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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omgeving Midrethstraat,
Rodolphstraat (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Blij met vernieuwd
Zwanenparkpad
Vinkeveen - Bewoners van Vinkeveen zijn blij met het vernieuwde
stukje Zwanenparkpad dat naar
het winkelcentrum Zuiderwaard
leidt. Alex Stalenberg, fractieassistent van D66 is één van hen:
“We hebben twee jaar lang de
gemeente moeten waarschuwen
dat dit druk gebruikte stukje pad
moeilijk begaanbaar was voor
kinderwagens of oudere mensen
te voet of met rollators. Enorme
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www.meerse.nl
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re manier en met veel inzet aandacht te vragen voor een maatschappelijk thema.
Kinderen tot 14 jaar kunnen een
Rondeveense Topper ontvangen.
Iedereen kan een kind voordragen, jezelf voordragen kan niet.
Alle aanmeldingen worden beMet de Rondeveense Topper topper die pesten voorkomt op oordeeld door een onafhankebeloont de gemeente kinde- school. Dan verdient het kind een lijke jury. De inzet van het kind
ren die iets bijzonders hebben Rondeveense Topper; een eretitel moet toetsbaar en onderscheigedaan.’’Wethouder Kiki Hagen in onze gemeente!’’
dend zijn. Om teleurstelling bij
(Jeugd): ,,Rondeveense Toppers
de kinderen te voorkomen is het
inspireren andere kinderen, zij Wie zijn Rondeveense Toppers? belangrijk dat de aanmelding gedoen een goede daad voor hun Rondeveense Toppers zijn kin- heim blijft voor het betreffende
omgeving. Met de onderschei- deren die inspireren, die iets bij- kind. De inschrijving sluit op dondingen willen we die kinderen in zonders doen waardoor ze ande- derdag 31 oktober 2019. Meer inhet zonnetje zetten. Er zijn name- ren motiveren. Bijvoorbeeld door formatie en aanmelden: www.delijk prestaties die zich onderschei- zich in te zetten als vrijwilliger of rondevenen.nl/rondeveensetopden en bovengemiddeld bijzon- door met een bijzondere inzet per. De Rondeveense Topper
der zijn. Bijvoorbeeld een kind die geld op te halen voor een goed wordt op 15 januari 2020 voor het
iemand uit het water redt of een doel. Of door op een bijzonde- eerst uitgereikt.

AA

Gemeente De Ronde Venen gaat kinderen die een bijzondere
prestatie hebben geleverd in het zonnetje zetten. Zij komen in
aanmerking voor de Rondeveense Topper, een onderscheiding
die in januari 2020 voor het eerst wordt uitgereikt. Iedereen kan
kinderen voor de Rondeveense Topper voordragen. Aanmelden
kan tot 1 november via www.derondevenen.nl/rondeveensetopper.
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INFORMATIE:
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Mijdrecht – Dinsdagmiddag
jl. hebben gewapende overvallers de bewoners van een
woning aan de Roerdomp in
Mijdrecht overvallen. Ze bedreigden daarbij zowel de
bewoners als getuigen met
een vuurwapen. De bewoners van de woning kwamen
eind van de middag thuis en
voor ze de voordeur konden
openen stopte er een licht
gekleurd bestelbusje. Daar
sprongen twee personen die
die de bewoners direct bedreigden en beroofden. De
buren, gealarmeerd door
het gegil van de buurvrouw,
kwamen naar buiten en ook
zij kregen direct het wapen
op zich gericht. De overvallers hadden hun ‘buit’ ( wat
precies ois niet bekend) en
gingen er vandoor. Omdat
een van de bewoners gilde
kwamen buren naar buiten.
De overvallers richten hierop
het wapen ook op hen. Uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor met een buit,
maar wat ze precies hebben meegenomen is niet bekend. De politie kamde direct de hele omgeving uit,
maar heeft de overvallers
niet meer gevonden. De recherche vraagt nu getuigen
die de bestelbus hebben gezien zich te melden. Er wordt
gezocht naar minstens twee
overvallers, en mogelijk een
derde bestuurder. Er wordt
rekening gehouden dat de
bestelbus ergens is verwisseld met een ander voertuig.
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Grote hennepkwekerij
ontmanteld in huurwoning
Mijdrecht – Zaterdagavond belde bewoners van de Anselmusstraat in Mijdrecht de brandweer
in verband met een enorme waterlekkage bij hun buren. Aan de
achterzijde van de woning van de
buren stroomde het water naar
beneden. Ook de politie werd ingeschakeld. Toen deze de woning
binnen ging ( de bewoners waren niet aanwezig) zagen zij direct dat er aan de meterkast was
gerommeld. De hulp van Stedin

werd ingeroepen om de stroom
uit te schakelen om zodoende
veilig de woning te kunnen betreden.
Bij onderzoek waar de lekkage
vandaan kwam werd al snel een
hennepkwekerij ontdekt. Twee
slaapkamers op de eerste etage stonden vol met hennepplanten. Om hoeveel planten het totaal gaat is nog niet bekend gemaakt. De wateroverlast was ontstaan door een vat met water die

op zolder stond en overstroomde. De brandweer heeft uiteindelijk al het water met een dompelpomp uit de woning gepompt
de straat op. Alle etages hadden waterschade. Van de bewoner ontbreek tot op heden ieder
spoor. Woningcorporatie GroenWest is eigenaar van de woning. De planten en apparatuur
zijn nog dezelfde avond vernietigd.
Foto JWK

hobbels en kuilen vormden voor
hen gevaarlijke obstakel. Bovendien waren er regelmatig bijnaaanrijdingen met de fietsers die
ook van dit voetpad gebruik maken. Nu kan iedereen weer zonder ongelukken boodschappen
doen.” Stalenberg heeft nog meer
wensen: “Als nu ook nog het traject tot de Scholeksterlaan wordt
ingericht voor zowel fietsers als
voetgangers is iedereen blij.”
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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

En de winnaar is...
Regio - Zoals wellicht bij u bekent heeft “Vereniging Buurtbus
De Hoef” in september haar 40 jarig bestaan gevierd o.a. met een
prijsvraag: hoeveel passagiers
zijn er in die 40 jaar vervoerd?
Velen hebben hieraan meegedaan en evenzoveel uitkomsten
zijn ingeleverd met diverse getallen. Maar er kan er maar een

de winnaar zijn en dat was Daniël den Boer, hij reist vrijwel dagelijks met onze bus vanaf Breukelen naar het industrieterrein
in Mijdrecht waar hij zijn werk
heeft. Zijn opgave kwam er het
dichtst bij, namelijk 305.760 en
het juiste aantal is 316.092. Dinsdag 1 oktober was de prijsuitreiking bij en in het gemeentehuis

Nieuwe voorzitter voor
Stichting Zwembad Abcoude
De Ronde Venen - De Stichting
Zwembad Abcoude, verantwoordelijk voor de realisatie van Het
Sporthuis Abcoude, heeft een
nieuwe voorzitter. Corien van der
Linden heeft de kar sinds 2011
getrokken en vindt in de start van
de bouw het moment om haar
verantwoordelijkheden en werkzaamheden af te ronden. Corien wil zich onder andere meer
focussen op haar eigen onder-

zoeksbureau. De huidige secretaris van de SZA en mede-indiener van het Burgerinitiatief voor
Het Sporthuis Abcoude, Ad Geerlings, neemt de spreekwoordelijke voorzittershamer voorlopig
van Corien over. Ad is al ruim 20
jaar voorzitter van de Stichting
Abcoude Sport (SAS) en sinds enkele jaren secretaris van de SZA.
De secretaris-functie wordt overgenomen door Martien Stigter.

Natuurvriendelijke en
veilige Plassen
Regio - Meer vissen en waterplanten, een veiliger recreatiewater en dat voor minder geld
(nu en later) én duurzamer… De
natuur- en milieuvereniging De
Groene Venen meent dat dit door
de aanleg van natuurvriendelijke oevers haalbaar is op de Vinkeveense Plassen. DGV organiseerde daarom op 27 september 2019
een excursie naar de natuurvriendelijke oevers langs de Westeinderplassen..
Er waren 17 deelnemers aan de
excursie. De deelnemers vertegenwoordigden gemeente De
Ronde Venen, het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden, een waterschap en verschillende belangenorganisaties. De deelnemers zagen hoe een oever met basaltstenen van verschillende grootte de golven dempte die door
de wind met kracht 4 flink werden opgezweept. Ook konden
de deelnemers zien hoe een luw
ondiep water gevuld met waterplanten en vissen was gecreëerd
door een vooroever van stenen.
Een expert in kustbeschermingstechnieken zette uiteen hoe dergelijke oevers ook bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen
simpel kunnen worden gemaakt.
Deelnemers
De deelnemers bezochten vervolgens locaties langs de Vinkeveense Plassen waar natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangelegd. Zo is de hoek in Zandeiland 2 (de zgn. “haak”) als gevolg
van golfreflectie tegen de oevers
een berucht vaarwater bij stevige
wind Toevallig werd dit tijdens de
excursie gedemonstreerd door
de platbodem die in die hoek bij
de naar windkracht 5 toenemende wind in moeilijkheden kwam.
De wind kunnen we niet sturen maar de reflecterende golven zullen door een met basaltstenen opgebouwde oever zeker
lager zijn. Ook bij de brug tussen

de zandeilanden 1 en 2 zullen basaltstenen oevers een rustiger en
veiliger doorvaart opleveren. Elders op zandeiland 2 zijn geschikte locaties voor versterking van
de natuurwaarden door het aanleggen van een stenen vooroever en een ondiepe zone voor vissen en waterplanten. Bij de aanleg kan veel gebiedseigen materiaal worden gebruikt zoals bijv.
uit rijshout geconstrueerde zinkstukken.
De deelnemers aan de excursie
waren enthousiast over wat zij
gezien hadden. Aan het slot van
de excursie werd afgesproken dat
de betrokken organisaties op korte termijn gezamenlijk plannen
zullen uitwerken voor natuurvriendelijke oevers op de Vinkeveense Plassen.

te Mijdrecht waar we gastvrij werden ontvangen door de wethouder mevrouw Schuurs die Daniel de bloemen overhandigde. Zoals op bijgaande foto te zien, waren er velen vrijwillige chauffeurs
gekomen om getuige te zijn van
dit feestelijk gebeuren. Na de foto
buiten was er ook binnen de gelegenheid de winnaar te feliciteren,

Martien is al maanden op de achtergrond actief bij de SZA.
Bedankt
Het bestuur bedankt Corien voor
haar geweldige inzet. Gedurende bijna twintig jaar heeft zij zich
met hart en ziel ingezet voor de
zwemsport in Abcoude en omgeving. Als vrijwilliger bij het voormalige Meerbad, als actieleider
voor het behoud van dat Meerbad en als initiator van een nieuw
zwembad en één van de drijvende krachten achter het Burgerinitiatief voor de bouw van Het
Sporthuis Abcoude.
Corien is blij dat vervanging is
gevonden binnen de eigen geledingen en heeft het volste vertrouwen in de nieuwe samenstelling van het bestuur. Naast Ad
en Martien, bestaat het bestuur
uit Esther Grondijs - vice voorzitter, Willem Jan Ruizendaal - penningsmeester, Djoerd Postma penningmeester en Astrid Wintershoven - algemeen bestuurslid met onder meer communicatie en crowdfunding in haar portefeuille.

Een avond met Jean-Jacques Suurmond
Mijdrecht - Donderdag 10 oktober komt de bekende Trouw
columnist Jean-Jacques Suurmond naar Mijdrecht. Naar aanleiding van zijn boek “God zijn,
een oefening in bescheiden-

heid” onderzoekt hij de grens
met anderen en met God.
De avond wordt gehouden in
Kerkelijk centrum De Rank, Prins
Bernhardlaan 2 in Mijdrecht en

Spierfonds bedankt
vrijwilligers en gevers
Regio - Van 8 tot en met 14 september is er door vrijwilligers van
het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek. Samen hebben zij een prachtige opbrengst
van € 8770,39 opgehaald voor
wetenschappelijk
onderzoek
naar spierziekten. De inzet van
vrijwilligers is onmisbaar. Zij maken het mede mogelijk dat het
fonds in het komende jaar meer
onderzoek naar spierziekten kan
financieren.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist,
maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken?
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag naar keuze voor
wetenschappelijk
onderzoek
naar spierziekten.

Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet
zich in voor alle mensen met een
spierziekte in Nederland. Dat zijn
ruim 200.000 mensen. Het doel
van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen,
het middel is wetenschappelijk
onderzoek. Het Prinses Beatrix

begint om 20:00 uur. De toegang is vrij, na afloop is er een
collecte ter bestrijding van de
onkosten. Iedereen is welkom
om deze boeiende avond bij te
wonen!

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 16.400

Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing
en, omdat dit vaak een lange weg
is, ook naar verbetering van de
kwaliteit van leven van patiënten
nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van
donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is één van de
belangrijkste inkomstenbronnen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Josje Castenmiller van Breemen
tel:0297 563146, e-mail: jossen@
castenmiller.nl

Rommelmarkt bij cov Amicitia
Regio - Op zaterdag 19 oktober
houdt cov Amicitia haar jaarlijkse
rommelmarkt in kerkgebouw De
Schutse, naast winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.
Van 9.30 en 13.30 uur kan er van
alles gekocht worden tegen zeer
schappelijke prijsjes. Er is een
groot aanbod van boeken, kleding, speelgoed en vele huishou-

onder het genot van koffie, thee
en wat lekkers en is de winnaar
tevens een heerlijke taart en een
mooie cadeaubon overhandigd.
Zo kan het bestuur van de buurtbus terug kijken op een zeer geslaagde actie en hopen ze nog vele passagiers met hun “lijndienst
526 “ te kunnen vervoeren tussen
Uithoorn en Breukelenmarkt.

delijke artikelen. Ook de zelf vervaardigde kaarten en potjes biojam in allerlei smaken zijn aanwezig. In de knusse koffiehoek
wordt een heerlijk kopje koffie
of thee geschonken, waarbij een
lekker stukje taart niet mag ontbreken. Noteer alvast in de agenda: 19 oktober Rommelmarkt
Amicitia

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Hoe werkt onze bureaucratie?
Niet dus…!”
Ik weet niet of dit materiaal is
voor jullie maar wellicht als jullie er aandacht aan schenken
dat het dan wel wordt opgelost. Het is geen wereld drama
maar geeft een beeld weer van
hoe onze bureaucratie werkelijk werkt en nog komisch ook...
4 of 5 Maanden geleden ging
de lantaarnpaal voor mijn deur
stuk. In de hoop dat ie gemaakt zou worden voordat de
winter zou inzetten, wachtte ik
rustig af. Maar nadat iemand
van het lichtbedrijf een gat
had gespit en een kabeltje vervangen had, was de lamp nog
steeds stuk. Dus een melding
gedaan bij de gemeente, die
heeft daarvoor een bedrijf Nobralux (?) en daar stond dat er
al meerdere meldingen waren
gedaan over de lantaarnpaal.
Omdat ik eerder iemand aan
de lantaarnpaal had zien knutselen en deze het nog steeds
niet deed heb ik toch maar ingevuld, intussen al eind augustus en ja hoor, een tijdje later kwam een busje met twee
mannen sterk. De een spitte
een gaatje en de ander verving
een dekseltje en ineens staken
er twee lantarenpalen uit het
gat! Bovendien deden ze het
geen van beide! 9 september
kreeg ik een mailtje van nobralux dat alles was opgelost.
Dus meteen maar weer een
melding gedaan en foto’s erbij dat het licht het nog steeds

Buurtkamer Wilnis weer
krant dankzij Primera

niet deed en dat er twee lantaarnpalen stonden. Een week
daarna kwam er weer een ander busje en weer werd er gespit en een kabeltje vervangen
en jawel, het licht deed het ’s
avonds! Maar nog steeds twee
lantaarnpalen. 2 oktober kreeg
ik een nieuw mailtje dat het allemaal weer was opgelost. Nu
heb ik vandaag weer een melding gedaan dat het licht het
doet maar dat er nog steeds
twee lantaarnpalen staan. Ben
benieuwd naar hoe dit opgelost gaat worden, een soap serie is er niks bij.
Theo van Dijk

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.

De Ronde Venen - Buurtkamer
Wilnis is een gezellige Buurtkamer waar buurtgenoten een lekker (gratis) kopje koffie komen
drinken, een praatje maken of
een spelletje doen. Voorheen
werd ook altijd erg graag de krant
gelezen. Door omstandigheden
was er al langere tijd geen krant
meer beschikbaar maar gelukkig zijn de ondernemende vrijwilligers van de Buurtkamer niet
voor een gat te vangen en gingen hard op zoek naar een sponsor. Chef-kok André (vrijwilliger
bij de Buurtkamer) heeft Primera
Mijdrecht tot trotse sponsor gemaakt. Dankzij Jara, de heer de

Jong en het Primera-team, kunnen de bezoekers van de Buurtkamer weer genieten van hun zo
gemiste krant op dinsdag en donderdag. Voor hun royale bijdrage
hebben de vrijwilligers van de
Buurtkamer een taart afgeleverd
bij Primera. En via deze weg willen we hen dan ook hartelijk danken. Heeft u ook eens zin om de
krant te komen lezen? Of om vrijwilliger bij Buurtkamer Wilnis te
worden? Loop dan eens binnen
op dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De Buurtkamer vindt u aan de achterzijde van de Willisstee aan de Pieter
Joostenlaan 24.

Fietsverlichtingsactie
Repair Café/ANWB
Regio - Mijdrecht - Het Repair Café voert op zaterdag 19 oktober
van 11.00 tot 14.00 uur samen
met de vrijwilligers de fietsverlichtingsactie uit aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. De
ANWB Lichtbrigade heeft het Repair Café daarvoor een toolkit
verstrekt om de fietsverlichting
van iedereen te controleren en

eventueel te repareren.
Vervang jij je kapotte fietslamp
meteen? Maar liefst 4 op de 10
fietsers doet dat niet. Toch is het
heel belangrijk om dat snel te fiksen. Met goede verlichting daalt
de kans op een aanrijding in het
donker met wel 20 procent. Daarom doet het Repair Cafe van Tympaan-De Baat in Mijdrecht mee
met de ANWB actie. De vrijwilligers van het Repair Café vinden
het belangrijk dat iedereen veilig naar de training, club of school
kan fietsen. Helemaal in de wintertijd als de dagen korter worden. Welkom dus op 19 oktober
bij het Repair Café aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht van
11.00 tot 14.00 uur.

Kinderboekenweek
geopend op de Pijlstaart
Vinkeveen - Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend in de grote aula
met alle 360 kinderen samen. Het
thema van de Kinderboekenweek
dit jaar is “Reis mee!” en werd geintroduceerd door meester Jaco.
Juf Wendy nam alle kinderen mee
op reis met Boer Boris. Zij las een
mooi boek voor en op het podium werd dit verhaal nagespeeld.

Gevonden
• 1521478, 29-9-2019, Kat, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, CYPERS GRIJS-ZWART (GESTREEPT) met WIT. Cypers
grijs/zwart gestreept met rood gemeleerd, en wit op de neus,
snoet, bef, borst, en buik. Witte pootjes met rode vlekken.
Draagt een halsbandje, blauw met witte streepjes. Trekvogel,
Mijdrecht.

Inschrijving nieuwe
cursus EHBO met AED
Wilnis - In oktober start de nieuwe EHBO cursus met AED bij
EHBO vereniging Wilnis. Inschrijven voor deze cursus van 14 lessen op de woensdagavond kan
nog tot 15 oktober. Mail voor
meer informatie of inschrijving
naar info@ehbowilnis.nl.
In de EHBO opleiding leer je alle
vaardigheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en erger te voorkomen. Van botbreuken en schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. In de
cursus leer je op een juiste manier
hiermee om te gaan. Bij de EHBO
cursus is de aantekening reanimatie AED inbegrepen. De cursisten leren bij AED met behulp van

een AED-trainer een elektrische
schok toe te dienen aan slachtoffers waarbij geen hartslag meer
wordt waargenomen. De cursus
is op woensdagavond van 19.30
tot circa 21.30 uur.
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, alle lesmaterialen en het
examen inbegrepen. Aan het einde van de opleiding, na het succesvol afronden van het examen,
ontvang je het diploma Eerste
Hulp van het Oranje Kruis. Hierna
houd je met tenminste 8 herhalingslessen per seizoen het EHBOdiploma actueel. In een gezellige
groep werken we praktijkgericht
aan het bijhouden van de Eerste
Hulp competenties. Daarnaast
hebben alle leden vrije inbreng
voor enkele thema-avonden. Ben
je geïnteresseerd? Schrijf nu snel
in. Neem contact op met Frank
Hopman op tel. (0297) 285993
of mail info@ehbowilnis.nl. Voor
meer informatie kijk op www.
ehbowilnis.nl.

IVI…. het gezicht van
de Inwoners!

Open Huis in het
Johannes Hospitium

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

Vermist
• 1523857, 5-10-2019, Kat, Coos, kater, gecastreerd, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT, ZWART met WIT op de neus, voorhoofd, kin, bef, borst, en buik. Witte sokjes aan de voorpoten,
rechts iets hoger dan links. Hoge witte sokken aan de achterpoten. Proostdijstraat, Abcoude.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Alle vervoersmiddelen kwamen
voorbij! Boer Boris ging op stap
met een tractor, een bus, een raket, een fiets en een trein. Deze
week gaan alle kinderen zelf een
vervoermiddel knutselen in hun
eigen klas.
Volgende week zal de kinderboekenweek traditioneel afgesloten
worden met de boekenmarkt en
de voorleeswedstrijd.

WAAR REN
JIJ MEE?

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Wilnis - In de week van de Palliatieve Zorg houdt het Johannes Hospitium in Wilnis een open
avond voor iedereen die geïnteresseerd is in de palliatieve zorg
die zij bieden. De deur staat open
op woensdagavond 16 oktober
van 19.00 – 21.00 uur. U bent van
harte welkom in het buurhuis van
het hospice aan Vossestaart 2 te
Wilnis.
Zij willen tijdens deze avond aan
belangstellenden laten zien dat
zij trots zijn op hun vrijwilligers
en medewerkers, die iedere dag
klaar staan voor de bewoners en
hun naasten. Er zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om
van alles over het hospice te vertellen. Over de criteria voor op-

name, maar ook over het vrijwilligerswerk.
Het koksteam bijvoorbeeld is
dringend op zoek naar koks. Er
wordt elke dag vers gekookt. De
kok van die dag maakt, naar wens
van elke bewoner een maaltijd of
soms alleen maar een kopje soep
of een lekker liflafje klaar. Houd je
van koken dan verwelkomen ze je
graag. Ook in de zorg hebben ze
meer vrijwilligers nodig, het gaat
hier om zorg rondom het bed.
Om het huis ‘spic en span’ te houden zijn ze ook op zoek naar vrijwilligers in de huishouding. Kortom, kom een kijkje nemen op 16
oktober, de deur staat open, de
drempel is laag en de koffie staat
klaar!

Drie weken geleden heb ik
mijn gezicht al even laten zien.
Deze (inwoners)krant gaf mij
zelfs de kans om met mijn vrolijke koppie op de voorpagina
te verschijnen.
Tijd om wat meer over mijzelf
en mijn bedoeling te gaan vertellen. Ik wil mij graag aan u
voorstellen en vertellen wie ik
ben en wat u van mij mag verwachten en wat ik voor u kan
betekenen.
Mijn naam is IVI. Letterlijk staat
mijn naam voor Inwoners Voor
Inwoners. Ik wil het gezicht van
de Inwoners van De Ronde Venen zijn.

Samen kom je verder!
Ik geloof in de kracht van samenwerken en denk in oplossingen. Als inwoners zich hierin herkennen kunnen zij zich
achter IVI scharen. Wij als inwoners zijn dan samen IVI. Eén
gezicht voor veel verschillende
inwoners.

Verschillende
uitgangspunten één doel
Ik begrijp dat we niet allemaal
dezelfde uitgangspunten hebben, maar we moeten er toch
met elkaar uit kunnen komen?
Respect voor elkaar is hierbij het toverwoord. IVI zoekt
de samenwerking met de geActieve inwoners
meente, de politiek, de maatzichtbaar maken
schappelijke partners, de onIn onze gemeente zijn er veel dernemers, etc.
actieve inwoners die prachti- IVI is de verbinder in De Ronde
ge initiatieven opzetten. Daar- Venen. IVI gaat er vanuit dat ienaast zijn er heel veel vrijwilli- dereen het goede voor onze
gers die zich belangeloos in- mooie gemeente en haar inzetten voor allerlei zaken. Ze woners wil.
zijn wat mij betreft niet altijd
even zichtbaar.
Hou IVI in de gaten!
Ik wil ze als IVI daarbij een Hoe en wat ik allemaal ga doen
handje gaan helpen en al die kunt u de komende weken lemooie inwoners en inwoners- zen in mijn column in deze
initiatieven in de schijnwerpers krant. Hou mijn oranje koppie
gaan zetten. Daar waar moge- in de gaten. IVI gaat immers
lijk geef ik de inwoners graag over Inwoners Voor Inwoners.
een podium.
IVI is van ons allemaal!
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Cursussen bij de Paraplu

Te weinig Nederlanders
kunnen reanimeren
De Ronde Venen - Reanimeren
kan een zaak zijn van leven of
dood. Toch weet drie-kwart van
de Nederlanders niet wat je nou
moet doen, als iemand een hartstilstand krijgt. Reanimeren en
defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren.Kunt u een leven
redden? Hulp bieden binnen de
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Meld u nu aan voor
een reanimatiecursus / AED cursus bij EHBO vereniging Lucas
Vinkeveen. En volg elk jaar een
herhalingsles. Dan gaan de handelingen als vanzelf in geval van
nood. Bij een reanimatie/AED
cursus leert u hoe u: een hartstilstand herkent; het bewustzijn en
de ademhaling van het slachtoffer controleert; moet reanimeren
en leert u hoe de AED er uitziet,
hoe deze werkt en hoe u dit ap-

paraat moet gebruiken in combinatie met het reanimeren.
Elke week worden in ons land 300
mensen buiten het ziekenhuis
getroffen door een hartstilstand.
Het gebeurt vaak thuis, op het
werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand. Kunt u reanimeren? Vergeet u dan niet elk
jaar een herhalingsles te volgen,
want op een dag is het geen oefening. Wilt u meer informatie over
een Reanimatie – AED opleiding?
U kunt hiervoor terecht bij de
EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen. Reanimatiepartner van
de Nederlandse Hartstichting.
tel.06-20819915 email: ehbolucas@casema.nl en www.ehbolucasvinkeveen.nl
De eerstvolgende opleidingen
zijn 13 en 20 november 2019 en
4 en 11 februari 2020.

Laat uw stem naar
V.I.O.S. gaan!
Mijdrecht - Op de reclamespot
op TV en in de bioscoop hebben
we al heel veel reacties gehad!
Dat is toch de eigen muziekvereniging uit Mijdrecht die de reclame start met een luide roffel?? Dat klopt inderdaad en aan
alle leden van de Rabobank vragen we nu om uw stem naar ons
te laten gaan! Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport en vindt ons
onder vereniging V.I.O.S.
Vooruitgang Is Ons Streven (VIOS) en daarom willen we ons
clubgebouw graag voorzien van
zonnepanelen. Een investering
van de Rabobank zou hier zeer
toe bijdragen en daarom heb-

ben wij uw support nodig. Stemmen kan nog t/m 11 oktober. Mogen wij u bij voorbaat al hartelijk
danken!
Muziekvereniging VIOS is het hele jaar actief. De docenten van
Kunst rond de Venen maken alle weken gebruik van het clubgebouw. De Show- & Marchingband, dweilorkest Dorst en Twirlpower repeteren er ’s avonds. De
MusickidZ zijn weer begonnen.
En de volgende maanden komen de Zwartepietenbende en
de WinterWonderBand ook weer
binnen. Redenen genoeg dus om
het clubgebouw duurzamer te
maken!

Vlinderbos leest voor bij
Ministek
Wilnis - Afgelopen donderdag
zijn groep 7 en 8 leerlingen van
basisschool Vlinderbos komen
voorlezen aan de peuters van
kinderdagverblijf Ministek en
peutergroep Duimelot. In kleine
groepjes verspreid over het gebouw werden prentenboeken
bekeken en gelezen. Zowel voor
de groten als de kleintjes was het
een spannende maar gezellige
activiteit. We hebben het voorlezen afgesloten met een applaus

voor elkaar en onszelf, een koekje en een liedje. Uitgezwaaid en
toegezongen gingen de groten na een klein uurtje weer terug naar Vlinderbos en zochten
de peuters hun eigen speellokaal
weer op om nog even te spelen.
We kijken terug op een geslaagde kinderboekenweek activiteit.
Voor informatie over hele dagopvang bij kdv Ministek en halve
dagopvang bij peutergroep Duimelot: www.kmnkindenco.nl.

Kids college opent de
kinderboekenweek
Regio - De Ronde Venen - De kinderboekenweek werd feestelijk geopend bij het Kids College. In de
gymzaal was een reisbureau geopend waar verschillende reizen
geboekt werden met bus, trein of
vliegtuig. Daarna werd er hard mee
gezongen met het Lied van kinderen voor kinderen. De kinderen
werden in de klas verrast met wat
lekkers en een mooi boek waar uit

voor gelezen werd deze week. Ook
stonden er leuke activiteiten gepland als een kinderboekenmarkt
en het leesfeest. Donderdag zal de
Kinderboekenweek worden afgesloten met een inloopavond. De
kinderen voeren een klein toneelstukje op of zingen een liedje. Ook
kunnen de ouders het boek bewonderen dat de kinderen samen
met de klas hebben gemaakt.

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Regio - Vrijdag 27 september
2019 was de eerste klaverjasavond van seizoen 2019-2020 bij
Legmeervogels. !6 tafels waren er
door de organisatie klaar gezet
om alle klaverjassers m/v te ontvangen. Niet alle 16 tafels zijn gebruikt maar wel een heel groot
aantal. Goed, om precies 20.00
uur werd het startschot gegeven
en beginnen de klaverjassers met
goed moet aan de eerste ronde. Dan is er even een rustpuntje om de spanning af te reageren.
Na het rustpuntje is het dan tijd
voor de tweede ronde, de tweede, de derde en de vierde ronde.
Na deze vierde en laatste ronde
wordt de stand opgemaakt. Deze avond is het Willem Boer die

geen eerste is geworden maar
helaas eindigt in de onderste regionen met 4881 punten. Willen
zelf vond dat het uitstekend heeft
gedaan deze avond. Maar goed,
naast verliezers zijn er ook winnaars. 1ste is deze avond geworden Richard v d Bergh met 7786
punten. Op de tweede plaats is
geëindigd Joseph Lebesque met
7623 punten en derde is geworden Mariam van Gestel met 7372
punten. Verder is er deze avond
weer volop genoten van de hapjes aangeboden door Keurslager
Bader. De volgende klaveravond
bij Legmeervogels is op vrijdag
25 oktober 2019. Ook deze avond
wordt het startschot gelost om
20.00 uur.

Greet & Henk Stolwijk
scoren 68,23% bij B.V.U
Regio - Maandag 7 oktober 2019
werd met 34 paren de 5e ronde
van de competitie 2019-2020 van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal de Scheg. In deze 5e promotie/degradatie ronde eindigde in
de A-lijn op de 1e plaats Greet
& Henk Stolwijk met de hoogste score van de avond 68,23%
op de 2e plaats werd beslag gelegd door Hans Wagenvoort & Nico v/d Meer met 56,77% en op de
3”plaats eindigde Marjan & Ben
v/d Broek met 55,73%.
In de B-lijn was de 1e plaats voor
het gelegenheids paar Bep de
Jong & Elisabeth v/d Berg met de
mooie score van 63,75% op de 2e
plaats werd beslag gelegd door
Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort
met 61,25% en op de 3e plaats
eindigde Carla Dijkman& Gerard
v/d Meer met 57,50%.
In de C-lijn kunnen Thea Slot &
Rineke van Pesch zich opmaken
voor promotie na opnieuw een 1e

plaats met 60,79% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door Marja Baris & Marijke de Goede met
de mooie score van 57,29% en op
de 3e plaats eindigde Greet & Rolf
Rahn 55,07% die opnieuw hun
goede vorm toonde. Helaas door
een computer storing worden de
promotie/degradatie kandidaten
volgende week pas bekend. Het
is de BVU er veel aan gelegen om
zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de BVU
kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 0653175165 of via de e-mail kees.
visser55@kpnplanet.nl

Argon onderuit tegen AFC
Mijdrecht - Argon heeft tegen
het altijd moeilijk te bestrijden
AFC in een qua kijkspel aantrekkelijke wedstrijd voor het eerst
dit seizoen een nederlaag moeten slikken. Grote man bij de
bezoekers was Thierry van der
Kooye die in zijn eentje de hele productie van de gasten (vier
treffers, waarvan twee vanaf de
strafschopstip) voor zijn rekening
nam. Argon kwam uit meerdere
mogelijkheden slechts tot twee
treffers, kwam twee keer terug
van een achterstand maar moest
ten gevolge van persoonlijke fouten uiteindelijk het verlies accepteren.
Door hardnekkige blessures van
enkele verdedigers en een buitenlandse trip van één der vervangers moest weer met een gewijzigde defensie aan de wedstrijd begonnen worden en na
een kwartiertje voetballen profiteerde AFC voor het eerst van de
onwennigheid in de achterste linie, de verdedigende ingreep
van jonge invaller Richard Kingsley op de achterlijn kon geen genade vinden in de ogen van de
scheidsrechter, waarna van der
Kooye Romero Antonioli vanaf
de stip kansloos liet, 0-1. Argon
liet zich echter niet ontmoedigen
door deze vroege tegentreffer en
na ruim een half uur werd die instelling beloond toen Dylan Bergkamp achter een dieptepass aan-

ging en vanuit een moeilijke hoek
er toch in slaagde de bal langs
doelman van Zetten te schieten
voor de gelijkmaker, zodat de rust
met 1-1 gehaald werd.
Verdedigend
Kort na rust wederom een verdedigend misverstand, ditmaal was
het de noodgedwongen als verdediger spelende Arnoud Schonis, die een te zachte terugspeelbal afleverde, waarna de uitkomende Romero Antonioli de
kansrijke Amsterdamse aanvaller
ten koste van een strafschop afstopte. Ook dit buitenkansje pakte van der Kooye gretig aan, zodat
de gasten snel na rust weer op
voorsprong kwamen, 1-2. Maar
ook deze tegenslag wist de jonge
Mijdrechtse ploeg snel te repareren, want in minuut 51 werd een
vrije trap vanaf 18 meter van het
Amsterdamse doel schitterend
omgezet in een treffer door Ilias
Latif, die het leer precies in de bovenhoek liet verdwijnen, 2-2.
Halverwege de tweede helft was
er opnieuw een persoonlijke fout
op het middenveld bij Argon die
tot balverlies leidde en ook nu
wist van der Kooye te profiteren door rechtstreeks naar het
doel van Romero Antonioli te demarreren en de bal langs hem te
plaatsen voor zijn derde treffer en
de hernieuwde voorsprong voor
AFC. Nog gaf Argon de moed niet

Kennismaken met Golf:
De Ronde Venen - In deze cursus maakt u onder leiding van de
golfleraren Jacques en Frits kennis met de golfsport. U krijgt in 5
lessen de beginselen van de golfsport onder de knie en zult gegrepen worden door het plezier,
die deze sport voor jong en oud
met zich meebrengt. Begin nu
met bewegen en pak deze kans!
U zult versteld staan van het plezier wat u beleeft.
Trekt u schoeisel zonder hakken
aan (sportieve schoenen) en gemakkelijk zittende kleding; immers we gaan echt ballen slaan!
Adres uitvoering cursus: Bovendijk 16A, 3648 NM Wilnis
Data: dinsdag 29-10-19 t/m
26-11-19 van 10:00 - 11:00 uur
Docent: acques Balvert
Leer je digitale camera kennen:
Een moderne digitale camera,
uitgerust met technische hoogstandjes, vele menu’s, knopjes en
afkortingen. Het kan ingewikkeld
zijn om de juiste instellingen voor
een bepaalde situatie te vinden.
Kennis van de mogelijkheden, en
weten wanneer je die kunt toepassen, geven een foto vaak net
dàt verschil bij uitzonderlijke situaties of momenten. De automatische stand van je camera
geeft vaak een ander resultaat
dan je zou willen. Bij deze cursus
leer je de functies van je camera
kennen, zoals witbalans, sluitersnelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen, het verschil tussen bv.
JPG- of RAW-bestanden en welke
simpele voorzorgsmaatregelen
ervoor zorgen dat je je zeker voelt
over je camera en je foto’s meerwaarde geven. Om foto’s naar je
hand te zetten zijn de onderwerpen van deze cursus een verhelderende aanvulling op de gebruikershandleiding van jouw camera. Lesmateriaal: Lesboek € 10,00
aan de docent te voldoen.Data:
woensdag 30-10-19 t/m 27-11-19
van 20:00 - 22:00 uur
Docent: Björn Goud

een paspop (niet verplicht). Data:
donderdag 7-11-19 t/m 5-12-19
van 19:30 - 21:30 uur
Docent: Stapper-Samsom
Back-up in Windows 10:
Cursuscode: CT1769
Om je foto’s te backuppen gebruik je natuurlijk Google foto’s
vanwege de synchronisatie van
al je apparaten, maar is het wel
zo verstandig om dan meteen je
documenten te backuppen naar
Google Drive, zoals Google dat er
nu heeft ingebouwd?
In Windows 10 kun je backup’s
maken met Bestandsgeschiedenis op een externe harde schijf.
Waarom dit beter is leer je op deze cursus. Er zijn laptop’s aanwezig, maar neem bij voorkeur je eigen laptop mee.
Data: vrijdag 15-11-19 t/m 6-1219 van 19:30 - 21:30 uur
Docent: Ype Lensen
Kosten: €40,00

RAW foto’s bewerken met `Raw
Therapee’: Cursuscode CT1772
Op vrijwel alle moderne digitale spiegelreflex camera’s zit bij
de kwaliteitsinstellingen, naast
JPG, -M, -L etc., ook de instelling
‘RAW’. Foto’s geschoten in ‘RAW’
hebben alle informatie van het
beeld in zich opgeslagen, in tegenstelling tot JPG waarbij compressie is gebruikt. Daardoor kan
men met ‘RAW’ foto’s in software
zoals Raw Therapee, Lightroom
of Photoshop nog alle kanten op
met het beeld.
In deze cursus gaan we in op laden, selecteren, verwerken en bewerken van foto’s, het aanpassen
van de witbalans en kleurzweem,
exporteren, ruis onderdrukken,
verscherpen, tinten, levendigheid, vignettering etc. Alle functies worden besproken en uitgelegd aan de hand van je ‘RAW’ opnames.
De cursus heeft Raw Therapee
als uitgangspunt, maar Lightroom en de photoshop raw module zijn vergelijkbaar, en hebben ook dezelfde functies. Alle
Creativiteit en Kleding:
drie de programma’s komen aan
Wat is er leuker dan je eigen kle- bod. Raw Therapee is een open
dingstijl te ontwikkelen en kle- source RAW bewerkingsprogramding te dragen. die door jezelf be- ma, gratis maar toch professiodacht is. In deze serie van drie les- neel: gelijk aan b.v. Adobe Lightsen gaan we op zoek naar je ei- room. Lesboek € 10,00 aan de dogen stijl van kleden. De kleding- cent te voldoen.
stukken worden in de les ont- Data: woensdag 11-12-19 t/m 15worpen, ze worden er niet ge- 01-20 van 20:00 - 22:00 uur
naaid. We beginnen in de eerste Docent: Björn Goud
les met het maken van een sfeer- Kosten: €32,00
collage. Door plaatmateriaal uit
te zoeken en in een collage sa- Aanmelden voor een activiteit
men te voegen wordt je persoon- kan op de website via www.stichlijke stijl zichtbaar. Aan de hand tingparaplu.nl. U kunt ook op
van de collage gaan we oefenen donderdagmiddag het programmet het maken van ontwerpen maboekje ophalen bij onze locavan kledingstukken. We doen oe- tie aan de Pieter Joostenlaan 28
feningen met het ontwerpen op te Wilnis of dagelijks bij het gepapier. Door moulage toe te pas- meentehuis in Mijdrecht. Ansen kun je een ontwerp maken in ders kunt u het inschrijfformulier
het ruimtelijke vlak. Om aan deze downloaden en ingevuld aflevelessen deel te nemen volstaat een ren bij de Paraplu. Via onze email
gezonde creativiteit en nieuws- info@stichtingparaplu.nl kunt u
gierigheid. Eventueel meenemen terecht voor vragen of reacties. Of
een schetsblok, kleurpotloden, kijk op www.facebook.com/paramodetijdschriften, lappen stof en plustichting.
op en er kwam de mogelijkheid
om ook deze derde achterstand
weg te werken, maar bij een grote kans voor Ilias Latif op 2 meter
voor het Amsterdamse doel had
hij de pech de bal tegen het lichaam van de goed reagerende
van Zetten te schieten. Toen van
der Kooye tien minuten voor tijd
er in slaagde de bal na een goede
aanval voor de vierde keer in het
Mijdrechtse doel te werken, was

de strijd gestreden en moest de
eerste nederlaag van het seizoen
geaccepteerd worden.
Zaterdag zal bij De Zuidvogels
geprobeerd moeten worden om
te herstellen van deze tegenvaller, waarbij het de vraag is of de
verdediging alweer gebruik zal
kunnen maken van een of meer
van de geblesseerden om daarmee wat meer zekerheden in te
kunnen bouwen.
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Atlantis 1 verliest van
koploper

Oktober Aktief deelnemers
bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Gemeente de
Ronde Venen organiseert de Oktober Aktief actie. Alle Ronde Veners kunnen voor €10,- een pass
partout aanvragen en dan de hele maand oktober bij tientallen
verenigingen een training, clinic
of sport cursus volgen.
3 Oktober waren er 7 deelnemers
bij de badminton vereniging
Veenshuttle voor een badminton
clinic aanwezig. In sporthal De
Phoenix werden ze ontvangen en
welkom geheten.
Na enige uitleg en tips hoe deze
eerste avond mee te doen kreeg
men een racket van de vereniging en werden de eerste slagen
uitgevoerd. Al snel werd duidelijk
dat badminton een intensief en
inspannende sport is. De eerste
training jacks gingen al vlot uit.

Trainer Ron gaf regelmatig uitleg over hoe men het beste kan
slaan. Ook Melanie en Joop hielpen de mensen om het slaan
goed onder de knie te krijgen.
Na een aantal oefeningen werd
er natuurlijk ook een echte wedstrijd gespeeld. Het uur was veel
te snel om. Maar 10 en 17 oktober zijn er wederom badminton
clinics bij Veenshuttle voor de Oktober Aktief deelnemers.
Men kan alle datums meedoen
en ook van een mooie aanbieding van Veenshuttle gebruik
maken om tot 31 december lid te
worden.
Een uitgelezen mogelijkheid om
in 3 maanden te kijken of men
badminton een leuke sport vindt.
Meer informatie is te vinden op
www.veenshuttle.nl

Punt voor matig CSW
Wilnis - CSW moest zaterdag op
bezoek bij DVVA en speelde daar
met 2-2 gelijk in een uiterst matige vertoning van de kant van de
Wilnissers.
De wedstrijd werd gespeeld op
echt gras en aan de kant van CSW
was duidelijk te zien dat de spelers daar maar erg moeilijk mee
om konden gaan. Goed combinatievoetbal op dit dramatische
veld was bijna onmogelijk en
het was al snel duidelijk dat dit
een moeilijke middag zou gaan
worden voor CSW. De beste mogelijkheden waren ook voor de
thuisploeg en CSW kwam daarbij een aantal malen goed weg.
Zo werd een bal voor het doel
gespeeld maar gelukkig geen
DVVA’er die kon afronden. Even
later een schot op doel waarbij Gok de bal losliet maar de bal
nog net op de doellijn kon wegtrappen. Ook kwam CSW goed
weg toen een vrije bal voorlangs
werd geschoten. CSW had weinig
in te brengen tegen het hardwerkende DVVA en wist zich dan ook
nauwelijks kansen te creëren. Het
kreeg wel een paar hoekschoppen maar zonder succes, zodat
beide ploegen zonder doelpunten de rust ingingen.

DVVA kon zomaar vrij worden
binnengekopt bij de tweede paal.
Lang kon DVVA hier niet van genieten want 3 minuten later lag
de gelijkmaker alweer in het net.
Bij een vrije trap van CSW stompte de doelman de bal tegen een
medespeler waarna de bal precies terecht kwam voor de voeten
van Justin Blok die zomaar in het
lege doel kon tikken.
CSW kreeg hierna wat meer grip
op de wedstrijd maar de ploeg
was deze middag niet bij machte
om de tegenstander pijn te doen.
DVVA bleef knokken voor de
winst en werd ook wel een aantal
malen dreigend binnen de zestien maar de echte grote kansen
bleven uit. Met nog een kwartier
op de klok kreeg DVVA een vrije
trap te nemen op de rand zestien.
De bal werd met heel veel precisie in de uiterste hoek geschoten
en zo nam DVVA opnieuw de leiding.
Maar weer kon de thuis thuisploeg deze voorsprong niet lang
vasthouden want 4 minuten later
maakte CSW de 2-2.
Menno v.d. Leeden lag de bal met
buitenkant rechts precies op het
hoofd van Blok die vervolgens
prima inkopte.
Vlak voor tijd leek CSW nog met
de zege aan de haal te gaan maar
Snel
Na rust kwam de wedstrijd al het schot van Dennis Prange kon
snel op gang. Een hoekschop van ternauwernood worden geblokt.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 oktober is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en is
de winnaar of winnares bekend,
afgelopen vrijdag was Gerry
Ruimschoot de beste kaarter met
ruim 7000 punten de totale uitslag van deze avond was:
1. Gerry Ruimschoot
7091 pnt
2. Frans v.d.Berg
6580 pnt
3. An Pothuizen
6532 pnt
4. Martien de Kuijer
6521 pnt
5. Frans Bierstekers
6399 pnt

De volgende prijsklaverjasavond
zal dus zijn op vrijdag 11 oktober aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen,
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie
2019/2020. In 2019 dus 11 en 25
oktober, 8 en 22 november, 6 en
20 december. Voor 2020, 3, 17 en
31 januari, 14 en 28 februari, 6 en
20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29
En de poedelprijs ging naar Re- mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle
ne Schweitzer met 5139 punten. datums onder voorbehoud.

Atalante MC1 speelt een
leuke wedstrijd

Vinkeveen - De eerste uitwedstrijd van het jaar is inmiddels gespeeld. Dit keer naar Ter Aar, Scarabee MC1. De eerste set begon
goed. Drie opslagen en 3 punten
om even lekker te openen. Toen
kwamen de dames van Scarabee op dreef en werd het vechten
voor ieder punt. Lynne heeft een
aantal mooie ballen verdeeld op
het midden van het veld. Renske deed super haar best om de
ballen met mooie acties van de
grond af te houden en over het
net heen te werken. Met 25-13
geen slecht begin.
De 2e set lieten ze het in het begin even schieten. Maar na een
time-out en een positief woordje kwam het spel al snel weer op
gang. Een aantal super opslagen
van Carlijn heeft 3 punten opgeleverd. Renske heeft nog geprobeerd een bal weg te koppen,
wat ook een punt op leverde. De
bal was wel harder dan verwacht.
Ze ging samen met het team lekker door. Isabella zag op een gegeven moment de gaten zitten
en haalde 4 keer achter elkaar de
ballen van de grond. Ook deze
set ging uit eindelijk naar Scarabee met 25-13.

Niet opletten
De 3e set begonnen ook niet zo
oplettend. Met 0-7 werd het wel
lastig. Maar toen was Jack daar
die een gat zag aan de andere
kant. Hierna hadden ze de vechtlust gevonden. En zijn ze zeker
goed terug gekomen. Ze hebben de meiden van Scarabee niet
in mogen halen. Al dan niet had
Durmana een aantal mooie ballen. Ook Lynne had de gaten aan
de kant van de tegenstander gevonden. Het werd 25-15.
Op naar set 4. Om nog even lekker te spelen en te testen of een
andere opstelling zou helpen begonnen ze anders dan voorheen.
Wel werd snel duidelijk dat 4 sets
spelen nog best wel veel is.
8 tegen 0 was de eerste stand
waarop Pim een time-out aanvroeg.
Hierna zat de zin en het plezier
er wel weer in en zag je dat iedereen hard werkte om de ballen
van de grond af te houden. Mooie
acties van Isabella en Jack mochten er ook deze set weer zijn. Helaas mocht het dit keer niet baten. Scarabee was ook deze set
te sterk. Met 25-6 maakte zij de
wedstijd af.

De Vinken pakt koppositie
Vinkeveen - Met een simpele 164 overwinning veroverde de Vinkeveense
korfbalhoofdmacht
thuis tegen het Hoornse ADOS
de eerste plaats in de poule. Nadat vorige week concurrent Paal
Centraal (Delft) verloor van Madjoe, lieten de Rijnsburgers zaterdag zelf thuis punten liggen tegen Helios. Met Danique Pauw
voor de geblesseerde Dorien Verbruggen begon het Suiteteam
in de aanval met Fenne Claassen, Kelvin Hoogeboom en Rutger Woud. Onder een lekker najaarszonnetje wisten de bezoekers de Vinkeveense verdediging
met Lisette van der Leeden, Mariska Meulstee, Levi Kroon en Jerom Stokhof even te verrassen en
na de 1-1 van Rutger Woud kwam
ADOS ook op 1-2. Daarna was het
initiatief volledig voor Kindermodehuis De Vinken. Mariska Meulstee had het vizier voldoende op
scherp staan. Eerst nivelleerde
zij en na doelpunten van Kelvin
Hoogeboom en Fenne Claassen
scoorde Mariska ook de 5-2.
Halverwege de eerste helft
viel Vinkeveen stevig aangedaan stil. Met een enorme pijnkreet zeeg clubvoorzitter Kelvin
Hoogeboom tegen het kunstgras. Zijn rechterknie weigerde
verder dienst. De precieze diagnose was onduidelijk, maar verder spelen was onmogelijk. Gi-

deon Leeflang verving hem. Nog
even uit het lood liet de thuisploeg een derde tegendoelpunt
toe. Toch herpakten de volgelingen van Dirk van der Vliet zich prima. De getergde Fenne Claassen
mocht een strafworp verzilveren
en scores van Gideon Leeflang
(2x), Levi Kroon en Jerom Stokhof tilden de tussenstand naar
10-3. Voor rust kon Hoorn nog
eenmaal tegenscoren zodat De
Vinken met een fraaie 10-4 voorsprong de thee opzocht.
In de tweede helft was er van
strijd geen enkele sprake meer.
Een sterk overheersend Vinken liet geen enkel tegendoelpunt meer toe. Zelfs vanaf de
strafworpstip faalden de bezoekers hopeloos. Naar verhouding
scoorde Vinkeveen echter ook
te weinig. Doelpunten van Levi Kroon, Mariska Meulstee (2x),
Danique Pauw en Fenne Claasen brachten de stand op 15-4.
In de laatste minuten mocht Finn
Kroon zijn opwachting maken en
geheel in lijn kon hij in de laatste
minuut met een lepe doorloopbal 16-4 laten aantekenen.
De komende twee wedstrijden zijn cruciaal. Volgende week
speelt De Vinken in Rijnsburg tegen nummer 2 Madjoe en de
week erop ontvangen de Vinkeveners de andere nummer 2 Paal
Centraal.

Mijdrecht - Na een zwakke eerste helft van het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 1, waarin de ploeg met een 4-10 achterstand ging rusten, werd de tweede helft een stuk beter en interessanter. Helaas moest Atlantis toch
haar meerdere herkennen in Spirit en verloor met 12-17.
Beide ploegen startten niet
scherp. Er waren voldoende kansen, maar het duurde wel 8 minuten voordat Spirit de score kon
openen door er een vrije bal in
de schieten. Niet veel later kon
dezelfde ploeg aanleggen vanaf de stip en ook deze was raak.
Na de vak wissel was het al snel
Sander van Diemen die de eerste
goal voor de thuisploeg maakte.
Binnen de minuut scoorde Spirit de 1-3 en moest er weer gewisseld worden. Sander van der
Sluijs rondde een vrije bal fraai
af en maakte zo de 2-3. Hierna
kwam Atlantis een lange tijd niet
aan bod en kon de uitploeg flink
uitbouwen naar een tussenstand
van 2-8. Pas na ruim 10 minuten
kwam Atlantis weer tot scoren
door schoten van Sharon Moen
en Janneke van Ginkel. Voor rust
scoorde Spirit nog twee goals en
werd de ruststand 4-10.

Interessanter
De tweede helft werd een stuk
interessanter. Jelmer Steen werd
in de ploeg gebracht voor Sander van der Sluijs. Atlantis kwam
wat beter in haar spel en begon
wat makkelijker doelpunten te
maken. Door doelpunten van
Sharon, Jelmer, Sander v D en
Mark kwam Atlantis op 8 punten
te staan. Tot die tijd bleef ook Spirit mee scoren en was de stand 10
minuten voor tijd 8-14, een gat
van 6 punten met nog 10 minuten te spelen. Snel hierna scoorde
Janneke en Sander de 9e en 10e
goal, het gat werd verkleind naar
4 punten verschil. Kevin Keijman
werd in het veld gebracht voor
Mark en liet meteen van zich gelden. Na een paar schoten die de
korf net miste, schoot hij het 11e
doelpunt er in en Jelmer maakte de 12e! Nog 3 minuten op het
score bord en een klein gaatje
van 2 punten. Zat er net als vorige week weer een stunt aan te
komen? Kon Atlantis er wellicht
toch nog een puntje uitslepen tegen de koploper? Het antwoord
van Spirit was vrij duidelijk: nee!
De uitploeg knalde er nog 3 punten bij en zette zo de eindscore
van 12-17 op de bord.

V.l.n.r.: Jelle Fiege, Joshua Braams, Nilo Stam, Rayan Middendorp, Giamo
Langen, Cas de Graaf, Kees Kooiman & Ayman Taouane. Tweede rij; Björn
van Kesteren, Raf Zuierveld, Ruben Gunther & Sam Kooiman. Niet op de
foto: Bradley Hertog, James Houtkamp, Finn Fiege.

Mini’s van Hertha zijn er
klaar voor
Vinkeveen - De mini’s van Hertha zijn er helemaal klaar voor. In
nieuwe tenues trappen zij het seizoen af, dankzij de sponsor Kids
Aktief. Als echte Herthanen spelen zij nu op de zaterdag onderling wedstrijdjes.
Op de woensdag trainen de mannen in weer en wind van 17 tot
18 uur. En leren spelenderwijs
de spelregels van het spel. En ui-

teraard worden er ook de nodige trucjes geshowd. Tot op heden spelen er alleen nog maar
jongens in de mini’s. Meiden zijn
uiteraard ook heel welkom bij
de mini’s! Lijkt het jouw zoon of
dochter leuk om te voetballen?
Kom dan snel een keer meetrainen op de woensdag. Meld je aan
via de website van Hertha www.
hertha.nl

Op de foto: Jesper, Bram, Indy, Romy en Huub met hun coaches Femke
en Lisette.

Winst voor de vinken F2
Vinkeveen - Op zaterdagochtend met een prima korfbaltemperatuur starten de pupillen van
De Vinken F2 met Romy Bach, Indy Koeleman, Bram de Graaff en
Huub van Beek in de basis. Jesper van den Bosch stond reserve,
maar kwam er later in. En Noa van
Eijk was helaas afwezig.
De Vinken speelde goed over en
ook verdedigend zaten de jongste Jumbovinkjes er goed op.
Door kansen van Bram en Huub
gingen we de rust in met een 1-3
voorsprong. In de rust kregen de

pas begonnen korfballertjes nog
de nodige aanmoediging en aanwijzingen van de coaches Lisette
vd Leeden en Femke Vousten.
In de tweede helft kwam De Vinken op een grotere voorsprong,
waardoor Aurora een superspeler
in mocht zetten en daardoor ook
nog een doelpunt kon tegenscoren. Toch hield De Vinken goed
stand en door doelpunten van
Bram, Huub en Jesper en goede
kansen van Indy en Romy wist
de Vinkeveense pupilletjes volkomen terecht met 3-8 te winnen.
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Bridgeclub ABC viert
groots feest

Bridgevereniging
Mijdrecht Jubileumfeest
Regio - Zaterdag 5 oktober vierde
BVM het achtste lustrum (40-jarig
bestaan) met een groot feest in
De Willestee. Het feest was voorbereid door een commissie onder leiding van Ad in “t Veld met
steun van Nan en Elisabeth van
den Berg, Tiny Tijssen en Greet
Vermeij. Namens het bestuur verwelkomde mevrouw Bea van den
Heuvel de leden en sprak een
kort felicitatie woordje uit.
Het programma was zeer gevarieerd en ging door tot in de avond.
Kern van de feestelijkheden was
een grote clubbridgedrive waaraan 110 leden deelnamen. Daarnaast werd de inwendige mens
tijdens de diverse korte pauzes
ruim voorzien van allerlei heerlijk
hapjes en drankjes. Tot groot vermaak van de leden werd er ook
een quiz gehouden die betrekking had op de 40 jaar van BVM,
met vragen zowel op bridgegebied als op lokale gebeurtenissen over die periode. Een “barberkwartet” verzorgde een muzikaal
intermezzo terwijl de jury de uitslagen van de bridgedrive en de
quiz bepaalden.
Prijzen
De commissie had een groot
palet aan prijzen – op creatieve wijze door Greet Vermeij samengesteld - en op een prachti-

ge manier gepresenteerd. De jury had besloten om diverse categorieën van prijzen uit te reiken.
De drive werd top-integraal gespeeld over drie lijnen. Op de eerste plaats eindigden Piet en Joke
Homan 64,72% (winnaars in de
C-lijn). Op de tweede plaats eindigden Diny de Haas en Marion
van Nieuwkerk met 60,45%. Op
de derde plaats eindigden Elisabeth en Nan van den Berg met
59,85% (winnaars in de B-lijn) en
tenslotte op de vierde plaats Cees
Houmes en Kiki Lutz met 59,68%
(winnaars in de A-lijn).
De quiz werd gewonnen door
Paula Kooijman en Koos Wieling.
Zij wisten 73,33% van de vragen
goed te beantwoorden.
Verder bepaalde de organisatiecommissie op een bijzondere
wijze de overall-winnaar van deze feestelijke en geslaagde middag door de resultaten van de
bridgedrive en de quiz elk voor
50% te laten meetellen. De winnaars werden Cees Houmes en
Kiki Lutz met 58,17% gemiddeld.
Daarna werden nog vele prikprijzen uitgereikt aan leden die onder andere dichtbij de 40% hadden gescoord.
BVM en haar leden kunnen terugzien op een prachtige jubileumdag met veel dank aan de organisatiecommissie.

Doe je mee aan de Rabo
GeZZinsloop
Regio - Atletiekvereniging de
Veenlopers organiseert op 3 november de Zilveren Turfloop.
De dag begint met de sportieve uitdaging voor de kinderen:
De Rabo GeZZinsloop. Dit is een
sportieve loop van 1 kilometer
door het sportpark aan de Hoofdweg. Natuurlijk kun je je best
doen om de eerste prijs te halen,
maar ze zijn trots op alle kinderen
die over de finish komen. Daarom is er voor iedereen een aandenken. Je kunt al meedoen als
je vier jaar oud bent. Er wordt gelopen in zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar,
meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens
t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en
jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het
nog spannend vindt, om alleen te
lopen, mag een van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen.

voetbalvereniging Argon. Daar
staan startvakken, aan de kleur
op je startnummer kun je zien in
welk startvak je kunt gaan staan.
Vanaf de start lopen jullie eerst
door het park, rondom de voetbalvelden, en dan finish je op de
lekker brede Hoofdweg. Genoeg
ruimte om degene die voor je
loopt in te halen net voor de finish! Direct na de finish van de
jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens
de prijsuitreiking worden er leuke prijzen verloot, dus kom zeker
even kijken bij de prijsuitreiking.
De ouders kunnen ook meelopen
met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. Voor meer
informatie zie de website: www.
zilverenturfloop.nl
Je kunt je inschrijven in sporthal de Phoenix of een mailtje sturen naar: GeZZinsloop@zilverenArgon
turfloop.nl. Dan ligt je startnumZe starten op de parkeerplaats bij mer al voor je klaar in de sporthal.

Butlerbridge De Legmeer

Op hoop van “zege”
Lionsclub organiseert opnieuw
bridgetoernooi op meerdere locaties

Running Bridgedrive 2019
Regio - Bridgeliefhebbers opgelet: op zaterdag 2 november organiseert Lionsclub Mijdrecht –
Wilnis voor de twaalfde keer de
Lions Running Bridgedrive. In het
centrum van Mijdrecht openen
een achttal horecagelegenheden hun deuren om spannende
bridgewedstrijden te faciliteren.
Waarom het een running bridgedrive heet? Omdat de bridgeparen iedere ronde op een andere locatie spelen! De locaties liggen allemaal op loopafstand van
elkaar. Door de wisselende locaties én de uitdagende tegenspelers is de Lions Running Bridgedrive ieder jaar weer een groot
succes. De Lions leiden het evenement in goede banen en fungeren als gastheer op de diverse
locaties. En het belangrijkste: de
opbrengst van de dag gaat naar
het goede doel “Ouders Lokaal” .
Tussen 09:45 en 10:15 kunnen
deelnemers zich aanmelden bij
restaurant Rendez Vous aan het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Na
de opening verspreiden de spelers zich door het centrum om
de bridge-uitdagingen aan te
gaan. Dit jaar zijn de locaties onder andere: Rendez Vous, la Farola, Lunchroom Tof, Chinees restaurant Lotus Corner, Restaurant
iSushi, Ristorante Il-gusto, Restaurant Burgerlijk en De IJssalon..
Na de derde ronde wordt er een

heerlijke lunch geserveerd in de
gelegenheid waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt
gespeeld tot ongeveer 16:15 uur,
waarna de prijsuitreiking en de
afsluiting plaatsvinden in Chinees
restaurant Lotus Corner.
Het inschrijfgeld is €55,- per paar,
inclusief een smakelijke lunch en
een kopje koffie. Er worden 28
spellen topintegraal gespeeld;
de uitslag wordt berekend door
de computer. Het winnende paar
ontvangt niet alleen de welbekende Lions Wisselbeker, maar
ook een bijzondere hoofdprijs!
Ben jij een echt bridgetalent?
Schrijf je dan gauw in! Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus
stuur snel een e-mail naar lionsbridgedrive@gmail.com. Zo mogelijk met Uw nummer van de
Nederlandse Bridgebond De opbrengst van de dag is voor “Ouders Lokaal”. “Ouders Lokaal” is
er op gericht om ouders/opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen, zie
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/ .
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Henny van Nieuwkerk (0654366528; hennyvnieuwkerk@
gmail.com) of bij Willibrord Blom
(06-51173731; whmblom@gmail.
com). Informatie vindt U ook op
Facebook “Lions Mijdrecht Wilnis”

Darten in De Kwakel
Regio - Zaterdag 12 oktober 2019 is er weer darten in
De Kwakel. Het dorpshuis is het
strijdtoneel voor het 8e Open
Kwakelse koppel toernooi 501.
(501 Poulesysteem met verliezers
ronde) Deelname kost €8,- per

koppel. De inschrijving start om
12.00 uur en de wedstrijd begint
om 13.30 uur. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met
Pieter Langelaan: 06-11434716.
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan
16, tel. 06-19704447.

Regio - De vierde avond met deze spelvariant leverde het hoogste aantal op voor Marianne &
Huub Kamp met 49 IMP in de Blijn en 41 IMP voor Marja Hartmann & Ger Quelle in de A. Zij
hebben het kunstje het beste onder de knie, althans deze keer.
Op twee in de A nu Johan Le Febre & Wim Slijkoord met 26 IMP,
maar die hebben inmiddels wel
een torenhoog gemiddelde bereikt, waar zit hun geheim in?
Op drie ook een behoorlijke score van Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter met 23 IMP, gevolgd door
Joop van Delft & Ruud Lesmeister die 15 IMP verzamelden. Lijnie Timmer & Marcel Dekker sloten de top af met 12 IMP en lieten zo nog elf paren achter zich.
De tweede plek in de B-lijn moest
het met precies de helft van Marianne en Huub doen, 23 IMP, maar
evengoed een jaloersmakend resultaat voor Gerda van Liemt & Els
van Wijk.

IMP keurig bij de besten van deze
lijn. In de C-lijn waren Annemieke & Floor Hesselink duidelijk het
sterkste paar met 35 IMP. Applaus
was er ook voor To van der Meer
& Wim Harding die het achtervolgende peloton aan voerden met
23 IMP en zo tweede werden. Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
en Anneke & Bram van der Zeeuw
deden nog wel een uiterste poging om ze te achterhalen, maar
strandden gelijk op 1 punt te kort
met 22 IMP. Rob Bakker had deze
keer Wim Röling gestrikt en dat
betaalde zich uit met een vijfde
plek en 13 IMP.
Voor diegenen die nog steeds
niet kunnen wennen aan een
nul die vertaald eigenlijk 50% is
en een echt desastreuze uitslag
van zeer ver onder nul betekent
dat je daarna beter aan de bar
een biertje kunt gaan drinken, er
volgt nog één keer! Daarna wordt
weer gestart met het gewone
werk en geldt de eindstand van
mei jongstleden als startstand.
Hoop
Bridgeclub De Legmeer speelt elHeleen & Mees van der Roest ke woensdagavond vanaf 19.45
hebben duidelijk ook de hoop uur in Dans & Partycentrum Conog niet opgegeven gezien de lijn aan de Industrieweg 20 te Uit19 IMP die ze nu bijeen scharrel- hoorn.
den. An Greven & Joyce Udema Voor alle inlichtingen het secretabrachten 8 IMP in en Maria Baas & riaat: e-mail gerdaschavemaker@
Klaas Verrips voegden zich met 6 live.nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 1 oktober alweer en 26 paren waren
aanwezig in Sporthal De Scheg
om de vierde zitting te spelen van
deze competitieronde. Het ging
er in sommige gevallen zeker in
de A-lijn heftig aan toe, ook al
omdat er bij vijf van de 24 spellen
een slemcontract in zat. Dat werd
lang niet door iedereen geboden en als het wel werd geboden
soms niet gemaakt, maar toch:
het waren geen saaie spelletjes.
Niet verwonderlijk dat ook de
hoogste (en de laagste) scores in

de A-lijn vielen. Op nummer één
eindigden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met 67,71%.
De tweede plaats was voor Janny Streng & Sonja Reeders met
66,32%, op drie Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders met 57,99%, vierde werden
Cobie Bruine de Bruin & Ada van
Maarseveen 56,60% en An van
Schaick & Ria Verkerk maakten de
top-vijf vol met 54,17%.
In de B-lijn was de winst voor
Jeanette Vermeij & Lenie Pfeif-

Regio - Afgelopen week was er
even geen ruimte in de krant voor
ons feestverslag. Dan deze week
maar aansluitend het verslag van
deze week. Donderdag 26 september was de grootte dag. De
zaal van ”de Sfeerstal ” in Nieuwkoop was afgehuurd en de naam
van het etablissement deed zijn
naam eer aan, het was knots gezellig, ondanks dat er mensen
waren die bijna over Utrecht naar
Nieuwkoop waren gereden. Het
feest kon beginnen, dertig jaar
een vrienden/bridgeclub, waarin
zelfs een lid al vanaf de start, dus
de oprichting lid is.
Het feest begon met koffie of
thee met gebak en gezellig bijkletsen over wat we allemaal met
de club beleefd hebben. Daarna werden er nog vier rondes gebridged, waarbij de paren op de
zevende, veertiende en eenentwintigste plaats in de prijzen vielen. Het is moeilijker om op een
van die drie plaatsen te eindigen,
dan eerste te worden.
Buffet
Hierna kwam er een fantastisch
buffet, met voor ieder wat wils.
Volop verschillende soorten
broodjes, beleg en Franse kaas,
zelfs vruchtenmix met slagroom.
Na de prijsuitreiking van het bridgen, de uitslag moest nog even
berekend worden, was er voor ieder een op naam gestelde verrassing en zestien in een appel gestoken prikkers met de afbeeldingen van de kaarten erop.
Of daar een nadere bedoeling
mee was is niet bekend, maar de
leden hoeven niet geprikkeld te
worden, die zijn enthousiast genoeg, zeker na zo’n heerlijk feest
waar we zeker weer vijf jaar op
kunnen teren. Gelukkig zijn we
geholpen door “Stichting Burge-

meester Kootfonds” met een donatie om dit allemaal te kunnen
organiseren.
Donderdag 3 oktober
Alweer de derde ronde in het
nieuwe seizoen .
Er werd op tien tafels gebridged,
helaas een stilzit deze keer in
de B-lijn. In de A lijn was de eerste plaats voor het paar Greet en
Henk met 58,33%, dit paar blijkt
naast feestvieren ook nog goed
te kunnen bridgen.
De tweede plaats is voor het paar
Aja en John met 54,17%, dit paar
bestaat uit gewiekste jongens,
zij weten dat iemand down spelen soms meer punten oplevert
dan zelf spelen. De derde plaats
is voor het paar Greet en Gerard
met 51,04%, een gelegenheidspaar.
B-lijn
De eerste plaats was hier voor het
paar Corry en Netty met 61,81%,
een heel mooie score voor dit
paar. De tweede plaats is voor het
paar Marthe en Thea met 60,50%,
dit paar speelt weldoordacht en
daarom zo goed.
De derde plaats is voor het paar
Ria en Lia met 55.00%, sterk gespeeld door dit paar. Er werd deze ronde vier keer klein slem gespeeld. In de A-lijn, twee maal in
spel 3, helaas beide min 1, maar
een keer in spel 19, 6 schoppen gehaald door Els en Alise en
een keer in de B-lijn spel 2 ook 6
schoppen, helaas min 2.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus U heeft de
hele middag nog om voor u zelf
in te vullen.

Bridgevereniging
Mijdrecht
Regio - Maandag 30 september
ging de eerste ronde van de laddercompetitie van start. Het was
vanaf het eerste moment een
spannende race om de punten.
De teams Paul kenter en Barbara Baron deelden de eerste plaats
met 60,87%. Team Dick Elenbaas pakte de derde plaats met
59,65%.
Donderdag 3 oktober leverde
een spannende wedstrijddag op.
De teams blijven scherp en geconcentreerd spelen. Alle in training voor de jubileumdrive op 5
oktober. In de A-lijn deed team
Richard van Heese het weer goed
met 60,33% met team Cees Hou-

mes er nipt achter 60,00% en
als derde team Jan Bunnik met
57,92%
In de B-lijn waren de verschillen
groter. Team Nan van den Berg
ging met 68,75% op kop. Team
Jan Elenbaas scoorde een mooi
62,08% met daar weer ruim achter team Ben Gabriel.
In de C-lijn waren de verschillen
in de scores klein. Team Anita Berrevoets 61,88%, team Jannie Koppen 60,94% en team Maria Baas
56,51%.

fer met 61,67%. Op twee eindigden Rineke van Pesch & Marianne Sniedt met 57,92% en op de
derde plaats Rees & Gerard van
der Post met 55,83%. De vierde
en vijfde plaats waren voor Annet Roosendaal & Rini Tromp met
55% rond en Corrie Bleekemolen
& Greet van Diemen met 54,58%.

Nog twee zittingen te gaan in deze ronde, dus de onderste vier paren in de A-lijn moeten er nu wel
een beetje aan gaan trekken, anders dreigt degradatie.
Wij verwelkomen nog graag nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd
stuur dan een mailtje aan hartenvrouw2015@gmail.com

Zaterdag 5 oktober is het Jubileumfeest van BVM. Hierover meer
in deze editie.
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plaats, de derde plaats was voor
team Winter van de Willespoort.
Bij groep 6 werd het een ware
battle tussen de twee teams van
de Jozefschool. Uiteindelijk kaapte team Amsterdam de prijs weg
voor de neus van team Utrecht.
De derde plek was voor het team
van de Vlinderbos.
Groep 7 en 8; nat maar zeker
niet minder gezellig!
2 Oktober was het de beurt aan
dertien enthousiaste teams uit
groep 7 en 8. Helaas werd het
toernooi voor het eerst in jaren
geplaagd door wind en regen.
Hoewel het weer niets afdeed aan
het fanatisme van de deelnemers,
werd halverwege toch besloten
het resterende programma iets in
te korten. Rond 16.00 kon iedereen zich in de kantine opwarmen
en wachten op de prijsuitreiking.
In de poule van groep 7 was de
ders. Het doorgebroken zonnetje Pijlstaart de overtuigende winverhoogde de feestvreugde. Om naar. De tweede én derde plaats
goed warm te worden begonnen waren voor de teams van Willesalle teams daarna met een rond- poort. Bij groep 8 ging de winst
je sneldoelen: zo veel mogelijk naar de Jozefschool. Om de tweedoelpunten scoren in 10 minu- de en derde prijs te verdelen
ten. Daarna was het tijd voor de moest het doelsaldo er aan te pas
eerste echte speelronde. De korf- komen. Met slechts één doelpuntbalwedstrijden werden afgewis- je meer in hun voordeel legde de
seld met een hardloopestafette en een hindernisbaan, ook deze spellen telden weer mee voor
de spelletjescompetitie. Rond
16.30 was het tijd voor de prijsuitreiking. Voor elke poule stonden bekers klaar voor de 1e, 2e
en 3e plaats. Bij groep 4 ging
de Schakel er met de winst vandoor. De Kon. Julianaschool eindigde op de 2e plaats en de Pijlstaart op plaats 3. Bij groep 5 was
het razend spannend tot het einde. De finaleronde tussen de Pijlstaart en de Schakel werd met 6-2
beslist door de Pijlstaart, zij namen de gouden beker mee. De
Schakel eindige op de tweede

Geslaagde schoolkorfbaltoernooi De Vinken
De Ronde Venen - In de week
van 25 september tot en met 2
oktober organiseerde De Vinken
voor de 59e keer het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Het aantal deelnemers is de laatste jaren
flink gestegen. Daarom werd het
toernooi voor groep 4 tot en met
8 voor het eerst verdeeld over
twee dagen. Voor de groepen 1,
2 en 3 was er een speciale spelletjesochtend. In totaal mocht
De Vinken ruim 170 schoolkinderen verwelkomen. Wat een feest
was het weer, met veel lachende
gezichten, leuke en spannende
wedstrijden, veel doelpunten en
veel winnaars.
Groep 4, 5 en 6; zonnige
dag én een feestje
Op woensdag 25 september trapten groep 4, 5 en 6 het toernooi
af. De middag startte met een
klein feestje, twee jarige feestvarkens werden toegezongen door
een veld vol kinderen en begelei-

Het is nu tijd voor
valpreventie
De Ronde Venen - Tijdens verschillende levensfases verandert
je lichaam. Als je lichaam verandert doet dat iets met je coördinatie, evenwicht en spierkracht. Kinderen moeten vallen en opstaan
om te leren lopen, pubers slungelen en ouderen worden strammer
er stijver. Als kind is het niet erg
om te vallen, kinderen zijn dichter bij de grond en breken niet
snel iets. Als oudere wil je niet vallen, want je breekt sneller iets en
herstel gaat moeizamer. Om op
de been te blijven is een valpreventie-cursus zeer effectief en het
beste zou zijn als men deze cursus
preventief zou volgen, dus voordat het valrisico erg groot wordt.
Het meeste effect wordt bereikt

men als men rond de zeventig is,
dan kan men nog vele maatregelen nemen om stevig op de been
te blijven. Fysiotherapiepraktijk
MTCWilnis heeft samen met SeniorSportiefActief en TympaanDe Baat een uitgebreid pakket
samengesteld bestaande uit een
testochtend, een cursus en een
woningcheck. Hieronder kunt u
daar meer over lezen.

peut krijgt u inzicht in uw valrisico. Na afloop krijgt u persoonlijk
advies en kunt u zich inschrijven
voor de cursus. Aan deze ochtend
zijn geen kosten verbonden, maar
we vragen u wel om u van te voren aan te melden. Dat kan op tel.
nr. 0297 760260 (op werkdagen
tussen 10.00-12.00)

Pijlstaart beslag op de tweede
plek en moet de Willespoort genoegen nemen met plek 3.
Gezellige spelletjesochtend
groep 1, 2 en 3
Ook kinderen uit groep 1, 2 en 3
kwamen kennismaken met korfballen. Op zaterdag 28 september werd er voor hen een speciale ochtend georganiseerd in het
thema ‘Dieren in het wild’. Ruim
20 kinderen deden mee. Samen
met de jongste leden van De Vinken, de Kangoeroes, speelden ze
in kleine groepjes allemaal leuke
spelletjes. Natuurlijk mochten de
kinderen ook proberen in de korf
te schieten. Best moeilijk, maar
als het dan eenmaal lukt levert
dat blije gezichtjes op! Driemaal
een geslaagde dag! Dank aan alle deelnemers, ouders en vrijwilligers van De Vinken die zich hebben ingezet om het schoolkorfbaltoernooi weer een succes te
maken. Graag tot volgend jaar!
Heb je meegedaan en wil je nog
een keer mee komen trainen?
Dat kan! Leerlingen uit groep 4,
5, 6 en 7 mogen op maandag of
woensdag van 18.00-19.00 mee
komen trainen en leerlingen uit
groep 8 van 19.00-20.00.

Donderdagochtend:
7,14, 21 en 28 november van
09.30-12.00 uur. Eigen bijdrage:
€ 50,-- incl. cursusboek en koffie/
thee in de pauze.Mensen die de
cursus al eens gedaan hebben,
worden bij iedere cursus uitgenodigd om de praktijk te herhalen.

Said Metalsi snel uit
De Ronde Venen - Elke week is
er wel een verrassing in de biljartcompetitie van De Ronde Venen.
Vorige week Anne Beeker in 13
beurten en deze week Said Metalsi in exact hetzelfde aantal beurten. Een prachtige prestatie.
Stuivertje wisselen
In de 1e divisie zijn er nog geen
teams die er met kop en schouders bovenuit steken. Elke week
is er weer een nieuwe koploper.
Dat stuivertje wisselen wordt ook
in de hand gewerkt vanwege het
verschil in gespeelde partijen. Lutis Ventilatietechniek/Springbok
heeft na 3 wedstrijden gemiddeld 44 punten per wedstrijd behaald en daarmee het hoogste
rendement. Deze week werd Bar
Adelhof 1 (BA1) verslagen met
43-39. Allen Knightley en Peter
Stam wonnen, Ger Ruimschoot
speelde gelijk tegen Anne Beeker
(BA1). De laatste liet zich weer van
zijn goede kant zien met een serie van 15. John Beets moest zijn
meerdere erkennen in Richard
Schreurs (BA1). De Springbok 1
moest zich behoorlijk inspannen om meer punten te behalen
dan tegenstander De Kromme
Mijdrecht 1. Robert Daalhuizen
bepaalde het verschil door tegenspeler Jan Stege slechts 5 punten
te gunnen binnen 26 beurten. In
de onderlinge confrontatie tussen De Merel/Heerenlux 1 en 3
won team 3 met 41-33. Vooral
Caty Jansen (foto) blonk uit met
haar partij van 17 beurten en haar
serie van 13 (31,71%), de hoogste
serie van de week. Kampioen van
vorig seizoen Stieva/De Kuiper 1
(SDK1) speelde een solide partij tegen De Biljartmakers in café
Kaatje. Lucia Burger en good old
Toine Doeze wonnen allebei. Michael de Kuiper kwam net 1 carambole tekort tegen Nick van de
Veerdonk. Nog spannender was
de clash tussen kopmannen Bert
Loogman (BM) en Kees de Zwart
(SDK1). Ze hielden elkaar keurig
in evenwicht, dus beide 11 punten. De eindstand van 37-44 was
wel in het voordeel van Stieva/De
Kuiper.

Uitslagen 1e divisie
Afspraak veiligheidscheck.
Bar Adelhof 1 –
Doe mee met de cursus!
Uit onderzoek is gebleken dat de
De cursus bestaat uit vier bijeen- meeste ongelukjes in en om het
komsten op de donderdagochtend huis gebeuren. Hoe staat het met
in de Willisstee in Wilnis en wordt uw woning, heeft u gladde tuintegegeven door Elke bijeenkomst gels of een slecht verlichte gang?
bestaat uit een uur theorie en een U kunt een afspraak maken met
uur praktijk. In het theoriegedeel- een ervaren medewerker van
te worden een aantal onderwer- Tympaan-De Baat.
pen besproken, zoals voeding, meHoe staat het met uw balans?
Op zaterdag 2 november van dicijngebruik en actieve leefstijl. In Aan de hand van een checklist
10.00-12.00 uur bent u van har- het praktijkgedeelte wordt met u loopt u samen door de woning
te uitgenodigd bij Gezond Wil- geoefend op balans, kracht en be- en wordt er bekeken of er verbenis op de Wagenmaker 99 in Wil- weeglijkheid. Op een dikke zachte teringen mogelijk zijn op het genis. Door middel van vragenlijs- mat worden de beginselen van val- bied van veiligheid van uw woten, balanstesten en een check techniek aangeleerd en hoe u kunt ning. Aan deze check zijn geen
kosten verbonden.
door een podoposturaal thera- opstaan vanaf de grond.

UWTCX team zet goede prestaties neer
Regio - Vrijdagavond is de ploegenpresentatie van het UWTCX
team geweest bij sponsor Coloriginz in Aalsmeer. De amateurs
van het team zijn leden die allen al van jongs af aan bij UWTC betrokken zijn.
Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink, Bart de Veer en Menno
van Capel. De dames Judith van
Maanen en Elleke Claessen zijn
trainingslid bij UWTC. De derde
dame, Laura Gorter, is momenteel in blijde verwachting en zal
deze winter dus niet in actie komen. Jauko Hartveldt zal in de
Amsterdamse cross competitie
in actie komen. Coach Gerard Keijzer is alweer drie jaar de drijvende kracht achter dit succesvolle
cyclocross team. En ook zijn werkgever KS montage is één van de
sponsors van dit team. De trainingen die Gerard Keijzer bij UWTC
geeft worden druk bezocht en
diverse leden van omliggende verenigingen zijn trainingslid
bij UWTC geworden om hieraan
mee te kunnen doen.

en UWTC weer een veldrijclinic
voor de jeugd van 8-18 jaar. Ongetwijfeld zullen er ook weer leden van het UWTCX team bij deze clinic helpen. De eerste 30 aanmeldingen zijn al binnen. Zaterdag zette het UWTCX team gelijk alweer een goede prestatie
neer bij de veldrit in Montfoort.
Het parcours in het stadspark was
wat glibberig. Al vroeg in de wedstrijd was er een kopgroep van 3
man met daarbij de twee UWTCX
leden Tommy Oude Elferink en
Bart de Veer. De winst ging echter naar Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde, hij maakte de minste
fouten. Hierachter werd Bart 2e
en Tommy 3e. Maar ook de overige UWTC leden reden een goede
koers. Bas 9e, Menno 10e, Ian 17e
en Maarten 33e.

Herfstvakantie
In de herfstvakantie, op dinsdag 22 oktober, organiseert Gerard Keijzer in samenwerking met
Peter Zeijerveld van de KNWU

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen reden Rens
Grömmel en Mike Derogee hun
wedstrijd. Vooral ervaring opdoen en proberen om bij de bes-

te 30 te rijden. Vooralsnog is dit
nog iets te hoog gegrepen, maar
het ging alweer beter dan vorige week. Mike was helaas nogal hard gevallen, hij wist de wedstrijd nog wel uit te rijden. Rens
49e en Mike 56e. Op zondag
werd er in Gouda gestreden om
de Cees Slingerland bokaal. Tommy wist al vroeg in de wedstrijd
solo aan de leiding te komen. Bart
was bezig om hier naar toe te rijden toen een takje tussen zijn
tandwielen er voor zorgde dat hij
niet alle versnellingen meer kon
gebruiken. Helaas gebeurde dit
vlak na de wisselpost. Een halve
ronde later kon hij van fiets wisselen en in 2 rondes wist hij de aansluiting met Tommy te maken.
Na een ronde samen gereden te
hebben reed Bart bij Tommy weg
en zo wist hij net als in 2018 de
Cees Slingerland bokaal te winnen. Tommy reed onbedreigd
naar de 2e plaats. Weer een mooi
succes voor het UWTCX team van
coach Gerard Keijzer. Met een 6e
plaats voor Bas en 7e plaats voor
Menno reden alle amateurs van
het team een puike wedstrijd. De
jonge Ian vd Berg was ook zeer
tevreden met zijn 16e plaats. Bij

de dames had Elleke Claessen
een uitermate slechte start. Volgens haarzelf de slechtste start
ever.. Maar ze begon aan een gestage inhaal race en wist toch de
2e plaats voor zich op te eisen. Judith werd 10e.
BMX
De 22-jarige Bart de Veer uit Vreeland is al vanaf zijn 4e jaar lid van
UWTC. De eerste 10 jaar heeft hij
succesvol aan BMX gedaan. Hierna heeft hij de overstap naar de
wielren gemaakt nadat hij in de
winterperiode bij UWTC had kennisgemaakt met het veldrijden.
De eerste jaren heeft hij het niet
gemakkelijk gehad bij het wielrennen en moest hij vaak lossen
in de wedstrijden. Maar zijn doorzettingsvermogen was groot. En
dat betaalt zich nu uit met reeds
twee overwinningen en twee
tweede plaatsen bij het veldrijden in dit net gestarte seizoen.
GP van Beghelli
Lorena Wiebes reed zondag de
laatste wegwedstrijd van het seizoen in Italië, de grote prijs van
Behgelli. Ze werd daar knap tweede in de sprint. Ze heeft een uiter-

mate goed seizoen achter de rug.
We zullen haar deze winter ongetwijfeld ook nog een aantal keren
in het veld tegenkomen.
Start Amsterdamse
Cross Competitie
Zondag 13 oktober start de ACC
competitie met de wedstrijd in
Nieuwveen, georganiseerd door
leden van UWTC. Publiek is van
harte welkom bij het terrein van
zwembad Aarweide in Nieuw-

Lutis Ventilatietechniek
De Springbok 1 –
De Kromme Mijdrecht 1
De Merel/Heerenlux 1 –
De Merel/Heerenlux 3
De Biljartmakers –
Stieva/De Kuiper 1

39-43
41-38
30-41
37-44

Springbok 2 maximale score
In de 2e divisie was het De
Springbok 2 die opviel door de
maximale score van 48 punten
binnen te halen. Een prima prestatie van Chris Draaisma (in 18
beurten uit), Jack Baak, Willem
Holla en Pieter Langelaan. De 22
punten die Bar Adelhof 2 mee
naar huis mocht nemen was de
laagste score van de week. Cens
deed het met 28 punten net iets
beter, alhoewel ze niet tevreden
zullen zijn met het verlies tegen
The Peanut Bar 2. John Oldersma
(Cens) klopt nog Arjan Bosman
(TPB2), maar de overige partijen waren voor The Peanut Bar 2.
Bas Citon zal blij zijn met maar
19 beurten, maar Said Metalsi
nog veel blijer met zijn winst in
13 beurten, de kortste partij van
de week. Gezamenlijk waren ze
goed voor 43 punten. ASM heeft
na 4 wedstrijden een mooi gemiddelde met 42,25 punten per
wedstrijd, waarmee ze thans bovenaan staan. Dit keer versloegen
ze Stieva/De Kuiper 2 met 44-35.
Ruud Breyaen (SDK2) voorkwam
de maximale winst door te winnen van Miguel van Nieuwkerk.
In de stand kan ASM nog voorbijgestreefd worden door De Merel/
Heerenlux 2 en The Peanut Bar 1
die een wedstrijd minder hebben
gespeeld.
Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 –
Bar Adelhof 2
Cens – The Peanut Bar 2
ASM – Stieva/De Kuiper 2
The Peanut Bar 1 –
De Kromme Mijdrecht 2

48-22
28-43
44-35
43-37

Tot Slot
De twee teams die vrij waren, DIO
en De Merel/Heerenlux 2, speelden tegen elkaar voor de beker.
Met 3 keer winst en 1 keer nipt
verlies won De Merel/Heerenlux
2 met 45-35.

veen om dit spektakel te aanschouwen. Veel deelnemers van
UWTC en ook de UWTCX leden
zullen hier van start gaan. Via
voorinschrijving zijn er al ruim
250 deelnemers aangemeld.
Starttijden
10.30 uur: jeugd A en jeugd B
11.15 uur: nieuwelingen,
dames en jeugd C
12.15 uur: 45+
13.30 uur: 45-
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Grote opkomst bij open dag 50 jaar Kooyman B.V.

Regio - Op zaterdag 5 oktober hield Kooyman B.V. uit De Kwakel
een open dag in verband met het 50-jarig jubileum. Het was een
uitgelezen moment voor familie, klanten en andere belangstellenden om een kijkje te nemen op het grote terrein van Kooyman
B.V.
Er viel van alles te beleven op
de open dag. Naast de mogelijkheid om de grote voorraden stenen en hout te bekijken in de
mooie aangelegde showtuinen
en grote loodsen op het terrein,
een rondleiding te krijgen en zelf
een kraan te besturen, was er ook
voor de kinderen veel vertier. Een
groot springkussen in de vorm
van een tractor, mini graafmachines in de zandbak en een interessante speurtocht over het terrein.
Tijdens het officiële moment kon
iedereen toosten op de toekomst
van Kooyman B.V. met aansluitend een spetterend optreden
van Mark Fledderman. Uiteraard
zorgde een professionele catering ervoor dat het niemand aan
iets ontbrak.

nima leven aan eten, drinken,
schoonmaakspullen enzovoorts.
Ook verwijzen zij naar instanties
zoals de voedselbank. Gezinnen
die net € 10,00 boven de minimagrens zitten worden geholpen
door Patries. Ook biedt zij ondersteuning bij gesprekken met de
gemeente, hulpvragen en dergelijke.
Voor volgend jaar is Patries hard
bezig om een minimacamping te
realiseren, zodat ook de kinderen
van de minimagezinnen een leuke vakantie hebben om naar uit
te kijken. De opbrengst van alle
donaties van de open dag zal ook
aan deze tijdelijke camping besteed worden. Wij willen iedereen
bedanken die een donatie heeft
gedaan.
Kortom een geslaagde dag voor
Help ons helpen 0297
jong en oud om op een bijzondeKooyman B.V. heeft aan de geno- re wijze (nogmaals) kennis te madigden gevraagd om een donatie ken met dit mooie regionale bete doen aan het goede doel Help drijf. Kooyman B.V. wil alle aanweons Helpen 0297. Deze stichting zigen hartelijk danken voor hun
helpt gezinnen die onder de mi- belangstelling en komst.

