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KORT NIEUWS:

Bingo
Vinkeveen - Op vrijdag 24 november wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd bij SV Hertha in Vinkeveen. In de sfeervolle kantine wordt er onder het genot
van een hapje en een drankje om mooie prijzen gespeeld.
De kantine is open vanaf 19.00
uur en we starten om 20.00 uur.
Graag tot dan!

AFHALEN

ACTIE MENU € 5.

95

• Mini loempia’s
(4 stuks)

EN

RESTAURANT

• Gerechten:
Keuze uit:
• Saté, (3 stuks)
• Foe Yong Hai, (vegetarisch)
• Tjap tjoy, (vers) met witte rijst

Andere mogelijkheden:
bezorgen
arrangementen
• catering

• Frisdrank

•

Dronken
bestuurder
vlucht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

•

Geldig t/m 2 december 2017

De Lindeboom 18 - Mijdrecht - Tel 0297-284838
www.lotuscorner-mijdrecht.nl

De onverwachte huurverhoging van de garage tussen de woningen is onderwerp van het conflict met Verwelius

Huurconflict in De Maricken
Wilnis - Verscheidene inwoners
van de nieuwbouwwijk De Maricken zijn ongewild verzeild geraakt
in een huurconflict met verhuurder Verwelius, wiens bouwbedrijf
huur- en koopwoningen in de wijk
bouwt. Het gaat daarbij om circa 90
huurwoningen waarvan ruim 20 met
een garage. De woningen zijn van
een goede bouwkwaliteit, zelfs beter dan dat men bij een ‘goedkope
huurwoning’ zou verwachten. Bij het
huurconflict blijkt het te gaan om de
woningen met een (aparte) garage. Een van de bewoners die dat is
overkomen, Marc Oudshoorn, licht
een en ander toe. “Net zoals ons gezin wonen nagenoeg alle bewoners
naar mijn mening met veel plezier
in deze nieuwbouwwijk en zijn tevreden over de kwaliteit van de woning. Maar er gebeurde ineens iets

wat voor een groot deel van de bewoners van een huurwoning plezierig uitpakte en voor een aantal andere weer niet in hun gevoel. In mei
dit jaar kregen alle huurders een
brief van Verwelius dat zij met terugwerkende kracht (sinds het moment van wonen) een huurverlaging naar 710,68 euro per maand
(tot eind 2025!) kregen aangeboden die eerder tussen de 850 euro
en 1.000 euro was. Het ging daarbij
om alle typen huurwoningen, echter
met uitzondering van de woningen
met een garage. En dat betreft ons
geval, net zoals bij de andere bewoners die een garage huren welke tussen of achter de woningen
zijn gebouwd. Die kregen weliswaar
ook de korting aangeboden, maar
moesten voor de garage zonder opgaaf van redenen wél 100 euro per

maand méér betalen. De huur ervan was geïntegreerd in die van de
woning, maar wordt nu ineens afzonderlijk berekend. Die is normaal
200 euro, maar nu wordt dat eenzijdig verhoogd naar 300 honderd euro per maand. Wij wilden graag weten wat de reden daarvan was wat
deze huurverhoging rechtvaardigt.”

GEVRAAGD

Mijdrecht – in de nacht van
zaterdag op zondag jl. reed
rond halfdrie ’s nachts een
Mijdrechtenaar met hoge snelheid over de rotonde HoflandRondweg. Hij raakte echter de
macht over het stuur kwijt en
kwam met een harde klap tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Omwonenden boden direct eerste hulp, maar de bestuurder was watervlug en
wist te ontkomen. Zijn vrouwelijke passagier bleef achter in afwachting van de politie en de ambulance. De ambulance medewerkers hebben de
beschonken vrouw onderzocht
en thuisgebracht. De bestuurder is nog spoorloos.

p.p.
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ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS

De Kromme Mijdrecht, West- en Oostzijde (175 kranten)
* * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Ongelijkheid
“Maar Verwelius ging daar niet op
in,” vervolgt Oudshoorn. ‘Dat hebben we zelf nu eenmaal zo bepaald’,
was het botte antwoord. “Kijk, dat is
geen antwoord waarmee niet alleen
wij, maar ook een groot aantal andere bewoners met een garage, genoegen nemen. Wij willen graag de
reden weten en de dialoog met Verwelius aangaan over dit onderwerp.
Vervolg van de voorpagina.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

OBS De Eendracht heeft een
nieuwe Voorleeskampioen

IN DE
PROVINCIE
Veiliger de
weg op met
fietsverlichting

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Handrem op haalbaarheidsonderzoek locatie “De Meijert”
Midrecht - Precies over een week
is het twee jaar geleden dat het partycentrum “De Meijert” aan de Dr. J.
van der Haarlaan in Mijdrecht volledig afbrandde. Een jaar eerder was
de exploitatie BV van “De Meijert”
failliet verklaard en er was geen
brandverzekering. Inmiddels schiet
ter plekke de snelgroeiende inheemse vegetatie uit de grond. Vorige week sprak de raadscommissie ruimtelijke ordening over een
voorstel over herontwikkeling van
de troosteloos ogende locatie en de
directe omgeving. De vraag was of
en onder welke omstandigheden de
gemeente bereid is om mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek. Tijdens de vergadering rezen
bij diverse raadsleden twijfels over
de vraag of de buurt en omwonenden al optimaal waren betrokken bij
ideeën over toekomstige ontwikkelingen.
Schril contrast
Het college van b. en w. kwam voor
de tweede keer dit jaar met een

voorstel om een dergelijk onderzoek uit te voeren en om daarvoor
als gemeente flink in de buidel te
tasten. Daarbij zou het in eerste instantie gaan om bijna 50.000 euro.
Het merendeel van het bedrag heeft

betrekking op kosten die te maken
hebben met “519 ambtelijke uren”.
Volgens Jan Rouwenhorst (CDA)
was er sprake van een schil contrast
met de private bijdragen van totaal
9.500 euro, die nu hard zouden zijn

Mijdrecht - Na vele weken van oefenen en heel spannende voorrondes in de klas, was het eindelijk zover: de finale van het voorlees kampioenschap tussen de groepen 7
en 8! Zisan en Jayno uit groep 8 en
Tessa en Meike uit groep 7 namen
het tegen elkaar op in een zinderende laatste ronde! Wat kunnen deze
leerlingen schitterend voorlezen...
het publiek en de leerkrachten luisterden ademloos! De jury, bestaande uit leerlingen van groep 7 en 8,

juf Wendy en juf José hebben het
heel lastig gehad om een keuze te
maken! Ze waren ook zo aan elkaar
gewaagd en de verschillen waren
eigenlijk maar heel minimaal. Toch
konden ze de knoop doorhakken
en kozen zij voor Meike uit groep 7,
met een spannend stukje tekst uit
‘Indringers op Drakeneiland’ van Lydia Rood! Wat een knappe prestatie.! De volgende stap voor Meike is
de regionale voorronde! We houden
u op de hoogte.

toegezegd. Het CDA maakte korte
metten met dat plan. Rouwenhorst
opperde dat voorlopig niets doen
ook een optie was. Eerder dit jaar in april - diende het college ook al
een nauwelijks uitgewerkt plan in
om tot herontwikkeling te komen.
Dat werd toen nabespreking teruggenomen door het college. Verbijsterd vroeg Maarten van der Greft
(RVB) zich nu af: “Wat is er wezenlijk veranderd ten opzichte van de
vorige keer? Wat moet ons overhalen om dit plan nu rijp te vinden
voor behandeling in een raadsvergadering?”

Eerst als raad bespreken
Voordat een besluit genomen wordt
over deelname aan een haalbaarheidsonderzoek wil Rouwenhorst
dat de gemeenteraad eerst zelf bespreekt welke globale mogelijkheden er zijn en vanuit welke kaders
de gemeente wil vertrekken om
herontwikkeling mogelijk te maken.
Pas dan zou de gemeente de regie
kunnen nemen bij een projectplan.
Rouwenhorst: “Wat ons betreft is er
bij dit plan een te grote afstand tussen het college en het CDA.”

10% KORTING

579,-

OGERS!
OP ALLE BOSCH WASMACHINES EN DR
VOORBEELD

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 29 november 2017.

Expert Mijdrecht

Bozenhoven 19d, (0297) 286845
facebook.com/expertmijdrecht

Vervolg elders in deze krant.

VERTROUWDE
SERVICE!

521,10
WASMACHINE
WAN28090NL
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Veiliger de weg op met fietsverlichting
De dagen zijn weer kort
en we fietsen weer in
het donker naar en van
school en werk. Tijd dus
om onze fietsverlichting
op orde te hebben. Om
fietsers daarop te wijzen
is de campagne ‘Ik val
op’ gestart. Veilig Verkeer
Nederland (VVN) en de
provincie Utrecht geven
extra aandacht aan de
campagne.
Marjolijn Vonhof van VVN

vertelt: “De fietser is een
kwetsbare deelnemer aan
het verkeer. Zien en gezien
worden is voor fietsers van
groot belang. Toch blijkt
uit metingen dat lang niet
alle fietsers werkende
fietsverlichting hebben.
Of ze aanzetten. Gemiddeld heeft zo’n 40% géén
fietsverlichting aan. In de
grote steden is dit percentage nog hoger. Daarom
is er nog veel werk aan de
winkel.”

Vooral jongeren gebruiken
vaker dan gemiddeld geen
verlichting op de fiets. Zij
denken vaak dat ze wel gezien worden, zeker als ook
de straatverlichting aan
is. Marjolijn: “Toch blijkt
dat ‘fietsers zonder licht’
op nummer 1 staat van
wat mensen een onveilig
gevoel geeft in het verkeer.
Veel mensen zullen dat
wel herkennen, vooral als
automobilist is het eng
als je een fietser pas heel

laat ziet in het donker.” Uit
onderzoek blijkt trouwens
dat mensen die net hun
rijbewijs hebben gehaald

rijker dan fietsers zonder
rijervaring.
De VVN en ook andere
verkeersorganisaties or-

Fietsers met een
rijbewijs hebben vaker
hun verlichting aan
beter beseffen hoe slecht
zichtbaar fietsers zonder
licht zijn. Fietsers met een
rijbewijs vinden fietsverlichting daarom belang-

ganiseren in het hele land
fietsverlichtingsacties. Zo
controleren VVN-vrijwilligers in deze tijd van het
jaar tienduizenden fietsers

op verlichting. VVN en de
provincie Utrecht hopen
zo dat er meer fietsers
veiliger de weg op gaan.
Ook worden er reparatieacties en waarschuwingscontroles met de politie
gehouden. Heeft Marjolijn
nog een boodschap voor
de fietser? “Ja, check je
fietslicht! Kleine moeite,
groot plezier!”
Meer informatie:
www.vvn.nl/
campagnes/ik-val-op

Advies op maat voor culturele vrijwilligersorganisaties

Utrechtse Heuvelrug in top drie bekendste Nationale Parken

Veel culturele vrijwilligersorganisaties vragen zich
af: hoe werf ik nieuwe leden? Waar vind ik sponsoren? Hoe geef ik onze PR
goed vorm? Het Advies op
Maat-traject biedt culturele stichtingen en verenigingen uit de provincie
Utrecht advies over deze
vraagstukken. Organisaties
kunnen zich inschrijven
voor een adviestraject. Een
jury bepaalt welke organisaties het Gouden Vraag-

De Utrechtse Heuvelrug
staat in de top drie van
de bekendste Nationale
Parken. De andere twee
zijn de Hoge Veluwe en de
Biesbosch. De meest voorkomende associaties bij
de Heuvelrug zijn natuur,
bos, mooi, heuvelachtig
en rustig. Verder wordt De
Heuvelrug het meest door
stellen bezocht (41%)
en door gezinnen (19%),
negen van de tien bezoekers is 35 jaar of ouder.

teken winnen. Hiermee
krijgen zij vijf dagdelen
advies van een adviseur
van de SESAM Academie. U kunt uw culturele
stichting of vereniging tot

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen. In
de zomer zorgen wij ervoor dat u veilig en schoon kunt
zwemmen in de recreatieplassen, en wij zijn medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn
er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale
Staten. Hieronder vindt u een handig overzicht van wat
er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn,
werkzaamheden tot juni 2018
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg- en afbouwwerkzaamheden tot 1 juni 2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind
2017
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.

en met 31 december 2017
aanmelden.
Meer informatie:
www.provincieutrecht.nl/adviesopmaat

Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040.
Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Mensen komen vooral
naar de Heuvelrug om er
te fietsen, te wandelen en
het culturele erfgoed te
bewonderen. Wil je meer

weten over dit prachtige
Nationale Park of het
onderzoek?
Kijk op www.nputrechtseheuvelrug.nl.

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl
en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
27 november 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte,
Groen en Water
27 november 2017, 19:30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen
11 december 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

DONDERDAG 23 T/M ZONDAG 26 NOVEMBER

VESTEN/JEANS/TRUIEN/SWEATERS
9,95/12,95/19,95*

14,95/34,95/49,95*

29,95/44,95/59,95*

5,- 7, 10,15,- 20,- 25,50

39,95/49,95/69,95*

49,95/59,95/79,95*

79,95/89,95/99,95*

BIG L RUIMT HET MAGAZIJN OP VOOR DE AANKOMENDE
NIEUWE COLLECTIES. DAMES/HEREN/KIDS OP=OP!!!
*VOORBEELD PRIJZEN. NOG MEER AANBOD IN DE WINKEL!

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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• 22 november 2017

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

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

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

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

De Surprise Werkplaats is
geopend
COLOFON
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,

Zuwe Hofpoort apotheek sinds 1888
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
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Hersenstichting houdt
lezing
De Ronde Venen - Vrijdag hebben
42 genodigde gasten van de zonnebloem Mijdrecht/Wilnis een informatieve ochtend gehad in ’t Oude Parochiehuis. Iedereen kreeg bij binnenkomst koffie/thee met gebak. Het
thema was “Hersenen”. De gastspreker van hersenstichting Nederland
hield een presentatie over het hoe
en wat van de hersenen, het slaapgedrag, geheugen, alzheimer, hersenen stimuleren en nog veel meer.
Door de aanwezigheid van een professionele geluidsinstallatie was al-

les van de gastspreker ook achterin
de zaal goed verstaanbaar. De organisatoren van de Zonnebloem hadden ruime pauzes ingepland zodat
er voldoende tijd om met elkaar bij
te praten. Buiten het vaste personeel
van ’t Oude Parochiehuis waren er
ook dit keer 11 vrijwilligers aanwezig om de nodige extra zorg te geven aan de genodigde gasten. De
dag werd traditioneel afgesloten met
een gezonde lunch waarna iedereen
rond 13.30 uur met een voldaan en
tevreden gevoel het pand verliet.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf aan een betere toekomst te
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die mede verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Een relatief nieuwe partner is The Pearls of Africa. Deze stichting stelt
zich ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes
rondom de stad Jinja (Oeganda). De stichting is opgezet door Remco
en Joanne Kwint (zij komt uit Mijdrecht). In 2013 vertrokken zij met hun
kinderen naar Oeganda zich belangeloos in te zetten voor de lokale bevolking. We vragen hen naar hun drijfveren.

Activiteiten bij de Paraplu
Wilnis - Op 7 avonden gaan we
met elkaar op reis door onze chakra’s. We beginnen de avond met
informatie over de verschillende chakra’s/energiecentra in uw lichaam met de bijbehorende kleuren en wat ze voor u zouden kunnen betekenen. Vervolgens tekenen
we de betreffende mandala erbij. De
basisvorm ligt vast, die tekenen we
met elkaar. Vervolgens vult u hem in
naar eigen keuze. Iedere keer is het
weer mooi om te zien dat er zoveel
verschillende mandala’s uitkomen
uiteindelijk. De opzet is op de avond
zelf en thuis maakt u hem af in de
tussenliggende 2 weken. Uiteindelijk hebt u na 7 avonden een bijzondere reeks zelfgetekende persoonlijke mandala’s. Ervaring met mandalatekenen is handig, maar zeker
niet nodig. Cursuscode: SP1580,
data: 7 dagdelen zijnde 6 en 20
dececmber, 3 en 17 januari, 7 en 28
februari, 7 maart op woensdag van
19.30-22.00 uur, docent: Maria Vendrik, kosten: 56,- euro.
Dagtocht Achterhoek
(Cactus Oase)
Om 9.00 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij De ‘Paraplu’

naar Ruurlo, naar “De Cactus Oase” waar de koffie met iets lekkers
klaar staat. Daarna zal gastvrouw
Annie u, op een ludieke wijze, van
alles vertellen over wat er te zien en
te doen is. U kunt ook - op eigen
kosten - deelnemen aan een workshop met cactusplantjes of Aloë
Vera plantjes. Alles is in kerstsfeer
ingericht. In dit alles is de lunch verwerkt. En aan het eind krijgt u nog
een plantje mee naar huis. Om 15.00
uur vertrekken we dan weer terug
naar Wilnis.
Een reis- en annuleringsverzekering
dient u evt. zelf te verzorgen. Extra
uitgaven zijn voor eigen rekening. U
wordt om 8.45 uur op de parkeerplaats bij de ‘Paraplu’ verwacht.
Cursuscode: UT1609, datum: vrijdag
15 december 2017 van 8.45-16.30
uur, kosten: € 45,- euro.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de
website www.stichtingparaplu.nl of
u kan een inschrijfformulier afhalen
of downloaden op de website www.
stichtingparaplu.nl en inleveren bij
de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis. Via e-mail kan men altijd
terecht op info@stichtingparaplu.nl.

IVN organiseert:
Vogelexcursie IJmuiden
Regio - Op zaterdag 2 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie
naar de zuidpier van IJmuiden. De
2,9 km lange pier is door zijn opbouw van betonnen blokken en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zee- en kustvogels.
Naast de verschillende soorten
meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten en paarse strandlopers tussen de keien door op zoek
naar voedsel. En wat dacht u van de
kleine drieteenstrandlopers die met
de golven mee in ongelooflijk snelle
pas langs het strand heen en weer
rennen om zo het vers aangespoelde voedsel uit het zand te pikken.
Zij broeden op Groenland en overwinteren bij ons! Omdat het laatste
beetje van de vogeltrek nog gaande
is, en veel vogelsoorten de kustlijn
als trekroute gebruiken, is de kans
aanwezig dat we misschien wel wat

Roeien
Stichting ‘The Pearls of Africa’
draagt zorg voor gezinnen die
wonen in Makenke, een sloppenwijk net buiten Jinja dat na
Kampala de tweede grootste stad
van Oeganda is. Samen met onze
supporters uit Nederland maken
we het mogelijk dat de kinderen
uit deze families naar school kunnen, bieden we toegang tot medische zorg en begeleiden we de
ouders bij het verkrijgen van een
inkomen. Wat ons drijft is de liefde voor deze prachtige mensen.
Zij hebben er niet voor gekozen
om aan deze kant van de wereld
geboren te worden. Het lot heeft
besloten dat onze wieg in het welvarende Nederland stond en hun
wieg hier in Oeganda. Maar zijn
de mensen in Oeganda daarom
ongelukkig? Nee, integendeel!
De uitspraak ‘less is more’ wordt
pas duidelijk als je met de neus
op de feiten wordt gedrukt. De families leven in harmonie en kennen geen stress. Wanneer er één
dreigt te vallen, vangt de ander
hem op. Een prachtig samenspel
waarvan we in het rijke westen
nog heel wat van kunnen leren.
Natuurlijk zijn er situaties waarbij
families geen oplossing hebben.

Maar in plaats van bij de pakken
neer te gaan zitten, is er acceptatie en wordt er trots geroeid met
de riemen die er zijn. Het is precies daarom waarom wij al deze
mensen een warm hart toedragen
en waarom we deze mensen een
betere toekomst gunnen. We proberen de riemen die ze hebben
wat uit te breiden zodat het roeien wat gemakkelijker gaat. Wij
zijn dan ook heel blij dat OntwikkelingsSamenwerking De Ronde
Venen ons hierbij steunt. Er wordt
al druk gebouwd aan het door
deze stichting gefinancierde klaslokaal. Als het straks af is kunnen
ook kansarme kinderen toegang
kunnen krijgen tot onderwijs. Roei
met ons mee en steun deze parels
uit Afrika.

schaarsere soorten tegenkomen op
weg naar hun overwinteringsgebieden in het warme zuiden.
Pier
Een bezoek aan deze pier staat garant voor het van dichtbij zien van
vele vogelsoorten, een frisse neus
én misschien wel een glimp van
de bruinvissen en zeehonden in de
Noordzee… Trek passende kleding
aan, neem lunch voor onderweg en
een verrekijker mee.
Verzamelen: parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om
8.30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15.00 uur. Kosten:
gratis (vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder). Aanmelden: niet nodig.
Info en excursieleider: Christiaan
Knaap (06-10 88 43 56)

Daan Heerma van Voss
bij Venen literair
Vinkeveen - Venen Literair heeft de
jonge schrijver en historicus Daan
Heerma van Voss uitgenodigd voor
een lezing op vrijdag 24 november in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De toegangskaarten kosten 7,50 euro en
zijn alleen in de voorverkoop te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht
en Abcoude en bij The Readshop
Vinkeveen en Boekhandel Mond-

ria Mijdrecht. De lezing van Heerma van Voss zal gaan over en uit eigen werk, hij zal vragen beantwoorden uit het publiek en in de pauze
boeken van zijn hand signeren die
bij de aanwezige boekhandel kunnen worden aangeschaft. Venen Literair is verheugd dat zij deze vertegenwoordiger van de huidige jonge Nederlandse schrijversgeneratie
bereid heeft gevonden naar Venen
Literair te komen.

Cultureel uitje voor
kleuters De Schakel
Inloopavond Prostaatkanker
Mijdrecht - Inloophuis ’t Anker
voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden wil in verband
met de maand Movember een informatieavond beleggen op dinsdag 28 november in het Oude Parochiehuis in Mijdrecht. Inloop is vanaf 19.30 uur. De avond zal worden
ingeleid door Dr. Peter Vegt, uroloog van de Andros kliniek te Am-

sterdam. Een specialist met meer
dan 30 jaar ervaring in de urologie. Een avond voor en door mannen (en belangstellende partners
natuurlijk)! Ben je man en ben je
geïnteresseerd, dan ben je van harte welkom op de informatieavond
op 28 november in het Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, 3641 AJ
in Mijdrecht.

De Ronde Venen - Een cultureel
uitje voor de jongste leerlingen van
basisschool De Schakel. De kleutergroepen mochten in sporthal de
Boei in Vinkeveen kijken naar de
kleutervoorstelling over het prentenboek “Over een kleine mol die
wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft.” De voorstelling werd
gespeeld door Jeugdtheater Meneer Monster, als onderdeel van het
programma van Kunst Centraal.
De voorstelling vertelt over de kleine mol die er op een dag achter
komt dat iemand op zijn kop gepoept heeft. Maar wie? Daar begint

de hilarische zoektocht. Een fantastisch onderwerp voor onze kleuters,
die erg hebben gelachen om de verschillende dieren die hun poep lieten zien: dropjes, kiwi’s, chocoladevla en mayonaise. Uiteindelijk komt
de mol een vlieg tegen. Die ruikt
aan de drol op mols kop en zo komt
hij erachter dat Bullebak de hond de
dader was. Mol gaat boven de slapende hond staan en laat een dropveter op de kop van de hond terecht
komen. Zo, die heeft hij mooi teruggepakt! De kinderen hebben volop
genoten van deze prachtige voorstelling!

• 22 november 2017
een stuk groter dan “De Meijert”.
Er zitten tegenstrijdigheden in het
voorstel. De bibliotheek zegt naar
het centrum te willen en wordt nu in
een ontwikkeling van een gezondheidscentrum gepraat, maar het is
weinig concreet wat dat voorstelt.”

Handrem op haalbaarheidsonderzoek locatie “De Meijert”
Vervolg van de voorpagina.
Het college probeerde opnieuw tevergeefs instemming te krijgen voor
een haalbaarheidsonderzoek en
voor het sluiten van een intentieovereenkomst. Daarin zouden afspraken vastgelegd moeten worden
tussen de gemeente, de grondeigenaar van het afgebrande partycentrum en de zogeheten “stakeholders”, die grondposities hebben in
het gebied rond “De Meijert”.
Commerciële waardestijging
Het gaat daarbij om de twee tennisverenigingen, de eigenaar van
de tennishal en de openbare bibliotheek. Vooral de maatschappelijk georiënteerde invulling van een
deel van het terrein zal een heikel
discussiepunt worden. Het huidige bestemmingsplan staat de bouw
van luxe, dure woningen op het terrein van “De Meijert” namelijk niet
toe. Door een wijziging van het be-

stemmingsplan om een nieuwe invulling met woningbouw mogelijk
te maken zal de commerciële waarde van die grond aanzienlijk stijgen.
Wie gaat daarvan profiteren? In het
voorstel van het college is niet aangegeven of en hoe de gemeente
daarvan beter wordt, afgezien van
een boetebeding dat bijna 230.000
euro kan opleveren. Rouwenhorst
verbaasde zich over de conclusie
in het raadsvoorstel “dat de noodzaak om de maatschappelijke functie te behouden niet is aangetoond,
omdat hiervoor de behoefte vanuit
het maatschappelijke veld zou ontbreken.”
Vooroverleg gewenst
Maarten van der Greft (RVB) stelde dat zijn fractie zich kon vinden in
de inhoudelijke argumenten van het
CDA. Ernst Schreurs (PvdA-GL) zei
twijfels te hebben bij het voorstel,
omdat “de bijzondere geschiedenis
van dit gebied vragen oproept. Het

gaat om de wijziging van de grond
en dat heeft financiële gevolgen.
Wij willen graag eerst weten welke
ideeën het college heeft, voordat we
die naar buiten brengen. Waarom
wordt deze kostenverdeling voorgesteld? We zitten in een situatie
waarin we vooroverleg missen en
we willen daarover graag voorgelicht worden, voordat we een haalbaarheidsonderzoek gaan doen.”
Met wie en voor wie?
Namens de fractie van CU-SGP
stelde Ton van Sligtenhorst in grote
lijnen akkoord te kunnen gaan met
de opvattingen van het CDA. Van
Sligtenhorst: “Het is onduidelijk met
wie we van doen hebben. Voor wie
gaan we dit plan realiseren?”
Cees Houmes van D66 vond dat
het beoogde herontwikkelingsgebied en de daar aanwezige functies
de hele kern Mijdrecht raken. “We
zijn in een vreemde situatie terecht
gekomen. Het onderzoeksgebied is

Flarden die wapperen
Volgens Houmes geldt dat ook voor
de tennisverengingen, die wellicht
naar een andere locatie willen. “Er
worden flarden van zaken naar voren gebracht, maar verder blijven die wapperen. Dat maakt het
niet makkelijk om hier een goede
lijn in te onderkennen. Dit voorstel
haalt het op deze manier niet.” Volgens Houmes zouden de tennisverenigingen niet zitten te wachten op
woningbouw, vanwege de overlast
door lichtmasten en geluid. Hij haalde aan dat er in het plan woningbouw voor mensen met een beperking wordt genoemd. “Die zeuren
niet denkt men dan, maar dat vind
ik niet ethisch correct. We kunnen
het niet alleen aan een projectontwikkelaar overlaten. College, geef
een richting, een idee, waaruit een
visie gehaald kan worden in het belang voor onze gemeenschap. Dan
komen we ergens.”
Anders dan verwacht
“Dat er iets moet gebeuren, is wel
duidelijk. Het is langzamerhand niet
om aan te zien,” aldus Janny Rosendaal-Kamping van de VVD. “Het
stuk werpt allerlei problemen op
maar beantwoordt niets. Er is geen
handvat. Eerst moeten de eigenaren maar eens aangeven wat ze met
de grond willen en dan kan de gemeente altijd inspringen. We moeten nog een heleboel informatie
hebben.” De inbreng van Lijst 8 Kernen was opmerkelijk. Fractievoorzitter Leonie Minnee toonde geen
behoefte om namens haar fractie
in de eerste termijn iets in te brengen over het onderwerp. Jonathan
van Diemen (Lijst 30-11) gaf aan
voorstander te zijn van het voorstel
nu een haalbaarheidsonderzoek te
doen maar vroeg zich daarbij hardop af: “Hoe gaat wethouder de geuite zorgen wegnemen? Het gaat
anders lopen dan ik had verwacht.”
Wordt vervolgt.

Een betere huid in twee stappen:

Peeling en needling!
Mijdrecht - Instituut Périne introduceert binnen haar behandelconcept
van huidverbetering en anti-ageing
een unieke behandel bestaande uit
twee fase t.w peeling en needling.
De innovatieve combinatiebehandeling, Synature® genaamd, zorgt voor
een betere en jonger uitziende huid.
Wie droomt er niet van een jongere
en betere huid in een handomdraai?
Wel, met de innovatieve huidbehandeling van Pascaud die vanaf heden
aan het behandelconcept van Instituut Périne is toegevoegd, kan deze droom ook werkelijkheid worden.
De Synature®-behandeling combineert voor het eerst intensieve peelings met unieke na-voeding van de
huid. Deze combinatie geeft de huid
een egale teint en maakt poriën, fijne rimpels en acne minder zichtbaar.
Werking van de behandeling
Maar hoe gaat deze speciale behandeling nu precies in zijn werk? De
behandeling combineert twee werkzame technieken: synthetic en nature, vandaar de naam Synature®. Er
wordt een combinatie gemaakt van
het beste dat de mens ontwikkelt
met het beste van de natuur. In de
eerste fase wordt gebruik gemaakt
van een aantal soorten peelings.
Hierbij worden de oude, oppervlakkige huidcellen verwijderd waardoor
nieuwe, jonge huidcellen aan de oppervlakte komen.Resultaat? Een
gladde en fijne huid. Maar hier stopt
het niet want de Synature®- behandeling gaat nog een stapje verder. Na de peelings wordt het Synature® micron poeder op je huid ingemasseerd. Dit innovatieve ingredient is gemaakt van de skeletnaald-

jes van een spons. Klinkt vreemd,
maar dat is het niet. Deze zijn namelijk microscopisch klein en dus
pijnloos! De holle structuur van deze naaldjes zorgt ervoor dat er kleine kanaaltjes in je huid worden gemaakt. En dit geeft een bijzonder effect en resultaat, want via deze kanaaltjes krijgen voedingsstoffen toegang tot de diepere huidlagen. Na
deze behandeling is er een speciale homekit met alle producten om
de huid gedurende een week verder
te voeden. Dit maakt de Synature®behandeling veel krachtiger dan een
klassieke peeling. De huid krijgt niet
alleen een peeling, maar wordt ook
grondig gevoed.
Resultaat van deze innovatieve
behandeling?
De resultaten zijn bijzonder mooi!
Niet alleen de huidstructuur wordt
verbeterd, het zorgt ook voor een
frisse egale teint en een soepele huid. Het maakt de poriën en fijne rimpels minder zichtbaar. Daarnaast heeft Synature® een positief effect op acne, schilfering, hyperpigmentatie en onzuiverheden.
De behandeling kan het hele jaar
door uitgevoerd worden en is geschikt voor alle huidtypen en huidskleuren. Alleen bij een zeer gevoelige huid hebt, is de behandeling
niet meteen aan te raden. Meer weten over Synature®? Ga dan naar
www.perine.nl, mail naar info@perine.nl of kom langs op de Genieweg 8 in Mijdrecht. Telefoonnummer (0297)273121.
Zie ook advertentie elders
in deze krant.

VVD zet vrijwilligers in
het zonnetje
De Ronde Venen - De VVD is heel
blij met alle inwoners die zich vrijwillig inzetten op allerlei terreinen in de
gemeente. Of het nu gaat om hulp
aan familie of vrienden of bij een
sport- of culturele vereniging of bij
een verzorgingstehuis of waar dan
ook. Heel veel mensen doen graag
iets voor andere mensen en dat vinden we fantastisch. Met al deze belangeloze inzet wordt onze gemeente een stuk mooier. Daarom zetten
de VVD De Ronde Venen de vrijwilligers eens in het zonnetje. Deze keer
zijn de vrijwilligers bij tennisvereniging VLTV in Vinkeveen.
Hier werkt een groep vrijwilligers,

Hulp gezocht voor
Buurtkamer Wilnis
Wilnis - Misschien ken je De Buurtkamer in Wilnis aan de achterzijde
van De Willisstee wel. De Buurtkamer is elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur
een ontmoetingsplek met open inloop voor senioren. Je kunt hier terecht voor een gastvrij ontvangst
met (gratis) koffie/thee, een gezellig praatje, informatie en activiteiten. Op de dinsdagen van 12.0013.15 uur kan je ook voor 5 euro
een warme lunch krijgen. Maar de
Buurtkamer draait niet vanzelf. Elke

Bridgevereniging
Mijdrecht

Mijdrecht - Maandag 20 november is de vijfde ronde van de wintercompetitie gespeeld. De finale
komt dichterbij en de paren maken
zich op om de promotie te bereiken

en de degradatie te vermijden. De
avond was voor een aantal paren
desastreus waardoor degradatie
in zicht komt. De uitslag: A-lijn: 1.
Paul & Delia Kenter 70,73%, 2. Petra
Meijnders & Greet Vermeij 62,05%,
en 3. Marja Hartman & Joop Koeman 60,87 %. B-Lijn: 1. Jacqueline Bots & Gerda Ruijgrok 63,65%,

die twee keer per week bijna het hele jaar door, het parkonderhoud doet
van de tennisvereniging. Zij zorgen
dat de acht smashcourt tennisbanen in zo’n goed mogelijke staat
blijven en voor het schoonhouden
van het park (bladvrij houden, losse
tegels opnieuw vastleggen e.d.) en
voor klein onderhoud in en rond het
clubhuis. Wij vinden het fantastisch
dat zij zich zo belangeloos inzetten
en hebben hun daarom getrakteerd
op appeltaart van ’t Koffiehoekje uit
Wilnis. Uiteraard wil de VVD ook de
andere vrijwilligers van de VLTV niet
vergeten die eveneens een bijdrage
leveren voor een mooie tennisclub.

2.Theo & Thed & Theo Lambers
56,52%, 3. Jopie de Jong & Lenie
Koevermans 54,84%. C-lijn: 1. Ina
& Bram van Rossum en Jan Bunnik
& Ineke van Diemen ook 60,00%, 3.
Cees & Sacha Verweij 56,67%. Bent
u geïnteresseerd neem dan contact
op met het secretariaat email: secretariaat.bvm@gmail.com.

week zijn er weer enthousiaste vrijwilligers nodig. Deze gastvrouwen
en -heren die de Buurtkamer openen, koffie en thee zetten en schenken, de gasten ontvangen en voor
gezelligheid zorgen zijn dus onmisbaar. En ook voor de warme lunch
zoeken we mensen die het leuk vinden om voor de bezoekers een warme lunch te bedenken, in te kopen
en te bereiden. Voor deze gezellige buurtkamer in Wilnis zijn wij nu
met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken.
Met name op dinsdag kunnen we
veel hulp gebruiken. Wie zich aangesproken voelt en deze uitdaging
aan wil gaan, kan contact opnemen
met Pim Jongsma van Tympaan-De
Baat. Zij is coördinator sociaal cultureel werk en werkt op dinsdag en
donderdag. Je kan haar bereiken
via kantoor 0297-230280 of via 0648247650 of per email: p.jongsma@
stdb.nl.

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

Gezellig avondje veranderd
in nachtmerrie!
Nog even samen voor de nacht
ons aangelijnde hondje Prince
(chihuahua) uitlaten. Terwijl Prince zijn laatste plasje doet komt
er van de Viergang een enorm
agressieve bulterriër aangerend
en rent regelrecht op ons hondje
af. Mijn vriend z’n eerste reactie
was gelijk ons hondje boven zijn
hoofd optillen zodat de bulterrier er niet bij kon maar tevergeefs.
Die hond was zo agressief dat hij
mijn vriend aanviel en in zijn kont
beet en daarna nog een paar keer
tegen aan hem sprong zodat hij
toch uit zijn evenwicht kwam en
hij op de grond viel. Hierdoor kon
de bulterriër zo ons hondje pakken en heeft zijn onderlichaampje finaal verscheurd en verminkt,
mijn vriend stond weer snel op en
kon nog net het bovenlijfje van
ons hondje vasthouden maar de
bulterriër liet niet meer los. De
darmpjes en andere ingewanden
puilde uit het buikje en ik begon
van radeloos- en machteloosheid
te gillen waarop de eigenaars aan
kwamen lopen en de man probeerde de bek van zijn hond los
te krijgen van ons hondje.

en boos zijn, verdrietig omdat ons
hondje op een gruwelijke manier
aan zijn eind moest komen, en
boos, heel boos op al die mensen
die hun honden maar los laten
lopen, en als je ze erop wijst en
vraagt of ze hun hond even vast
willen lijnen altijd zeggen “oh
onze hond doet niks hoor”. Zoals
zoveel kleinere hondjes kon ons
hondje ook fel reageren naar bepaalde andere honden en dat kan
de grotere honden triggeren en
bij diverse hondenrassen loop je
de ellende dan niet voor. Ik vraag
u dan ook met klem houdt u hond
in de woonwijken aangelijnd voor
de veiligheid van u eigen hond
maar ook van die van de kinderen en volwassenen. Dit is voor
mij het derde incident wat ik met
mijn honden mee heb gemaakt,
mijn Golden Retriever is door een
herder gebeten, mijn Beagle door
een Stafford en nu onze Prince
door een bulterriër.

Los
Toen de bulterriër uiteindelijk
losliet was ons hondje er vreselijk aan toe, we zijn in shock
naar huis gelopen, waar onze buren ook wakker waren geworden
door mijn gegil, en ons geweldig lief hebben opgevangen en
direct de dierenambulance gebeld hebben en ons enorm hebben gesteund, veel dank hiervoor!
De dierenambulance greep acuut
in en heeft Prince direct overgebracht naar het dierenziekenhuis
MCD in Amsterdam waar hij gelijk tot twee maal aan toe is geopereerd. Hij heeft nog 2 dagen
geleefd maar uiteindelijk moesten we onze Prince maandag
toch in laten slapen omdat zijn
verwondingen zoveel en zo groot
waren dat hij nooit meer zou kunnen lopen en zijn achterpootje
zou moeten missen.

Boosheid
Ik heb er mijn buik van vol, het
verdriet veranderd nu absoluut
in boosheid, doordat de mensen geen verantwoording dragen voor hun honden die gewoon
aangelijnd horen te zijn. De gemeente en politie zijn bereid om
hun medewerking te verlenen en
meer te controleren op loslopende honden want dit mag en kan
niet door blijven gaan. Wij willen
ten alle tijden voorkomen dat andere mensen dit niet mee hoeven te maken want het zal nog
een hele poos gaan duren voordat dit van ons netvlies is verdwenen. Uiteindelijk zijn er in dit verhaal 2 verliezers, wij zijn ons lieve
hondje kwijt en de bulterriër heeft
een spuitje gekregen, ook mede
door meerdere bijtincidenten. Ik
hoop van harte dat iedereen die
dit leest en een hond heeft goed
nadenkt en zo verstandig is om
zijn hond goed aangelijnd te houden, want hoe lief ze kunnen zijn
een hond kun je nooit 100% vertrouwen.

Verdrietig
Ik heb dit verhaal laten plaatsten
omdat wij ontzettend verdrietig

Een bewoonster uit Mijdrecht
(naam en adres bij de
redactie bekend).

Verkeersopstopping door
twee kemphanen
Afgelopen vrijdag, even voor half
vijf stap ik in mijn auto op de parkeerplaats van de Kom nadat
ik mijn moeder die daar woont
thuisgebracht had na het gezamenlijk boodschappen doen.
Op het moment dat ik de Kerkvaart richting Dorpsstraat wil rijden zie ik 2 auto’s die daar beiden stilstaan. Ik wacht af, maar
er gebeurt niets. Een voorbijganger informeert mij dat dit waarschijnlijk heel lang gaat duren
en dat er iets aan de hand is. Ik
besluit uit te stappen en vraag
aan het stel wat achter hun auto staat of zij misschien hun auto iets kunnen verplaatsen zodat
ik naar huis kan. Maar deze mensen weigeren en wijzen naar de
andere auto die volgens hen niet
opzij wil gaan. Heel beleefd vraag
ik of deze meneer dan zijn auto
wil verplaatsen. Ook daar krijg ik
nul op het rekest. Beide partijen
zijn in een patstelling geraakt en
beiden weigeren om hun auto te
verplaatsen. Het verkeer stroopt
op, bewoners van de Kom kunnen niet naar hun huis en vertrekkende automobilisten kunnen niet weg. Ik zie een verpleegster naar de Kom lopen, ook zij
heeft moeite om naar haar werk
te komen. Mij interesseert het
niet welke partij gelijk heeft. Ik
weet alleen dat deze mensen willens en wetens het volledige verkeer blokkeren en de indruk wekken niet geïnteresseerd te zijn dat
niemand er nu meer langs kan.
Bemiddelen
Diverse voorbijgangers proberen op hun beurt te bemiddelen

in de patstelling tussen de beide kemphanen, zonder enig resultaat. Boes van de Telecomwinkel schuift met andere helpende
handen het hekwerk opzij zodat
men langs elkaar heen kan rijden. Maar nu wordt het ineens
een principekwestie. En verkondigt de mevrouw die voor mij met
haar auto de doorgang belemmert er een statement richting
gemeente van te maken. Beide
partijen zijn niet over te halen om
ook maar enige beweging te maken. En zo gebeurt het dat ik ruim
80 minuten (!) noodgedwongen
moet wachten tot de politie komt
om een einde te maken aan deze situatie. Ik begrijp niet dat volwassen mensen zich zo kinderachtig in het verkeer gedragen.
Waar zij dankzij hun stijfkoppigheid een enorme opstopping creeren in de Kerkvaart en Dorpsstraat. Dat de mevrouw die weigerde en na het verschuiven van
het hekwerk het op een “principekwestie” wentelde en waarvan haar moeder zelf in de Kom
woont, zich ook niet scheen te realiseren dat een eventuele opgeroepen ambulance hierdoor niet
snel ter plekke zou kunnen zijn.
Het is te belachelijk en te gek
voor woorden dat er een politiewagen aan te pas moet komen
om aan deze kinderachtige situatie een einde te maken, terwijl
zij hun tijd zoveel beter kunnen
besteden. Beide partijen moeten
naar mijn mening hun ogen uit
hun hoofd schamen!!
Monique Kemper
uit Mijdrecht
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Waarom geen reacties
politie verplaatsing HAP?

Zaterdag open dag bij de twee
locaties

Uitvaartcentrum Bouwens
telt af naar de eeuwigheid
Amstelland - Uitvaartcentrum
Bouwens staat stil bij haar 90-jarig bestaan. Normaal gesproken
komt men hier liever niet over de
vloer, maar zaterdag 25 november
tijdens de open dag van 10.00 tot
17.00 uur staat alles in het teken van
het 90-jarig bestaan en de twee vernieuwde locaties.
Bouwens is een familiebedrijf dat is
opgericht in Amsterdam op 13 november 1927. De heer J.G.J.A Bouwens is destijds gestart met het verzorgen van katholieke begrafenissen met als motto ‘semper paratus’: altijd klaarstaan voor anderen.
Inmiddels staat de derde generatie
Bouwens aan het roer. Geïnspireerd
door de vorige generaties werd de
heer Clemens Bouwens – bewust
of onbewust – hiertoe geroepen.
“Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist op de momenten
dat je medemens het het moeilijkst
heeft?”
Inmiddels bestaat Bouwens uit een
team van ruim 30 toegewijde mensen. Door de jarenlange ervaring is
Bouwens in staat deskundig advies
te geven over de begrafenis of crematie en bekend met de etiquette.
In de fase na het overlijden tot en
met de dag van het afscheid begeleidt één gediplomeerde, betrokken uitvaartleider persoonlijk het
afscheid. Door zoveel mogelijk uit
handen te nemen, bieden zij families houvast en rust.
Tien stappenplan
Het gehele uitvaartproces is vastgelegd in een overzichtelijk tien stappenplan. Hierdoor weten nabestaanden vooraf wat ze van Bou-

wens mogen verwachten. Door oog
te hebben voor details, inleving, oog
te hebben voor iedereen en een
goede vertaalslag wordt ieder afscheid bijzonder. In de uitvoering
denken de medewerkers van Bouwens in mogelijkheden en creatieve oplossingen en zijn zij bereid net
een stap verder te gaan. Alles kan.
Het familiebedrijf heeft een vestiging in Amstelveen en Uithoorn.
Echter een begrafenis of crematie
kan door Bouwens verzorgd worden
op iedere gewenste locatie in Nederland of in het buitenland.
Klaar voor toekomst
De afgelopen periode zijn de gebouwen klaargestoomd voor de
toekomst. Michiel de Zeeuw, bekend van RTL Woonmagazine, heeft
hier zijn signatuur afgegeven. De
opdracht die hij van Clemens Bouwens kreeg was om ‘een huiselijke
sfeer te creëren zodat men zich onder droevige omstandigheden hier
toch thuis kan voelen’.
In het uitvaartcentrum in Amstelveen zijn, behalve het hoofdkantoor,
verschillende rouw- en ontvangkamers. Het uitvaartcentrum in Uithoorn ligt naast de Nieuwe Algemene Begraafplaats en beschikt over
een eigen crematorium, een aula,
een rouwkamer en een ontvangkamer. Daar kan de opbaring, het
rouwbezoek, de afscheidsbijeenkomst en de condoleance in hetzelfde gebouw plaatsvinden.
Met een eigen sleutel van de rouwkamer kunnen families op beide locaties dag en nacht terecht om in
huiselijke sfeer afscheid te nemen
van hun dierbare.

Thamen werkte voor jongeren
met de ziekte van Duchenne
Regio - De werkdag op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn heeft een bedrag opgeleverd van maar liefst 10.454,40 euro. De opbrengst komt volledig
ten goede aan het Duchenne Parents Project. Deze cheque werd
overhandigd door leerlingen en
medewerkers van de school. Het
Duchenne Parents Project biedt
mogelijkheden aan wetenschappers, artsen en bedrijven om onderzoek te versnellen voor het
bewerkstelligen van een betere
levenskwaliteit, behandeling of
een geneesmiddel voor patiënten met Duchenne spierdystrofie.
Duchenne spierdystrofie is erfelijk, waarbij er vanaf de geboorte in toenemende mate spierziekte optreedt; eerst in de spieren
van de schouders en het bekken

en later in alle spieren van het lichaam. Dankzij recentelijke ontwikkelingen wordt de helft van de
jongeren inmiddels ouder dan 30
jaar. Het Duchenne Parents Project heeft het doel om te zorgen
voor betere zorg en hulpmiddelen
voor de patiënten met deze fatale ziekte. Het bij elkaar gewerkte bedrag wordt gebruikt voor de
ontwikkeling van een hulpmiddel
die de patiënten ondersteunt bij
het gebruik van hun armen. De
leerlingen Denise Bischot, Mees
Castelein en Mitchel van Cronenburg overhandigden gezamenlijk
met initiatiefneemster docente
Marjon Kappé deze cheque aan
het Duchenne Parent Project tijdens een bezoek aan het team
wat aan deze armondersteuning
werkt.

De Ronde Venen - Seniorenpartij De Ronde Venen vraagt zich af
waarom de inwoners niets van het
gemeentebestuur horen over verplaatsing van de HAP? : Lijstrekker Marja Becker “De inwoners
van Woerden, verschillende politieke partijen en zelfs de burgemeester van Woerden hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de
voorgenomen verplaatsing van de
spoedeisende hulp en HAP (huisartsenpost) naar Leidsche Rijn. In
Woerden heeft men vanaf de oprichting van de HAP’s de beschikking gehad over spoedeisende hulp
en een HAP. Als inwoners van De
Ronde Venen hadden wij deze ‘luxe’
niet, maar waren genoodzaakt naar
Woerden af te reizen om buiten de
kantoortijden de noodzakelijke medische hulp te krijgen, of om medicijnen af te halen. Pogingen om in
onze gemeente een HAP te realiseren werden 10 jaar geleden al door
de zorgverzekeraars en huisartsen als niet realistisch afgedaan. Zij
wensten daar niet aan mee te werken”, aldus de woordvoerder van de

seniorenpartij. “Vanuit Mijdrecht”,
zo vervolgt zij, “ (de grootste kern)
is de rijtijd naar Woerden gemiddeld 25 minuten (als er geen file is). Volgens Wilma de Mooij van
de SP in Woerden is de landelijke
norm 15 minuten. De nieuwe aanrijtijd voor de inwoners van De Ronde Venen naar de HAP in Leidsche
Rijn zal ongeveer f 30 tot 40 minuten bedragen! Vanuit het gemeentebestuur blijft het heel erg stil. Er
is blijkbaar niemand die er bij stil
staat, welke gevolgen dit kan hebben voor de inwoners van De Ronde Venen. Bovendien is het openbaar vervoer dusdanig slecht geregeld, dat inwoners die niet over
eigen vervoer beschikken, weinig
mogelijkheden hebben om buiten
de kantooruren de nieuwe HAP te
bereiken. Laat staan midden in de
nacht. Seniorenpartij De Ronde Venen vindt het hoog tijd dat het gemeentebestuur van De Ronde Venen zich eindelijk realiseert, dat de
veiligheid van onze bewoners hiermee ernstig in gevaar komt.”, aldus
Marja Becker.

Schilderswinkel van Harberden
in een vernieuwd jasje!
Wilnis - Wie binnenloopt bij deze
ruime winkel voelt het gelijk: Hier
heeft men passie voor verf en behang. De winkel zag er altijd al mooi
en verzorgd uit, maar in de afgelopen weken zijn de puntjes door Wim
van Harberden op de spreekwoordelijke i gezet. De winkel oogt ruim
en modern. Net als het assortiment.
Zoekt u behang met een bepaald
patroon en/of kleur? Dan zit u hier
goed. Waar de gemiddelde bouwmarkt een beperkt aanbod heeft
treft u bij Wim honderden soorten,
kleuren en patronen aan. U kunt
heerlijk rustig bladeren in de vele behangboeken. En na een eerste
selectie neemt u het boek (of meerdere boeken) gewoon mee naar
huis om er nog eens rustig naar te
kijken. Een overhaaste keuze of het
vergelijken met zo’n klein voorbeeld
stukje papier uit de bouwmarkt is
dus niet nodig. Zodra u uw keuze heeft gemaakt brengt u de boeken weer terug en plaatst u de bestelling. Na gemiddeld 2 werkdagen
staat uw behang vervolgens klaar
om opgehaald te worden. Uiteraard
kan Wim u ook helpen met het berekenen van de benodigde hoeveelheid behang. Of met het vinden
van een professionele behanger of
schilder.
Verf
Maar waar het natuurlijk bij een
schilderswinkel ook vooral om
draait is verf. En dat is hier genoeg
te vinden! Wim verkoopt uitsluitend
gerenommeerde merken. Misschien
iets duurder dan in de bouwmarkt,
maar het verschil in kwaliteit is direct al merkbaar bij het aanbrengen van de verf. Het smeert en rolt
fijn en er is minder verf nodig voor
een goede dekking. Tevens blijft de
kleur jarenlang mooi. Een goede investering dus. Alle verf, dus ook bijvoorbeeld moderne krijtverf en afwasbare muurverf is mengbaar in
vele honderden kleuren. Een pluspunt voor ons kwetsbare milieu is
dat het assortiment van Schilderswinkel van Harberden grotendeels
duurzaam is. Sigma heeft zelfs een
lijn ‘groene’ muurverf genaamd Sigma Air Pure biobased muurverf. Deze minder milieu belastende verf is
in De Ronde Venen uitsluitend bij
Wim te verkrijgen. Heeft u een meu-

bel wat u graag opnieuw in de lak
gezet wilt hebben? Wim is jarenlang
zelf schilder geweest en hanteert
nog steeds graag de kwast. Dus een
meubelstuk voorzien van een nieuw
kleurtje draait hij zijn hand niet voor
om! U kunt altijd vrijblijvend langskomen voor een prijsopgave.
Klussen
Uiteraard heeft Wim ook een ruime keuze in alle benodigdheden
voor de klus in huis. Bakjes, rollers, kwasten, tape, lijm, u kunt het
zo gek niet bedenken: het is er uiteraard allemaal. En qua prijs bent
u niet duurder uit dan in de bouwmarkt. Het professionele advies
van Wim krijgt u er gratis bij! Ook
op zaterdag. Want bij van Harberden geen zaterdaghulpen, u krijgt
altijd advies van Wim zelf. Sinds
kort heeft Wim ook een kleine hoek
met exclusieve woonaccessoires ingericht, waarin hij elke week weer
iets nieuws en aparts neer te zetten.
Denk hierbij aan woondekens, kussens, windlichten etc. Heeft u geen
verf of behang nodig, maar heeft u
wel een pakketje te versturen? Ook
dat kan bij Schilderswinkel van Harberden. Zowel DHL als DPD pakketjes kunnen worden afgegeven
en opgehaald worden. Tevens hangt
er in de winkel een Sandd brievenbus en kunt u hier voordelig uw
Sandd postzegels kopen. Met oog
op de aankomende kerstperiode
waarin men weer massaal een gezellig kerstkaartje op de post doet
kan dit een behoorlijke besparing
op de portokosten opleveren.
Afhalen
Tevens is Schilderswinkel het afhaalpunt voor Boots apotheken. U
gaat lekker zitten of snuffelt rond in
de hoek met woonaccessoires terwijl Wim uw medicijnen voor u pakt.
Kortom, Wim is van alle markten
thuis. Bij de verf en het behang ligt
zijn passie en vakmanschap, maar
iedereen is welkom om eens vrijblijvend binnen te lopen. Of neem
een kijkje op onze facebookpagina
www.facebook.com/SchilderswinkelVanHarberden. Laat u verrassen
en ervaar waar een klein dorp groot
in kan zijn! U vindt Schilderswinkel
van Harberden aan de Herenweg 48
in Wilnis.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Overrompelende kou-inval
Het gebeurt maar zelden dat we met een
vroege kou-inval te maken krijgen, zeker
in een opwarmend klimaat zoals we dat
nu meemaken. De laatste keer dat wij
nog vóór het officiële begin van de winter overrompeld werden door transportkou vanuit het oosten vond plaats in de
tweede helft van november 1993. Aanvankelijk wees er niets op dat er deze
maand een koude periode voor de deur
stond. In de eerste helft van de maand
werden in onze regio op vijf dagen
maximum temperaturen gehaald in de
dubbele cijfers met als hoogste waarde
in Mijdrecht 15 graden op 4 november.
Wel viel het op dat het Russische hogedrukgebied dat zich vaak in Oost-Europa even laat zien, maar zich dan weer
terugtrekt, haar positie behield. Sterker
nog, het werd een zeer krachtig en omvangrijk Hoog, dat zich uitstrekte van Siberië tot aan Scandinavië met een kerndruk van boven 1050 hPc. Alvorens bij
ons het koude transport op gang kwam,
hadden we op 14 november eerst nog te
maken met een tot 985 hPc uitdiepende stormdepressie die over Noord-Nederland richting Duitsland koerste. Deze gaf grote tegenstellingen te zien. Om
18.00 uur was het windstil in Groningen
en Drenthe (depressiekern boven deze provinciën), terwijl op datzelfde moment al enige tijd een volle storm in het
westen stond, evenals in De Ronde Venen. Het lagedrukgebied veroorzaakte veel regen, ook de volgende dag. Op
beide dagen samen viel in Mijdrecht bijna 35 mm, waarbij op de 14e de temperatuur nog opliep tot 10,7 graden. Evenals in vele andere plaatsen in ons land,
was het luchtdrukverloop achter de depressie bijzonder spectaculair te noemen. Er vonden enorme luchtdrukstijgingen plaats die tijdelijk 11 à 12 hectopascal in drie uur bedroegen. Op het
weerstation Mijdrecht werd op de 14e
tussen 14.00 en 14.30 uur met 989,5 hPc
de laagste barometerstand opgetekend.
Wat we daarna zagen maak je maar
hoogst zelden mee. De luchtdruk schoot
als een raket omhoog door toedoen van
het Russische maximum. ‘s Avonds was
de druk opgelopen tot 1002,5 hPc en de
volgende dag ‘s avonds bleek deze een
stand aan te wijzen van 1034,5 hPc. In
nog geen twee etmalen was de luchtdruk gestegen met 45 hectopascal. Na
dit stormgeweld gingen de temperaturen fors omlaag. Het gigantische winterse hogedrukgebied bedekte inmiddels het gehele Euraziatische continent;
het strekte zich uit van de Britse Eilanden tot Japan, over circa 10.000 km! Tegelijkertijd beschermde een Atlantische hogedrukcel Noord-West Europa tegen opdringerige depressies. Die
leefden zich helemaal uit in het zeegebied van Groenland en IJsland. De druk
in het centrum van een tweetal depressies daalde hier tot 945 hPc, iets meer
dan 100 hectopascal lager dan het Russische Hoog aanwees. Boven het Europese continent stond een oostelijke tot
zuidoostelijke stroming, waarmee gebieden met opklaringen en bewolking
werden meegevoerd. Zo af en toe vielen
er wat sneeuwvlokken. Tot aan de laatste novemberdag vroor het in Mijdrecht
licht tot matig. De laagste temperatuur
bedroeg -6,0 graden, op de 22e. Op vijf
dagen bleef het hier ook overdag vriezen, zogeheten ijsdagen. Landelijk bekeken vroor het hier en daar streng met
als laagste temperatuur -11,4 graden
in Twenthe. Meteen in december verdween de vorst weer na eerst nog de
vorming van een sneeuwdekje van 3
cm, maar al snel weer 11 graden. In november 1993 lagen de minimum temperatuur met gemiddeld 0,9 graden en de
maximum temperatuur met 5,0 graden
bij ons drie graden beneden normaal. In
de laatste tien dagen bedroeg het gemiddelde respectievelijk -4 graden en
precies 0,0 graden. Curieus was dat een
jaar later november 1994 liefst 7,5 graden warmer was dan zijn voorganger
in 1993. Toch zegt zo’n vroeg wintertje
niets omtrent het verdere verloop van
de winter. Dan komt al gauw de legendarische winter van 1962/63 ter sprake. Kouderecords kwamen in deze winter niet voor. Het is vooral de lange duur
van de kou geweest, die deze winter tot

de strengste winter van de eeuw heeft
gemaakt en daarmee onvergetelijk. De
winter begon al begin december 1962
en eindigde pas in de eerste week van
maart 1963. We zullen zeker een keer
aandacht aan deze winter besteden, die
de wat ouderen onder de lezers ongetwijfeld nog goed zullen herinneren.
Dicht bij het vriespunt
Onder een rug van hogedruk, afkomstig van het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, en gevuld met maritiem polaire lucht, is in de vroege ochtend van 7 november in De Ronde Venen de temperatuur aan de grond tot
onder nul gedaald. In de weerhut op 1,5
meter hoogte bleef deze met 1,2 graden in Mijdrecht iets boven nul. Wanneer de huttemperatuur boven nul blijft
en de grondtemperatuur daar onder
komt, spreekt men van nachtvorst. Soms
kan dat verschil wel 5 à 6 graden bedragen. Ideale condities om de temperatuur in de nacht flink te laten zakken
zijn: hogedruk met een polaire of arctische luchtsoort, onbewolkt, windstil en
optimaal wordt de uitstraling als er een
vers sneeuwdek aanwezig is. Bij zo’n
hogedrukrug met uitstulpende isobaren (lijnen die punten van gelijke luchtdruk verbinden), die ons vanuit het westen nadert, is de lucht met een zwakke noordenwind diepblauw. De volgende dag lag het hoog met een kerndruk
van 1025 hPc boven Duitsland. Wij zaten
nu aan de westzijde daarvan, waarbij de
wind zuid was geworden. Nog steeds
was er weinig bewolking, maar de lucht
was al wel vochtiger geworden. De relatieve vochtigheid bedroeg bij de avondmeting van 7 november 82%, die van de
volgende dag, 8 november, 96%. In de
avond van 8 november kwam mist opzetten, die de temperatuur wat deed stijgen. Mist is immers een wolk die op aarde hangt, zogeheten stratus (lage) bewolking. Als laagste stand had de thermometer die avond 2,0 graden aangewezen. Met zo’n laag donker wolkendek hadden we eveneens te maken van
dinsdag 14 tot en met donderdag 16 november. In een westelijke stroming aan
de noordflank van het Azorenhogedrukgebied, dat een uitbouw had in de richting van West-Europa, werd zeer vochtige lucht naar ons getransporteerd. Uit
de bewolking viel af en toe wat lichte regen en motregen. Het leverde nog
4 mm op bij een relatieve vochtigheid
van 100%. Bij dit soort hardnekkige bewolking is het temperatuurverschil tussen dag en nacht, de dagelijkse gang,
zeer gering; overdag wees de thermometer in Mijdrecht ruim 10 graden aan,
in de nacht was het slechts 1 à 2 graden kouder. Hogedrukgebieden hebben
over het algemeen een goede naam. In
de zomer zorgen ze meestal voor mooi
zonnig weer, echter, in de winter kunnen ze soms knap vervelend zijn. Het
systeem kan gevuld zijn met vochtige
lucht, waarin op uitgebreide schaal mist
voorkomt. Een prachtig voorbeeld daarvan is 28 december 2016: bij een uitzonderlijk hoge barometerstand van 1045,5
hPc was het in De Ronde Venen de gehele dag mistig en kil (overdag 3,5 graden). Denkt men hier al aan schaatsen
bij de eerste vorst, die natuurlijk niets
voorstelt, in Noord-Oost- Siberië vroor
het op 5 november 40 graden. Op zich is
dat niet zo bijzonder, maar er gebeurde
iets wat niet zo vaak voorkomt: een temperatuurstijging in de plaats Verchoyansk binnen betrekkelijk korte tijd naar
-22 graden op 8 november. Dit ging gepaard met sneeuw. Er vormde zich een
sneeuwdek van 13 cm. Bij erg lage temperaturen is de wind hier zo goed als
afwezig; de meest voorkomende windrichting is zuidwest, bij ons de zachtste
wind in de winter, in Siberië de koudste.
In de winter is de poollucht hier minder koud dan de sterke stralingskou. De
noordoostenwind hield verband met een
diepe (968 hPc) en vooral zeer omvangrijke depressie boven de Oost-Siberische Zee, de koudste zee van Rusland,
die alleen in augustus en september ijsvrij is. Vandaag, 22 november, de gedenkdag van Caecilia, zou tekenend zijn
voor de winter. Een weerspreuk hierover
zegt: “De dag aan Caecilia gewijd, is de
maatstaf van de wintertijd”.
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Nog even opruimen en dan nieuwbouw!
Mijdrecht - Het is op eens een
vreemd gezicht om midden in de
Dorpsstraat een ‘vlakte’ te zien waar
ooit Passage Molenhof en de winkel voor woninginrichting van Van
Kreuningen stond. Medewerkers van
Sloopbedrijf André Winkel hebben
hun beste beentje voorgezet met het
snel slopen van de oude meuk. Daar
was tien weken voor uitgetrokken
nadat op 14 september jl. tijdens ene
feestelijk moment de eerste sloophandeling werd verricht door wethouder David Moolenburg samen
met Stefan Nap als een van de eerste
nieuwe bewoners van het toekomstige project Molenhof dat in 2019 zal
worden opgeleverd. Het tijdsbestek
voor het slopen is gehaald. Wat nu
zal volgen is een grote bouwpunt
aan weerszijden van de Kerkvaart,
omdat ook de bouw van het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht
tussen de Kom en de Dorpsstraat
begin volgend jaar van start gaat.
Maar eerst nog even de restanten
opruimen waarna de grond bouwrijp
kan worden gemaakt.

Altovi speelt de voorstellingen
Scrooge in de maand december
De Ronde Venen - Hij is geen aardige man. Daar zijn vriend en vijand
het wel over eens. Maar dat maakt
Ebenezer Scrooge niets uit. Ze vinden hem een gierige krent en een
krenterige gier, zo hard en zo koud
als gewapend beton maar dat kan
hem niets schelen, zolang er maar
dividend binnenkomt. Maar als er
in de nacht voor kerst allerlei geestverschijningen in zijn hoofd opduiken verandert er van alles. Toneelvereniging Altovi speelt twee
maal het klassieke kerstverhaal ´A
Christmas Carol´ van Charles Dickens in een eigentijdse toneelbewerking. Geschikt voor jong en oud
en goed voor een lach en een traan.
Kom kijken en huiveren op zaterdag 16 december in Dorpshuis De
Boei in Vinkeveen. Aanvang: 15.15
en 20.15 uur. Kaarten à 7,- euro liggen vanaf 27 november bij de voorverkoopadressen: Schildersbedrijf
van Asselen Verf & Wand, Drogis-

terij de Bree Bewust Winkelen, Slijterij Vreeland in Vinkeveen, Boekhandel Mondria in Mijdrecht, De
Zwart dranken & delicatessen in
Wilnis. Direct online reserveren:
toneelvereniging.altovi@gmail.com

De trukendoos gaat open
De mens is vindingrijk en dat merken we ook als de lettertjes te klein
gaan worden of de armen te kort
worden. We verzinnen allemaal verschillende (tijdelijke) oplossingen
om het probleem als het ware te
omzeilen. Een sterkere lamp, dichterbij het raam, grotere letters op de
telefoon of tablet, enzovoort. Misschien hoort het ‘verrassingsmenu’
in het restaurant ook wel tot deze
categorie oplossingen. We willen allemaal weer net zo goed op alle afstanden kunnen kijken als een paar
jaar geleden. Het goede nieuws is
dat dit ook kan. Sijbrants & van Olst
Optiek biedt u heel veel verschillende mogelijkheden om u op alle afstanden scherp te laten kijken, dat
is onze trukendoos. Of u nu met bril

Zo na de vakantie, als het dagelijks leven weer gewoon op gang
komt, dan overzien we pas echt
de “ravage” die de zomer heeft
aangericht. De vale restanten van
een zomerbruine huid, haar dat
dankzij fanatiek zwemgedrag gelijkenis vertoont met stro en uiteraard, als kersje op de taart zijn
we ook nog eens een paar pondjes gegroeid. Dus, er zit niets anders op, we gaan aan de slag met
scrubcrèmes om de huid weer
mooi egaal en glad te krijgen, we
smeren ons haar na een uitgebreid kappersbezoek maar weer
eens in met zo’n wonderen belovend serum èn we nemen ons
voor om weer eens gezond te
gaan eten! Zullen we ons deze
keer eens verdiepen in de Voedselzandloper of gaan we Rens
Kroes volgen met haar superfoods? Het kan allemaal. Het is
sowieso verstandig om je eens te
verdiepen in gezond voedsel. Het
geeft meer energie, je huid gaat
ervan stralen en als je uitgebalanceerd eet behoud je een constant gewicht. Het is heel belangrijk om het jojo-effect te vermijden. Het volgen van steeds verschillende diëten zoals mensen
de afgelopen jaren wel deden, is
erg onverstandig. Vandaar dat we
bij ons op de kliniek ook heel veel
aandacht besteden aan een gezond voedingspatroon. Wanneer
mensen met een UltraShape behandeltraject starten, krijgen ze

Kom je talenten ontwikkelen!

of zonder bril op alle afstanden wilt
kijken, het kan allemaal.
Kijken op alle afstanden,
zonder bril
Naast de bekende oplossingen voor
alle afstanden die u wellicht bent
gewend van ons met brillen, bieden
wij nu ook de allernieuwste ontwikkeling: 1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL. Een multifocale bril
kunt u krijgen in allerlei soorten,
maar alle brillen hebben de eigenschap dat het leesgedeelte onderin
het glas zit verwerkt. Wilt u iets lezen op de bovenste schap in de supermarkt, dan zult u het hoofd ver
achterover moeten buigen. Maar
denk ook eens aan die momenten
dat u bijvoorbeeld op de fiets in de
regen rijdt, of aan het sporten bent.
Momenten waarbij het kunnen zien
zonder bril soms handiger en gemakkelijker is. Het bijzondere van
deze lens is dat er in het ontwerp
rekening is gehouden met de verschillen tussen ogen en verschillen in pupillen. Met andere woorden, een daglens die eigenlijk direct
zicht levert op alle afstanden. Omdat dit een daglens betreft is deze
contactlens ook nog eens heel handig te combineren naast de bril. Tijdens sporten, vakantie of uitgaan
heeft u hiermee gewoon weer de
keuze wat u gaat dragen, in plaats
van genoodzaakt te zijn de bril op
te moeten zetten om op de korte afstand te kunnen kijken.
Na gebruik gooit u de daglenzen
gewoon weg, niets poetsen of onderhouden maar gewoon gemak en
hygiëne. Daglenzen zijn daarmee de
meest gezonde en comfortabelste
manier van contactlenzen dragen.
En voor een prijs, minder dan een
cappuccino per dag, draagt u deze
lenzen al in combinatie met uw bril.
Testers gezocht
Vanaf 25 november t/m 2 december
aanstaande organiseert Sijbrants &
van Olst Optiek een speciale dag
rondom 1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL. Bent u op zoek naar
een andere oplossing in plaats van
een bril voor bijvoorbeeld het sporten, of wilt u ook zonder uw bril toch
op alle afstanden kunnen zien, dan
nodigen wij u graag uit om een afspraak te maken voor de multifocale dagen.

Aalsmeer - De Loogman Groep
werd in 2017 uitgeroepen tot beste Onderneming van Noord-Holland
en dat is niet voor niets: een belangrijk onderdeel van het succes van
het familiebedrijf is het enthousiaste
personeel. Eigenaar Ger Loogman is
trots op de ruim 250 medewerkers,
maar wil de Loogman-familie graag
uitbreiden. “Wegens aanhoudende
groei en ontwikkelingen zoeken we
nieuwe medewerkers bij diverse bedrijfsonderdelen”, zegt Ger.
Nieuwe Loogmannen en -vrouwen
dus, die onderdeel willen worden
van het succes van het familiebedrijf? “Ja, zo kan je het stellen. We
zoeken positief ingestelde mensen die graag onderdeel willen worden van ons team”, vervolgt Ger. “Je
krijgt bij ons volop de mogelijkheid
om je talenten te ontdekken, jezelf
te ontwikkelen én dus het beste uit
jezelf te halen. Wist je bijvoorbeeld
dat al meer dan 100 medewerkers
hun MBO-opleiding bij ons hebben behaald? We investeren graag
in goed personeel. We bieden niet
alleen een leuke baan, ook worden diverse opleidingen, trainingen,
coaching- en ontwikkelingstrajecten aangeboden. Het spreekt voor
zich dat je komt te werken in een
gezellig en hecht team, waar iedereen van aanpakken houdt: het enige
dat wij vragen is een positieve werkhouding.”
Alles keurig geregeld
Ger vindt het ook belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen en dus
is bij Loogman alles keurig geregeld: ‘“Je hebt geen omkijken naar
administratieve rompslomp. Zaken
zoals CAO-regels, pensioen, (aanvullende) verzekeringen, contracten
en het altijd op tijd uitbetalen van
je salaris zijn vanuit de afdelingen
HRM en Personeelsadministratie
prima voor je geregeld, zodat onze
mensen volop kunnen genieten van
hun vrije tijd. Ook dat vinden we bij
Loogman belangrijk.” Ger gaat verder: “We hebben bijvoorbeeld ook
voor iedere functie een bonussysteem in het leven geroepen, waarmee medewerkers kunnen sparen voor gezellige teamuitjes. Onze
feestcommissie zorgt voor de gezelligste feestjes, zoals laatst toen we
werden uitgeroepen tot beste onderneming van Noord-Holland.”
Wasstraatmedewerker
Maar wat voor medewerkers zoekt
Loogman precies? Ger: “We hebben

door onze groei momenteel diverse vacatures. Bijvoorbeeld voor een
wasstraat-medewerker. Vanuit deze
functie bestaat ook de mogelijkheid
door te groeien, door met passende
interne en externe opleidingen bijvoorbeeld (assistent)teamleider van
één van onze wasstraten te worden.
Dagelijks rollen vele auto’s van de
kettingbaan af in de acht wasstraten in Nederland, een verantwoordelijke maar zeker ook uitdagende
functie. Maar ook als je een horecahart hebt, dan hebben we daar verschillende functies met doorgroeimogelijkheden: bijvoorbeeld bij de
goedlopende Brasserie 10 of de FEBO in onze tankwinkel.”
Auto Interieurreiniging
Ger legt ook uit dat vanwege het
grote succes van de binnenreinigingband, waar de interieurs van
uiteenlopende auto’s op een lopende band tip-top worden schoongemaakt, extra handen nodig zijn:
“Ons interieurreinigingsteam is een
erg enthousiast team, waar ze graag
de handen uit de mouwen steken.
Een baan waarmee je de uurtjes op
de sportschool kan skippen”, lacht
Ger.
“We zoeken eigenlijk in alle geledingen fulltime-, parttime,- weekend
en vakantiekrachten. Er zitten echt
leuke vacatures bij. Of je nu als student lekker wilt bijverdienen of gewoon een fulltime baan zoekt: met
een positieve persoonlijkheid en
werkhouding ben je van harte welkom in de Loogman-familie”, besluit Ger. Kijk voor alle vacatures bij
Loogman op www.loogman.nl/werken-bij/ en pak je kans om te werken bij de beste Onderneming van
Noord-Holland!
Over Loogman
De ouders van Ger Loogman richtten Loogman in 1959 op. Gestart
als tankstation (Witte Pompen) is
het familiebedrijf inmiddels uitgeroeid tot Europees koploper op het
gebied van Tanken en Wassen. Een
professionele en vooruitstrevende organisatie, waar ruim 250 medewerkers werkzaam zijn. Naast
innovatieve tank- en wasconcepten en acht drukbezochte wasstraten in Aalsmeer, Amsterdam, Almere, Hoofddorp, Lelystad, Nieuw-Vennep, Rotterdam en Utrecht, bestaat
de Loogman Groep ook uit Huur Een
Box Self-Storage, Golfcentrum Amsteldijk, Brasserie 10 en de start up
Jumpstart.

Careyn Maria-Oord
schenkt Gouden Koffie
Vinkeveen - Niets is heerlijker dan
samen koffie drinken. Daarom organiseert Careyn Maria-Oord op 7 december het eerste Gouden Koffiemoment voor alle ouderen in de ge-

meente de Ronde Venen. Het initiatief komt van Stichting Gouden Dagen. Zij streven naar een samenleving zonder eenzaamheid. Dat kan
heel eenvoudig door bijvoorbeeld sa-

daarbij ook altijd lifestyle-adviezen. Ga voor jezelf eens na welke dagelijkse, slechte gewoontes
je hebt en probeer gezonde alternatieven te bedenken. Ga je bijvoorbeeld altijd voor de bijl bij het
tankstation waar het zo heerlijk
ruikt naar versgebakken croissantjes, zorg dan dat je vlak voor
het tanken een gevulde maag
hebt. Dan is het makkelijker te
weerstaan. Of als je ‘s avonds na
het eten altijd nog in de koelkast
gaat grazen, ga in plaats daarvan
even een wandelingetje maken.
Het is niet dat de kilo’s eraf zullen
vliegen, maar op termijn levert dit
zeker gewichtsverlies op. Als dit
je nou niet snel genoeg gaat en je
toch graag met kerst in een leuke LBD (Litlle Black Dress) wilt
verschijnen, dan is er nog de mogelijkheid om wat vetcellen te laten vergruizen. Kijk gewoon even
op www.finessebodylineclinic.nl.
Binnen 6 weken kun je dan al 1
of 2 kledingmaten minder hebben. Dan valt die leuke LBD toch
net wat mooier. Wacht niet te
lang, want voor je het weet staan
we met zijn allen de kerstboom
alweer op te tuigen.

Natuur
Dicht
Bij huis

Loogman Groep zoekt
Loogmannen en -vrouwen

Wordt het lezen
steeds lastiger?
Regio - Onze ogen zijn erg ingenieuze zintuigen en kunnen in een
reflex instellen op alle afstanden
waarop u wilt kijken. De ooglens
die binnen in onze ogen zit wordt
omringt door een kringspier die de
ooglens boller kan maken als u iets
dichterbij wilt zien of ontspannen
als u in de verte wilt kijken. Naast
dit boller maken van de ooglens
wordt ook de kringspier rondom de
pupilopening aangespannen, waardoor de pupilopening wordt verkleind en er zo een grotere scherptediepte ontstaat, waardoor het kijken op korte afstand beter gaat. Om
boller te kunnen worden moet de
ooglens wel soepel genoeg zijn. We
zouden dit misschien kunnen vergelijken met bijvoorbeeld klei. Indien klei nog nat en soepel is, kunnen we dit in vele vormen kneden.
Eenmaal opgedroogd en daarmee
harder geworden, is dit eigenlijk
niet meer mogelijk. In onze ooglens
speelt zich een soortgelijk proces af,
feitelijk al vanaf onze geboorte. Elke dag worden we een dagje ouder
en daarmee wordt de ooglens elke
dag weer een stukje minder soepel. Op een zeker moment gaan we
merken dat we het leeswerk (denk
aan krant of telefoon) wat verder
weg moeten houden om te kunnen
lezen. Of we merken dat als er net
te weinig licht is het lezen gewoon
lastig(er) gaat. Niets om ongerust
over te worden, maar wel het moment om eens met Sijbrants & van
Olst Optiek te gaan praten.

All I want for
Christmas...

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

Haat en liefde in de polder

Drijvende krachten
Er is heel veel veranderd in het
water om mij heen. De eenden
zijn klaar met zorgen, de meerkoeten ook. Maar wat een verschil! De eenden hebben besloten hun maatje weer op te zoeken of een nieuwe te vinden. Dat
doen ze graag voor het echt winter wordt. De woerden hebben
hun mooie pakje terug en proberen de show te stelen voor de
eenden. Andere woerden worden dan even weggejaagd. Begin november is de paarvorming
wel klaar en de paartjes zitten
rustig te knuffelen op de kant.
Ze slapen wat, ze dutten wat,
gedragen zich lui en tevreden.
Pas in januari beginnen ze met
paren, dan wordt het weer een
ander leven. Maar nu is er rust.
Dan de meerkoeten! Rondom
mijn tuin drijven en zwemmen
er ongeveer twintig. En die maken de hele dag ruzie. En waarom? De meerkoet is trouw aan
zijn of haar partner. Concurrentie zou niet hoeven denk je dan.
Maar het gaat de hele dag door:
een meerkoet legt zijn kop plat
op het water en begint te peddelen. Dat gaat naar een ande-

re meerkoet. Die rent dan weg,
met poten en vleugels slaand
op het water. Veel gespetter.
Soms lijkt het wel alsof ze al beginnen te jagen voordat ze weten op wie. Dan beginnen ze te
racen, maken nog een bochtje en kiezen een andere meerkoet uit… Waarom doen ze dat?
Ik kan niet zien of er jagers en
bejaagden zijn, ze lijken echt teveel op elkaar. Gaat het alleen
om het plezier van het jagen?
Vinden de bejaagde vogels het
niet erg? Dat lijkt wel zo, want
niet één meerkoet verlaat het
groepje van 20. Als ze bejaagd
worden rennen ze even weg en
daarna zwemmen ze weer rustig rond, niet echt bang lijkt het.
Misschien hebben ze er allemaal
plezier in. En tussen al dit geweld
en geknuffel is er één rustpunt.
Elke ochtend komt er een aalscholver vissen. Als hij genoeg
gegeten heeft gaat hij op zijn eigen hoekje zitten drogen. Stilletjes. Hij trekt zich niets aan van
het gespetter en geknuffel om
hem heen.
Catherine

www.ivN.Nl/afDeliNg/De-roNDe-veNeN-uithoorN
men te genieten van een gratis kopje
koffie en iets lekkers. Gouden Koffie
geeft daardoor de mogelijkheid om
ongedwongen bij elkaar te zitten. Careyn Maria-Oord zorgt met een Gouden Dagen team ervoor dat er iedere maand een Gouden Koffiemoment
wordt georganiseerd. Het eerste
Gouden Koffiemoment vindt plaats
op donderdag 7 december van 10.30
– 11.30 uur in Restaurant Brinkzicht.

Alberta Schuurs (lijsttrekker van de
VVD) zal hierbij aanwezig zijn om
dit eerste koffiemoment feestelijk te
openen. Tijdens Gouden Koffie wordt
gratis koffie geschonken voor ouderen uit de Ronde Venen. Het eerste
Gouden Koffiemoment is eenmalig
op de donderdagochtend. Vanaf januari zullen alle Gouden Koffiemomenten plaats vinden op iedere laatste maandag van de maand.

12 Nieuwe Meerbode

•

22 november 2017

d
m
o
lk
e
w
r
e
v
jk
li
e
t
s
e
Sinterklaas fe

De Ronde Venen - Sinterklaas heeft het
maar weer druk gehad afgelopen zaterdag. Eerst in Dokkum aankomen in de regen
en daarna als de wiedeweerga richting gemeente De Ronde Venen, alwaar hij niet alleen Mijdrecht moest bezoeken, maar ook
Wilnis en Vinkeveen. Hoe hij het altijd weer
voor elkaar krijgt blijft een raadsel, maar het
lukt. Allereerst verscheen hij in Mijdrecht,
waar vele honderden kinderen, hun ouders,
opa’s, oma’s enz. al op hem stonden te wachten. Niet op zijn paard, maar zittend in een
oude brandweerauto, kwam hij onder luid
gejuich en applaus het Raadhuisplein oprijden. Na een welkomstwoord van de burgemeester, was het tijd voor de kinderen. En
ondanks zijn drukke agenda had hij alle tijd
voor een praatje of een fotootje.
Hierna snel op de boot, naar Wilnis, waar hij
ook al werd opgewacht door een plein vol
kinderen. Hier werd de Goedheiligman verwelkomd door de locoburgemeester. Hoewel het gelukkig droog bleef in Wilnis werd
de Sint en zijn gevolg weer ontvangen in het
overdekte podium met de bekende stoel van
Sinterklaas.
Ook hier weer alle tijd voor de kinderen. Iedereen kon, als hij of zij dat wilde, de Sint of
een van de Pieten een handje geven of met
ze op de foto. Natuurlijk werden de handjes
daarna gevuld met iets lekkers.
Zaterdagavond ging Sint ook nog even naar
Vinkeveen, alwaar hij verwacht werd bij de
zeilschool. Maar het was vreselijk donker:
waar was de zeilschool ook al weer. Precies
op tijd werd er bij de zeilschool vuurwerk afgestoken, een goed lichtbaken voor de Sint.
Ook daar werd hij feestelijk onthaalt.
Het komend weekend bezoekt de Sint nog de
Hoef, Amstelhoek en Abcoude en zo heeft hij
de gehele gemeente De Ronde Venen weer
afgewerkt.

in groot deel van de gemeente
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Atlantis 1 wint ook eerste
zaalwedstrijd

Eindelijk winst voor
HVM MD2

Mijdrecht - Tring tring, 11 november is de dag, dat Atlantis, dat Atlantis, 11 november is de dag, dat Atlantis ook weer winnen mag. Afgelopen zaterdag was het niet alleen
feest voor de captain (Sint)Maarten,
maar ook voor de rest van het door
‘Van Walraven’ gesponsorde Atlantis 1. Na een fantastisch veldseizoen, waarin alle wedstrijden werden gewonnen, heeft de ploeg uit
Mijdrecht ook de eerste competitiewedstrijd in de zaal winnend weten
af te sluiten. Met een 14-27 werd
er geen spaan heel gelaten van
DTS Enkhuizen. Na een lange reis,
waar geen einde aan leek te komen,
kwam de ploeg van coach Arjan Bearveldt ruim op tijd aan bij Sporthal
de Drecht in Enkhuizen. Een paar
spelers begonnen bij het uitstappen
van de auto direct aan hun eerste
inspanning van die dag; na lang ophouden, een sprintje naar het toilet.
Er was voldoende tijd om nog even
bij te komen van de lange rit, wat te
eten en wat te drinken. Na de warming-up, het inschieten en nog wat
duidelijke woorden van de coach
was Atlantis er helemaal klaar voor.
De wedstrijd kon beginnen!

Mijdrecht - Het zit de meiden van
de MD2 niet zo mee dit seizoen.
In de voorcompetitie werden veel
wedstrijden verloren en ze keken uit
naar het moment dat het tij zou keren. En dat gebeurde afgelopen zaterdag thuis op eigen waterveld.
De tegenstanders waren de Kikkers
MD5 uit Nieuw-Vennep. Dit team
wat boven HVM in het klassement
stond had geen schijn van kans tegen de zeer goed spelende meisjes van MD2. Het team was op volle sterkte en draaide als een stoomtrein deze wedstrijd. Ze lieten allen
zien hoe goed ze waren door goed
samen te spelen, het veld klein te
houden en op de bal af te gaan. Olivia die keeper was liet geen doelpunt door, maar kreeg daarbij hulp
van Lynn en Zahra die als “laatste
vrouwen” de ballen goed blokten
waardoor de tegenstander niet ver-

Plekje
Teruggekeerd van hun avonturen bij
KVA en AW-DTV maakten Lynn Loman en Sander van Diemen hun debuut in Atlantis 1. Binnen een paar

minuten was wel duidelijk dat ze
hun plekje wel hadden gevonden,
want precies zij schoten de 0-1 en
0-2 erin. De toon was gezet, vanaf
de eerste minuut was meteen duidelijk dat de Mijdrechtenaren de
punten gingen pakken. Door doelpunten van Jelmer, Jeroen, Sander,
Maarten en Amy werd er uitgelopen naar een 4-10. DTS benutte af
en toe ook wat kansen, maar direct
hierna was het Atlantis die het antwoord gaf. Door scores van Sander, Jelmer, Lynn en Jeroen konden
er worden gerust bij een stand van
7-15.
Tijdens de rust werden er door
coach Arjan nog wat aanwijzingen
gegeven, om de tweede helft goed
voort te zetten. Dit wierp zijn vruchten af, want na rust kon het eerste
team uit Mijdrecht nog meer punten uitlopen door goals van Jelmer, Janneke en Sander. Richting
het einde van de wedstrijd werden
Saskia Veenboer en Sander van der
Sluijs in het veld gebracht. Saskia
had een paar mooie kansen die er
net niet in gingen en Sander kreeg
er wel een schot in! In de laatste seconden werd Jeroen nog even gebodycheckt door zijn heer, waardoor
Sander van Diemen de wedstrijd af
kon sluiten met een strafworp. De
prima fluitende scheidsrechter floot
af en de handen werden geschut,
na een sportieve wedstrijd!

Tweede wedstrijd voor de
opstapteams Veenshuttle
Vinkeveen - Zondag 12 november
was de 2e wedstrijd voor de opstapcompetitie. Beide teams kwamen in
actie tegen Badmintonvereniging
Amsterdam (BVA). Het 1e opstapteam bestaande uit: Jasmijn, Stella,
Ivar en Daan hadden het lastig. Ze
speelde tegen wat meer ervaren spelers maar lieten zich niet kennen. Het
waren spannende partijen, van de
6 wedstrijden waren er drie die in 3
sets beslist moesten worden. En de
set van Jasmijn eindigde zelfs met
een stand van 26- 24 voor Amster-

dam. Uiteindelijk won de BVA met
een eindstand van 5-1. Het 2e opstapteam bestaande uit Aiden, Daan,
Lorenzo en Rianne hadden een team
tegenover zich met een paar nieuwe
spelers die voor het eerst een wedstrijd speelde. Ook hier waren mooie
partijen te zien, beide teams gaven
niet zomaar op en gingen echt voor
de winst. Ook hier waren 2 wedstrijden die met een derde set beslist
moesten worden. Hier was de overwinning voor Veenshuttle met een
eindstand van 6-2.

CSW richting middenmoot
Wilnis – Dankzij een benauwde 2-1
overwinning op FC Breukelen heeft
CSW zich aardig weten op te werken
richting de veilige middenmoot. De
start van CSW was sterk want binnen de minuut krulde Guus Verhoef
de bal richting de kruising maar helaas voor CSW net naast het doel.
Twee minuten later was het echter wel raak. Verhoef bereikte met
een omhaal de wegsprintende Menno v.d. Leeden die vervolgens de bal
panklaar lag bij de tweede paal voor
Vincent van Hellemondt die daarna de 1-0 binnenschoot. Vervolgens
een wedstrijd waarin de kansen zeer
schaars waren en een FC Breukelen dat voornamelijk gevaarlijk was
bij dode spelmomenten. Zo kreeg FC
Breukelen twee vrije trappen rond
de zestienmeter waarvan de eerste
in de muur belandde en de tweede maar net voorlangs ging. Maikel
Pauw probeerde een vrije trap snel
te nemen omdat de doelman iets te
ver voor zijn doel stond maar deze
was echter weer op tijd terug om de
bal te plukken. Na rust wederom een
sterk begin van CSW want na 3 minuten spelen vergrootte de ploeg de

voorsprong. Een hoekschop van Verhoef werd door van Hellemondt verlengd en bij de tweede paal binnengekopt door Maikel Pauw. CSW kon
echter niet lang nagenieten want 2
minuten later was de 2-1 al een feit.
Een lage voorzet vanaf rechts werd
ongelukkig in eigen doel gewerkt.
FC Breukelen probeerde aan te zetten en kwam wel een aantal malen gevaarlijk door via de flanken
maar het leverde nauwelijks gevaarlijke situaties op voor het doel van
doelman Santangelo. Aan de andere
kant bijna de 3-1 na een lage voorzet van Elroy Baas maar met kunst
en vliegwerk wist de doelman van
FC Breukelen erger te voorkomen.
FC Breukelen kreeg nog twee vrije
trappen te nemen zo rond de zestien maar goed keeperswerk van
Santangelo voorkwam de gelijkmaker. Opgelucht haalde CSW adem
na het laatste fluitsignaal want de
ploeg was wederom drie punten rijker. Dan nog even een dankwoord
namens CSW 1 aan sponsor STIEVA
Metaal Groep voor het in het nieuw
steken van de spelers in schitterende winterjassen.

Twee derde plaatsen voor
Atalante mini’s
Vinkeveen - Zaterdag 11 november stond alweer de derde competitie dag op het programma voor de
mini’s van Atalante. Ditmaal reisden
ze af naar Heemstede. In de ochtend was het de beurt aan de Volleytoppers, met Yorell, Jens, Isa, Nefeli en Jelwa. Ditmaal met nieuwe
regels (een test binnen onze regio).
Je hoeft er niet meer uit na een fout,
maar een fout is een punt voor de
tegenstander. Wel leuk dat je niet
meer aan de kant hoeft te staan,
maar betekent wel dat je continue
moet spelen en met het doordraaien
na iedere bal vergt dit duidelijk meer
energie. De eerste wedstrijd gingen
ze goed van start. Er werd netjes
geserveerd en goed gegooid en gevangen. De teams waren aan elkaar
gewaagd en werd ook een spannende strijd wat eindigde in gelijk
spel. De tweede wedstrijd tegen een
nieuw team uit Hoofddorp. Oudere
kinderen die waarschijnlijk even op
het eerste niveau moeten starten.
Die stonden net iets beter hun mannetje. Maar ze lieten zich hier niet
door intimideren. Ze bleven allemaal
goed spelen, waardoor de eerste set
in gelijkspel eindigde. De tweede
set werd het tempo door VCH wat
verhoogd. Atalante kon goed volgen, maar maakte deze set wel iets
meer fouten waardoor ze deze set
verloren.. In de derde wedstrijd zag
je dat de vermoeidheid toesloeg,

haalden niet meer hun eigen niveau
en moesten de meerdere erkennen
in het team uit Ouderkerk.
Middag
In de middag mochten de meiden
van Girlpower weer hun volleybalkunsten laten zien. Dit maar weer
eens een compleet met 6 spelers,
bestaande uit Lynne, Renske, Froukje, Michelle, Mirthe en Shiwa. Ze
gingen de eerste wedstrijd goed van
start, partij die lekker gelijk op ging.
Ze stonden heel goed te passen, alleen misten net wat puntjes op de i.
Dat was wel jammer, twee keer nipt
de set verloren. De tweede wedstrijd
tegen een team wat een stapje hoger staat ging beter. Sterke services,
weer die mooie passes en slimmere
ballen over het net. Maar zoals gezegd een sterke tegenstander, het
was een mooie partij wat eindigde
in een terecht gelijkspel. De laatste
wedstrijd stonden de meiden ook
goed te spelen, maar stonden tegenover een team die een stuk groter/ouder waren en eigenlijk niet op
dit niveau thuis horen. Ze hebben
zich goed staande weten te houden, maar hebben helaas de wedstrijd verloren.
Een derde plek, maar de inval coach
melde nog wel dat het team een
duidelijke progressie heeft doorgemaakt ten opzicht van eind vorig
jaar! Zeker een opsteker!

Hertha JO11-1 strooit met
doelpunten tegen Abcoude JO11-2
Vinkeveen - Na de verloren wedstrijd vorige week en een hele goede trainingsweek begonnen de jonge
toppers aan hun wedstrijd tegen Abcoude JO11-2 die de laatste weken
goede resultaten had geboekt. Met
een kleine vertraging floot de goed
leidende scheidsrechter Jur van der
Horst voor het begin van de wedstrijd. Iet wat onwennig begon Hertha wat slapjes aan de wedstrijd wat
al na 1 min een kans voor Abcoude
opleverde, waarbij keeper Mike zijn
klasse moest tonen. Ook een paar
corners leverden voor Abcoude niets
op. Hertha was wakker geschud en
met name voorin ging de bal snel
rond. Dit resulteerde in de 3e minuut
in een prachtige aanval waarbij Bram
de bal naar Mats speelde die met
een prachtige pass Kick alleen voor
de keeper zette. Deze had geen antwoord op de prachtige knal van Kick,
1-0 voor Hertha. Hertha ging door en
de ene na de andere aanval werd opgezet en resulteerden in een aantal
kansen, maar de keeper van Abcoude stond zijn mannetje en hield zijn
doel vooralsnog verder schoon. Na 8
minuten wederom een mooie aanval
vanuit achter: Thaigo stuurde Kick
aan de rechterkant diep, deze speelde zn man uit en legde de bal breed
op de inkomende Mats: 2-0. Het ging
snel want na 11 minuten knalde Kick
zn tweede binnen. Hertha werd vervolgens iets slordiger in de passing
maar kwam door goed verdedigend
werk van Loek en Sam niet in de problemen.

Rush
In e 21e minuut begon Kick aan een
rush en gaf Bram een niet te missen kans: 4-0. Nog voor rust na een
vloeiende aanval schoot Kick zijn
derde binnen. 5-0 rust. De tweede helft speelde Hertha tegen de
wind in en al snel had de behendige
rechtsbuiten van Abcoude het net
gevonden met een geweldig schot
van afstand.
Hertha was duidelijk wat sloridger
aan de tweede helft begonnen en
Abcoude maakte op bijna dezelfde
wijze ook een 2e goal: 5-2. De mannen vonden het genoeg en Hertha
pakte het initiatief weer op, waarbij
het duo Mats en Kick continue voor
gevaar zorgde. Eerst schoot Kick na
een prachtige aanval de bal op de
paal, maar een minuut later veroverde Mats de bal op het middenveld
en stuurde meteen Kick de diepte
in, die zijn vierde van de dag aan liet
tekenen 6-2. Vier minuten later een
wederom lopende aanval die begint
bij keeper Mike, een loop actie van
Mats brengt Kick in balbezit die zo
kan doorlopen naar het doel van de
tegenstander 7-2 en doelpunt nummer 5 van Kick. Een verdedigende
onoplettendheid leverde Abcoude
nog een 3e goal op, 7-3. Het slotakkoord is voor Mats die aan de linkerkant druk zet en de bal veroverd.
Onderweg speelt hij een verdediger
uit en met een mooi gekruld schot
laat hij de keeper voor de 8e keer
vissen: 8-3.

der kwam. Marit, Anne, Isa en Nora
stonden voornamelijk achter en in
het midden en doordat zij het veld
klein en breed hielden gingen de
ballen mooi langs de zijlijn naar voren. Daarna konden de spitsen aan
de slag. Koosje, Elodie en Lieze kregen als spitsen meerdere kansen
waar de tegenstander de zenuwen
van kreeg, maar helaas wilde de bal
er net niet in. De prachtige doelpunten waren van Yara, Puck en Roos...
wat waren zij gebrand op die bal
en de vreugde bij elk doelpunt was
enorm! Al met al was het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken, ouders waren enthousiaste supporters, coach en teammanager waren
fanatiek aan het coachen, en het
zelfvertrouwen van de meiden werd
steeds groter. Als ze dit spel weten
te behouden dan wensen we de tegenstanders “veel geluk”!

Jeugdschaatsers Nooit
Gedacht maken vorderingen
De Ronde Venen - Het schaatsseizoen bij IJsclub Nooit Gedacht is
nog maar één maand oud en nu al
zijn de vorderingen van de jeugdschaatsers goed zichtbaar. Moesten
de kinderen aanvankelijk nog wennen aan het gladde ijs en de dunne ijzers, na 5 lessen zijn ze inmiddels al behoorlijk vertrouwd met
het schaatsen. De jongste groepen met kinderen van 6 tot en met
8 jaar schaatsen het grootste deel
van de les op de krabbelbaan, waar
ze continue oefeningen krijgen en
spelletjes doen. Ook is er al voorzichtig een begin gemaakt met het
schaatsen op de grote baan. De oudere kinderen (9 tot en met 12 jaar)
schaatsen continu op de grote baan.
Binnen één lesuur krijgen zij een
half uur oefeningen op een afgezet
stukje 400 meter baan en een half
uur mogen zij vrij rondjes schaatsen. Ook hierbij krijgen zij aanwijzingen van hun eigen schaatsleiders . Het schaatsseizoen bij IJsclub
Nooit Gedacht duurt to half maart.
Elke zaterdagmiddag wordt er van
17 tot 18 uur geschaatst op de Jaap

Edenbaan. Wil je ook schaatsen,
dan kan dat. er is nog voldoende
plek om in te stromen. Neem daarvoor contact op met onze jeugdcoordinator
(jeugdcoördinator@ijsclubnooitgedacht.nl) of neem een
kijkje op de site (www.ijsclubnooitgedacht.nl)

Vier bekers voor
turnteams GVM’79
De Ronde Venen - Zaterdag was
de allereerste wedstrijd van het
turnseizoen. Dit jaar deed GVM’79
met 8 teams mee. Het eerste team
bestond uit Bo, Charlize, Elisa, Nikki
en Romy. Wat hebben zij goed hun
best gedaan en iedereen trots gemaakt! Ze scoorde 93.800 punten
en eindigde op de 7e plaats. Dat
Estelle, Lisa, Lotte, Maud en Neeltje naar voren mochten komen hadden ze nooit verwacht! De verbazing
was goed te lezen toen ze een beker
in ontvangst mogen nemen voor de
eerste plaats! Isa en Stefanie streden met zijn tweeën waardoor zij alle toestellen mochten doen. Dit was
goed voor een mooie 1e prijs! Ook
zij kregen een beker! Elisa, Floun en
Hatice hadden een mooie 4e plaats.
Hatice was 1e op balk! Trots zijn
we op Elisa en Floun die beide een

sprong hebben gemaakt! Ook Chalisa, Jaël, Luna en Rosalien grepen
net naast het podium met een 4e
plaats. Zij waren een kei in brug en
pakte daar de tweede plaats.
Extrta pittig
Voor onze grote meiden was het
extra pittig om hun oefening af te
hebben. Met slechts 2 uurtjes per
week turnen kunnen ze trots zijn
op Grace, Iris, Lisa en Nellianne. Zij
vingen op het laatst moment de uitval van Merel goed op. Lisa maakte zelfs een flikflak op de wedstrijd!
Cato, Dewi en Julie deden voor de
aller eerste keer mee met een wedstrijd en samen met Lina en Sanne scoorde zij een 1e plaats! Danique, Jessica, Karlijn, Madelief en Tara pakte de laatste beker en betraden het podium voor een 3e plaats!
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Een slem bieden blijft moeilijk
bij de bridgeleden van ABC
Regio - Donderdag 16 november
ging alweer de 3e zitting van de
2e competitieronde bij de Amstelbridgeclub van start. Het was even
fris in het bridgelokaal, maar dan
blijven de hersencellen goed werken mensen en Henk had lekkere
warme koffie. In de A-lijn zouden de
contracten bij de spellen 1 en 2 een
groot of klein slem kunnen zijn geworden. Alleen Els & Alice boden 6
klaveren bij spel 1, een 100% score. Geen enkel ander paar heeft
een slem contract uitgeboden. Een
conclusie achteraf weliswaar, maar
soms zijn wij bridgers toch wat te
voorzichtig. Een lange klaverenkaart
is voor een sans atout contract ook
heel fijn en 6 sa zat er in ABC-leden en dit levert nog meer punten
op! Helemaal voorzichtig is het natuurlijk om te stoppen bij 4 klaveren en zelfs de manche niet uit te
bieden. Vier klaveren + 2 werd gehaald en Ria & Greet, de tegenpartij, vonden dit wel leuk want het leverde dit paar een 100% score op.
Bij spel 2 stopten alle paren bij 4
harten, heel jammer, want iedereen
heeft 4 harten + 2 en enkele paren
zelfs + 3 behaald. Een renonce en
lange hartenkaart is toch eigenlijk
wel een poging tot het bieden van
een slemcontract waard. Toch maar
azen gaan vragen bij zo’n kaartverdeling, je kunt nog altijd stoppen op
5 hoogte!
Spannend
In de B-lijn zijn voor de 2e keer achter elkaar Aja & John eerste gewor-

den, maar Gerda & Jany volgden op
slechts 0,69%. Een spannende race
vanmorgen dus. Ook in deze lijn is
een klein slem bij spel 8 niet uitgeboden maar wel gehaald. Alleen
Aja & John speelden sterk tegen bij
dit spel en veroverden een tweede
slag dus een 100% score voor deze heren. Bij spel 5 was het maken van slagen heel verschillend.
Joke en Gerard presteerden het om
2 schoppen + 3 te halen, de andere paren haalden maar net 2 schoppen. Leny & Greet hebben zich zeer
waarschijnlijk vergist bij dit spel. Zij
boden na 1 harten niet meer verder
en dit contract ging 1 down. Bij spel
13 werd zowel schoppen als harten
geboden. Een keer is door Miep &
Madelon een 3 hartencontract gehaald. Alle andere contracten gingen down. Een lastig biedspel dus.
De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Wies & Marthe 61,98%
2e plaats: Addie & Jeannet 58.85%
3e plaats: Greet & Henk
58,33%
B-lijn
Aja & John
Jany & Gerda
Henny & Lucas

56,94%
56,25%
52.78%

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 563901.
Wij spelen op de donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur in het Buurtnest.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 14 november en regenachtig kil herfstweer:
ideale omstandigheden om te bridgen. Aan de tweede zitting van deze competitieronde namen 14 paren
in de A-lijn deel en 10 paren in de
B-lijn. De hoogste score werd behaald in de B-lijn: 65,10% door Jany
van der Ent & Trees Ellerbroek. Als
tweede eindigden Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 57,29% en
een gedeelde derde plaats was er
voor Inge Dyrbye & Thea Stahl en
Annet Roosendaal & Rini Tromp met
54,69%. In de A-lijn was de hoogste score voor Guus Pielage & Renske Visser met 60,42%. Op twee Thea

Elias & Elly van Brakel met 56,60%
en ook hier een gedeelde derde
plaats voor Ria Verkerk & Ineke van
Diemen en Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw met 54,86%. Nu
na twee gespeelde rondes met nog
vier rondes te gaan, ziet de topdrie in beide lijnen er als volgt uit:
A-lijn 1. Ria & Ineke, 2. Thea & Elly en 3. Guus & Renske. B-lijn 1. Inge & Thea, 2. Tina Wagenaar & Cora de Vor en 3. Jany & Trees. Volgende week een nieuwe uitdaging. Wilt
u een keer meebridgen, neem dan
contact op met Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of per mail
naar hartenvrouw2015@gmail.com.

ze keer ook een grote opkomst?
Kom gerust even kijken. Wilt u
niet klaverjassen maar wilt u gewoon even komen kijken? Dit is
uiteraard ook mogelijk. Verhoogt
alleen maar de gezelligheid. Het
clubhuis van Legmeervogels is te
vinden sportpark Randhoorn te
Uithoorn. Als u toevallig met de
auto komt, u kunt doorrijden tot
aan het clubhuis. Binnen in het
clubhuis parkeren is helaas (nog)
niet mogelijk. Ook met de fiets of
brommer kunt u doorrijden tot
aan het clubhuis. Ook voor deze
mensen, helaas binnen parkeren
in het clubhuis is niet mogelijk.

Parencompetitie hervat bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na het viertallen ontbrandde voor de vierde keer de strijd om
de ‘knikkers’ in het parenbridge.
De finale van deze ronde komt al in
zicht en navenant neemt de stress
dus toe!
In de A-lijn domineerden Gerda Schavemaker & Jaap Kenter en
Renske & Kees Visser die respectievelijk met 62,50 en 60,94% eerste en tweede werden. Op drie nestelden Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen zich met 58,33%,
gevolgd door Jan de Jong & Theo
Klein, die met 58,07% maar zeer
weinig toegaven. De vijfde plek
werd met 53,65% gedeeld door Gerard van Beek & Rina de Jong en
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders, knap gedaan! In
de B-lijn vielen zelfs drie zestigers.
Jan Egbers & Ben Remmers namen
hier het voortouw door een score
van 62,80% op kaartlengte gevolgd
door Tini Geling & Jo Wevers die op
62,50% uitkwamen.

man Vermunicht sloten hierdoor de
top van de lijn als vijfde met 55,36%
af. In de C-lijn was het applaus voor
Anton Berkelaar & Wim Röling die
met 58,33% eerste werden. Froukje Kraaij & Rini Tromp kwamen als
tweede door met 57,08% en ook
Marianne Jonkers & Anneke Houtkamp konden weer thuis komen als
derde met 56,25%. 55,83% was voor
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans genoeg voor een vierde plaats
en Elly Belderink & To van der Meer
haalden dit verslag met 54,58% als
vijfde. Wilt u ook getuige zijn van de
ontknoping van deze eerste ronde,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn. Voor nadere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

Derde
Marcel Dekker & Ger Quelle werden derde met een prima 61,01%.
Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman eindigden op vier
met 57,74%, waaraan een unieke
zes Sans natuurlijk een flink handje mee hielp! Tom de Jonge & Her-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
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Leerzame teamwedstrijd
voor de Veenland turnsters

Terechte nederlaag voor
Argon bij Ter Leede
Mijdrecht - Argon had tegen Ter
Leede niet veel in te brengen, de
ploeg had het betere van het spel,
beschikte over snelle vleugelspitsen
en was ook fysiek de bovenliggende partij. Voor rust kwam Argon vrij
snel op achterstand en in de beginfase van de tweede helft stond het
al 3-0 voor de ploeg uit Sassenheim.
Daarna speelde Argon wel beter
maar dat leverde geen punten op,
wel een doelpunt: 3-1 verlies.
Snel doelpunt
Argon stond al na tien minuten achter in Sassenheim, een snelle aanval via de vleugels kon door Marc
de Kruys ingetikt worden. Daarvoor
waren er nog twee mogelijkheden
voor de thuisploeg, een vrije kopkans zagen we die over ging en een
goede mogelijkheid voor Siali ging
naast. Argon deed wel wat terug,
via Mark van der Weijden kwam de
bal bij Younes Ouaali maar zijn inzet
werd gekeerd door doelman Laszlo.
Ook een snelle counter van Argon,
nu van Mark van der Weijden werd
ook een prooi voor de keeper van
Ter Leede. De verdediging van Argon had duidelijk moeite met de
snelle vleugelspitsen die regelmatig
voor gevaar zorgden. Maar vooralsnog bleef het achterin dicht. In de
slotfase van de eerste helft moest
doelman Antonioli twee maal op rij
redding brengen. Ook zagen we bij
een corner voor Argon Patrick Lok-

ken bij de tweede paal net niet scoren, de bal ging rakelings naast.
Ook Mark van der Weijden was
dichtbij de gelijkmaker maar ook nu
werkte de keeper niet mee.
Twee fouten van de keepers
De tweede helft werd het al snel 2-0
voor de thuisploeg, de Argondoelman wandelde met de bal aan de
voet naar voren, echter Bok ontfutselde hem de bal en kon toen gemakkelijk scoren. Hoewel Argon
wel beter speelde dan de eerste
helft werd het vijf minuten later, ook
weer met een snelle uitval, 3-0 middels De Kruys. Toch maakte Argon
nog de eretreffer, doelman Laszlo
ging ook in de fout en Patrick Lokken profiteerde slim, eerst leek de
bal over de achterlijn te gaan maar
toch schoot hij de bal ijzig kalm binnen. 3-1. Hoewel de thuisploeg nog
een handvol mogelijkheden kreeg
om de score verder op voeren en
aan het doelsaldo te werken was
het zeer onnauwkeurig in de afwerking en ook doelman Romero Antonioli redde een paar knap in de slotfase. Younes Ouaali en ook Van der
Weijden deden in de slotfase nog
pogingen maar effect had het niet.
Een terechte nederlaag voor de Argonauten die vanmiddag in Sassenheim geen antwoord hadden op de
fysiek en sterker spelende tegenstander. Komende zaterdag komt
Rijsoord naar Mijdrecht.

Sinterklaas klaverjassen
bij Legmeervogels
Regio - Op vrijdag 24 november,
aanvang 20.02 uur organiseert de
vereniging Legmeervogels op de
laatste vrijdag van de maand november een grote Sinterklaasklaverjasavond. En op deze avond
zijn er uiteraard Sinterklaasprijzen te verdienen. Deze prijzen worden op het eind van deze avond gelijk uitgereikt. Er worden ook deze avond vier rondes
gespeeld en ook is er deze avond
geen tombola. Vorig jaar waren er
zoveel klaverjassers op deze Sinterklaas-klaverjasavond afgekomen dat er tafels moesten worden bij geschoven. Wordt het de-

• Nieuwe Meerbode

De Ronde Venen - Zaterdag werd
in Amersfoort de eerste wedstrijd
van het seizoen 2017-2018 gehouden en dit was de teamwedstrijd.
Dit is een wedstrijd waar je met 5
turnsters in een team zit. 3 turnsters
turnen op een toestel en de 2 beste tellen. In Veenland 1 turnde Izzy,
Kirsten, Danae, Noa en Jara. Ze begonnen op vloer. Izzy draaide een
super goede oefening alleen aan
het einde vergat ze helaas een element wat haar 2,00 punten kosten.
Noa en Danae turnde een prima oefening en gelukkig telde de beste 2.
Op sprong drie mooie handstandplat vallen van Izzy, Noa en Jara allemaal dik in de 13.00 punten. Op
naar brug normaal het beste toestel
van de turnsters van Veenland maar
dit keer wilde het niet helemaal lukken. Kirsten en Danae vielen er allebei af met ophurken. Izzy nam revanche voor haar vloer oefening en
turnde een prima oefening en werd
beloond met 14.350. Op balk werden er ook foutjes gemaakt en was
er hier en daar een val waardoor
we veel punten verloren. Uiteindelijk eindigde ze op een 6de plaats.
We weten nu waar we nog op moeten letten en daar gaan we hard op
trainen.

ry niet welke kant je op moet. Op
sprong sprongen Julia en Jasmijn
voor het eerst met plank en dit ging
heel goed. Dan alweer het laatste
toestel de brug. Hier werden prima
oefeningen geturnd door Julia , Jasmijn en Demi. Uiteindelijk kwamen
ze 0.3 punt te kort voor een mooie
3de plaats.
Veenland 4
Veenland 4 ons “senioren “team
bestaande uit Kimberly, Sascha en
Tanja. Ze turnde eerst sprong. Dit
ging goed behalve bij Tanja daar
lukte helaas de tweede sprong niet.
Gauw door naar brug en hier liet
Tanja zien dat ze dit goed kan met
een 10.750 behaalde ze het hoogste cijfer. Ook Sascha en Kimberly hadden een super oefening met
2 mooie kippen. Op balk turnde ze
alle drie een stabiele oefening met
veel nieuwe elementen. Sascha behaalde hier het hoogste cijfer. Op
vloer alle drie een mooie oefening
met flikflakken en salto’s. Bij de
prijsuitreiking bleken met 0.2 punt
verschil een mooie tweede plaatst
behaald te hebben.

Veenland 3
Veenland 3 bestaande uit Jasmijn ,
Julia , Emma, Noë en Demi begonnen hun wedstrijd op balk. Emma
doet voor het eerst mee met de divisie wedstrijden dus best spannend.
De balk oefening ging best goed.
We zijn druk bezig met de radslag
en Noë en Demi gingen hem vandaag allebei proberen helaas lukte
die nog niet. Op naar vloer. De turnsters hebben allemaal hun oefening zelf gemaakt en voor allemaal
de eerste keer een vrije oefening op
muziek. Gelukkig ging alles goed alhoewel sommige even de weg kwijt
waren maar gelukkig weet de ju-

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen op
vrijdag 24 november 2017 om fraaie
prijzen in Cafè de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen, Er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Cafè de Merel
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43
te Vinkeveen. E-mail thcw@xs4all.
nl. Hier volgen de datums voor de

nieuwe
prijs-klaverjascompetitie;
Voor 2017a 24 november, 8 en 22
december. 2018 5 en 19 januari, 2
en 16 februari, 2,16 en 30 maart, 13
april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6
juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1 Koos Werneke
6986 ptn
2 Gerard Nelis
6912 ptn
3 Frans Bierstekers
6856 ptn
4 Gerda Borburg
6824 ptn
5 Ed Valk
6693 ptn
En de poedelprijs was deze avond
voor An Pothuizen met 5154 punten.

Bridgevereniging Mijdrecht

Volop strijd in de beker
De Ronde Venen - Er is afgelopen
week weer genoeg gebeurd op de
biljarttafels. Op drie na speelde alle
teams onderling want het was weer
Bekertijd! Deze keer waren het acht
wedstrijden waarbij in deze bekereditie de 1e divisie teams voor het
overgrote deel aan het langst eind
trokken. Het rondje langs de tafels
dan. Bar Adelhof 2 speelde tegen
de Springbok 1. Een paar mooie, zei
het zeer aparte caramboles, van Anton Wibier (bar Adelhof 2) zorgden
ervoor dat er voor de andere spelers weer wat te leren viel. Helaas
was dat niet genoeg voor de overwinning. Said Metalsi deed dat wel
maar voor het thuisteam was hij de
enige die dat deed, 29-42. De Kromme Mijdrecht 1 had deze avond een
slechte aan Bar Adelhof 1. Richard
van Kolck, Chaz Jans, Anne Beeker en Bob van Kolck (allen Adelhof) haalden ruime overwinningen
binnen en dat leverde dan ook de
25-48 overwinning op. Ietsje verderop had De Kromme Mijdrecht 2
Bar Adelhof 3 op bezoek. Egon van
de Heijden was ‘de Kromme’ die
de overwinning voor het thuisteam
binnen sleepte maar de andere drie
partijen verliepen eigenlijk net zoals verenigingsgenoot bar Adelhof 1
dat op de andere tafel deed, eindstand 28-42. Wat deden de Springbok 2 en the Peanutbar 1 in de wedstrijd? Willem Holla & Co (Springbok) deden het goed. Joop Lauwers (Springbok) moet de overwinning wel aan Bernard Schuurman
laten maar Chris Draaisma, op het
nippertje tegen Hans van Rossum,
Jack Baak en Willem zelf zetten dat
recht, 44-33.

facebook.com/

Spannend
In de wedstrijd tussen de Merel/

Heerenlux 2 en de Biljartmakers
bleef tot het einde spannend. Hans
Levy (de Merel) en Jan van Kranenburg (Biljartmakers) genoten
echt van hun partij die toch in het
voordeel van Jan uitviel. In de andere drie partijen werd er flink om
de punten gestreden maar het bleef
het allemaal dicht bij elkaar. Zo ook
de uitslag, 41-40. De Merel/Heerenlux 3 herstelde zich tegen Stieva/
de Kuiper 2 van de nederlaag van
vorige week. Dorus van de Meer (de
Merel) maakte tegen Derk Bunders,
zijn honderd caramboles in 20 beurten en maakte daarbij ook nog eens
de hoogste serie van de week, 39
caramboles (39%). Hans Mooijen
(Stieva) deed dat tegen Wim Berkelaar nog even sneller. Hij maakt zijn
33 caramboles in slechts 16 beurten
en is daarmee de snelste speler van
de week. Helaas voor Stieva was dat
ook de enige overwinning maar ondanks dat bleef Stieva nog behoorlijk in de buurt van de Merel, 39-34.
CenS ontving de Merel/Heerenlux.
De laatste is koploper in de 1e divisie en blijft in vorm. Zo ook tegen
CenS. Rinus Lanooy (CenS) won wel
van Eric Aarsman maar daarna was
het de Merel wat de klok sloeg. Dat
CenS zicht toch niet zomaar gewonnen gaf is weer terug te zien in de
uitslag 34-42. De laatste pot van de
week is the Peanutbar 2 tegen DIO.
Hier was of the Peanutbar te goed
of DIO niet goed genoeg, dat weten
de spelers zelf beter dan ik. Hoe dan
ook the Peanuts verloren slechts
een partij, Nick Janssen verloor van
Koos Zwerver (DIO) maar daarna
kwam de andere Peanuts zeer sterk
terug en wonnen, al kwam Bert
Dijkshoorn dichtbij, de resterende
partijen. Daarmee was de overwinning met 43-34 voor the Peanutbar.

Mijdrecht - De vierde ronde van
de wintercompetitie Bridgevereniging Mijdrecht is gespeeld op 16
november. De spellen waren mooie
puzzels en gaven de paren gelegenheid elkaar goed dwars te zitten. Uit
de uitslagen blijkt dat de paren niet
voor elk probleem de juiste oplossing vonden, waardoor de totaalstand weer eens door elkaar werd
geschud.
De uitslagen zijn: A-lijn: 1. Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 62,08, 2.
Kiki Lutz & Cees Houmes 60%, 3.
Gerard & Riet van de Meer 56,25%.
B-Lijn: 1. Huub & Hennie van der
Reep 66,00%, 2. Theo Lambers &

Koos Wieling 59,58% en 3. Gerda
van Duren & Tiny Zwebe 55,00%. Clijn:1. Willy Klein & Ria Mur 57,81%,
2. Greet Lodder & Yvonne Schutijser
55,21% en 3. Marion van Nieuwkerk
& Diny de Haan 54,69%. De algemene ranglijst wordt aangevoerd door:
A-lijn: Team Jan Bunnik, gevolgd
door team Gerard van der Meer en
team Ton Verlaan; B-lijn team Huub
van der Reep gevolgd door Team
Theo Lambers en Team Hubertine
van Buul; C-lijn: Team Greet Lodder
gevolgd door team Diny de Haas en
Ria Versteeg. Bent u geïnteresseerd
neem dan contact op met het secretariaat, email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

Herendubbel 3 kampioen
De Ronde Vener
Mijdrecht - Het herendubbel team 3
van De Ronde Vener is glansrijk kampioen geworden in de tweede klasse van de Najaarscompetitie. Omdat dit team hoofdzakelijk bestaat
uit voetballers, die net begonnen
zijn met tennissen, mag dit wel een
enorme verrassing genoemd worden.
Het team bestaande uit Frank Verlaan, Youri van Adrichem, Jetse de

Vries, Rene Legters, Jacob Poortinga,
Bas van Moort en Raymond Hofstede heeft met 2 puntjes verschil Luck
Raeck en Cockengen achter zich weten te houden. Dit kwam mede door
een tactische opoffering van het nu
al legendarische dubbel Jetse en Rene, die kansloos ten onder gingen bij
Luck Raeck, zodat de andere dubbel
gewonnen kon worden.

