatief nu al
veel meer opgeleverd dan alleen

een binnenkort beschikbare AED.
Een groot aantal buurtbewoners
hebben onderling contact gezocht en het onderwerp is gaan
leven. Dit blijkt ook uit het binnen een week bij elkaar brengen
van het benodigde bedrag van
1629 euro. Patrick geeft aan: “Het
is hartverwarmend om te zien

hoeveel reacties en ondersteuning ik gekregen heb, het leeft nu
dus echt in de buurt.”. Vrijwel direct na de start van zijn actie zijn
er buurtbewoners bij hem langsgekomen om te bespreken hoe
ze bij konden dragen aan het succesvol maken van deze actie. Die
gesprekken waren direct al bre-

Welke verrassing heeft
de Wilnisse Sinterklaas?
Wilnis - Zaterdag a.s. komt Sinterklaas naar Nederland, maar natuurlijk ook naar Wilnis. Dat hij
het druk heeft is algemeen bekend maar deze keer is het wel
heel erg druk. Daarom komt Sinterklaas ook wat eerder aan in
WIlnis dan gebruikelijk, namelijk
om 13.00 uur. Natuurlijk is er wel
weer genoeg tijd voor alle kinderen om met Sinterklaas op de foto te gaan. De Wilnisse Hoofdpiet
is onder tussen wel heel zenuwachtig, zou Sinterklaas nog wel
aan hem denken nu het zo druk
is? In Spanje heeft Sinterklaas
namelijk gezegd dat er voor de

Hoofdpiet een verrassing zou zijn
bij de intocht in Wilnis. Willen jullie ook weten wat de verassing is?
Kom dan om 13.00 uur naar het
plein voor het oude gemeentehuis waar het podium staat. Na afloop kunnen de kinderen, samen
met de pieten, meedoen met de
speurtocht die is uitgezet in Wilnis. Leuk toch? De intocht van
Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging Wilnis .
Voor meer informatie over aankomst van de Sint en zijn gevolg in Mijdrecht, Vinkeveen
enz. zie elders in deze krant.

der dan alleen het zorgen voor
voldoende donaties om de AED
voor de buurt te kunnen realiseren. Ook is het idee ontstaan om
uit te zoeken of het stimuleren
van trainingen op gebied van reanimatie en AED een mogelijkheid is.

meente het aanbieden van AEDtrainingen moet stimuleren” zo
weet Patrick. Met dit gegeven zal
hij contact opnemen met verantwoordelijke wethouder zorg, mevrouw Becker om na te gaan wat
de gemeente kan bijdragen om
de cursussen daadwerkelijk te
gaan organiseren. De buurt zal
vervolgens geïnformeerd worden. Inmiddels lopen er meerdere
buurt AED initiatieven binnen de
dorpen van De Ronde Venen. Een
ontwikkeling die niet alleen zorgt
voor meer AED’s in de gemeente maar ook zorgt voor onderlinge buurtcontacten en het gezamenlijk bijdragen aan veiligheid
in de buurt. Voor meer informatie
over buurtaed.nl wat een initiatief
is van de Hartstichting in samenwerking met Philips kan gekeken
worden op de site buurtaed.nl en
hartslagnu.nl

Snel
Nu er voldoende donaties binnengekomen zijn zal de AED al
binnen enkele dagen beschikbaar
zijn. Vervolgens zullen een aantal
actieve buurtbewoners de mogelijkheden van het aanbieden van
een training gaan uitzoeken. “Afgelopen week heeft de gemeenteraad twee moties unaniem aangenomen met betrekking tot
AED’s in de gemeente. Een motie van de VVD die met steun van
het CDA, D66 en de seniorenpartij
is ingediend stelt ook dat de ge-
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Minder, minder,
minder…

Wellicht dat u deze tekst associeert met een politieke partij
die deze woorden scandeerde
om aan te geven dat zij een bepaalde groep in onze samenleving wilde uitsluiten.

‘Vrij werk’
fototentoonstelling

groot is. Om dit te realiseren
hebben we meer, meer, meer
inwoners nodig die zich bij onze beweging aansluiten. De inwoners zijn immers de materiedeskundige en daar zit vaak
de verborgen kennis over (lokale) aangelegenheden. Een
ander bijkomend voordeel als
je met elkaar verbonden bent
is dat men elkaar kan helpen
en adviseren. En samen is altijd
gezelliger dan alleen.
Maar hoe krijgen we de inwoners in onze beweging geïnteresseerd als we onze bedoeling met weinig woorden moeten vertellen. Er is echt wel wat
gaande en er is een kanteling
zichtbaar in het democratische
stelsel. De rol van de inwoners
gaat vele malen belangrijker
en verantwoordelijker worden.
Een steeds meer terugtrekkende (lokale) overheid zal er voor
zorgen dat de inwoners steeds
meer centraal komen te staan.
Dan moet je als inwoner niet
als individu in het middelpunt
willen staan, maar dat moet je
met elkaar doen. Als InwonersCollectief DRV willen wij de
verbindende factor zijn die de
inwoners bij elkaar brengt en
een platform geeft om zaken
met elkaar te delen. Wij willen
daar veel meer over vertellen,
maar deze column moet deze
week echt onder de 500 woorden blijven. Wilt u toch meer
weten over de inwonersbeweging en/of heeft u tips hoe wij
inwoners kunnen bereiken?
Laat het ons dan weten. Het
InwonersCollectief DRV is immers van en voor de Inwoners
van De Ronde Venen. Wij zijn
Inwoners maar u ook!

Het InwonersCollectief DRV
sluit echter helemaal niemand
uit. Wij zijn onafhankelijk en
blijven graag buiten het politieke speelveld. Waar slaat deze koptekst dan wel op? Men
adviseert ons om in onze column veel minder tekst te gebruiken. Dat begrijpen we ook
wel want bij lange teksten haken veel lezers af. Maar hoe
krijgen we dan de aandacht
van de inwoner want we hebben juist zoveel aan de inwoners te vertellen en willen met
ze in gesprek. Over allerlei zaken die ons als inwoners raken
zoals de N201, de eenzaamheid, het woningaanbod voor
jong en oud, bomen kappen
of juist niet, het OV en nog veel
meer zaken waar wij als inwoners een belang in hebben. De
inwoner onafhankelijk informeren en een podium bieden
om de (individuele) meningen
en mogelijke oplossingen van
inwoners te laten horen. Uiteindelijk zal dit inwoners met
elkaar verbinden en ontstaat er
vanzelf samenkracht wat leidt
tot samenredzaamheid. Dat
gaat absoluut preventief werken en uiteindelijk veel minder
belastinggeld kosten. Het zou
toch mooi zijn als inwoners gezamenlijk de regie pakken en
krijgen over zaken die hen treffen en aangaan. Dat zaken niet
meer uitsluitend van bovenaf
geregeld en/of opgelegd worden. Of juist zaken niet gerealiseerd worden terwijl de be- U kunt ons bereiken via e-mail:
hoefte onder inwoners juist drv@inwonerscollectief.nl

Succesvolle taxatiedag
‘Ja Kunst Nee Kunst’!
De Ronde Venen - Op zaterdag 3
november was het zover: de taxatiedag, georganiseerd door Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude ten
behoeve van de vluchtelingen in
De Ronde Venen.
In het Sociaal Cultureel Centrum
De Boei in Vinkeveen was het een
en al bedrijvigheid. Een gestage stroom bezoekers liet meegebrachte objecten taxeren door
experts van het Veilinghuis Van
Spengen. Net zoals in het populaire tv-programma ‘Tussen Kunst
en Kitsch’ maakten velen gebruik
van de unieke gelegenheid om
samen met een specialist-taxateur te kijken naar een voorwerp.
Naast het horen van de waarde,
was het vooral bijzonder leuk te
weten welk verhaal het voorwerp
te vertellen had. Zo was er een
bezoekster die een fel oranje karafje had meegenomen die haar
vader uit Rusland had meegebracht voor haar moeder tijdens
een van zijn reizen. Dit ‘typisch’
Russische souvenir bleek een Ne-

De Ronde Venen - Fotoworkshop
De Ronde venen heefteen jaarlijks terugkerend thema ‘vrij werk’.
Afgelopen week werden de foto’s van dit thema meegebracht,
besproken en vervolgens vanaf 8 november tentoongesteld in
het Gezondheidscentrum aan de
Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht. Bij
het thema ‘vrij werk’ zijn de foto’s
zoals te verwachten heel divers;
kleurrijke portretten, landschappen, straatfotografie, zwart-wit
bewerkingen, foto’s waarin beweging een rol speelt en die met
lange sluitertijden en/of met behulp van filters gemaakt zijn. Een
mooie gevarieerde serie, aansprekend, verstild en soms vragen oproepend. Foto’s om even
bij stil te staan en ze op je te laten inwerken. Om te kijken naar
de blik van de kleurrijk uitgedoste man met een hoofddoek vol
bijzondere armbandjes of om in
gedachte even mee te lopen over
de wandel- en fietsbrug in Nigtevecht die door een zachte mist
wordt omhuld. Dit zijn maar twee
voorbeelden van de ruim 20 foto’s die u kunt gaan bekijken.
1740, een zwaard uit de Tweede
Wereldoorlog, en nog veel meer.

Tevreden
Zowel de organisatoren als de
bezoekers kunnen tevreden tederlands exportproduct uit 1900, rugkijken op een bijzondere en
vervaardigd in de Mosa fabriek te leerzame dag. “Eindelijk hebben
we zekerheid over onze vermoeMaastricht!
dens!” of “Nu hoeven we ons geen
zorgen te maken over wat we in
Verhalen
Wie de tijd nam om naar de vele huis hebben wanneer we met vaverhalen van de objecten te luis- kantie gaan!”, waren veel gehoorteren, kon tijdens deze taxatiedag de uitlatingen. Tot slot was er ook
een boeiende culturele reis ma- grote waardering voor de taxaken. Er doken prachtige schilde- teurs die vijf uur lang de bezoerijen op van bekende kunstenaars kers met kennis van zaken en enzoals J.J. Spohler, A.J. van Prooyen gelengeduld te woord stonden.
en Martin van Waning. Heel bijzonder was ook een met de hand
geschreven bedankbriefje van
Winston Churchill aan een inwoner van Amsterdam en een uitzonderlijk grote Baardmankruik
uit de omgeving van Keulen. Men
kon ook genieten van uiteenlopende voorwerpen die van prijsloze emotionele waarde waren, De Ronde Venen - Op dinsdag
zoals een honderd jaar oud me- 20 november hoopt de Christetalen kinderfornuis met koperen lijke Vrouwenbeweging Passage
pannetjes, een 19de-eeuws ko- Vinkeveen en Waverveen weer
peren Perzisch schrijvers reissetje bijeen te komen. De spreker deze
met inktpotje en pennenhouder, avond is de plaatselijke apotheeen zilveren lepeltje uit 1817, een ker mevrouw Lynn Debets. Hierzotje van Chinees porselein uit bij worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
Diverse diensten van Boots Apotheek Vinkeveen, medicatie levering in rolkluis, medicatiebeoordelingen, specifieke geneesmiddelen die wenselijk zijn om te
gebruiken bij vrouwen van 70+,
aandachtspunten met betrekking tot medicatiegebruik en bespreking en testen van huidverzorgingsproducten van onze verzorgingslijn No7. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Hervormd Verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205. Naast de leden van Passage zijn ook andere gasten van
harte welkom.

Eindstand Molenland
BuurtAED
Er waren 72 donateurs (bedankt allemaal)

Kijk hier voor de eindstand:
https://www.buurtaed.nl/project/
buurtaed-voor-viergang-3642-mijdrecht

Passage
Vinkeveen en
Waverveen

Utrechtse
klokkenluiders
gilde
De Ronde Venen - Op donderdag 22 november vertelt de heer
A. Noordermeer van het Utrechts
Klokkenluiders Gilde over de
klokken van de stad Utrecht bij
de Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging Passage Mijdrecht. Utrecht
is in wereldwijd opzicht een toonaangevende stad als het gaat om
klokken. De binnenstad beschikt
over een indrukwekkende verzameling van 57 luidklokken; 20
zijn meer dan 400 jaar oud. De
klokkenluiders van het Gilde luiden de klokken met de hand.
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde draagt bij aan het behoud van
dit cultuurhistorisch erfgoed. De
avond wordt gehouden in gebouw Irene, naast de Janskerk,
Kerkstraat 9, in Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur, koffie v.a. 19.45
uur. Gasten zijn van harte welkom, zij betalen 2,50 euro p.p..

Jubileum foto
Naar aanleiding van het 20-jarig
bestaan van Fotoworkshop De
Ronde Venen hebben een aantal leden hun favoriete/mooiste/
leukste foto van hun jaren lidmaatschap mogen inleveren. Uiteraard was ook dit een zeer diverse serie waarin zelfs de analoge foto uit de begin jaren een
plaatsje kreeg. Ook hier een
mooie greep uit verschillende onderwerpen en zwart-wit en kleur.
Dieren, landschap, abstracte- en
straatbeelden en lichteffecten. Al
deze onderwerpen kunt u als fototentoonstelling bekijken in de
Bibliotheek aan de Van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. Wilt u meer
weten over ‘Fotoworkshop De
Ronde Venen’? U kunt contact opnemen met ons om vrijblijvend 1
of 2 clubavonden bij te wonen.
Voor meer informatie en foto’s:
www.fotoworkshopdrv.nl
Foto: Jan Massen
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Nu ook een heerlijke lunch
bij Italiaans restaurant
Il Gusto in Mijdrecht
Mijdrecht - Aan Hofland in Mijdrecht is alweer tien jaar, het enige echte Italiaanse restaurant in De Ronde Venen gevestigd. Eigenaar Ruma en zijn team Jenny en Eline vieren dit met een leuke
korting op uw rekening en ze zijn vanaf heden ook geopend voor
een geweldige Italiaanse lunch. Ze zijn speciaal voor de lunch nu
open van dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur.
Het restaurant is in de afgelopen
10 jaar wel veranderd. Niet wat
het heerlijke eten betreft, maar
zeker qua inrichting. Was het in
het begin nog een beetje een
kantine idee, nu kom je binnen
in een sfeervol, gezellig ingericht
restaurant. Er heerst een knusse
sfeer, rustige muziek en de bediening is professioneel, maar ook
vriendelijk en warm. Bij Il Gusto wordt u in een ongedwongen
sfeer ontvangen. Je voelt je direct thuis en dat is ook zeker de
bedoeling. Il Gusto is dan ook
niet zomaar een Italiaans restaurant. Hij heeft in de loop van de
tijd al heel wat prijzen gewonnen. Van de 5.000 Italiaanse restaurants die er zijn in Nederland
kan hij zich bij de eerste 100 rekenen. Hij is bekend om zijn overheerlijke pizza’s, maar Ruma zijn
hart ligt bij toch vooral in, zoals
hij dat zelf noemt: “Het echte koken, het braden van een heerlijk
stuk vlees, een nieuw visgerecht”,
dat is zijn specialiteit. En dat weten zijn gasten. Hij wordt enorm
gewaardeerd door zijn gastvrijheid, maar zeker voor zijn overheerlijke diversiteiten van vlees
en visgerechten. Volgens de Italiaanse restaurantgids behoort
Il Gusto Mijdrecht bij de eerste

tien in de sector Italiaanse restaurants om het gevarieerde aanbod.
Catering
Maar ook zijn catering is hij geen
onbekende. Niet zelden verzorgt
hij complete maaltijden voor grote groepen, tot soms wel 1.000
personen in de culturele of sportsector, het bedrijfsleven, maar
ook bij kleinschalige bruiloften of
partijen. Bij Ruma kan (bijna) alles. Heeft u zelf een idee voor een
Italiaans gerecht en ziet u het niet
op zijn kaart staan, even contact
en er wordt gekeken of er iets aan
te doen is.
Lunch
En dan nu ook nog de lunch. En
dan moet je natuurlijk niet denken aan een broodje Hollandse
kaas of een gebakken eitje. Ook
lekker, maar bij een Italiaan krijg
je een Italiaanse lunch. Hij heeft
een grote diversiteit van broodje.
Allemaal Italiaans brood en vers
door hemzelf gebakken. Wat te
denken van Vitello Tonnato brood
(gegrilde kalfmedaillon met lichte tonijnsaus en kappertjes. Of
een Carpaccio al Tartufo brood
(ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas en een truffeldres-

sing) Deze heeft onze redactie
gegeten en niets dan lof. Overheerlijk. Of een omelet brood
(gebakken ei met bosui) Pollo allo
Zenzero brood (gegrilde kip met
verse kruiden en spaanse peper).
Te veel om op te noemen. Er is te
kiezen uit negen verschillende
belegde broodjes. Daarnaast nog
diverse salades en soepen. Tevens kunnen zij uw bedrijfslunch/
catering zorgeloos bereiden en
verzorgen vanaf vijf personen.
Kerstactie
Ruma en zijn team zijn ook
echt mensen, mensen en zij
staan ook stil bij het feit dat
niet iedereen in de gelegenheid is om naar een restaurant te gaan, zeker niet met
bijvoorbeeld de kerstdagen.
Voorheen schonk hij nogal eens wat aan de voedselbank, maar dit jaar wil hij
graag twee gezinnen (max.
vier personen per gezin) een
gratis kerstdiner aanbieden
in zijn zaak. Tweede kerstdag
is er bij hem een Kerstdiner
en twee tafels heeft hij reeds
gereserveerd hiervoor. Weet
u een gezin die hiervoor in
aanmerking zou kunnen
komen, neem dan contact
op met Ruma en zijn team:
0297-254367 of 256102. Zij
nemen alle ideeën op en kiezen dan uiteindelijk twee gezinnen uit.
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ChristenUnie-SGP doet ultieme
poging voor Centrumplan Vinkeveen
De Ronde Venen

Vervolg van de voorpagina.

wordt een fundament gelegd
voor fase 2 en (eventueel) fase 3.
De ChristenUnie-SGP stelt een In fase 2 wordt dan een ontsluiting
driefasen-aanpak voor die met de van de rotonde naar de Herenprovincie besproken zou moeten weg gemaakt op het punt waar
worden. In de eerste fase wordt de Baambrugse Zuwe aansluit.
een rotonde aangelegd waarbij Dit is vergelijkbaar met de opde bestaande op- en afritten aan lossing bij de Dijkvariant. Afhande westkant van het viaduct twee- kelijk van de trace-keuze kan het
baans gemaakt worden. De op- en gebied ten noorden van de N201
afritten aan de oostkant worden dan ook verder ontwikkeld worafgesloten. Tegelijkertijd wordt den. Tegelijkertijd wordt dan de
de onderdoorgang van het via- op/afrit aan de noordkant ook afduct afgesloten voor autoverkeer; gesloten zodat het gebied tussen
hier ontstaat dan dus een fiets/ de Baambrugse Zuwe en de N201
voetgangers verbinding. Hiermee economisch ontwikkeld kan wor-

den. Wat ons betreft kunnen uiteraard 3A en 3B ook tegelijk ontwikkeld worden. Tot slot kan op een
later tijdstip nog bekeken worden of de 3e fase gerealiseerd kan
worden. Dat bevat dan een ontsluiting vanaf de rotonde richting
de Kerklaan via het verbindingsstuk Julianalaan/Kerklaan. We beseffen dat dit een ingrijpender onderdeel is, omdat dit ook meer bestaande bebouwing raakt. Maar
het levert ook een groot aantal
voordelen op en geeft de mogelijkheid om het gebied tussen de
N201 en de Julianalaan te ontwik-

De Ronde Venen

kelen. “Wij gaan dit dus inbrengen
in de discussie over het Centrumplan tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 november”
belooft Van Sligtenhorst. “We zijn
benieuwd naar de reacties van de
andere fracties en van het college, maar wat ons betreft moet een
poging gedaan worden richting
provincie en andere belanghebbenden om deze ontsnappingsroute voor het centrum van Vinkeveen een kans te geven”. De ChristenUnie-SGP zal ook haar statenfracties van dit idee op de hoogte
brengen. “Wij gaan dit dus inbrengen in de discussie over het Centrumplan tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 november” belooft Van Sligtenhorst.
“We zijn benieuwd naar de reacties van de andere fracties
hoek. Rond 19.00 uur vertrek je
vanuit het buurthuis richting de
Amstel, alwaar de Sint per boot
zal aankomen bij de aanlegsteiger van de familie Busker. De Sint
stapt dan in een koets die hem in
optocht naar het buurthuis zal
brengen en daar wordt hij feestelijk welkom geheten door iemand
van het college. Of het de burgemeester is of wethouder is nog
niet bekend.

Zaterdag is het weer zover...

Goedheiligman en zijn gevolg
komen naar De Ronde Venen
De Ronde Venen - De kinderen
hebben er al weken naar uitgekeken, maar zaterdag is het eindelijk zover. Sinterklaas en zijn Pieten komen weer op bezoek in
Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen en
een week later vereerd hij Abcoude, Baambrugge en De Hoef met
een bezoek. Vrijdagavond 23 november komt hij naar de Amstelhoek en gaan daarna bij iedereen
op bezoek. Is het niet bij je thuis,
dan bij je op school of op het
werk van papa of mama of je gym

of voetbalclub. Hoe oud hij ook
is, samen met zijn Pieten krijgt
hij het altijd weer voor elkaar om
geen kind te vergeten. Het gaat
hopelijk weer een groot feest
worden voor de kinderen, waarbij zij die niet zo van deze traditie
houden, zich zullen kunnen beheersen en dit echte kinderfeest
niet zullen vergallen. Zoals reeds
op de voorpagina aangekondigd
arriveert de Sint en zijn Pieten dit
jaar al eerste in Wilnis en wel om
13.00 uur. Ruim een uur later zal

hij aankomen op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Maar ga rustig eerder naar het Raadhuisplein, want er valt van alles te beleven en te proeven. In Vinkeveen
komt de Sint traditiegetrouw als
het donker is. Hij meert rond de
klok van 17.00 uur aan bij de zeilschool en zal daar alle tijd nemen
om met de kinderen te praten.
Amstelhoek
De vrijdag daarna op 23 november komt de Sint naar de Amstelderen, dakgoot reinigen etc. Men
staat veilig op een ladder die niet
meer kan omkiepen. Maar ook
ideaal voor bedrijven en winkeliers bij speciale acties/aankondigingen, bijv. een banner met ‘uitverkoop’, ‘koopzondag’, ‘wij gaan
verhuizen’, ‘sponsorloop’, etc.,
maar ook de Sint- en kerstversieringen in de winkelstraten. Nu
zie je na afloop vaak grote gaten
in de gevels, met de SpouwVast
blijft de gevel onbeschadigd.

Mijdrechtse vinding
verovert de markt
Mijdrecht - De “®SpouwVast”: een
ingenieus herbruikbaar muuranker om ladders, steigers, maar
ook schaduwdoeken, zeilen, reclame-uitingen, bloembakken,
(geboorte-, verjaar- /kerst-) versieringen etc. aan de gevel te bevestigen zonder te boren. Laura Eekels vertelt: “De SpouwVast wordt in de open ventilatievoeg gestoken (welke zich meestal net onder en boven de ra-

men in het metselwerk bevindt).
Door de unieke borg op te klappen wordt de Spouwvast vervolgens ‘muurvast’ gezekerd. De hele handeling duurt letterlijk 3 tellen. Met een spanband en/of carabiner haak wordt vervolgens de
ladder of steiger aan het oog van
de SpouwVast bevestigd. De ladder en steiger kunnen niet meer
schuiven of vallen. Ideaal dus
voor ramen wassen, woning schil-

Simpel
Alles kan even simpel weer verwijderd worden zonder een beschadiging achter te laten. De SpouwVast blijft intact en is eenvoudig
weer te gebruiken. Dus een éénmalige aanschaf voor jaren.”
Bestaat er niet al zoiets?
Nee. Wij hebben er dan ook octrooi op gekregen, wat aantoont
dat de uitvinding echt nieuw is.
Is de SpouwVast nog wel nodig als
men een veiligheidsladder heeft?
Ja zeker, want de veiligheidsladder kan nog altijd achterovervallen, maar niet met de SpouwVast.
Wekelijks vallen er mensen van en
met een ladder met vaak zeer ernstige gevolgen.

De Hoef
Zaterdag 24 november komt de
Goedheiligman naar Baambrugge. Om 12.00 uur komt hij aan bij
de Dorpsbrug en zal hij naar het
Dorpsplein wandelen voor een
welkomstwoord. Dan in koets
voor een rondtoer. Aansluitend
hierop vertrekt hij naar Abcoude. Hier komt de boot zo rond
half drie aan bij de Voordijk/Holendrecht. Eenmaal van de boot
wandelt de Sint naar het oude
gemeentehuis en na een welkomstwoord op het balkon zal de
Sint een wandeling maken door
Abcoude. Deze eindigt in het Piet
Mondriaangebouw en daar zijn
alle kinderen tot 9 jaar van harte
welkom.

Lakhwinder Singh
Damesmode

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Deze keer een ondernemer die
zich op een bijzondere manier
presenteert: Lakhwinder Singh.
Oorspronkelijk afkomstig uit
India (deelstaat Punjab) waar
hij naar eigen zeggen tot de bevolkingsgroep Sikhs behoorde.
Een Sikh is een navolger van
het sikhisme, een monotheïstische religie die Lakhwinder
aanhangt. Het woord sikh is afgeleid van het Sanskriet woord
shishya, dat discipel of student
betekent. In het Punjabi betekent het woord sikh ‘leren’. Een
Sikh is te herkennen aan zijn
tulband, dastaar genoemd. In
het Sikhisme laat men als een
symbool van respect voor de
perfectie van Gods schepping
het haar op natuurlijke wijze
groeien. Omdat een Sikh zijn
haren op het gehele lichaam
(formeel) niet mag afknippen,
wordt het hoofdhaar met deze
tulband bijeengehouden. Dat
is de reden waarom u Lakhwinder op de Weekmarkt ook zo
ziet en daar is hij trots op. Misschien aardig om dit ook eens
te weten. Hij spreekt overigens voortreffelijk Nederlands
omdat hij hier al een poosje
woont. Lakhwinder heeft 12
meter ruimte aan marktkraam
in de middelste rij van de markt
waar hij voornamelijk uitsluitend mooie damesmode in

verschillende maten tegen heel
aantrekkelijke prijzen aanbiedt.
Singh heeft een gevarieerd
aanbod dat voor jong en oud
echt de moeite waard is om er
eens een keuze in te maken.
Jassen, broeken, vesten, bloesjes, shirts, sjaals en noem maar
op. Het is echt voor elk wat wils.
Voor de prijzen hoeft u het niet
te laten, die zijn zo aantrekkelijk. “Het is bovendien goede
kwaliteit; daar let ik op want
ik koop het zelf in. Ik zorg er
ook voor dat mijn klanten voldoende keus hebben. Klachten
krijg ik bijna nooit terwijl ik hier
toch al twaalf jaar op de markt
sta. Maar ik ben op meer markten. Dat doe ik vijf dagen in de
week, van dinsdag tot en met
zaterdag,” laat Lakhwinder weten. “Woensdag in Uithoorn,
donderdag in Mijdrecht, vrijdag in Amstelveen, zaterdag
in Zutphen en dinsdag in
Oegstgeest,” somt hij op. Lakhwinder Singh draait zijn hand
er niet voor om. Kortom, er is
weliswaar meer aanbod aan
damesmode op de Mijdrechtse
Weekmarkt, maar niettemin is
het toch zinvol en aantrekkelijk
eens in de kledingkraam van
deze bijzondere ondernemer
rond te kijken. Wedden dat er
wat voor u bij zit? Dames, u
bent van harte welkom!

Feestelijke paal
Vinkeneiland geslagen

Hoe hij het doet, doet hij het,
maar om 14.30 uur sluit hij zijn
bezoek aan De Ronde Venen af
met de aankomst in De Hoef. Ook
hier komt de Sint per boot. Hij
stapt uit bij de Strooppot en wandelt daarna naar de Springbok Vinkeveen – Vorige week woensom met de kinderen een feestje dag was het een feestelijke dag
voor alle betrokkenen bij het
te vieren.
nieuwbouwplan Vinkeneiland te
Vinkeveen. Met het slaan van de
feestelijke paal is de bouw officiMoet ik eerst helemaal naar
eel gestart! Aanwezig waren onboven klimmen om de ladder
der andere OntwikkelingsMaatvast te zetten?
Nee, dat is juist het mooie. De schappij Buitenveldert (projectventilatieopeningen zitten door- ontwikkelaar), de kopers van de
gaans vlak onder en boven de ra- verkochte woningen en Vida mamen en onder de dakgoot. Als kelaars en Brockhoff makelaars
men hoog wil werken, kan de als verkopende makelaars van
ladder eerst boven het onderste het plan. In dit plan zullen 9 luxe
raam gezekerd worden, dan kan villa’s aan het water worden geremen al veilig verder omhoogklim- aliseerd, gelegen aan de te realimen en boven rustig eventueel seren Maximalaan in Vinkeveen.
Er zijn nog slechts enkele woeen 2e SpouwVast plaatsen.
ningen beschikbaar, neem voor
Is de SpouwVast wel stevig
meer informatie contact op met
genoeg?
Ja, wij hebben er trekproeven Vida makelaars, Dorpsstraat 14 te
mee laten doen door een gere- Mijdrecht, 0297-212987, www.vinommeerd bedrijf en de resulta- damakelaars.nl.
ten zijn uitstekend. Op onze website staan de proeven en resultagen bij voorkeur gebouwd met
ten uitgebreid gemeld.
spouw en spouwventilatie om
Hoeveel SpouwVasten heeft
vocht in de woning te voorkoiemand nodig?
De particulier en ZZP-er hebben men, dus een voeg openen is ook
al voldoende aan 1 of 2 Spouw- goed voor de gezondheid.
Vasten, die bij normaal gebruik ja- Wat als daar ‘bijenbekjes’ zitten?
Geen probleem, de meeste kunren meegaan.
nen eenvoudig (tijdelijk) verwijWat als de gevel geen
derd worden.
ventilatieopeningen heeft?
Dan kan men eenvoudig zelf en- Is er al animo voor de SpouwVast?
kele voegen verwijderen. Er be- Ja, hoewel we pas 1,5 week de
staan zelfs al speciale zaagjes markt op zijn hebben we al kovoor. Sinds 1969 worden wonin- pers en aanvragers vanuit het he-

le land. Wat ook leuk is, en waar
wij niet aan gedacht hadden, is
dat met name de chroom versie
van de SpouwVast een design object is geworden en vaak besteld
wordt als Sint/kerstcadeau of relatiegeschenk.
Deze vinding van Thomas en Laura Eekels uit Mijdrecht vult dus letterlijk een gat in de markt (en de
muur) Voor meer info en instructiefilm: www.spouwvast.nl
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Hondeneigenaren:

Wees alert!

Regio - In de media zijn er recent
meerdere berichten langsgekomen over honden met de ziekte van Weil. In de afgelopen periode is er bij Dierenarts Annemieke
Calis te Uithoorn, bij twee honden
de ziekte van Weil vastgesteld. De
ziekte van Weil wordt ook wel Leptospirose genoemd. Het is een zoonose en is dus ook besmettelijk
voor mensen. Leptospiren leven in
de nieren van hun natuurlijke gastheren (voornamelijk ratten) en worden uitgescheiden met de urine. Directeuren Theo van Kouwen en Paul van der Vooren.
Besmetting vindt plaats door direct contact met de (levende of dode) gastheer of zijn urine. Doordat
de leptospiren geruime tijd buiten
het lichaam van hun gastheer kunnen overleven, kan besmetting ook
plaatsvinden via de omgeving, bijvoorbeeld door modder of een
grasveld.
Regio - Eerder dit jaar spraken le bekende gezichten blijven op
Opel-dealers Van Kouwen en Fred de vestigingen, daar verandert
Ernstig
Het is een ernstige ziekte die bij Janssen Autogroep de intentie uit niets aan. Wat wel verandert is de
naam: Janssen Van Kouwen Autohonden dodelijk kan aflopen. Hoe- om hun krachten te bundelen.
wel de ziekte bij mensen gelukkig Op 1 november jl. is de fusie van motive B.V. En een nieuwe websiniet vaak voorkomt, moeten de ri- deze bedrijven officieel bezegeld. te met een frisse nieuwe uitstrasico’s niet onderschat worden. Ook Beide familiebedrijven zijn al ve- ling is in de maak.” Met deze fuhonden zonder zichtbare verschijn- le tientallen jaren actief als Opel- sie opereert het nieuwe bedrijf
selen van de ziekte kunnen lepto- dealer. Van Kouwen in de re- niet alleen als Opel dealer maar
spiren in hun urine uitscheiden. De gio Amsterdam, Aalsmeer en De heeft het ook activiteiten op het
klachten bij honden lijken vaak op Ronde Venen. Fred Janssen Au- gebied van (private) leasing, augriepachtige verschijnselen. Hier- togroep in Huizen, Hilversum en toverhuur, autoschadeherstel en
door wordt helaas vaak te lang af- Naarden. Theo van Kouwen ver- de verkoop van exclusieve auto’s.
gewacht en wordt er pas in een ge- telt: “De autobranche blijft voort- Met vestigingen in groot Amstervorderd stadium mogelijk aan de durend in ontwikkeling en om dam en Het Gooi is Janssen Van
ziekte van Weil gedacht. Wanneer onze dienstverlening te waarbor- Kouwen Automotive B.V. dé partje hond braakt en diarree heeft en gen en verder uit te breiden gaan ner voor al uw mobiliteitsvraagniet snel opknapt, of zelfs snel ver- wij deze samenwerking aan. Al- stukken, zowel zakelijk als privé.
slechterd, neem dan zeker zo snel
mogelijk contact op met je dierenarts! Bij een tijdige diagnose kan de
juiste behandeling een goed resultaat geven. De beide patiënten van
Dierenarts Annemieke Calis zijn inmiddels stabiel en lijken gelukkig
goed te herstellen. Om je hond een
zo goed mogelijke bescherming te
bieden tegen de ziekte van Weil,
is er een (jaarlijkse) vaccinatie beschikbaar. Er is geen titerbepaling
beschikbaar voor deze ziekte, de
vaccinatie tegen de ziekte van Weil
staat dan ook volledig los van het
titeren middels de VacciCheck. Info: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_ziekte_van_Weil

Fusie Janssen Van Kouwen

Samen 70 jaar Opel
ervaring

Oerhollands gezellig op OBS De Zwaluw
Regio - Het eerste schoolbrede
project van dit jaar met als thema ‘Holland’ is smakelijk afgesloten. Geheel in het thema hebben
de kinderen typisch Nederlandse gerechten gekookt die door de

ouders allemaal geproefd mochten worden. Een smakelijke afsluiting van een gezellig project. Het
hoogtepunt was het schoolreisje
naar het oud Hollandse sprookjespark De Efteling voor de bo-

venbouw en de grootste Nederlandse speeltuin Linnaeushof
voor de onderbouw. Binnenkort
wordt gestart met het volgende
project met als thema ‘kleding en
sport’.

Live muziek bij
Brouwerij de schans

Kunstenaars organiseren
KunstKado2018
Regio - KunstRondeVenen, de vereniging van beeldende kunstenaars in De Ronde Venen, organiseert voor het eerst dit jaar KunstKado2018. Tijdens dit evenement
kunt u kleine, grote, aparte én betaalbare kunst kopen, gemaakt en
aangeboden door ruim 30 beeldende kunstenaars uit De Ronde Venen.
In een marktachtige opzet vindt u
in Art-Galerie Boven Verwachting
in Wilnis o.a. keramiek, glaskunst,
schilderijen,
beeldhouwwerken,
sculpturen, tekeningen, fotografie,
sieraden, enz. Dus zoekt u nog een
origineel cadeau voor Sinterklaas,

kerst of bijvoorbeeld een verjaardag? Kom dan eind november een
kijkje nemen in de galerie. Uiteraard
bent u ook van harte welkom als u
op zoek bent naar iets moois in huis
voor uzelf of voor iemand anders.
Handig: afrekenen kan contant of
met pin en cadeaupapier is aanwezig! KunstKado2018 vindt plaats op
16, 17 en 18 november en 23, 24 en
25 november. Locatie is Art-Galerie Boven Verwachting, Herenweg
298a in Wilnis. Openingstijden zijn:
vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag
en zondag 11.00-17.00 uur. Zie ook:
www.kunstrondevenen.nl.

Gewonde bij ongeluk op
Gagelweg
Wilnis - Zondagmiddag 11 november rond 16.50 uur is één automobilist gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto’s op de
ronde kruising Gagelweg i N212 en
de Bovendijk in Wilnis. De auto reed
over de N212 richting Wilnis. Bij de
rotonde Bovendijk en de Gagelweg
zag zij vermoedelijk een auto die

van de Bovendijk afkwam over het
hoofd. Een fikse aanrijding was het
gevolg. Beiden auto’s raakte hierbij
zwaar beschadigd. De automobiliste werd met onbekend letsel naar
een ziekenhuis vervoerd. De andere betrokkenen kon na onderzoek
naar huis. De politie heeft de zaak
in onderzoek. Foto: AS Media.

Osiris Trio ‘blaast’ nieuw leven
in Haydn, Martinu en Dvorak
Regio - Sinds 1988 vormen Peter Brunt (viool), Ellen Corver (piano) en Larissa Groeneveld (cello)
het Osiris Trio. De SCAU (Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn) is
zeer verheugd, dat dit bekende
Nederlandse Trio op zondag 18
november naar Uithoorn komt.
Het Trio is genoemd naar de godenzoon Osiris, de eerste koning
van het oude Egypte. Hij is personificatie van dood en geboorte,
van sterven en nieuw leven. Met
veel speelplezier ‘blaast’ het Osiris Trio al dertig jaar lang nieuw
leven in oude pianotrio’s, als je
van ‘blazen’ kunt spreken bij viool,
cello en piano… Daarnaast geeft
het Trio regelmatig opdrachten aan componisten om nieuw
werk te schrijven en daar zullen
de musici op 18 november ook
een staaltje van laten horen. Het
belooft al met al een hele bijzondere middag te worden met maar
liefst vier stukken voor pianotrio:

voor de pauze een heerlijk pianotrio van Haydn en het sprankelende derde pianotrio van Martinu, na de pauze het contrastrijke ‘Aknaton’ van Oene van Geel
(opdrachtwerk uit 2013!) en als
‘uitsmijter’ het afwisselend elegische en uitgelaten Dumky-trio
van Dvorak.
Informatie en kaartverkoop
Het concert door het Osiris Trio
vindt plaats op zondagmiddag
18 november a.s. in De Schutse te
Uithoorn (De Mérodelaan 1, 1422
GB). De aanvangstijd is 14.30 uur;
om 14.00 uur gaan de deuren van
de zaal open. Op de website van
de SCAU is uitgebreide informatie te vinden over de vier stukken en over de uitvoerende musici. Ga naar www.scau.nl. Daar zijn
ook losse kaarten à 15 euro te bestellen: klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten
bestellen’ en volg de aanwijzingen. Jongeren tot en met zestien

Regio - Iedere 1e en 3e zondag
van de maand is er in Proeflokaal
de Schans van 15.00 tot 18.00 uur
live muziek van de band Tarango.
Zangeres Sylvia zal samen met de
muzikanten weer vele mooie eigennummers en prachtige covers van andere artiesten laten
horen. Tarango, heeft een breed
scala aan Amerikaanse muziekstijlen. Er worden regelmatig andere gastartiesten uitgenodigd
waardoor het steeds verrassend
en nooit hetzelfde is.Voor de prijs
hoef je het niet te laten gezien de
toegang gratis is, wel is een con-

sumptie verplicht. Wist u dat het
proeflokaal elke 2e en 4e zaterdag
van de maand van 20.00 tot 24.00
uur een speciaal jongeren café organiseert voor visueel of lichamelijk gehandicapten, autisten, of
jongeren die ‘gewoon’ verlegen
zijn. Het is bedoeld om deze jongeren vanaf 16 jaar, een avondje uit te bieden. Bierbrouwerij en
Distilleerderij De Schans vind u
op: Schans 21, 1421BA Uithoorn,
085-8887523. Wel belangrijk om
te weten is dat de ingang aan de
achterzijde van het gebouw zit
tussen nummer 15 en 17.

Spirituele beurs aan de Amstel
Regio - Zondag 18 november
komt er wederom de spirituele beurs in een sfeervol restaurant aan de Amstel. Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar
het spirituele dan is deze redelijk,
kleinschalige beurs bij uitstek de
plek om langs te komen. Je wordt
niet bedolven onder te veel keus.
Je kan kiezen tussen mensen die
zeer kundig en zuiver hun werk
al jaren doen. Op de beurs zijn
o.a. een handlezeres, kaartleggers die werken met verschillende kaarten, paragnosten, een sjamaan, een geweldige naamanaliste, een numeroloog, een masseur/healer etc te vinden. Beken-

de mediums waaronder o.a. Eva
Slootemaker, Ria Schreuder, Carla de Brave en Cora Leder zullen
aanwezig zijn. De sfeer die wij met
zijn allen elke keer proberen neer
te zetten is er een van je welkom
en op je gemak voelen zodat je in
rust kan voelen welke deelnemer
eventueel bij je past om je verder
te helpen. Heb je zin om langs te
komen, kom dan niet zo laat want
na een reading kan je ook nog gezellig De openingstijd is van 11.00
t/m 17.00. Entree 5 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis. Het adres is
Restaurant Geniet aan de Amstel,
Marktplein 2 a, Uithoorn. Parkeren
net om de hoek bij Coop(gratis).

jaar hoeven maar 7,50 euro te betalen. Ondertussen is ook de losse kaartverkoop begonnen in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bru-

na (Amstelplein). Vanaf twee uur
op de dag van de uitvoering worden de resterende kaarten aan de
zaal verkocht.
Foto Marco Borggreve
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Toneelvereniging
De Opregte Amateur
De Ronde Venen - Over erfenissen kunnen de zaken behoorlijk hoog oplopen en in het door
Henk Boede geschreven toneelstuk ‘De erfenis van tante Bella’
gebeurt dat dan ook. Het afgelopen weekend voerde de Hoefse
toneelvereniging dit stuk op en
zo kon het massaal toegestroomde publiek hiervan genieten. Met
twee uitvoeringen met meer dan
200 toeschouwers kon De Opregte amateur terugzien op een
uitermate geslaagde najaarsuit-

tijdens de uitvoeringen ging daar da opduikt moet tussendoor tangesteund door het enthousiaste te Bella weer even tot leven gepubliek nog een stapje bovenop. wekt worden om te voorkomen
dat de broers de erfenis moeten
Het verhaal
delen en tot overmaat van ramp
Het verhaal was dat de bouw- kiest een tweetal spionnen de savakkers broers Duursma van lon uit voor een geheim rendezhun tante een beautysalon erf- vous. Het leidde tot allerlei hiladen, waar ze op zich niets mee rische verwikkelingen, waarbij
hadden en die ze zo snel moge- het publiek soms de slappe lach
lijk in de verkoop wilden gooien. dreigde te krijgen. De hoofdrolMaar met een klantenbestand len werden gespeeld door de Rois dat meer waard dan zonder, nald Wieman, de ouwe rot in het
dus de salon bleef wel open en vak, en Willem Middelkoop, een
dus moesten de klanten wel ge- groentje met pas zijn tweede rol,
holpen worden... Met één voor- maar hij bewees talent te hebbeeld (een pedicure-behande- ben. Een bomvolle zaal was daarling was hetzelfde als klauwen van getuige. Na afloop werd Mokappen met een slijpschijf ) kunt nica Boone nog in het zonnetje
u zich voorstellen hoe dat er aan gezet, omdat ze al 25 jaar bij de
toeging. Als een nicht uit Cana- vereniging speelt.

Één groot techniekfeest

Regio - TechNet Amstel & Venen kijkt trots en voldaan terug
op de derde editie van de Techniek Driedaagse. Drie dagen lang
werd vol enthousiasme getimmerd, gezaagd, gemetseld en geprogrammeerd, maar vooral plezier gemaakt. Minister Arie Slob
bracht een bezoek. ‘Hier wordt
een prachtige verbinding gelegd
tussen onderwijs en het bedrijfsleven’, sprak hij. ‘Daar mogen jullie trots op zijn.’

voering. Op de een-na-laatste repetitie stak regisseur Carel Nieber nog een boetepreek(je) af.
Hij was niet tevreden; het spel zat
er wel in, maar het tempo was te
laag en hij miste het vuur. Even
slikken voor de (maar liefst 13)
acteurs, maar de repetities zijn
er juist voor om dat soort zaken
op orde te krijgen en de laatste
repetitie (de ‘generale’) liet zien,
dat de snelheid van handelen
best omhoog kon en dat de dialogen best konden knetteren. En

Taalkamer De Ronde
Venen 3 jaar

Techniek Driedaagse:

met anderen hun taalvaardigheid
te vergroten. Nu drie jaar verder
hebben we stilgestaan bij dit initiatief en gevierd dat we al drie jaar
met veel plezier elke week samen
komen. Er waren allerlei zelfgemaakte taarten en lekkere hapjes
uit diverse landen. En vooral veel
gezelligheid. Ook zelfgemaakte
symbolische kadootjes. Zo was
er een boompje gemaakt van allerlei gekleurde kralen. De boom
staat ervoor dat we allemaal dezelfde oorsprong hebben. De gekleurde kraaltjes voor het samen
een kleurrijk geheel maken waarbij het niet uitmaakt in welk land
je geboren bent of wat je culturele achtergrond is.

Drieduizend
Meer dan drieduizend leerlingen
volgden technische workshops
onder leiding van professionals
van technische bedrijven uit de
de Willisstee) Iedereen is welkom. regio. Zo werkte Sarah in de branOok in andere dorpskernen zijn chegroep Robotica aan het instelinmiddels Taalkamers ontstaan. len van een stoplicht. Zij moet de
Zo is er op donderdag middag stroomdraad op maat knippen,
een Taalkamer van 16:30 tot 18:00 verbindingen maken en uiteinin de Angstelborgh in Abcoude. delijk het stoplicht laten branEn op dezelfde avond vanaf 19:00 den. Op aanwijzingen van Ruud,
uur een Taalkamer in Het Raakvlak vrijwilliger via SC Johnson, gaat
zij vakkundig te werk. ‘Heb je
bij Bibliotheek Mijdrecht.
dit vaker gedaan?’, vraagt Ruud.
‘Nee’, antwoordt Sarah. ‘Heb je
Laagdrempelig
De Taalkamer is een laagdrempe- een handige vader?’ Sarah lacht:
lige plek waar eenieder welkom is ‘Uhm, nee, ook niet. Ik vind dit geom een praatje te maken, de Ne- woon leuk.’ Daar wordt Ruud naderlandse taal te spreken, nieuwe vriendschappen te sluiten,
kennis te maken met andere culturen en om even wat gezelligheid te hebben. Dit bevordert uiteraard participatie en integratie.
Wees welkom! Of maak je buurman of buurvrouw hierop attent!
De Taalkamer heeft een open inloop, dus kom gerust eens kijken!
De Taalkamer is ontstaan uit een
burgerinitiatief en wordt ondersteund door Tympaan-De Baat en
Taalhuis De Ronde Venen.

tuurlijk ook blij van. ‘Ik ben ook zo
begonnen’, vertelt hij. ‘Wij hopen
de leerlingen van nu net zo enthousiast te maken voor ons vak
als dat wij zelf zijn. En dan maar
hopen dat zij later ook de techniek in gaan….’
Hoog bezoek
De blije gezichten op de Techniek Driedaagse waren niet alleen van kinderen, ouders, vrijwilligers en ondernemers, maar ook
van minister Arie Slob van Basisen Middelbaar Onderwijs en Media. In de paneldiscussie sprak hij
tot voorzitter Jan van Walraven.
“Ik gun Nederland meer Jan van
Walravens. Deze personen weten de verbinding te leggen tussen onderwijs en ondernemers.
Die verbinding is cruciaal. Daar
mogen jullie zeker trots op zijn.’
Ook sprak hij zijn wens uit voor
de toekomst. ‘Ik hoop dat, als ik
hier over een aantal jaar nog eens
kom, de Techniek Driedaagse nog
groter en meer uitgebreid is dan
nu. Zodat er nog meer facetten
van de techniek aan bod kunnen
komen om te laten zien hoe leuk
en veelzijdig de technische sector
is. Daar kom ik graag voor terug.’

leeuw Govani

De Ronde Venen - Drie jaar gele- Twee dames die moeite hadden
den is de Taalkamer in Wilnis van- met het spreken van de Nederuit een burgerinitiatief ontstaan. landse taal zochten een plek om

U ook?
Wilt u ook eens de Taalkamer bezoeken of kent u iemand die u
zeer geschikt lijkt voor de Taalkamer? Kom dan eens een kijkje nemen. De Taalkamer in Wilnis is elke maandag van 10:00 tot 12:00
uur in Buurtkamer Wilnis (achter

mishandeld en doodsbang

Het is een wonder dat
leeuw Govani mensen
nog vertrouwt
De nagels van Govani zijn uitgetrokken
en zijn tanden uitgeslagen. Alles om
deze machtige leeuw te veranderen in
een doodsbang hoopje ellende. Gelukkig
is hij nu veilig bij Stichting AAP.

Lees Govani’s schrijnende verhaal op

WWW.AAP.NL/GOVANI
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

seizoen van 2019 zijn we nog op
zoek naar een ouder, lid of andere vrijwilliger die wil helpen bij de
jeugdtrainingen.

Jeugdleden UWTC
wielren op stap
Uithoorn - Het was een erg geslaagde middag, zondag 11 november, toen de wielrenjeugd
het seizoen afsloot met een sportieve activiteit. We kwamen om 2
uur aan bij Coronel Adventure Indoor Klimpark in Huizen. Het was
voor de kinderen nog even een
verrassing waar we heen gingen,
maar al snel werd duidelijk voor
ze dat we gingen klimmen. Voor
sommigen was het wat spannend, anderen konden niet wachten tot het klimmen zou beginnen. Er werd eerst een uitgebreide uitleg gegeven hoe de kinderen zich moesten zekeren bij ieder stukje parcours en bij ieder
kind werd gecontroleerd of de
klimgordel en zekeringsapparaten goed vastzaten.

touwladders, bruggen, netten
en tokkelbanen van platform tot
platform. Doordat de activiteit
binnen was, maakte het gelukkig niet uit dat het weer wisselvallig was, binnen had niemand
daar last van. Tussendoor werd
er limonade gedronken en een
snoepje en een mandarijntje gegeten om daarna weer een nieuw
rondje parcours te doen. Het was
een leuke middag in de klimhal
welke eindigde met een spectaculair slot door Teun en vervolgens door Lorena, die zich waagden aan het klimmen op een hoge paal waarna zij los bovenop de
paal moesten gaan staan (wel gezekerd uiteraard) en zich daarna
via een touw naar de andere kant
moesten slingeren zodat ze in
een net terecht kwamen en daar
Parcouren
via een paal weer naar beneden
Er waren verschillende parcour- moesten klimmen. Een bijzonsen, het blauwe parcours was dere prestatie, die eindigde met
goed om mee te beginnen. Som- een applaus! Sommige kindemigen hielden het bij blauw, an- ren gingen na het klimmen nog
deren gingen verder de hoogte een donkere grot in, waar zij weer
in. In totaal waren er in de gro- hun weg uit moesten vinden, terte klimhal wel 40 hindernissen wijl anderen nog een nieuw ronden spectaculaire parcoursen, die, je gingen klimmen, en daar geen
voor wie dat wilde tot wel 10 me- genoeg van konden krijgen. Na
ter de hoogte in gingen, maar zo- afloop werd er met de kindeals gezegd, niet iedereen ging ren gegeten in het clubhuis van
zo hoog en ook dat was prima. UWTC, en de trainers bedankt
Er waren zigzagbruggen, pape- voor hun leuke lessen van het afgaaienbalken en liaansprongen, gelopen seizoen. Voor het weg-

Veldrit Rhenen
Zaterdag 10 november stond er
weer een mooie maar zeer zware
veldrit op het programma. Het altijd indrukwekkende rondje in het
zandgat van Kwintelooien in Rhenen was dit jaar nog wat zwaarder gemaakt door de start onderaan een 200 meter lange klim
te laten zijn. Door de regenval
was het zand van de motorcrossbaan zwaar en zuigend om doorheen te fietsen waardoor het hele rondje afzien was. Bas de Bruin
was ditmaal de sterkste UWTC
amateur en hij finishte op de 5e
plaats, Bart werd 9e, Menno 34e,
Dennis 51e en Maarten 52e. Bij de
masters 40+ werd Mark Touwen
27e. Bij de dames een mooie 2e
plaats voor Lorena Wiebes, Elleke
werd 4e, Laura 8e, Judith 15e, Rebecca 17e en trainingslid Marianne v Leeuwen 13e.
Veldrit Tilburg
In Tilburg lag een vrij kort rondje
op het clubparcours met een aantal hindernissen. De lange zandbak vlak voor de finish bleek de
scherprechter in het parcours.
Bij de amateurs was het rondje nog vrij snel met af en toe een
glad bochtje, maar bij de dames
was het rondje na een stortbui tijdens de wedstrijd van de nieuwelingen volledig veranderd in
een rondje modderhappen. Bij de

amateurs waren er 5 man weggereden, met daarbij de UWTC leden Bart de Veer en Tommy Oude Elferink. Bas de Bruin reed hier
weer vlak achter. Na een spannende laatste ronde, Bart was in
gevecht om plaats 2of 3, bleek
de zandbak inderdaad de scherprechter. Wie daar het eerste inging, had de beste papieren om
het eerst richting finish te draaien. Helaas voor Bart was zijn concurrent hier net iets rapper en
Bart werd 3e, Tommy 5e, Bas 6e
en Dennis 32e. Bij de dames werd
Laura 3e en Judith 8e.
ACC Twiske
De Amsterdamse Cross Competitie wedstrijd in ‘t Twiske vinden de renners altijd een mooie
wedstrijd. En er deden weer veel
UWTC leden mee. Jeugd A: 13
Morgan Hartveldt, 23 Tom Derogee. Jeugd B: 5 Rens Grömmel, 11
Mike Derogee, 14 Lars Hopman,
33 Jari Buskermolen. 40-: 13 Ian
vd Berg, 25 Sven Buskermolen.
40+: 9 Mark Touwen, 25 Peter v
Capel, 32 Peter vd Aar, 33 Wilfried
Burgmeijer, 39 Frank Jansen, 51
Paul vd Aar, 52 Vincent Derogee.
Dames&nieuwelingen: 22 Klara
vd Vaart

Winnaars businessloop
Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Dat er veel
sportieve bedrijven in Mijdrecht
zijn is alom bekend. Eén keer per
jaar gaan ze de strijd aan tijdens
de Zilveren Turfloop. Bedrijven
zetten hun sterkste hardlopers in
om de felbegeerde wisselbeker
te veroveren. Al tijdens het maken van de teamfoto’s schatten
de bedrijven hun kansen in: doet
het winnende bedrijf van vorig
jaar dit jaar wel mee, wie loopt
er mee bij de concurrent, kunnen we deze lopers verslaan? Aan
de start was het dringen, zoeken
naar een goede startpositie. Het
weer was ideaal, niet te warm, en
bijna windstil, recordtijden moeten haalbaar zijn. Na de finish begon het wachten, de vrijwilligers
van het Zorg en Zekerheidscircuit waren boven in de sporthal
druk met het verwerken van alle
gegevens. Als eerste mochten de
bedrijven die meegedaan hebben aan de 5 km hun welverdiende beker ophalen. De 3e prijs was
voor Aquafix milieu, zij werden
nipt verslagen door van Kouwen

Automotive. Van Kouwen Automotive mag trots zijn op hun 2e
plaats. En de verrassende winnaar
is dit jaar Breewel Transport. Van
harte gefeliciteerd! Tijdens de
prijsuitreiking bleek dat op de 10
km, dat het Veenlandencollege
als eerste naar het podium mocht
komen, een mooie 3e plaats. De
2e plaats was voor een nieuwkomer: Hairfashion at home by Iris &
Studio 110, verbaasde maar vooral ook blije gezichten tijdens het
uitreiken van de beker. De wisselbeker krijgt dit jaar een mooie
plek bij Ons Tweede Thuis. Zij
doen elk jaar mee met een aantal teams, de overwinning werd
uitbundig gevierd. Dit jaar was er
voor het eerst een bedrijf dat de
uitdaging aanging om met een
bedrijventeam de 16,1 km af te
leggen. De beker was dan ook dit
verdiend door van Walraven. Is dit
een stimulans voor meerdere bedrijven volgend jaar mee te doen
aan de 16,1 km? Komend jaar
staat de wisselbeker te pronken
bij van Walraven.

Mijdrecht - Een voetdeskundige
brengt woensdag, 21 november
vanaf 13.00 uur een bezoek aan
Leemans Schoenen, Raadhuisplein 12. Gedurende de dag zal
deze specialist mensen met voetklachten te woord staan. Er wordt
gratis een voetafdruk gemaakt en
tekst en uitleg gegeven over de
werking van de Vibrion-veer, een
nieuwe Zweedse uitvoering. De
Vibrion-veer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en
statisch is, heeft de Vibrion-veer
een verende werking. Deze activeert de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt
hierdoor bevorderd. Met name in
Duitsland en Amerika heeft de Vibrion-veer een grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit voortvloeien-

de rugklachten. De veer verbetert
op buigzame wijze de stand en
de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door
verende kupolen ondersteund en
de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook
wordt door het verende effect bij
iedere stap de totale voetvlakte
gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend
voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame formaat: de
Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen met
voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren
een afspraak te maken. Leemans
Schoenen is telefonisch bereikbaar 0297-264655

Weinig speltakel bij BVK
Regio - Na de soms verrassende
ontknoping van de 1e cyclus van
de parencompetitie van dit seizoen leverde de 1e speelronde
in de 2e parencyclus van de BVK
weinig opzienbarende klasseringen. Sommige nieuwkomers in
de verschillende lijnen moesten
nog even wennen aan de nieuwe tegenstanders, wat het ene
paar beter af ging dan het andere. In Dorpshuis De Quakel meldden zich 44 paren, waarvan er 15
in de B lijn zaten en 14 in de A en
de C lijn.
In de A lijn een knappe prestatie
van Rina van Vliet en Gerda Bosboom, die met 63,13% de hoogste dagscore noteerden. Maro Zuidema en Francis Terra legden met 58,68% beslag op de 2e
plaats, op korte afstand gevolgd
door Geke en Jaap Ludwig met
58,33%. Vorige week ontsnapten
Mario en Wim nog op spectaculaire wijze aan degradatie, deze
week zetten zij echter weer een
flinke stap in de verkeerde richting door met een magere score
als 14e te eindigen.
In de B lijn het tegenovergestelde. Adrie Voorn en Wim Röling lie-

pen vorige week jammerlijk promotie naar de A lijn mis, maar deze week herpakten zij zich met
een score van 59,38%, goed voor
de 1e plaats. Corrie en Ruud van
der Peet bliezen ook stevig hun
partijtje mee door met 58,75%
2e te worden en Nel Bakker en
Hans Wagenvoort lieten met hun
3e plaats met 56,6% zien dat zij
zo snel mogelijk terug willen keren naar de A lijn. Toos en Annie
lieten in de C lijn de afgelopen 5
weken weinig heel van de andere paren, maar zij moesten nu ervaren dat het er in de B lijn toch
heel anders aan toe gaat. De 15e
plaats was hun deel.
In de C lijn een gedeelde 1e
plaats. Zowel Janny Snabel en Ida
Knaap als Tiny Rijpkema en Riet
Koot scoorden een fraaie 61,46%
en daarmee namen zij direct flink
afstand van de concurrentie. Met
55,9% kwamen Ben Terra en Hans
Elias (daar is hij weer!) nog het
dichtst in de buurt, een voor dit
verslag dus vermeldenswaardige 3e plaats scorend. Zoals bij zoveel andere activiteiten geldt ook
voor de BVK voor volgende week:
‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’

Til van Etten en Bets
Rokema blijven in vorm
Winterwandelingen
weer van start
Regio - Ook deze winter organiseert de Buurtsportcoach senioren, Jos Kooijman, in samenwerking met Tympaan-De Baat weer
zes winterwandelingen met na
afloop een kop huisgemaakte
snert. “Bewegen is belangrijk, samen bewegen een stuk gezelliger”, aldus Jos. Met veel plezier
hebben deelnemers vorig jaar
meegedaan met de winterwandelingen. Soms was het met recht
snertweer, maar waren er toch altijd liefhebbers voor een frisse
neus. En het is steeds een droge
frisse neus gebleven! Na afloop
stond er heerlijk huisgemaakte
snert klaar, waar dan ook met volle teugen van genoten werd. Vanuit alle Buurtkamers in De Ronde
Venen wordt er een keer gewandeld. Men kan één keer meewandelen, maar ook gebruik maken
van de stempelkaart en na vier
wandelingen een medaille binnenslepen. De deelname is gratis. Tympaan-De Baat zet hiervoor
ook de plusbus in, mochten mensen vervoer nodig hebben naar
de diverse buurtkamers.
“Iedereen kan meelopen, snel-

le lopers, minder snelle lopers,
rollatorlopers!”, legt Jos uit, “er is
een korte route en een iets langere. Ieder loopt op zijn eigen tempo, maximaal een uur.” De Buurtsportcoach wordt geassisteerd
door een ploeg trouwe vrijwilligers. Zij lopen mee met de wandeling en zorgen voor de soep.
Ook wandelt er iemand mee van
de EHBO-vereniging. Tot nu toe
heeft hij (gelukkig) slechts één
pleister hoeven plakken. De eerste wandeling is op 28 november vanuit Buurtkamer ’t Honk,
Gosewijn van Aemstelstraat te
Mijdrecht, daarna staat op 19 december De Hoef (de Springbok)
op het programma. Met vragen
kunt u terecht bij Jos op tel. 0622130626.

Regio - Maandag jl. werd met
33 paren de 5e ronde van de 2e
parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze 5” promotie/degradatie ronde ging in de
A lijn de 1”plaats naar Tineke v/d
Sluis & Anke Reems met 60,83%
die zich meteen met deze score de degradatie wisten te ontlopen. Op de 2”plaats eindigde
Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 56,25% op de 3”plaats
werd beslag gelegd door Monique Verberkmoes & Jan v Beurden met 53,75%. in de B lijn ging
de 1”plaats naar Cees Harte &
Jos v Leeuwen met 62,50% op
de 2”plaats eindigde Riki Spook
& Hans Geels met 59,90% en op
de 3”plaats eindigde Riet Beijer &
Wim Beijer met 56,77%. in de C lijn
ging de 1”plaats naar Til v Etten
& Bets Romkema met de hoogste score van de avond 63,13%
op de 2”plaats eindigde Marieke Schakenbos & Rineke v Pesch
met 54,89% en op de 3”plaats
eindigde Joke v/d Berg & Yvonne
de Mare met 53,29%. In de totaalstand pakte in de A lijn Monique

St. Nicolaaswandeltocht Vinkeveen

Verberkmoes & Jan v Beurden de
1”plaats de degradanten zijn Tonny Godefroy & Harry Rubens en
Marijke & Ger v Praag in de B lijn
zijn gepromoveerd Riet & Wim
Beijer en Nel Bakker & Lia Guijt
een stapje terug moeten Thea
Slot & Mirjam Nieuwenhuizen en
Corry v Tol & Kees Geerlings doen.
In de C lijn promoveren Til v Etten
& Bets Romkema en Joke v/d Berg
& Yvonne de Mare.
Nieuw
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u
zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer
mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail:
w.gloudemans@caiway.nl

zodat je daarna volop kunt genieten van al het lekkers dat de Sint
meebrengt. IJsvereniging VinkeDe Ronde Venen - Zaterdag 17 weer terug naar De Boei. Alle rou- veen organiseert deze tochten en
november kun je 5, 9, 12, 22 of tes zijn bepijld en onderweg kom de start is vanaf 8.00 tot 12.00 uur.
26 km wandelen vanuit De Boei je langs diverse horecagelegenhe- Alle deelnemers krijgen een conover de spoorbaan, langs de Vin- den. Voor de Sint voet aan wal zet sumptiebon en meer informatie
keveense Plassen en via Botshol in Vinkeveen, sportief aan de gang op www.ijsverenigingvinkeveen.nl
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Argon stapje verder in
Districtsbeker
Mijdrecht - Argon is donderdagavond en stapje verder gekomen
in de strijd om de Districtsbeker.
Het duel tegen zondag hoofdklasser Hoogland leverde een 1-0
overwinning op.
Vooral de eerste helft was het
aanzien waard en was Argon de
bovenliggende partij, toch bleven de kansen schaars. De eerste
poging kwam van de voet van Ian
Refos maar hij schoot naast. Maar
na een half uur was het wel raak,
een voorzet vanaf rechts van Ilias Latif werd door Tim Steij aangenomen, hij speelde zich vervolgens vrij en haalde uit, doelman Sebastiaan Bruins van Hoogland was kansloos. Daarna weinig
echte scoringskansen voor beide ploegen, wel enkele hachelijke momenten waarbij de bal net
corner ging of voorbij het doelschoof.

Vervangen
De tweede helft werd Ian Refos
vervangen door Romario Aroma
en met nog een half uur te gaan
kwam Stefan Tichelaar, weer hersteld na een lange blessure voor
Wouter Winters die ook op de
weg terug is. Hoogland was nu
feller en Argon liet zich met enige regelmaat terug dringen. Toch
bleven de mogelijkheden om tot
scoren te komen beperkt en bleef
het spannend, een vrije trap voor
Hoogland ging naast en bij eenzelfde poging van Jasper Werkhoven namens Argon wist keeper
Bruins de bal tot hoekschop te
verwerken. Romario Aroma mikte te hoog na een solo en Ilias Latif zag zijn inzet via de doelman
naast gaan. In blessuretijd scoorde Tim Steij nog wel uit een vrije

trap maar scheidsrechter Knetsch
keurde het doelpunt af en liet de
poging over nemen. Doelman
Bruins greep nu wel goed in. Toch
een verdiende overwinning voor
Argon na een hoopgevende eerste helft.
Poulewedstrijden
Eerder werd Argon poulewinnaar
met 7 punten werd TAVV tweede met 6 punten en Altior derde.
Legmeervogels eindigde als laatste. Daarna kwam zondag tweede klasser PVCV uit Vleuten uit de
koker en ook die wedstrijd werd
met 2-1 gewonnen. Het was een
eenzijdige wedstrijd waarin een
jong Argon de kans kreeg zich te
onderscheiden. Het aantal doelkansen was groot maar niet effectief. Tien minuten voor rust, nadat Dylan Bergkamp de paal had
geraakt werd het 1-0, op aangeven van Raoul van Wijk zorgde Ilias Latif voor de openingstreffer.
Twee minuten later werd het met
enig geluk 2-0 toen Tim Steij zijn
schot via een verdediger tegen
het net sloeg.
In de tweede helft profiteerde PVCV van een uitglijder op het middenveld van Argon en scoorde
men 2-1. Pogingen om de score verder op te voeren liepen
op niets uit want Kraemer, Latif, Fennich en Boelhouwer schoten recht op de doelman af. Max
Rood was wel het dichtste bij een
treffer toen hij na hoekschop rakelings over het de doellat kopte.
De volgende tegenstander in de
tussenronde is hoofdklasser Fortuna Wormerveer dat Meervogels
met 4-2 versloeg. Deze ontmoeting is vooralsnog gepland op zaterdag 22 december.

CSW JO13-3 weet pakt winst
Wilnis - Het seizoen begon zeker
niet rooskleurig voor de jongens.
Na vijf competitiewedstrijden
af te sluiten met verlies, zakt de
moed logischerwijs in de schoenen, zeker als er twee wedstrijden
bij zitten waarbij de tegenstander
dubbele cijfers weet te behalen.
Ondanks de inzet van de trainers
op de dinsdag en donderdagmiddag leek het jongens zwaar te vallen om elke keer op zaterdag deze teleurstelling te moeten dragen.
Het resulteerde op sommige momenten zelfs op gemopper op elkaar en zichzelf. U als lezer hoef
ik natuurlijk niet te vertellen hoe
gemopper van 12/13 jarige jongens klinkt anno 2018, dat heeft
namelijk niets, maar dan ook
niets met voetballen te maken.
Dit baarde de trouwe fans en achterban van deze individuele toppers zorgen.

team? Hoe kunnen we hier als ouders ons steentje bijdragen?
Echter nog voordat hier een plan
voor gesmeed is laten de mannen
iedereen versteld staan langs de
lijn… Afgelopen zaterdag valt het
eerste doelpunt aan de kant van
CSW. Gejuich/ gejoel... héél voorzichtig vallen woorden als ‘het zal
toch niet’, helaas maakte TABA
snel de 1-1. Het liet de mannen
zichtbaar niet onberoerd. ‘Kom
op jongens niks aan de hand’. En
ja hoor 2e goal voor CSW. Wederom gejuich/ gejoel en bijna ongeloof. Ruststand 2-2. Een peptalk en wat limonade en gaan...
En dat deed CSW gààn! De mannen leken onvermoeibaar. Foutjes werden geïncasseerd en met
elkaar gedragen, grote kansen
kregen motiverende woorden en
deze positieve sfeer maakte deze
individuele kanjers één team met
als beloning een 4-2 winst in de
pocket. Wat een feest om naar te
Hoger level
kijken! De achterban kijkt nu al uit
Hoe gaan we ervoor zorgen dat naar de volgende wedstrijd en als
we dit, sinds dit seizoen, samen- we deze ‘teamfocus’ voeden met
gestelde team naar een hoger elkaar kan dit team alleen maar
level tillen? Individueel en als groeien.

Leerzame teamwedstrijd
voor Veenland turnsters
De Ronde Venen - Zaterdag
10-11 werd het turnseizoen geopend met de teamwedstrijd in
Amersfoort. Veenland deed met
3 teams mee. ‘s Morgens mochten de pupillen 2 D2, Izzy, Danae,
Kirsten en Noa, hun wedstrijd turnen.
Ze begonnen sterk op brug en
op balk turnden iedereen de hele oefening, er werd niets vergeten. Hier en daar nog een lage handstand of een val met de
koprol maar dat mocht de pret
niet drukken. Op vloer uitstekende oefeningen met mooie overslagen. OP sprong wilde het met
trainen nog niet helemaal lukken.
Maar gelukkig kwam de wedstrijd
spirit boven en turnden iedereen
een mooie overslag over de kast.
Uiteindelijk werden ze beloond

met een mooie bronzen medaille. ‘s Middags turnden Noë, Emma en Demi hun wedstrijd. Jackie
zou ook meedoen maar helaas
voor haar ging het met de warming up mis. Ze landde verkeerd
met de overslag op vloer en blesseerde haar voet. Heel jammer.
Ook zij begonnen op brug met
mooie oefeningen. Op de balk
turnde Demi voor het eerst de
radslag en hij lukte! Ook Noë
turnde een nieuw element een
losse rol , helaas ging die er naast
maar dat komt goed met de volgende wedstrijden. Op naar de
vloer, hier allemaal nieuwe oefeningen dus er waren enige zenuwen of ze hem wel helemaal wisten. Bij Emma ging het niet helemaal zo als die hoorde maar gelukkig turnde ze gewoon door

en had de jury het niet door. Noë
turnde een prachtige oefening en
die werd beloond met 10.050! Op
naar sprong ook dit is een lastig
toestel voor deze turnsters. Demi sprong vandaag voor het eerst
de half in en half uit en Emma
sprong een mooie overslag.
Op de andere baan turnden de
junioren Jasmijn en Julia samen
met senior Kimberly in 1 team.

Op sprong drie mooie overslagen. Door naar brug ook hier
geen fouten , nog niet allemaal
een kip maar we blijven hard trainen. Op de balk verliep het niet
helemaal vlekkeloos , er was af en
toe een val. Op vloer mooie oefeningen met hoge salto;s voor
over en achter over.
Uit eindelijk kregen ze een mooie
zilveren medaille.

Massale nieuwjaarsduik
voor KiKaRow
Regio - Niet even tot je knieën in
de winterse zee rennen, maar helemaal kopje onder de Amstel in.
Kano- en roeivereniging Michiel
de Ruyter organiseert al tien jaar
een eigen nieuwjaarsduik voor
Uithoorn, maar komende 1 januari wordt die extra speciaal. Een
massale belevenis aan de Wilhelminakade, in het teken van de KiKaRow van 2019. Organisator Silvia Bocxe: “Dit wordt de kick-off
van een groots evenement om
heel veel geld op te halen.” Het
streefbedrag liegt er niet om.
Maar liefst 500.000 euro moet er
half juli op de teller staan als de
KiKaRow-roeiers hun traject van
1400 kilometer afronden. Bocxe
legt uit: “Bijna alle roeiverenigingen van Nederland doen mee.
We doneren alles aan het LATERproject, een studie naar de langetermijneffecten van kankerbehandelingen bij kinderen. Daarom willen we de nieuwjaarsduik
nu groter opzetten dan ooit. Zodat we mensen uit heel Uithoorn
maar ook omliggende gemeen-

tes de uitdaging aan laten gaan.”
Na de Ice Bucket Challenge van
2014 (sponsoring voor ALS-patiënten), is er nu dus de uitdaging
om een ijskoude plons te wagen
voor onderzoek naar kinderkanker. “Deel het vooral via sociale
media”, zegt Bocxe. “Je mag voor
ieder bedrag meedoen, maar hoe
meer je gesponsord krijgt, hoe
beter het is natuurlijk. Springen
is sowieso het leukst met vrienden, buren, collega’s of sportgenoten.” En dat Amstelwater, is dat
niet veel te koud? “Het schrikeffect van je lichaam is wel iets groter dan in Scheveningen”, vertelt
Bocxe. “Maar dat kan geen kwaad
als je goed gezond bent. Mocht
er toch iets aan de hand zijn, hebben we duikers in het water liggen die snel kunnen ingrijpen.
Verder kijken we goed naar de
omstandigheden, zodat het veilig genoeg is. En we zorgen in ieder geval voor warme chocolademelk en erwtensoep. Kunnen we
er meteen een nieuwjaarsreceptie van maken.”

Kampioenschap lonkt
voor Vitac 1
Vinkeveen - Het eerste team van
tafeltennisvereniging Vitac uit
Vinkeveen komt uit in de de 2e
klasse van de afdeling Midden.
Het team speelt in de DUO competitie , waarbij de teams met
twee spelers tegen elkaar uitkomen. In totaal zijn er op een
avond vijf partijen, vier enkelspelen en een dubbelspel.De com-

petitie beslaat 10 wedstrijden, vijf
thuis en vijf uit. Vrijdag speelde
Vitac tegen SHOT uit Soest, een
van de twee concurrenten in de
strijd om de eerste plaats. Voor
Vitac startte Rian van de Most tegen een invaller aan de zijde van
SHOT : Danny Hilhorst. Deze partij
ging verloren in vier games, omdat Hilhorst een lastige service

De Ronde Venen - Lutis Ventilatietechniek/Springbok moest
aantreden tegen Bar Adelhof 1,
twee teams die strijden om de
koppositie. Het werd een spannende strijd, waarbij Lutis Ventilatietechniek twee punten meer
bijeen stootte dan Bar Adelhof
1. Beide teams wonnen 2 partijen. Namens Lutis waren dat Peter Stam en Ger Ruimschoot.
Ger heeft nog al zijn (7) partijen
dit seizoen winnend afgesloten.
Namens Bar Adelhof 1 won Bob
van Kolck nipt van Allan Knightly en Anne Beeker iets makkelijker van John Beets. In deze speelronde liet de kampioen van vorig jaar, De Merel/Heerenlux 1,
zich weer van hun beste kant
zien. Drie maal winst en éénmaal
een gelijkspel leverde 47 punten
op tegen De Springbok 1, die afdroop met slechts 28 punten. Absolute uitschieter was de prestatie van John Vrielink. Hij moet
al de meeste caramboles van alle deelnemers maken binnen De
Ronde Venen biljartcompetitie,
als hij dat dan ook in 9 beurten
afrond met een ongekend moyenne van 17,777 verdient dat
een hele diepe buiging. En bijna
overbodig om te vermelden dat
het ook de kortste partij van deze week is. De Merel/Heerenlux 3
presteerde ook prima tegen Stieva/De Kuiper 1 gezien de 45-33
overwinning. Vooral de partij tussen de kopmannen Dorus van der
Meer en Kees de Zwart was spannend. Na 18 beurten hoefde Kees
er nog 9 en Dorus 30. Toen toverde Dorus een serie van 20 op het
laken en was de spanning geheel
terug. Vijf beurten later beëindigde Kees de partij en miste Dorus in de nabeurt de acquit stoot.
Overigens had Kees een mooie
serie van 38 gemaakt, percentueel echter niet de hoogste serie van deze week. Die eer gaat
naar tweede divisionist Jos Vermeij. Tot slot streden The Peanut
Bar 2 en DIO een degradatieduel uit. Daarin deed DIO goede zaken door 12 punten meer te scoren dan The Peanut Bar 2. Garvin
Wilnis had een off-day en haalde maar 2 punten. Inmiddels is
zijn moyenne bijgesteld. De partij tussen Rohan Janmaat en Ray
Kramer was nog het spannendst.
Ze moeten beide 56 caramboles maken en dat lukte ook in 26
beurten, Een heus gelijkspel en
11 punten voor allebei.

Bar Adelhof 1
De Merel/Heerenlux 1–
De Springbok 1
De Merel/Heerenlux 3–
Stieva/De Kuiper 1
The Peanut Bar –DIO

40-38
47-28
45-33
32-44

Mooie prestatie Joop Luthart
De beide teams van De Kromme Mijdrecht speelden thuis en
verloren allebei. Het eerste team
kreeg de gevoeligste tik te verwerken door het 32-45 verlies tegen Stieva/De Kuiper 2. Kopman
Chris Esser won nog wel, maar de
rest moest zich gewonnen geven
tegen respectievelijk Hans Mooijen, Lucia Burger en Ruud Breyaen.
Hans en Ruud hebben zich overigens ook naar de finale geknokt
van de Persoonlijke Kampioenschappen driebanden C-poule.
Het tweede team van De Kromme
Mijdrecht deed het beter tegen
The Peanut Bar 1. Jos Vermeij versloeg Gerrit Schuurman en liet de
hoogste serie van deze week noteren. Egon van der Heijden won
nipt van Hans van Rossum. Eric
v/d Bosch en Frans Versteeg hadden weinig kans tegen Jos Bader
en Ron Hartsink. Koploper ASM
ging op bezoek bij De Springbok
2 en keerde terug met een lichte
kater door de uitslag van 44-38 in
het voordeel van De Springbok 2.
Alleen Hennie Versluis won. Pieter Langelaan, Jack Baak en Chris
Draaisma waren te sterk voor Cor
Ultee, Bertus Oostveen en Miguel van Nieuwkerk. Uw reporter was getuige van de wedstrijd
tussen Joop Luthart van CenS en
Piet Best van De Merel/Heerenlux 2. Een partij van hoog niveau
met een aantal prachtige caramboles en series van beide spelers.
Good old Joop (zie foto) wist de
partij in 25 beurten winnend af te
sluiten. Teamgenoot Sander Pater
had daarna relatief nog beter gepresteerd door zijn partij te winnen in 22 beurten.
Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1–
Stieva/De Kuiper 2
De Kromme Mijdrecht 2–
The Peanut Bar 1
De Springbok 2–ASM
CenS–
De Merel/Heerenlux 2

32-45
36-39
44-38
43-35

Uitslagen 1e divisie
Lutis Ventilatietechniek–

John Vrielink speelde in 9 beurten
de kortste partij. Jos Vermeij haalde procentueel de hoogste serie:
12 van 33 = 36,36%. Helaas is de
stand door een verschillend aantal gespeelde wedstrijden niet
meer overzichtelijk.

heeft kon hij de rallys veelal bepalen en van de Most laten lopen.
Hilhorst is overigens eens sterke
invaller, want qua speelsterkte rating stond hij ook hoger dan van
de Most.
Daarna versloeg Ellie van Senten Renier van Dijk in drie games.
Van Dijk speelde met een bijzonder rubber anti topspin. Dat geeft
hele lastige ballen om te retourneren omdat de speler die ertegen speelt door de werking van
het rubber vaak last krijgt van
zijn eigen effect. Daardoor is tactisch spelen belangrijk, van Senten ging daar beheerst mee om
en won gedecideerd. Het dubbelspel was voor Vitac in drie
sets ( driemaal 11-6). OM dat Hilhorst en van Dijk niet in hetzelfde team spelen was die combinatie minder goed op elkaar ingespeeld van het Vitac duo en elkaars spel goed kennen en op elkaar afstemmen is bij het dubbelspel vaak de bepalende factor.
Na het dubbelspel won ook van
de Most in drie sets van van Dijk,

waarna de slotpartij de spannendste van de avond werd. Van
Senten won de eerste game en
de derde game, maar omdat Hilhorst de tweede in de vierde
game won, werd een beslissende
vijfde game noodzakelijk. Daarin kwam Hilhorst door goed spel
op 10-6 voor maar van Senten gaf
zich niet gewonnen. Met goed en
gedurfd aanvalsspel kwam ze terug tot 10-9, maar de laatste bal
was te lastig en verdween in het
net. Het werd dus 3-2 voor Vitac,
een hele gunstige uitslag, mede omdat Veenland 1 in dezelfde
zaal de andere concurrent Iduna
uit de Bilt met 5-0 versloeg. Joost
van Roon en Fabian Veerhuis bewezen zichzelf maar ook Vitac
daarmee een goede dienst, want
nu is de stand als volgt:
Stand per 10 november 2018
1. Vitac 1
7-27
2. SHOT 1
7-19
3. Iduna
7-18
4. Veenland 1
7-15
5. SVE 2
7-14
6. Woerden 1
7-12
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was Maud Schrama 30e. Bij de
jongens mini werd behaalde Jip
Hofmeister, pas 5 jaar en een
week lid, een prachtige 5e plaats,
Roel Verlaan werd 12e en Frederik Burger 26e. Bij de meisjes mini werd Evi Schoen in haar eerste wedstrijd heel mooi 8e, Rowan van Kempen 13e, Lotte Vermeulen 14e en Alicia Verkerk
21e. Luuk van Maanen werd bij
de jongens pupillen C 11e, Liam
Roling 17e, Ruben van Vliet 23e,
Senn Koek 33e en Ruben Zijerveld 46e in zijn eerste wedstrijd.
Bij de meisjes eindigde Suus Hogenboom op een mooie 7e plek
en werd Josephine de Jong 23e.
Bij de jongens pupillen B behaalde Sem Rossing een prachtige 4e
plaats, werd Jay van Kempen 31e,
Tim Taanman 56e en Sebastiaan
Schinkel 69e. Marit Wiedijk kwam
Uitslagen
bij de meisjes B als 31 binnen en
Bij de meisjes junioren B werd Naomi Keteku 41e. Mark Westra
Pauline Idema 12e. Wouter Voorn werd 18e bij de jongens pupillen
werd bij de grote groep junioren A 1e jaars, Jannick de Jong 38e, IliC knap 18e, direct gevolgd door an Kuiper 55e, Ivo Meijer 58e. EsBenjamin Klooster. Sjoerd Zuider- mee Krieger werd knap 4e bij de
duin werd 32e en direct daarach- meisjes pupillen A 1e jaars, Fleur
ter Wolf van Strijen en Kik Peters. Hofmeister werd 12e, Dana HoBij de junioren D 2ejaars was Pe- genboom 22e, Isa Bouwman 34e,
ter Idema 18e en Robin Gunther Mirte Gunther 43e, Amber Sprin21e. Bij de jongens junioren D ger 47e, Marlou smorenburg 53e
1e jaars bereikten Iver van Stre- en Nienke van Maanen 61e. Elin
ijen en Koen Kaiien een 9e en 10e van Dijken eindige op een knapplaats, werd Casper Schaarden- pe 3e plaats bij de meisjes pupilburg 21e, Morris de Kuijer 22e, len A 2e jaars, Laura van Luinen
Lars Wiedijk 35e en Sem van love- 32, Tess van Toil 37e en Zara Velren 40e. Lexie Romme behaalde ten 47e. AKU kan terugkijken op
bij de meisjes junioren D 2e jaars een geweldige sportdag die zeer
een prachtige 9e plaats, Lotte Kes goed georganiseerd was en zonwas 19e Julia van Luinen 26e.
der enige wanklank verliep. Met
name dankzij de inzet van de vele
Meisjes junioren
vrijwilligers van AKU die deze dag
Bij de meises junioren D 1e jaars aanwezig waren.

Cross bij AKU weer een
geslaagd evenement
Regio - AKU beet afgelopen zaterdag de spits af met de organisatie van de eerste crosswedstrijd in het district. De 15 deelnemende verenigingen uit een grote regio hadden 880 jeugdige lopers aangemeld, een record aantal deelnemers.
Op de dagen voorafgaand aan
de lopen waren een aantal vrijwilligers van de organiserende
vereniging bezig geweest om de
parcoursen over de 6 afstanden
goed uit te zetten en de start- en
finish plekken goed in te richten.
Op de dag zelf stonden meer dan
30 vrijwilligers van AKU op tijd
klaar op de verschillende posten:
bij de inschrijftafel en de registratie van de uitslagen, bij de start
en finish en op de verschillende
wisselpunten van het parcours en
bij de catering.

A junioren
Om 11.00 u. starten de A-junioren
over hun afstand van 2500 meter en zo had elke leeftijdscategorie zijn eigen afstand, hoe jonger hoe korter, tot aan 600 meter
voor de mini-pupillen van 5 en 6
jaar.
Bij alle 16 starts was er een voorfietser die op zijn mountainbike
er voor zorgde dat alle lopers de
goede route liepen. De weersvoorspellingen beloofden niet
veel goeds, maar uiteindelijk viel
het erg mee, alleen de laatste 5
á 6 groepen hadden wat last van
lichte regen, maar bij een echte
wintercross hoort dat er ook een
beetje bij. Wethouder Jan Hazen
was ook aandachtig toeschouwer
bij een deel van de wedstrijd en
heeft een aantal groepen bij de
start weggeschoten.

Verder met viertallenbridge De Legmeer
Regio - De tweede avond viertallen pakte in de A-lijn beter uit
voor team de Vroom. Ze haalden 15 punten binnen en werden daar eerste mee. Team Timmer kon met 12 punten echter in
de buurt blijven, zodat die nu aan
kop gaan met totaal 23 punten.
Deze plek wordt wel gedeeld met
team Egbers, dat daarvoor ondanks een mindere avond nog
net voldoende punten binnen
haalde.
In de B-lijn deden de teams van
Klijn en Terra het uitstekend door
met 18 en 16 punten eerste en
tweede te worden. Ze voeren hier
nu ook de ranglijst aan met respectievelijk 33 en 21 punten totaal.
De C-lijn wordt gedomineerd
door de teams van Selman en
Steegstra die 15 en 14 punten
scoorden en hun totalen zo op
31 en 29 punten brachten. Daar
deed een spel uitslag van zes SA
tegen zes SA plus 1 voor de tegenpartij niets aan af omdat het
bij viertallen maar 1 puntje oplevert in tegenstelling tot de 100%
van de parencompetitie! In de Dlijn viel de topper van team van
Schaick te bewonderen dat meedogenloos de tegenpartij op de
nul hield en dus 20 punten mee

pakte. De van Wijks toonden met
14 punten wat meer empathie en
gunden hun tegenstanders nog
6 puntjes. Beide teams staan hier
bovenaan met 29 punten voor
van Schaick en 25 voor van Wijk.
In de E-lijn ontliepen de teams
van Belderink en van Praag elkaar weinig door 15 en 14 punten
te scoren, in die volgorde. De top
positie wordt hier gedeeld door
team Wille en team Belderink
met 25 punten voor ieder. De Flijn heeft een “status aparte” doordat hier vijf teams om de knikkers
strijden. Rekenkundig maakt dat
bijzondere ingrepen nodig, zodat
team de Jong nu eerste werd met Hollandse Kade , Harmelen foto: Hans Tuinenburg
55 en team Langendonk met 41
punten. Ze voeren ook de groep
aan met totalen van 69 en 55. Volgende keer wordt weer overgeschakeld naar de parencompetitie en het viertallen wordt in januari 2019 weer opgepakt. Is uw
belangstelling gewekt, kom dan Regio - Op zaterdag 17 novem- mene Begraafplaats in Wilnis aan
spelen bij Bridgeclub De Leg- ber organiseert IVN De Ronde Ve- de J. Enschedeweg. Vandaar vernen & Uithoorn een winterwan- trekken we met zo min mogelijk
meer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 deling in de omgeving van Har- auto’s naar het startpunt in Haruur in Dans & Partycentrum Co- melen. De wandeling voert o.a. melen. Om ongeveer 12.30 uur
lijn aan de Industrieweg 20 te over de Potterskade. Deze mar- zijn we weer terug in Wilnis. Tips
Uithoorn. Voor inlichtingen het keert de grens van twee land- voor onderweg: trek waterdichte
secretariaat: e-mail gerdascha- schappen: plassen met nieuwe wandelschoenen en warme klevemaker@live.nl, telefoon 06- natuur en recreatie aan de ene ding aan en neem iets warms te
kant en het oude, karakteristie- drinken mee voor de korte ‘kof83371540.
ke polderland met weides en bre- fiestop’. Aanmelden is niet node sloten aan de andere kant. dig. Wilt u meteen bij het startVerder voert de route ook langs punt beginnen, neem dan conde idyllische oevers van de Ou- tact op met Hans Tuinenburg,
de Rijn. De wandeling is onge- tel. 06-18082328. Voor info over
veer 8,5km lang. We verzame- IVN kunt u de website bezoeken:
len op 17 november om 9.30 uur www.ivn.nl/afdeling/de-rondebij de parkeerplaats van de Alge- venen-uithoorn.
meente weer zo massaal als vorig jaar naar het parkoers komen.
We kregen veel positieve reacties
van lopers daarover.” Het schema
(voor de eerste loper) is als volgt:
start bij De Eendracht in Abcoude om 10.00 uur, de Dorpsstraat
in Baambrugge om 10.15 uur, het
Spoorhuis in Vinkeveen om 10.40
uur, het voet/fietspad langs de
Ringvaart in Wilnis om 10.55 uur,
het Raadhuisplein in Mijdrecht
om 11.05 uur, de Strooppot in
De Hoef om 11.20 uur, het terrein van Pothuizen in Amstelhoek
om 11.40 uur, de Poldertrots in
Waverveen om 12.00 uur, finish
in Abcoude vanaf 12.30 uur. Par- gen afgesloten. Verder zijn de we- tip aan de inwoners. Vorig jaar zakoersbouwer Frans Woerden: “Al- gen toegankelijk. We vragen wel gen we wel wat wachtrijen bij de
leen in het centrum van Abcou- iedereen om rekening te houden Oude Spoorbaan in De Hoef. Prode en direct na de start in Baam- met de lopers. Vermoeide lopers beer die weg tussen 11.00-13.00
brugge (rond 10.15 uur) zijn we- reageren minder snel. Nog één uur te mijden.”

Moedig de marathonlopers zondag aan!
Regio - Op zondag 18 november
is de 2e editie van de Hafkamp
Groenewegen De Ronde Venen
Marathon. De marathonlopers
en duo-marathonlopers komen
door alle 8 dorpen van De Ronde
Venen. Ze kunnen uw steun gebeuren. Kom dan ook kijken en
moedig ze aan!
De inschrijving is zeer succesvol
verlopen. Voorzitter Jos van Wijk:
“660 lopers uit alle windstreken zelfs Belgen en Duitsers - hebben
zich ingeschreven voor ons unieke evenement. Fantastisch, toch?!
Het gaat weer een bonte stoet
door onze gemeente geven.” Secretaris Michael Woerden: “Als ervaren loper weet ikzelf hoe leuk
het is, als er mensen langs de kant
staan en je aanmoedigen. We hopen dat de bewoners van de ge-

IVN Winterwandeling
langs de Potterskade

Bridgeuitslagen Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Maandag 5 november is
de tweede ronde in parencompetitie van de winter gespeeld. In
de A-lijn heeft team Chris van der
Wilt met 59,03% de eerste plaats
gewonnen. Op de tweede plaats
eindigde team Marja Hartman
met 52,22% en de derde plaatste werd ingenomen door team
Eric Schiphorst met 52,08%. In
de B-lijn nam team Petra Meijnders wederom de eerste plaats in
met 61,77%,met als goede tweede team Theo Lambers 61,46% en
op de derde plaats team Elly Norel met 56,77%. In de C-lijn behaalde team Ans de Ruiter met
69,79% de eerste plaats, gevolgd
door team Richard van Heese met
64,58% en team Ineke Koek met
57,81%.

Donderdag 8 november werd de
derde ronde van de wintercompetitie gespeeld. In de A-lijn wist
team Jan Bunnik de beste oplossingen te vinden en pakte de eerste plaat met 60,42%. Team Bart
Groenevelt werd mooi tweede
met 56,94% en team Pieter Koopmans werd na stevig spelen derde met 52,08%. In de B-lijn was er
een super score door team Ben
Gabriel met 71,80% op afstand
gevolgd door team Wim Versteeg
met 65,33% en team Hubert van
Buul met 60,63%. In de C-lijn waren de verschillen kleiner.
Team Tiny Tijssen won met
61,98% met op de tweede plaats
team Simon Rijser 60,94% en
team Jannie Koppen op de derde
plaats met 57,81%.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 8 november was de tweede ronde van
de tweede cyclus bij bridgeclub
ABC. Er werd op negen tafels gebridged, helaas een stilstaande
ronde voor de A-lijn. In de A-lijn
was de eerste plaats voor Greet
en Henk met 60%, klasse verloochend zich niet. Tweede was het
paar Madelon en Arnold met
55%, zo uit de B-lijn naar de A
en gelijk dat resultaat. Dit moet
voor veel bridgers een stimulans
zijn, het verschil is niet zo groot,
al doen degene van de A-lijn dat
misschien wel zo voorkomen.
Derde waren Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met 52,50%, dit
paar grossiert al jaren in prachtige podium plaatsen, daar neem
kun je je petje voor af nemen.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor Ria en Joop met 63,04%, zij

zijn het natuurlijk aan hun stand
verplicht, zeer ongelukkig uit de
A-lijn gedegradeerd, maar weer
voluit op de weg terug.
Tweede was het paar Leny en Phini met 61,354%. Derde waren Arna en Gerda met 52,24%, wel een
groot verschil met de eerste twee
plaatsen, maar jullie hadden wel
de moeilijke spellen. Volgende week de derde ronde van de
tweede cyclus van deze competitieronde. Men moet maar denken, nieuwe ronde nieuwe kansen.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel.
Ze spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft de
hele middag nog vrij om boodschappen te doen.

Hartenvrouw weer terug
in de Scheg
Regio - Op dinsdag 6 november
was bridgeclub Hartenvrouw na
4 ½ jaar weer terug in de Scheg.
De huur werd onverhoopt midden in het seizoen beëindigd bij
Partycentrum Colijn. Gelukkig
werden de dames weer hartelijk
ontvangen in de Scheg. Om dit te
vieren werd bij de koffie getrakteerd op iets lekkers en kregen
de dames allen een al dan niet
alcoholische versnapering aangeboden door het bestuur. Beheerder Edwin schrok misschien
een beetje van de dames invasie maar heeft zich er geweldig
doorheen geslagen. De start van
de middag verliep niet naar wens.
Helaas was er weer een technisch
probleem met de scorekastjes
waardoor de briefjes en potloden weer tevoorschijn kwamen
en de scores met de hand werden genoteerd. Na afloop moeten de scores dan handmatig
worden ingevoerd en de uitslag
kwam s avonds op de mail. Grote
dank aan de technische commissie voor het vele werk!

Rommelig
De eerste zitting van de tweede
ronde startte dus wat rommelig
maar toen het eenmaal liep werd
weer geboden en gespeeld of het
leven ervan afhing.
In de A trokken Elly en Jessie aan
het langste eind en haalden een
mooie score van 56,01%. Tweede werden Jetty en Ina en op de
derde plaats Sandra en Marja vHP.
In de B een daverend succes voor
Inger en Yvonne, ze lopen naast
hun schoenen door Uithoorn. Zij
scoorden maar liefst 60,31%. Proficiat dames.
Tweede werden Annet en Rini
en combipaar Henny en Marja S.
haalden de derde plaats.
Hopelijk zijn de computerproblemen volgende week opgelost en
hoeven we dan niet te schrijven.
Wilt u ook een keer in de Scheg
komen meespelen op dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur?
Bel dan Sandra 02975-69910 of
mail naar Hartenvrouw2015@
gmail.com. Voor dames en voor
heren!

Oliebollentoernooi bij
Legmeervogels
Regio - UNa de afwezigheid van
gelukkig één jaar is teruggekeerd
bij Legmeervogels, het oliebollenvoetbal- en klaverjastoernooi.
Na lang wikken en wegen is besloten dit jaar dit grootste toernooi in de regio te organiseren op
zondag 30 december 2018. Het
oliebollenklaverjastoernooi begint om 13.30 uur en is voor een
ieder toegankelijk.

klaverjassenoliebollentoernooi is
er ook weer het voetbaloliebollentoernooi.
Aan dit toernooi kan worden
deelgenomen door leden, oud leden en niet leden van de afdeling
voetbal, zaalvoetbal of hansbal.
Dit spektakel begint om 14.00
uur.
Tussen de wedstrijden door is er
alle gelegenheid om een of meerder oliebollen te eten. De teams
Je hoeft echt geen donateur of die aan het voetbaloliebolletoerlid te zijn van Legmeervogels. Ge- nooi deelnemen worden door lowoon gezellig klaverjassen on- ting samengesteld.
der het genot van een gratis kop- Dus voetballers die denken dat
je koffie of thee met een, ook gra- zij goed zijn komen te spelen met
tis, vers gebakken oliebol of mis- voetballers die denken dat zij nog
schien wel 2 oliebollen. Naast het beter zijn.
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Halfjaarlijks podiumoptreden van OBS
De Eendracht weer een groot succes!
Mijdrecht - Veel voorpret, hier en
daar toch wat kleine zenuwen,
maar vooral veel plezier bij de
leerlingen van OBS De Eendracht.
Ze nemen plaats in de zaal vlak

voor het podium waar zij straks
zullen optreden. De tribunes van
de sporthal zitten afgeladen vol
met ouders en opa’s en oma’s met
het fototoestel al in de aanslag.

Weldra zullen zij gaan genieten
van de optredens van alle groepen van de school. Er is van alles
te zien: toneelstukjes, een circus,
een koningspaar wat graag wil le-

ren lachen en allemaal springende blauwe mannetjes en vrouwtjes. Reden genoeg om nu al weer
uit te kijken naar het podiumfeest dat over een half jaar weer

OBS De Eendracht
ontdekt Agri-techniek,
ICT & Nieuwe Media
bij de Techniek
Driedaagse!
Mijdrecht - Stelt u zich dit voor:
een heerlijke herfstmorgen op de
fiets met de groepen 7 en 8 naar
‘De Techniek Driedaagse’ die deze week weer haar plek vond bij
kwekerij F.N. Kempen op de Oosterlandweg in Mijdrecht. Even
een stukje fietsen maar dat was
het meer dan waard... met dank
aan TechNet Amstel en Venen!
De leerlingen maakten fantastische workshops mee van bedrijven uit de branches Bouw, Metaal & Kunststof, Installatietechniek, ICT & Nieuwe Media, Robotica, Automotive & Logistiek en
als nieuwe extra: Agri-techniek!
Elke groep bezocht een half uur
lang een workshop bij een van de

branches. Na een half uur schoven de groepen door naar een
volgende branche. Tijdens het
laatste halfuur konden de leerlingen vrij rondlopen en individueel meedoen aan een extra
workshop. Daarbij kregen zij een
breed beeld van techniek gepresenteerd. Té snel voorbij vonden
de leerlingen van OBS De Eendracht!
Onderweg naar huis en in de klas
werd nog gezellig nagepraat over
alle indrukken en de mooie voorwerpen die ze hadden gemaakt
en meegenomen! Volgend jaar
weer graag een techniek Driedaagse met Technet Amstel en
Venen!

zal plaats vinden. Waarbij het samen oefenen vooraf al weer goed
is voor veel gezellige momenten
bij de leerlingen van OBS De Eendracht.

