Bel dan zijn secretaresse
en maak een afspraak
's avonds na 19.00 uur

06-51687983
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
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bij u op bezoek?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Boeren verdiepen zich in
Kringlooplandbouw
Mijdrecht: Omg. Anselmusstraat,
De Borsaliastraat (170 kranten)

Regio - Op de dag dat Den Haag groen zag van de boeren met hun
trekkers, waren er ook circa 40 boeren en hun adviseurs naar Kamerik gekomen, om zich te verdiepen in kringlooplandbouw.
Op de boerderij van de familie
van Vliet aan het Oortjespad waren workshops over de ideale bemesting waarbij zo weinig mogelijk stikstof verloren gaat naar het
milieu. Door het juiste tijdstip van
bemesten, op de juiste wijze, met
de juiste apparatuur en de juiste
hoeveelheid, is het mogelijk om
de in de mest aanwezige stikstof
benutten voor grasgroei. De stik-

stof wordt onder andere omgezet in eiwit, wat de koe weer nodig heeft voor groei en melkproductie. De overgebleven stikstof
komt weer in de mest terecht.
Hoe meer de kringloop wordt gesloten, des te minder stikstof gaat
verloren naar het milieu. Boeren die zich verdiepen in kringlooplandbouw, zoeken naar de
beste wegen om zoveel mogelijk

stikstof te benutten. Dat is maatwerk, omdat bemesting afhankelijk is van veel omstandigheden,
zoals weer, temperatuur, vochtigheid van de grond, maar is vooral
ook vakmanschap. Deze dag werd
georganiseerd door agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen samen
met PPP Agro Advies, in het kader
van project Polderkennis op Peil.
In dat project gaan boeren, samen met hun buren en adviseurs
op zoek naar oplossingen voor
waterkwaliteit en kringlooplandbouw in hun eigen polders.

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

Oliebollen verkoop voor
gevangenen zorg
Waverveen - Op zaterdag 26 oktober bakken vrijwilligers van de
Protestantse gemeente “De Morgenster” oliebollen voor Gevangenenzorg in Albanië. De ZWO
groep van de kerk verkoopt de
oliebollen op het parkeerterrein
van winkelcentrum Zuiderwaard
in Vinkeveen. Het jaarthema van
de Zending, Werelddiaconie en
Ontwikkelingshulp-groep is dit
jaar: “Ik was gevangen en gij…..”.
In Albanië is Fred Westerink pastor en biedt daar nu al 4 jaar een
bijbelcursus aan voor mensen die
in de gevangenis zitten. De omstandigheden in de gevangenis

zijn niet altijd even goed en een
beetje steun is daarom wel gewenst. Ook om hoop te houden
op een toekomst na de opsluiting. Het geld van de oliebollenverkoop wordt besteed aan “het
tegengaan van de leegte in het
bestaan van de gevangenen”. Dat
gaat door het aansporen om brieven te schrijven en zo mogelijk
ook korte verhalen. Met het geld
kunnen materialen ingekocht
worden. Wilt u dit project steunen of gewoon lekkere oliebollen
eten; de verkoop start rond 8.30
uur en loopt door tot het begin
van de middag.

Fietsverlichtingscontroles
scholen Vinkeveen

PROVINCIALE STATEN
UTRECHT

Wat gaat de
provincie doen
in 2020?

888

Sint en twee Pieten

Twee berovingen
in Mijdrecht

Nepvuurwapens
Nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. Dat
kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Ook als ze
groter of kleiner dan het echte wapen zijn of als ze een andere kleur hebben. De dreiging die er vanuit kan gaan
is dus net zo hoog. Veel mensen beseffen niet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn
als nepwapens in verkeerde
handen vallen. Bedenk dat
de politie een nepwapen op
straat vaak behandelt als een
echt wapen en daarbij geen
risico neemt. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, waarbij de politie misschien zelfs moet schieten.
Soms blijkt het achteraf om
een nepvuurwapen te gaan,
maar dat kun je van een afstand niet zien. Iedereen met
een nepwapen is strafbaar.
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De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Op de Prinses
Margrietlaan in Mijdrecht is
donderdag jl. een 27-jarige
man uit Rotterdam aangehouden die, onder bedreiging van een vuurwapen,
twee afzonderlijke slachtoffers had beroofd. Het eerste
slachtoffer werd rond 19.30
uur bij de Kerkvaart beroofd
van zijn geld én zes flesjes
bier. Het tweede slachtoffer werd rond 20.15 uur beroofd van zijn geld aan de
Prinses Margrietlaan. De gewaarschuwde agenten waren al snel ter plaatse en konden de man aanhouden. Tijdens de aanhouding is de
verdachte gepepperd omdat hij ook de politiemensen
dreigde met zijn vuurwapen.
Uiteindelijk bleek het om
een nepwapen te gaan. Beiden slachtoffers, een 63-jarige man uit Mijdrecht een een
49-jarige man uit Vinkeveen
hebben aangifte gedaan. De
verdachte is ingesloten voor
verhoor.
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Jan en Monique Westerbos tonen vol trots het door burgemeester Pieter Heiliegers uitgereikte Predicaat Hofleverancier

Jubilerende Bakker Westerbos
nu ook hoﬂeverancier

Regio - Dinsdag 15 oktober was
een bijzondere dag in het leven
van de familie Westerbos. Niet alleen bestaat hun bakkersbedrijf
100 jaar, maar deze dag kreeg Jan
Westerbos uit handen van burgemeester Pieter Heiliegers ook het
Predicaat Hofleverancier uitgereikt. Een en ander gebeurde voor
de winkel van Jan Westerdos aan
de Kerklaan onder het goedkeurend oog van talloze belangstellenden, waaronder ook de wethouders Hans Bouma, Jan Hazen
en Ria Zijlstra. Omdat Jan Westerbos ook een winkel in Mijdrecht
heeft die natuurlijk meedeelt in
de feestvreugde, zou je verwachten dat er ook iemand van de gemeente acte de présence zou geven. Het bleef echter bij een vertegenwoordiging van Koopcen-

trum Mijdrecht, in de persoon
van Jacqueline Smit die met een
cadeau Jan Westerbos kwam feliciteren. Al eerder werd Jan in het
zonnetje gezet, want een paar
weken geleden kreeg hij ook te
horen dat hij de beste speculaasbakker 2019 van Noord-Holland
is geworden. Daarnaast voerde Jan een nieuw logo in voor
zijn bedrijfsactiviteiten: ‘Westerbos en Mens’. Tevens stond er
een nieuwe bestelwagen op de
parkeerplaats voor de winkel die
eveneens was voorzien van het
nieuwe logo. Het ‘kronkelende
lijntje’ wat bij het logo hoort stellen de ‘W’ en de ‘M’ voor die in elkaar overvloeien. Het kon dus
niet op. Samen met zijn echtgenote Monique presenteerde hij
trots het Predicaat Hofleverancier

dat hem op 30 september officieel is toegekend en hij vanaf die
datum 25 jaar mag voeren. Jan is
niet de enige in De Kwakel, want
recht tegenover zijn winkel aan
de Kerklaan heeft ook Leenders
dit destijds toegekend gekregen.
Vanzelfsprekend maakt ook de
winkel in Mijdrecht onderdeel uit
van het feestelijke gebeuren. Hofleverancier betekent dat het betreffende bedrijf een hoge kwaliteitsnorm hanteert en dat ook in
zijn aanbod van producten laat
merken. Alle medewerkers mogen daar trots op zijn, ook al omdat zij staan aan de basis van het
productieproces. Niet in de laatste plaats profiteert de klant ervan.
Lees verder elders in deze krant

Vinkeveen - De afgelopen 2 weken zijn fietsverlichtingscontroles gehouden in Vinkeveen bij
het VeenLanden College en basisscholen Sint Jozefschool, de Pijlstaart en de Schakel. Voor schooltijd waren Jongerenwerkers en
vrijwilligers van het Repair Café
Vinkeveen (beiden onderdeel van
Tympaan-de Baat) aanwezig om
fietsen te controleren op verlichting en op een werkende fietsbel.
Juist omdat goed werkende verlichting nu zo belangrijk is waren
wijkagenten Raoul en John, geassisteerd door collega’s uit de post
Mijdrecht, ook bij de controles
aanwezig. Als de verlichting niet
(goed) werkte of er geen bel was
werd er dit keer geen bekeuring

uitgedeeld, maar kregen de scholieren gratis een setje lampjes en
een fietsbel. Die werden ook direct ter plaatse gemonteerd. De
lampjes en fietsbellen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente De Ronde Venen. De wijkagenten benadrukten dat vooral
nu, in de donkere maanden, goede verlichting van levensbelang is.
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het
verkeer en moeten goed zichtbaar
zijn voor andere weggebruikers.
En dit geldt niet alleen voor scholieren, maar geldt voor elke fietser!
Tijdens de 4 ochtenden zijn honderden fietsen gecontroleerd en
er zijn 75 sets lampjes en 63 fietsbellen uitgedeeld. Fietsverlichtingscontroles scholen Vinkeveen
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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.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
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.

Regio - Carteam Uithoorn is verdienstelijk als tweede geëindigd in de Autobedrijf van het
Jaar 2019-2020 verkiezing tijdens het jaarcongres van Bovag
Onafhankelijke
Autobedrijven
in NBC Nieuwegein. Na bedrijfs-

scans waar tien halve finalisten
aan werden onderworpen en de
bevindingen van de zogenaamde mystery shoppers die alle bedrijven een bezoek brachten,
werden drie finalisten benoemd,
waaronder Carteam Uithoorn.

Een jury, bestaande uit Ferry
Smith (ANWB), Remco de Vette (W&D consultants), Bertus
de Vries (Bovemij), Joost Bruins
(RDC) en Paul de Vries (#DCDW en
columnist bij Automotive) koos
de Top 3.

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.

re zanger vanaf 15 jaar is welkom
voor dit koor! De repetitieavonden
zijn gepland op zondag 24 november en 1, 8, 15 en 22 december. De
aanvangstijd is 20.00 uur en eindtijd om 21.15 uur. Deze oefenavonden worden gehouden in de kerk
van de Ned. Herv. Gemeente Vinkeveen, Herenweg 201. Opgeven
voor dit gelegenheidskoor kan bij
Arthur Burggraaff. Telefonisch via
06-47067466 of per mail: a.burggraaff@telfort.nl. Ook met eventuele vragen kunt u bij Arthur terecht. Graag aanmelden voor 1 november aanstaande.

Reis mee met OBS Twister
Mijdrecht - Woensdag 2 oktober is op OBS Twister de Kinderboekenweek geopend. Wat doen
die auto, motor en scooter op het
schoolplein? Alle juffen en meesters waren op een voertuig te vinden en de kinderen kregen de
opdracht om alle wielen van de
voertuigen te tellen.
Na de opening zijn de kinderen in
de klas met een fantasievoertuig
aan de slag gegaan. Een zweeftrein, snelraket of racekar, wat
kan je daar allemaal mee?
Tijdens de Kinderboekenweek

Carteam Uithoorn tweede

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

Zangers voor Volkskerstzang Vinkeveen gezocht!
De Ronde Venen - Op maandagavond 23 december wordt om
19:30 uur voor alle inwoners van
Vinkeveen een Volkskerstzang gehouden in de RK-kerk in Vinkeveen. De organisatie van deze
avond ligt in handen van de Hervormde Gemeente Vinkeveen, de
Protestantse Gemeente Morgenster en R.K. Geloofsgemeenschap
Heilig Hart van Jezus. Zij nodigen
u/jou van harte uit om u/jou mee
te doen met een gelegenheidskoor dat tijdens deze Volkskerstzang op zal treden, onder leiding
van dirigent Charles de Vree. Iede-

Autobedrijf van het jaar 2019-2020

staan lezen, voorlezen en boeken centraal. Zo lezen alle leerlingen uit de bovenbouw voor aan
leerlingen in de onderbouw, de
schoolkampioen voor de Nationale voorleeswedstrijd wordt gekozen en er zijn meerdere momenten waarop kinderen boeken
kunnen kopen. De Kinderboekenweek is afgesloten met een
boekenmarkt. Tijdens de boekenmarkt kunnen kinderen voor een
klein prijsje tweedehands boeken
kopen zodat er thuis nog meer
gelezen kan worden!

Op zoek naar het verschil
Het is mooi om te zien wat je als
ondernemer in slechts 5 jaar tijd
kan realiseren. Er staat een solide, goed lopend bedrijf waar je
merkt dat de klant centraal staat.
Het ontzorgen van de klant is dan
ook een belangrijke rode draad
in de manier waarop het bedrijf
wordt geleid. ‘Wij willen het voor
de klant oplossen en doen wat
daarvoor nodig is’, is de juiste servicegerichte houding. Daarbij
probeert Carteam Uithoorn zoveel mogelijk natuurlijke contactmomenten te creëren. Niet alleen
bij de bestaande klanten, maar
ook door nieuwe klanten binnen
te halen door het kentekenloket.
Want ook iemand die net een auto heeft gekocht heeft onderhoud nodig.
Moderne bedrijven moeten ook
online goed presteren. Op dat
punt scoort Carteam Uithoorn
beter dan gemiddeld. Iets waaraan veel andere bedrijven nog
een voorbeeld kunnen nemen!
aldus het Jury rapport.

COLOFON

Het trotse team van Carteam Uithoorn, v.l.n.r. Rob Catsman, Elly Schonewille, Juan Martin, Ricardo Treur, Michel Zevenboom, Roland van Kooij.

Regenboogvlag geeft kleur aan huis van nieuwe inwoner

Behoefte aan meer zichtbaarheid van
LHBTI’s in De Ronde Venen
De Ronde Venen - In de regenboogweek hebben wethouders
Alberta Schuurs en Rein Kroon de
vlag in de vlaggenstokhouder gestoken samen met inwoner Henri van Poll.
Het huis van de inwoner, die recent in onze gemeente is komen
wonen, krijgt hiermee letterlijk
kleur. “De sociale acceptatie van
LHBTI’s heeft nog een lange weg
te gaan. Niemand heeft het recht
om over de liefde te oordelen.
Zichtbaarheid is het enige vredelievende wapen dat we hebben om te laten zien wie we zijn.
Daarom sta ik hier en hijs ik de regenboogvlag.” Zo vertelt inwoner
Henri van Poll.
Wethouder Alberta Schuurs
haakt daarop in: “Het is van belang zichtbaarheid te geven aan
de inclusieve samenleving. Dit
betekent een gemeente waarin iedereen, ongeacht afkomst,
gender, seksuele voorkeur of welke grond dan ook, kan meedoen.
De komende periode gaan we als
gemeente aan de slag om verder
invulling te geven aan het bevorderen van acceptatie en de bestrijding van discriminatie. Deze
invulling krijgt vorm in een actieplan.”
Informatie
Samen met de aanwezigen, waaronder inwoner Henri van Poll, is
bij de regenboogbijeenkomst
van vorige maand besproken
welke acties nodig zijn om inclusiever te zijn voor lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse inwoners.
De onzichtbaarheid van LHBTI’s
in De Ronde Venen en het gebrek
aan informatie kwam aan de or-

VBW-middag
met knutselen
Wilnis – Op zaterdagmiddag 26
oktober organiseert het team van
de Vakantie Bijbel Week in Wilnis een gezellige middag voor alle kinderen vanaf 5 jaar. Kinderen
(en ouders) zijn welkom in gebouw ‘de Roeping’ (Kerkstraat 12).
We gaan liedjes zingen, luisteren
naar een mooi bijbelverhaal en
wat leuks knutselen. We beginnen om 13.45 uur en om 16.00
uur is het weer afgelopen. Zorg
dat je erbij bent! Er zijn geen kosten aan verbonden.

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

Op de foto: Wethouders Alberta Schuurs en Rein Kroon hangen de regenboogvlag uit samen met inwoner Henri van Poll
de. Voor de gemeente wordt een
faciliterende rol gezien net als
een rol in de informatieverstrekking. Dit vraagt om concrete acties. Zo wordt er gewerkt aan een
webpagina waar informatie te
vinden is over LHBTI-thema’s, activiteiten en relevante organisatie.

Verdere acties
Inwoners die niet aanwezig waren bij de regenboogbijeenkomst
maar wel de gemeente kleur willen geven, horen wij graag. Neem
contact op met communicatie@
derondevenen.nl om ervaringen
te delen en mee te denken over
welke acties nodig zijn.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 16.400
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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Jubilerende Bakker Westerbos
nu ook Hofleverancier

Vervolg van voorpagina

de regio,” zo vertolkte de burgemeester zijn waardeoordeel. Hij
Regio - Burgemeester Pieter Hei- vond het een eer te mogen verliegers stak zijn bewondering niet kondigen dat Bakkerij Westeronder stoelen of banken alvo- bos op dinsdag 15 oktober 2019
rens hij het Predicaat Hofleveran- eveneens het Predicaat Hoflecier aan Jan Westerbos overhan- verancier toegewezen heeft gedigde. “Hier staat een trotse bur- kregen en dat hij dat als burgegemeester. En ik weet, dat ik dat meester aan Jan Westerbos en
ook kan zeggen van de wethou- zijn vrouw mocht overhandigen.
ders die eveneens allemaal aan- “Want dit Predicaat krijg je niet
wezig zijn,” aldus Heiliegers die zomaar! Alleen koning Willemde samenloop van het gebeuren Alexander mag het Predicaat ‘Bij
zelfs uniek noemde. Vanzelfspre- Koninklijke Beschikking Hoflevekend ging ook nog even in op rancier’ verstrekken. Deze eretihet 100-jarige bestaan van Bak- tel wordt ook alleen aan bedrijkerij Westerbos, wat hij typeer- ven verstrekt die zich onderscheide als een mooi bedrijf en daar- den door kwaliteit, solidariteit,
bij een stukje geschiedenis voor continuïteit en integriteit. Bedrijhet voetlicht haalde. “Ik overdrijf ven dragen de titel, omdat ze laniet door te zeggen dat jullie een ten zien dat ze koninklijke kwabegrip zijn in onze gemeente én liteit leveren. In haar bedrijfstak

moet de onderneming bovendien ten minste in de regio van
de vestiging een vooraanstaande
plaats innemen. De bedrijfsvoering dient ook onberispelijk te
zijn. De onderneming, en ook de
directie, moet te goeder naam en
faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn,” zo liet burgemeester Heiliegers de aanwezigen weten.Het Predicaat wordt
voor 25 jaar toegekend, waarna
verlenging kan worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar. Na de uitreiking
onthulde de burgemeester samen met Jan Westerbos het nieuwe logo en het embleem van Hofleverancier boven de winkel, dat
tot dat moment met een doek
aan het zicht was onttrokken.

Kroon op het werk
Jan Westerbos en zijn familie waren er beduusd van dat zij zoveel
aandacht kregen. Jan is naar zijn
zeggen anderhalf jaar bezig geweest om het Predicaat toegekend te krijgen.
Het was zijn voornaamste doel dit
als een kroon op het werk te zien
vanwege het 100-jarig bestaan
van het familiebedrijf, maar tevens de hoge kwaliteit en het gevarieerde aanbod van brood- en
banketproducten en patisserie
onder deze noemer te krijgen. En
dat is toegekend.
Geen wonder dat de familie trots
is op deze samenloop van gebeurtenissen. Jan zelf geeft te
kennen nog wel 100 jaar door te
willen….
Maar ja dat wordt een beetje moeilijk. Dat laat hij over aan
zijn zoon en opvolger Patrick, die
in de vestiging te Mijdrecht momenteel de scepter zwaait. En ook
die zal t.z.t. het stokje wel moeten
doorgeven mits hij een opvolger
heeft. Jan: “Voorlopig zijn we dan
weer vele jaren verder in de toekomst. Nu is het even genieten,
ook al met een knipoog naar de
klanten, want die horen er uiteindelijk profijt van te hebben
Daar doe je het tenslotte allemaal
voor.” Aldus Jan Westerbos die na
afloop van de plechtigheden buiten de aanwezigen uitnodigde in
de bakkerijruimte met een hapje
en een drankje dit bijzondere gebeuren te vieren.

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

Haat en liefde in de polder
Zilverreigers
Heeft u het ook gezien? Zo’n 5
weken geleden waren ze er opeens weer: mooie witte reigers.
En ze zijn met veel, ieder jaar
met meer. In de weilanden, in
het ondiepe water.
Grote zilverreigers heten ze officieel. Sommige grote zilverreigers wonen permanent in Nederland, in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld.
Maar de grote zilverreigers die
er eerst niet waren en nu in onze omgeving zijn aangekomen
komen uit Zuid Europa, Zwitserland en Polen.
Ze komen hier overwinteren,
als het tenminste niet al te koud
wordt.
Er zijn ook kleine zilverreigers.
Ze zijn kleiner, hebben gele poten. En ze zijn veel zeldzamer.
Grote zilverreigers zijn dol op
visjes, muizen, kleine vogels.
Ze kunnen doodstil in het water staan. Als er een visje langskomt happen ze razendsnel toe.
Ze hebben ook veel slimmere
manieren van jagen. Ze landen
bijvoorbeeld tussen een groep
ganzen. Ganzen jagen muizen
op. De zilverreiger hoeft dan alleen nog maar toe te happen
als de muis voorbij komt rennen.
Zo eten ze makkelijk genoeg en
hebben ze alle tijd om hun veren te poetsen.
Dan gaan ze voldaan en wel ’s
avonds naar een plek waar alle
zilverreigers samen slapen.

Maar hoe gaat het tussen de
blauwe reigers (die eigenlijk
grijs zijn) en de grote zilverreigers?
Nou, dat is de eerste weken
niet makkelijk. Kijk je bijvoorbeeld in de buurt van de Bosdijk, dan zie je daar heel veel
blauwe reigers en purperreigers. Die hebben allemaal hun
eigen plekjes om te jagen. Ze
jagen niet de hele dag op dezelfde plek, maar ze gebruiken
wel een aantal vaste plaatsen.
Ik zat daar op een dag te kijken toen de zilverreigers net
geland waren. Dat was geen
warm weerzien. De grote zilverreigers namen een plaatsje
in aan het water. Maar de blauwe reigers waren het daar helemaal niet mee eens: hùn plekje.
De grote zilverreigers werden
gebeten, verjaagd. In hun wijsheid gingen ze ook een eindje
weg, om verderop aan het water te gaan zitten. Op een plaats
waar er minder blauwe reigers
te zien waren. Twee weken later was het nog steeds oorlog.
Maar na 4 weken waren alle
reigers aan elkaar gewend en
was de wereld weer groot genoeg voor allemaal. Met wijsheid houden ze afstand. Maar
in mijn weiland worden ze nooit
vrienden…

Catherine
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Kerstconcert met pianist/
organist Gert van Hoef
Modehuis Blok presenteert

Verrassende combinatie
van mode en kunst
Regio - Van 1 tot 21 november
toont Modehuis Blok in Uithoorn

een verrassende combinatie van
mode en kunst. Naast de collecties van ongeveer 200 topmerken voor dames en heren presenteert het modehuis schilderijen
van Robert Vorstman en Matthijs
Röling, een van de grootste figuratieve kunstschilders in Nederland. Met de realistisch geschilderde werken van deze twee kunstenaars wil Blok de winkelbeleving extra betekenis geven. Iedereen die de winkel in deze periode bezoekt, ontvangt als herinnering een reproductie naar keuze.

aanspreekt in het werk van Matthijs en Robert is de speelsheid
en het kleurgebruik. Het resultaat
is kunst die iets met je doet. Die
het oog streelt, net als onze modemerken. Door deze werken te
exposeren, kunnen we onze klanten naast persoonlijke aandacht
en stijladvies ook iets meegeven
van onze passie naast mode. Dit
lijkt ons een mooie manier om
een bezoek aan Blok een andere
dimensie te geven.”

Over Matthijs Röling
Het werk van Matthijs Röling
(Oostkapelle, 1943) zit vol symboliek en verwijzingen naar een
fantasiewereld of ver verleden.
In zijn portretten en figuurstudies toont hij de mens in al zijn
facetten en voor zijn stillevens
gebruikt hij de stofuitdrukking,
lichtinval en kleur als uitgangspunten. Het Drents Museum orKunst als inspiratiebron
ganiseerde dit jaar de overzichts“Door mode en kunst te verbin- tentoonstelling In dank aanvaard:
den, willen we de verbeelding Matthijs Röling. De geëxposeerde
van onze klanten stimuleren”, schilderijen maken deel uit van
zegt Anne Marije Sparnaaij, direc- de collectie van Cees Röling en
teur van Modehuis Blok. “Wat ons sommige schilderijen zijn nooit

eerder tentoongesteld. Een uitgelezen kans om deze bijzondere werken te zien.
Over Robert Vorstman
Met een losse, impressionistische
toets legt Robert Vorstman (Amsterdam, 1975) alledaagse taferelen en ontmoetingen vast. Zo
brengt hij op een zeer directe
manier zijn enthousiasme voor
een onderwerp over. Dit door

Regio - Op zaterdagavond 21
december zal Gert van Hoef een
prachtig kerstconcert verzorgen
in Het Lichtbaken in Rijsenhout.
Deze jonge getalenteerde organist met veel volgers op youtube
(61.000) zal deze avond verschillende improvisaties verzorgen op
het fraaie Johannus Monarke orgel. Als muzikale aanvulling zal
Gerdien Leguijt enkele nummers
meespelen op viool. Op youtube
kan u al veel filmpjes van Gert van
Hoef zien om al lekker in de stemming te komen.
Aangeraden wordt om op tijd
kaarten te bestellen, aangezien
de populariteit van Gert steeds
groter wordt, aan de deur zijn ook
nog kaarten te koop als het niet is
uitverkocht.
De prijs voor een kaartje is 10 euro en kinderen tot 16 jaar betalen
5 euro, dit is inclusief koffie/thee

in de pauze. Kaarten kan u bestellen via zwaardvdjohan@hotmail.
com.
U kan het Lichtbaken vinden aan
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Parkeren kan op het
plein van de kerk.

met minimale middelen de kleuren en het licht zo te schikken dat
het lijkt of de schilderingen tot leven komen. Veel van de schilderijen zijn schetsmatig. Hierbij blijven delen van de ondergrond, al

dan niet voorzien van een monochrome kleur, onbeschilderd. Zo
wordt de blik van de toeschouwer als vanzelf naar het belangrijkste onderdeel van het schilderij getrokken.
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Zaterdag 26 oktober Open Huis
bij Bankstaete in Mijdrecht
Regio - In het centrum van
Mijdrecht wordt het voormali-

ge bankgebouw op de levendige Prinses Beatrixlaan duurzaam
hoek Dorpsstraat/Bozenhoven/ getransformeerd naar luxe appartementen. Bankstaete dankt
zijn naam aan de voormalige gebruiker van het pand, het pand is
2000 gebouwd als kantoor van
de ABN-Amro bank en zodanig
enige jaren in gebruik geweest.
Het gebouw wordt getransformeerd van kantoorgebouw naar
9 appartementen (waarvan 4 sociale koopappartementen) en 4
luxe penthouses op de nieuw te
bouwen 2e verdieping alsmede
een winkelruimte op de begane
grond.
De binnenkant van het gebouw
wordt volledig opnieuw ingedeeld en in nieuwbouw kwaliteit afgewerkt. Bankstaete combineert zo het comfort van nieuwbouw met de duurzame kenmerken van transformatie. En dat met

alles op de perfect locatie aan
de rand van het centrum met alle voorzieningen binnen handbereik, zoals winkels, horeca, sport
en zorgcentra. Wilt u het dorpse
leven eens inruilen voor de drukte van de stad? Een keer naar een
concert, film of museum? Met de
auto of openbaar vervoer bent u
binnen een half uur in het centrum van steden als Amsterdam
en Utrecht en binnen ongeveer
25 minuten staat u op Schiphol.
Intresse?
Heeft u interesse in een van de
koopappartementen en wilt u
meer informatie? U bent van harte welkom op zaterdag 26 oktober tussen 11:00 en 14:00 uur bij
het Open Huis in het pand aan de
Dorpsstraat 1 te Mijdrecht. Zowel
de ontwikkelaar WoonHolland
als Ruijgrok Makelaars staan dan
voor u klaar om u de benodigde
informatie onder het genot van
een kopje koffie, te verstrekken.
P.S. Bent u deze dag niet in de gelegenheid om te komen neem
dan contact op met Ruijgrok Makelaars 0297-283375 (zie ook advertentie elders in deze krant).

Veel belangstelling bij afsluiting
project Julianaschool

Met de Zonnebloem
naar de kust
Regio - Vrijdag 18 oktober was
voor 65 gasten van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek een dag om naar uit te kijken: ‘een gezellig dagje uit naar
de kust met haring en muziek.’
Met 2 bussen, waaronder één rolstoelbus, gingen ze op pad. De
chauffeurs reden via een mooie
route langs de kust en door bossen in prachtige herfstkleuren
naar een gezellig paviljoen in
Schoorl met een magnifiek uitzicht op zee. Voor vele gasten was
het jaren geleden dat ze de zee
hadden gezien. Na een smakelijke lunch kwam accordeonist Cees
Oud het gezellig maken met oude Hollandse (zeemans)liederen,
waarbij heerlijke Hollandse nieuwe haring werd geserveerd. En
gezellig was het! Er werd uit volle borst meegezongen en er werd
zelfs een dansje gewaagd. Eén
van de gasten met een prachtige
zangstem verraste iedereen door
een aantal nummers met Cees

mee te zingen. De stemming zat
er helemaal in. Na koffie met gebak stonden de bussen klaar voor
de thuisreis naar Uithoorn. Op het
Potgieterplein stonden de nodige vrijwilligers klaar om iedereen
weer thuis af te zetten waar de
gasten konden nagenieten van
deze mooie dag.

Koren in concert

“I WILL Praise Him”

Wilnis - Elk jaar houdt de Julianaschool uit Wilnis een projectperiode waar een bepaald thema of
onderwerp centraal staat. Dit jaar
was het thema van het project
gekoppeld aan de kinderboekenweek. Het thema was ‘Op reis’
waardoor er in elke klas gereisd
werd naar een ander land. Drie

weken lang hebben de kinderen
gewerkt over dat land. Ze hebben
geleerd welke gewoontes er zijn,
wat er gegeten wordt en hoe de
mensen daar leven.
Bij de ene kleutergroep werd er
in het Chinese restaurant met
stokjes gegeten en bij de andere groep werden er Italiaanse piz-

za’s gebakken. Groep 3 leerde alles over Engeland en in groep 4
leerden ze Franse woorden en
een liedje.
Groep 5 kan tellen in het Spaans
en in groep 6 weten ze alles over
Zuid-Afrika. Groep 7 heeft zich
ondergedompeld in het land
Egypte en groep 8 heeft afstan-

den afgelegd in het grote Amerika. Op de open avond kwamen
ouders en andere familieleden
het werk van de kinderen bewonderen. Het was ontzettend druk
en gezellig deze avond. De opbrengst van deze avond, ruim €
600,-, gaat naar het goede doel
‘Stichting Elim’.

De Ronde Venen - Vrijdag 8 november geeft het familiekoor
“ICHTHUS” uit Katwijk samen met
het Christelijk Mannenkoor “IMMANUEL” uit Mijdrecht/Wilnis een
concert in de Johannes de Doper
kerk te Mijdrecht. Mede gezien
de diverse medewerkenden, onder andere de bekende en zeer
geliefde jeugdige sopraan Sterre
van Boxtel, belooft dit een prachtige muzikale avond te worden.
Ook de bekende pianist Jan
Lenselink en organist André van
Vliet zullen hun medewerking
verlenen evenals Jacob Schenk
tenor solist, Daniëlle van Laar
dwarsfluit, Jolanda van Laar hobo en Giselle Bentvelsen cello. Dit

alles onder de bezielende leiding
van dirigent Jan Verhoef. Dat dit
een bijzonder mooi concert gaat
worden hoeft geen betoog mede
gezien het prachtige programma
wat ten gehore wordt gebracht.
Een grote verscheidenheid van
prachtige muziek, zowel door de
koren als de solisten en de meewerkende musici.
Wij hopen u te ontmoeten op
vrijdagavond 8 november. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30
uur. Kaartverkoop, à €10,-, in
Mijdrecht bij boekhandel Mondria en in Vinkeveen bij Drogisterij De Bree. Ook bij de koorleden
kunt u terecht en ’s avonds bij de
kerk.

Bingo bij SV
Hertha

bij SV Hertha in Vinkeveen. In de
sfeervolle kantine wordt er onder het genot van een hapje en
een drankje om mooie prijzen geVinkeveen - Op vrijdag 25 ok- speeld. De kantine is open vanaf
tober wordt er weer een gezel- 19.00 uur en ze starten om 20.00
lige bingoavond georganiseerd uur.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
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.
Vermist
• 1527904, 15-10-2019, Kat, Momo, kater, gecastreerd,
PERZISCHE BRUIN, Browntabby pers. Bruin/beige. Draagt een
goudkleurig halsbandje. Amsterdamsestraatweg, Abcoude.
Gevonden
• 1526497, 8-7-2019, Kat, kater, gecastreerd, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT, Zwart met een witte bef, en witte tenen. En
een klein beetje wit bij de onderbuik tussen de achterpoten.
Dodaarslaan, Vinkeveen.
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Techniek Driedaagse en Gerry
Bras van Brabebo. Zij waren op
zoek naar een creatief iemand
die gedurende de Techniek Driedaagse een workshop duurzaam
gebruik van oude auto/fietsbanden wilde geven. “Een schot in
de roos” aldus Alize. ”Er was een
perfecte vibe. Heel leuk en een
mooie uitdaging voor mij”! Als
tegenprestatie zorgt Brabebo ervoor dat Alize haar ‘tiny atelier on
wheels’ kan realiseren waarmee
ze in staat is overal workshops te
geven. Een echte win-win situatie.

Jan van Veen - the ‘Picture Whisperer’

Overkapping
Ook andere mooie matches werden gesloten. Zo wilde Amerpoort Vinkenoord graag een
overkapping en zocht iemand die
dat zou kunnen realiseren. Het
werden er twee. Met zowel Walraven B.V. werd een match gesloten voor de stalen constructie,
als met Aannemingsmij. H.M. van
Scheppingen B.V. voor de ombouw van het geheel.
Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
ging traditiegetrouw op zoek
naar een mooie activiteit voor
hun vrijwilligers en vond die dit
keer in een mooie golfclinic aangeboden door Golfpark Wilnis.
Dit in ruil voor het opknappen
treft hiermee voorgaande edities. van de tuin van het Kids College,
Er werden 60 matches gesloten, een nieuwe basisschool in Wilnis.
naast een aantal dat nog moet
worden uitgewerkt.
Binnentuin
Een bijzonder voorbeeld is de Sinds kort zit Inloophuis ’t Anker
match die Alize Engel van Cre- in hun nieuwe onderkomen in De
alize sloot met Karin Wateler van Trekvogel. De binnentuin is verzakt en hun wens om deze op te
hogen en te voorzien van grind
en split, werd vervuld door John
Reurings van ReVe Bestrating
en Tuinaanleg. Hij gaat er voor
zorgen dat zij straks veilig in de
binnentuin in het zonnetje kunnen zitten. Ook ondernemer Paul
den Ouden van Den Ouden Vloer
Wand en Raamdecoratie deet een
duit in het zakje door er voor te
zorgen dat een gezin van Gezinsbuddy wordt voorzien van een laminaatvloer. Allemaal stuk voor
stuk mooie waardevolle matches.

Beursvloer De Ronde Venen
in teken van kwaliteit

De Ronde Venen - Kwaliteit boven kwantiteit. Dat liet de handel zien tijdens deze 9e editie van Beursvloer De Ronde Venen. Ondernemers sloten mooie
waardevolle matches met lokale maatschappelijke organisaties.

Met gesloten beurs werden kennis, diensten en materialen geruild tegen nuttige tegenprestaties. Niet alleen tussen bedrijven
en verenigingen, maar ook tussen organisaties onderling. De
waarde, ruim 38.000 Euro, over-

Taxaties en nostalgie:

Luchtig en humorvol
De Ronde Venen - Zaterdag 19
oktober waren de landelijk bekende taxateurs Joseph Estié en
Bas Hesselink in de Willistee in
Wilnis. Op uitnodiging van de
historische vereniging De Proosdijlanden bogen beide professionals zich over de vele tientallen aangemelde ‘kavels’. De Tvcoryfeeën maakten er een uitgebreide voorstelling van. Onder
leiding van de luchtige en humorvolle dagpresentator Erick
Versloot beoordeelden Hesselink en Estié de vele aangesleepte boeken, kaarten en aardewerk.
Het enthousiaste publiek moest
hierbij wel geduld hebben en zoals gebruikelijk waren de meeste meegebrachte artikelen weliswaar het bewaren waard, maar
was de emotionele waarde vaak
groter dan de verkoopwaarde.
Men zag een paar topstukken:
een zilveren schaaltje kreeg de
vermoedelijke waarde van 1500
euro mee en ook enkele fraaie
kaarten en atlassen lagen in die
prijsklasse.
Opgewekt
Het merendeel van de aanwezigen ging door het gebodene opgewekt naar huis. Een heuse Ron-

deveense ‘kunst en kitsch-voorstelling’ was hen ten deel gevallen. Daarnaast presenteerde de
historische vereniging zich in de
volle breedte. In aanloop naar de
taxatieshow waren alle monumenten uit De Ronde Venen, fraai
op beeld vastgelegd door Henk
Butink, via een groot scherm,
aangevuld met passende sfeermuziek, aan het publiek getoond.
De werkgroepen monumenten,
genealogie, archeologie en documentatie gaven uitleg over
hun werkzaamheden. Kunstenares Laura Ruhé toonde een aantal van haar beeldhouwwerken
en bij het weggaan kreeg elke
bezoeker naar wens nog wat historisch kijk- of leesmateriaal mee
naar huis.
Aan het einde van de middag was
er een besloten bijeenkomst voor
de vele vrijwilligers van de club.
Voorzitter Rob Blans bedankt in
zijn dankwoord met name ook
Arie Noteboom, die ter plaatse de
aanzet voor een digitale beeldbank van de regionale geschiedenis presenteerde. Zie hiervoor
ook de website www.proosdijlanden.nl Een geslaagde jubileumactiviteit van de inmiddels
35-jarige historische vereniging.

Amsterdamse middag met de Steupels

Briljanten huwelijk voor
Jan en Tiny Bos-du Pau
Mijdrecht - Er is er weer een: een
huwelijk dat tot nu toe heel lang
stand houdt, namelijk dat van Jan
en Tiny Bos-du Pau. Ze zijn bij leven en welzijn op 29 oktober a.s.
65 jaar met elkaar getrouwd. Dat
feestelijke gebeuren wilden zij nu
al in de krant hebben… Jan en
Tiny zijn er de koning te rijk mee
dat zij dit natuurlijk mogen beleven. Ze wonen nu alweer meer
dan zes jaar ‘prinsheerlijk’ in het
Prinsenhuis aan de Prins Bernhardlaan. “Daarvóór woonden we
47 jaar in de Schoutenstraat en
voor die tijd bijna 13 jaar aan Bozenhoven. Verder terug kom je in
mijn kindstadium want in het allereerste begin woonde ik met
mijn ouders, broers en zussen aan
de Nutslaan nr. 2. Dat was toen
aan de rand van het dorp en het
weiland om ons heen,” weet Jan.
Hij is Mijdrechtenaar van geboorte. Hij zag het levenslicht op 16 januari 1931. Tiny werd geboren op
15 december 1933 in Muiderberg,
toen nog een plaatsje aan de Zuiderzee. “Mijn overgrootvader was
van Franse komaf, vandaar de
naam du Pau. Mijn moeder kwam
uit Tsjechoslowakije en ik trouwde
de met een Nederlandse man op
29 oktober 1954 in Mijdrecht voor
de wet. We zijn niet voor de kerk
getrouwd,” legt Tiny uit. “We hebben twee zonen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

dichter bij huis, o.a. in Enter bij
Rijssen. Maar gezien de leeftijd
is het ‘caravannen’ wel passé. Jan
bouwde vroeger ook modelgarages en poppenhuizen voor zijn
kinderen en kleinkinderen. Tiny
was jarenlang actief in het maken van prachtig versierde stukjes zeep in de vorm van zelf gevlochten mandjes om cadeau te
doen. Het waren prachtige kunststukjes. Zij deed dat voornamelijk
voor het Lilianefonds en stichting
Het Gehandicapte Kind. Die konden dat verkopen aan liefhebbers
om op die manier geld te genereren voor een goed doel. “Ik heb
er wel duizend gemaakt,” laat Tiny
weten. Burgemeester Maarten
Divendal is persoonlijk op bezoek
geweest om het echtpaar te feli28 Jaar OKK
citeren en nam natuurlijk ook een
Jan is 28 jaar aan het toneel bij cadeautje mee. Volgens het echtOKK geweest, waarvan de ver- paar was het voor hem een onteniging door zijn vader is opge- spannen moment om gezellig ‘bij
richt. Jan heeft zijn leven lang ge- te praten’. De gemeente had voor
werkt als professioneel schilder een fraai bloemstukje gezorgd en
en behanger voor verschillen- ook de brief met felicitaties nade bedrijven. Hij kreeg opdrach- mens Koning Willem Alexander
ten uit te voeren door heel Ne- werd op hoge prijs gesteld. De
derland. Tiny heeft lange tijd ge- viering van hun briljanten bruiwerkt bij kledingbedrijven in Uit- loft staat gepland op 30 oktohoorn. Als liefhebberij hadden zij ber. Bruidspaar, van harte gefelihet erop uit trekken met de cara- citeerd met het bereiken van devan, bijvoorbeeld naar Oosten- ze mijlpaal! Als de gezondheid u
rijk. Daar hebben zij 33 jaar op voldoende ter wille zal zijn kunt
dezelfde camping gestaan in Kla- u nog lange tijd van elkaar geniegenfurt, Karintië. Later werd dat ten! Blijven doorademen dus!

Vinkeveen -Vrijdag 25 oktober organiseren cv de Steupels weer een
leuke en gezellige Amsterdamse
middag in het Mariaoord te Vinkeveen. Mede door vele sponsering
kunnen de Steupels elk jaar zo’n
2-3 middagen organiseren en deze editie is dan ook “Gezellig Amsterdams”. Samen met de leden
en bezoekers gaan ze er een leuk
feestje van maken en zullen er
ook weer leuke en gezellige acts

te zien en horen zijn allen uitgevoerd door eigen steupel artiesten, waaronder Arie Ribbens, Conny vd Bosch, Ronnie Tober, Rob de
Nijs, Gerard Cox, Herman Emmink,
Drukwerk en nog vele meer.
Gast
Deze middag is er ook weer een
gast optreden van Amsterdams
zijn beste accordeonist Hans Kap.
Deze ras artiest heeft alle Amster-

damse en vele Nederlandse sterren al begeleid op zijn accordeon. Ook zal er er een lekker hapje aanwezig zijn voor iedereen
die ook natuurlijk wordt aangeboden door een van onze sponsoren. De middag zal aanvangen
om 13.45 uur en zal tot 16.00 uur
duren en bent u welkom in Brinkzicht alwaar dit weer wordt omgetoverd in een Steupel ”Amsterdamse” zaal.

Hoe wij elkaar ontmoet hebben?
Bij Circus Renz in Uithoorn, 68 jaar
geleden geloof ik… Jan was daar
ook; hij was op de fiets en die wilde mij thuis brengen. Dat heeft
hij gedaan. Ik woonde toen aan
de Rode Paal in Uithoorn. Ik wilde eerst geen verkering maar Jan
hield vol en uiteindelijk zijn we
toch met elkaar in zee gegaan.
En nog steeds zoals je ziet,” aldus
een gezellig pratende Tiny die
zich nog veel van vroeger kan herinneren. Knap hoor op die leeftijd.
Waar zij enig dochter is, kwam Jan
uit een gezin met 16 (!) kinderen,
8 jongens en 8 meisjes. Daar is er
volgens Jan nog een van in leven,
namelijk een zuster van hem. Die
wordt eind november 93 jaar.

Schrijverscafé Uithoorn e.o.
Regio - Zondag 27 oktober ontvangt
het Schrijverscafé Uithoorn e.o. weer
amateurschrijvers uit de omgeving.
Locatie: proeflokaal de Schans, 1421
BA Uithoorn. Tijd: 13.30 – 16.00 uur.
Kennismaken met andere schrijfliefhebbers, elkaars werk bespreken, samen projectjes bedenken is leuk om
te doen. Goed of minder goed schrijven, daar gaat het hier niet om. Het
plezier in schrijven met elkaar delen,

dáár gaat het om. Bent u geïnteresseerd? Kom gewoon naar de bijeenkomst en zie wat er gebeurt. Mocht u
al popelen: bij de vorige bijeenkomst
is er afgesproken dat ieder een stukje schrijft over zijn straat/buurt. Dat
gaan we gezamenlijk lezen en bespreken. U bent uiteraard vrij om
meteen in huis te vallen met úw stukje! Voor informatie kunt u bellen met
Ben Voorend, 06 16275754

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

BEGROTING
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HET KORT202
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PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO
Wat gaat de provincie Utrecht doen in 2020?
Hoeveel gaat de provincie Utrecht het aankomende jaar uitgeven? Komt er extra geld
voor natuur, voor cultuur en erfgoed, of voor de aanleg en het onderhoud van wegen?
Dat wordt bepaald in de begroting, het huishoudboek van de provincie. Het college van
Gedeputeerde Staten doet hiervoor een voorstel en leggen dat vervolgens voor aan
Provinciale Staten. Tijdens het politieke debat op 30 oktober 2019 bepalen Provinciale
Staten waar het beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat. Een belangrijk moment voor
de Staten. Waar willen de verschillende politieke partijen zich sterk voor gaan maken
in 2020? Alvast een vooruitblik op het begrotingsdebat.
C
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ONZE AMBITIES
• Fijne en gezonde leefomgeving
AMBITIES
•ONZE
Mooie natuur
en schoon water

•• Sneller
duurzame
energie,
Fijne ennaar
gezonde
leefomgeving
• voor
Mooieiedereen
natuur en schoon water
•• Levendige
steden
en dorpen
Sneller naar
duurzame
energie,
• Gezonde,
veilige
en
duurzame
mobiliteit
voor iedereen
•• Gezonde
Levendigeeconomie
steden en dorpen
•• Samen
komen
we en
verder
Gezonde, veilige
duurzame mobiliteit
• Gezonde economie
• Samen komen we verder

CMM

Wat vindt u? Geef uw mening!

MYY

Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordiging van deze regio. Zij beslissen over de begroting en
daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar. De Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt
voordat zij 30 oktober a.s. beslissen. Reageer door een e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of
benader rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via www.provincie-utrecht.nl/psutrecht.
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511.981.000

Gezond, Groen en Samen blijven topprioriteit
“Verandering
begint in
Utrecht.”
Karin Boelhouwer: “GroenLinks kiest voor:
Schone energie in de provincie: wij willen af van fossiele
brandstoffen en schone, gezonde energie gaan gebruiken.
We investeren in snelle en veilige fietsverbindingen, zodat je
met de (elektrische) fiets in de toekomst overal in de
provincie snel en makkelijk kunt komen.

Natuur: het vergroten, versterken en beleven van natuur
krijgt hoge prioriteit. We koesteren hiermee de eigen
waarde van natuur én zorgen voor een gezonde leefomgeving. We investeren om samen met agrariërs de
transitie naar natuurinclusieve landbouw te maken.
Samen: íedereen doet mee, ongeacht afkomst, achtergrond, kleur, geaardheid of opleiding. Cultuur is daarbij een
bruisende bron die mensen verbindt en nieuwe inzichten
geeft. Ook door te investeren in sport brengen we mensen
dichter bij elkaar.
Kortom, GroenLinks investeert in gezond, groen en samen!”

Programmabegroting is een plunderbegroting
“Slecht nieuws voor
hardwerkende
belastingbetalers.”
André van Schie: “De eerste begroting van het nieuwe
Utrechtse College is slecht nieuws voor gewone hardwerkende belastingbetalers. Reserves worden geplunderd
en we worden alvast voorbereid op een drastische

verhoging van de provinciale wegenbelasting.
De VVD waarschuwde al eerder dat er voor alle plannen van
dit linkse college geen geld aanwezig is. Dat blijkt nu ook
waar te zijn. De coalitie verwacht ruim 230 miljoen euro (!)
éxtra uit te geven. Geld dat er niet is, maar voor een groot
deel uit de reserves wordt getrokken. Geld dat gereserveerd
was om te investeren in wegen en bereikbaarheid.
De VVD is bang dat noodzakelijke investeringen in de
bereikbaarheid van kleine kernen en steden nu een stuk
lastiger wordt. Ook het ontsluiten van toekomstige woningbouwlocaties als Rijnenburg wordt moeilijk als er geen
mobiliteitsreserves meer voor beschikbaar zijn.”

FVD: dynamiek durf en daadkracht
“Wij werken niet
mee aan het
klimaatakkoord.”
Wouter Weyers: “Forum voor Democratie (FVD) houdt een
aantal specifieke onderwerpen in de gaten. Zo willen wij
dat er meer aandacht en middelen naar het platteland, de
dorpen en kleinere steden gaan. Wij werken niet mee aan

het klimaatakkoord en de vorming van energielandschappen
met windmolens en zonneweides. Wij denken dat de stad
Utrecht haar verkeer, OV en auto ook ondergronds moet
gaan verwerken. Forum wil meer recreatieve natuur in
onze provincie, waarbij boeren ook heel goed ingeschakeld
kunnen worden. Het gaat dan vooral om groene gebieden
rondom de grote steden. FVD vindt het heel belangrijk dat
er divers gewoond kan worden in onze provincie, dus niet
alleen appartementen naast een treinstation of bushalte.
FVD is de enige partij die heel duidelijk aandacht heeft
voor de esthetiek van stad en land. Kortom, FVD: dynamiek,
durf en daadkracht - ook in Utrecht!”

College toont lef met deze begroting
“Iedereen kan
meeprofiteren door
deze investeringen.”
Derk Boswijk: “Dit college toont lef! Zo wordt de woningnood aangepakt, gaan we ruimte creëren voor het MKB
en ondersteunen we gemeenten actief bij een haalbare
en betaalbare energietransitie. Hierdoor kan iedereen meeprofiteren. We ondersteunen jonge boeren bij

bedrijfsovername en versterken de natuur. Verder investeren
we in betere OV-verbindingen, meer fietsinfrastructuur en
verkeersveiligheid. Deze uitdagingen kosten geld, dat begrijpt
iedereen. Daarom zullen wij aanspraak maken op een klein
gedeelte van de onnodig hoge reserves. De reserves bedragen
momenteel meer dan 400 miljoen euro. Veel reserves liggen,
soms al decennialang, op de plank te verstoffen.
Ten slotte behoren de opcenten in Utrecht tot een van de
laagste van Nederland, terwijl wij wel de grootste druk
ondervinden op onze wegen en de kosten voor het
onderhoud toenemen. Daarom is het verstandig om na
11 jaar de opcenten weer te indexeren.”

511.981.000

INKOMSTEN
INKOMSTEN
VAN OVERHEDEN

Van het Rijk uit het Provinciefonds .................. € 220.492.000
Van
Rijk aan Motorrijtuigenbelasting.......... € 128.026.000
VANhetOVERHEDEN
Overige
het Rijk,
Van het bijdragen
Rijk uit hetvanProvinciefonds
.................. € 220.492.000
20.780.000
andere
en gemeenten ........................€€128.026.000
Van hetprovincies
Rijk aan Motorrijtuigenbelasting..........
Overige bijdragen van het Rijk,
andere provincies
en gemeenten ........................ € 20.780.000
OVERIGE
INKOMSTEN

Uit provinciale reserves..................................... € 100.241.000
Aan
ontvangen
rente en dividend ............................. € 459.000
OVERIGE
INKOMSTEN
Aan
verkoop
grond,
huur, leges e.d. ....................€€100.241.000
41.983.000 +
Uit provinciale reserves.....................................
Aan ontvangen rente en dividend ............................. € 459.000
Aan verkoop grond, huur, leges e.d. .................... € 41.983.000 +
TOTAAL INKOMSTEN
€ 511.981.000
TOTAAL INKOMSTEN

€ 511.981.000

Deze begroting wordt op 30 oktober behandeld in de vergadering van Provincia

Deze begroting wordt op 30 oktober behandeld in de vergadering van Provincia

Investeren in de toekoms
“Komende jaren
moeten we belangrijke keuzen maken.”
Marc de Droog: “D66 is blij met de ambities die de
provincie met deze begroting laat zien. De komende jaren
moeten we belangrijke keuzen maken. Hoe willen we

Blij met ambitieuze soci
“College investeert in OV, fiets,
energietransitie en woonbeleid.”
Julie d’Hondt: “De Partij van de Arbeid (PvdA) is heel
positief over de begroting voor 2020. Het nieuwe college wil
fors investeren in OV, fiets, energietransitie en woonbeleid.
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UITGAVEN

Gezonde leefomgeving staat centraal

UITGAVEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Aantrekkelijke steden en dorpen .......................... € 6.466.000
Provinciaal ruimtelijke beleid ............................. € 21.410.000
RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING
Ruimtelijke
kwaliteit
en overig ............................. € 5.544.000
Aantrekkelijke steden en dorpen .......................... € 6.466.000
Provinciaal ruimtelijke beleid ............................. € 21.410.000
LANDELIJK
GEBIEDen overig ............................. € 5.544.000
Ruimtelijke kwaliteit
Ontwikkeling robuust natuurnetwerk .................. € 24.122.000
Behouden, beleven en verbeteren natuur ........... € 30.023.000
LANDELIJK
GEBIEDleefbaarheid en overig ........€ 4.617.000
Duurzame
landbouw,
Ontwikkeling robuust natuurnetwerk .................. € 24.122.000
Behouden, beleven en verbeteren natuur ........... € 30.023.000
BODEM,
ENleefbaarheid
MILIEU en overig ........ € 4.617.000
Duurzame WATER
landbouw,
Bomen-, grond- en oppervlaktewater .................. € 12.277.000
Gezonde en veilige leefomgeving ........................ € 15.797.000

BODEM, WATER EN MILIEU

Bomen-, grond- en oppervlaktewater .................. € 12.277.000
ECONOMIE
Gezonde en veilige leefomgeving ........................ € 15.797.000
Economie............................................................. € 13.156.000
Recreatie en toerisme ........................................... € 4.221.000

ECONOMIE

Economie............................................................. € 13.156.000
ENERGIE
Recreatie en toerisme ........................................... € 4.221.000
Energietransitie ..................................................... € 6.697.000

ENERGIE
Energietransitie ..................................................... € 6.697.000
BEREIKBAARHEID

Beheer (vaar)wegen, overig................................. € 30.658.000
Programma's,
projecten en subsidies mobiliteit....€ 32.936.000
BEREIKBAARHEID
Openbaar
vervoer
..............................................
Beheer (vaar)wegen,
overig.................................€€157.767.000
30.658.000
Programma's, projecten en subsidies mobiliteit....€ 32.936.000
Openbaar vervoer
.............................................. € 157.767.000
CULTUUR
EN ERFGOED
Erfgoed ................................................................ € 19.026.000
Cultuur
en bibliotheken.........................................
€ 4.862.000
CULTUUR
EN ERFGOED
Erfgoed ................................................................ € 19.026.000
Cultuur en bibliotheken.........................................
€ 4.862.000
BESTUUR
EN MIDDELEN

Provinciale Staten ................................................. € 2.965.000
Kabinetszaken
€ 1.862.000
BESTUUR EN .......................................................
MIDDELEN
Strategie
en
bestuurlijke
zaken.............................
€ 2.965.000
9.762.000
Provinciale Staten ................................................. €
Kabinetszaken ....................................................... € 1.862.000
Strategie en bestuurlijke
zaken.............................€€59.124.000
9.762.000
Bedrijfsvoering
(overhead)..................................
Algemene middelen ............................................. € 11.005.000
Reserves
..............................................................
31.107.000
Bedrijfsvoering
(overhead).................................. € 59.124.000
Positief
2020...............................€€11.005.000
6.577.000 +
Algemenebegrotingssaldo
middelen .............................................
Reserves .............................................................. € 31.107.000
Positief begrotingssaldo 2020............................... € 6.577.000 +
TOTAAL UITGAVEN
€ 511.981.000
TOTAAL UITGAVEN

€ 511.981.000

ale Staten. Ga voor de volledige begroting naar provincie-utrecht.nl/begroting.

ale Staten. Ga voor de volledige begroting naar provincie-utrecht.nl/begroting.
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vorm geven aan de afspraken in het klimaatakkoord?
Hoe herstellen we de balans tussen natuur en economie?
En hoe zorgen we tegelijkertijd voor voldoende en bereikbare woningen en banen? D66 ziet dat de provincie wil
investeren: in schone energie, in meer woningen, in meer
natuur, in een beter fietsnetwerk en in de verdere verduurzaming van onze -groene, gezonde en slimme- economie
en samenleving. In de provincie Utrecht zijn steeds meer
mensen en bedrijven zélf in beweging voor een gezonde en
schone toekomst. Van D66 mag deze beweging de ruimte
krijgen. Heb jij een mooi initiatief en wil je weten wat de
provincie kan betekenen? We denken graag mee!”

iale begroting
Allemaal zaken waar de PvdA zich al jarenlang hard voor
maakt. Wel zijn we geschrokken van de enorme vrijval van
137 miljoen euro uit de reserves. Kennelijk is er in het
verleden heel veel geld gespaard voor vage plannen die niet
gerealiseerd zouden worden. We vinden het dapper van het
nieuwe college dat zij kritisch naar hun eigen spaarpotten
hebben gekeken. Dit bedrag kan nu worden ingezet voor
realistische plannen waar alle inwoners van Utrecht, maar
met name degenen die moeilijker rond kunnen komen,
echt iets aan hebben. Zoals een proef met gratis OV
voor ouderen buiten de spits en de ontwikkeling van een
‘sociale agenda’.”

“Wij investeren in een
prachtige provincie.”
Henriette Rikkoert: “De ChristenUnie wil zich inzetten voor
de prachtige provincie Utrecht, om het goede te zoeken
voor alle inwoners. We zetten ons in voor de schepping
die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenleving en

voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens. De
ChristenUnie maakt weer onderdeel uit van het college en is
blij dat veel van ons verkiezingsprogramma geland is in het
coalitieakkoord én nu ook in de begroting. We zijn dan ook
tevreden dat hierin de gezonde leefomgeving centraal staat.
Belangrijk voor ons is dat inwoners voedsel uit de regio
kunnen kopen dat afkomstig is van sterke boerenbedrijven.
Ook is er meer geld voor het behouden van cultureel
erfgoed (oude kerken), de overgang naar duurzame energie
en nieuwe natuur. Verder zijn wij blij met de inzet op het
realiseren van meer betaalbare woningen, geld voor het
openbaar vervoer en fietssnelwegen.”

Linkse begroting slecht voor leefomgeving
“Windmolens en zonnepanelen
slopen de natuur.”
René Dercksen: “Het nieuwe ultra linkse college van
GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie heeft in de
begroting de mond vol van natuur en biodiversiteit. In
hetzelfde stuk staat ook dat ze onze provincie vol wil zetten

met zwaar gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen.
Daarmee sloopt ze het landschap - uw leefomgeving - en de
natuur. Vogels, vleermuizen en insecten vinden massaal de
dood tegen de niet recyclebare wieken van de windmolens.
Ecologen slaan alarm over de gevolgen voor de bodemkwaliteit bij akkers vol zonnepanelen (veel minder CO2
opname; een aanslag op de biodiversiteit). Wij hebben herhaaldelijk voorgesteld hier onderzoek naar te doen. Dat wil
men niet, anders valt ook dit duurzame sprookje in duigen.
Het nieuwe provinciale bestuur gaat al deze plannen ook
u nog door de strot duwen. Desnoods door voorbij te gaan
aan wat gemeenten willen. U stemde links. U krijgt links.”

Er is geen planeet B
“Economische groei
kan niet langer het
uitgangspunt zijn.”
Hiltje Keller: “De grootste uitdagingen waar we op dit
moment voor staan, zijn het tegengaan van klimaatverandering en afname van biodiversiteit. Om deze problemen het
hoofd te bieden, moet een andere weg ingeslagen worden:
economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn.

Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen om de
vervuiling terug te dringen, waarbij o.a. krimp van de
veestapel onvermijdelijk is. Het college kiest er echter voor
economische groei te blijven faciliteren en overschrijdt
daarmee de grenzen van onze planeet. Afbreuk aan onze
leefomgeving blijft doorgaan door onverminderde vervuiling
van lucht, water en bodem. De stikstofproblematiek is
daarvan slechts één voorbeeld. Dat het college kiest voor
pappen en nathouden, in plaats van concrete maatregelen,
duidt op gebrek aan realiteitszin. In plaats van faciliteren
van groei, moet faciliteren van leefbaarheid voor álle
inwoners van de provincie Utrecht het uitgangspunt zijn.”

Openbaar vervoer kan en moet beter
“Zonder goed OV zal de
doorstroming van het
verkeer vastlopen.”
Andrea Poppe: “De SP is blij dat het college heeft aangegeven
dat OV beter kan en beter moet. Wij zullen ze daar ook aan
houden. De SP pleit al jaren voor fijnmazig OV, namelijk goede
bereikbaarheid voor kleine kernen. Ouderen en mensen
met een smalle beurs hebben ook vervoersbehoefte waar

rekening mee moet worden gehouden. Onze provincie is
de kleinste en tevens de drukst bevolkte. Zonder goed OV
zal de doorstroming van het verkeer vastlopen. Onze motie
tegen de verhuurdersheffing is aangenomen. Deze
belastingmaatregel zou omgezet moeten worden in een
investeringsplicht voor betaalbare huur in de sociale sector
(en daar net boven) en de leefbaarheid in wijken en dorpen.
Wij zijn benieuwd wat het college hiermee gaat doen.
Sociale en middenhuur zijn belangrijk; vooral de blijvende
betaalbaarheid. Energietransitie is belangrijk en moet
rechtvaardig zijn voor iedereen, zodat ook iedereen mee
moet kunnen doen.”

Stad én platteland gezond houden
“Niet langer
alleen Utrecht als
economische topregio.”
Bertrick van den Dikkenberg: “De SGP is tevreden met de
veranderde toon van de begroting. Het is niet langer alleen
Utrecht als economische topregio, maar ook Utrecht als
plek om gezond te leven. Daar zijn we blij om. Stad én platteland gezond houden, daar maakt de SGP zich sterk voor.

Daarom speciale aandacht voor concrete acties in samenwerking met de agrarische sector, in plaats van nieuwe
plannen bedenken, bijvoorbeeld met betrekking tot het
opruimen van leegstaande stallen (VAB).
De SGP is verbaasd over het financiële plaatje bij deze
begroting. In 2020 wordt voor circa 50 miljoen euro extra
uitgegeven en worden 100 nieuwe medewerkers geworven
die extra werk gaan bedenken buiten de provinciale kerntaken. Een groei was zeker nodig om de organisatie te
versterken, maar wat de SGP betreft past dit enorme aantal
niet bij de matigheid waarmee de overheid met belastinggeld moet omgaan.”

Veilige fietsroutes voor scholieren
“Fietspaden zonder
obstakels voor
mindervaliden.”
Mieke Hoek: “50PLUS wil veilige fietspaden zonder obstakels
voor mindervaliden en ouderen. Ook pleiten wij voor veilige
fietsroutes voor scholieren en waar nodig aanpassingen bij
rotondes om veilig over te steken. De fietspaden langs de
provinciale wegen moeten beter verlicht worden.

Openbaar vervoer mag niet verder verschralen en bushaltes
moeten op redelijke loopafstand zijn. De Regiotaxi moet op
peil blijven als belangrijke voorziening; zeker in de buitengebieden waar soms helemaal geen regulier openbaar
vervoer is. Ondersteuning voor inwonersinitiatieven, zeker
bij ingrijpende voorstellen die met de infrastructuur te
maken hebben, vindt 50PLUS belangrijk. Denk hierbij aan
inspreekmomenten om ideeën op te halen. Tot slot vragen
wij aandacht voor schoon oppervlaktewater. Het vissen met
vislood moet zo snel mogelijk teruggebracht worden.
Per jaar blijft er ruim 54 ton lood achter in het water en
dit tast de waterkwaliteit aan.”
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Inloophuis ‘t Anker

Groep 7 van OBS De Eendracht ruimt lekker op!
Mijdrecht - De middag voor de
herfstvakantie is het schitterend
weer en de leerlingen van groep
7 kijken vol verlangen naar buiten. Je bent klaar met je rekenwerk, of je bent er wel ‘Klaar
mee’… dat laten we maar in het
midden. Tijd om de mouwen op
te stropen en de omgeving van
De Eendracht eens te onderzoeken op allerlei afval wat er niet
hoort te zijn.
Het is eigenlijk wel verontrustend hoe snel de vuilniszak vol
is met plastic flesjes, blikjes en
ander zwerfvuil. Een dankbare
klus, maar ook één die tot naden-

ken aanzet. Onderweg komen we
veel buurtbewoners tegen die in
de tuin werken of een praatje maken met een buur. De kinderen
ontvangen veel complimenten
voor het opruimen en dat geeft
hen nieuwe energie om verder te
speuren. Op de terugweg pakken
ze het voetbalveldje en het speelplein van de Eendracht ook nog
even mee en dan is het tijd om
de vuilniszak in de speciale plastic afvalbak af te storten. Hoog
tijd om nog even te spelen en te
genieten van een heerlijk potje
voetballen voordat de vakantie
echt begint!

Ook in De Ronde Venen toenemende
klachten over Schiphol

Groen doet Goed in
De Woudreus
veren aan de doelstelling van
Groen doet Goed, kom dan op
dinsdag 5 november van 10-12
uur naar de brainstormsessie in
NME-centrum De Woudreus.
Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u uitgebreider over het
project Groen doet Goed, informeren we u over de Groen doet
goed-activiteiten van het afgelopen jaar, maken we met elkaar
plannen voor 2020 en kijken alvast vooruit naar de jaren daarna.
Laat vóór 31 oktober weten of u komt (mail naar
c.vankruysbergen@odru.nl).
Hebt u inspiratie nodig en/of wilt
u wel eens weten wat ze in andere gemeenten doen? Kijk dan op
https://www.ivn.nl/groen-doetgoed Adres: Pieter Joostenlaan
28a (achter de Willisstee), 3648
XR Wilnis.

Klink-Klaar, Tekst en
Muziek voor Klein Publiek

Gratis concert Triviant

Komedie ‘De bittere pil’
Wilnis - De Toneelgroep van de
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt
op vrijdag- 1 en zaterdagavond 2
november a.s. ‘De bittere pil’, een
doldwaze komedie in vier bedrijven door Antoon Hol in De Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis. Huisarts Edward Bovenhaar is wegens
een verbouwing van de praktijkruimte genoodzaakt om tijdelijk
spreekuur te houden in de keuken, die ook het domein is van
zijn bemoeizuchtige huishoudster Marietje. Het verzoek van één
van zijn patiënten om een liefdesdrank te brouwen opent voor
Edward en zijn echtgenote kansen om uit de geldzorgen te komen. Of de liefdesdrank een succes gaat worden blijkt pas aan

aliste /visagiste Dorethé Zwemer
(workshopmedewerkster Look
Good Feel Better) willen we een
avond vrijblijvende aandacht en
informatie en vooral lotgenotencontact bieden aan vrouwen die
nog in hun behandeling zitten
of daarmee al klaar zijn. Wat kan
(oedeem)fysiotherapie en massage voor borstkankervrouwen betekenen, wat kan een huid- en
make-upadvies doen voor vrouwen die in of net na het chemotherapietraject zitten? Met een
leuk aandenken hopen we vele
lotgenoten wijzer huiswaarts te
laten gaan.
Nadere informatie
op www.inloophuishetanker.nl of
via 06-18072867.

Brainstormbijeenkomst

De Ronde Venen - In 2019 deed
gemeente De Ronde Venen voor
de eerste keer mee aan het provinciale project Groen doet Goed.
Doel van het project is om kinderen tussen de 4 en 12 jaar meer
buiten te laten zijn in de natuur.
Bedoeling is dat door het aanbieden van activiteiten de kloof tussen kind en natuur gedicht wordt.
Met als achterliggende gedachte
dat als kinderen de natuur ontdekken, ze gezonder en gelukkiger opgroeien. Dit kan dichtbij of
ver weg zijn, in de vrije tijd of met
de klas. De natuur ontdekken kan
in het kader van voeding (bijv.
moestuinieren), beweging, participatie (bijv Ontmoetingstuin
op bezoek te komen. De grenzen van de overlast van het vliegver- afspraken over het maximaal aan- Bijleveld), educatie, recreatie, nahouden immers niet op bij de ge- keer. Inzet is inperking van de tal vluchten nu vast in het Lucht- tuur en duurzaamheid.
meente Uithoorn”, aldus wethou- nachtvluchten en de intensiteit havenverkeersbesluit (LVB). Hier- In 2019 is er al een aantal projecder Kiki Hagen.
van de dagvluchten, de routering mee komt een einde aan de ge- ten gestart. Deze projecten worden deels gesubsidieerd uit de
van de vliegtuigen en de toepas- doogsituatie.
De Ronde Venen werkt samen
sing van stillere vliegtuigen.
De minister heeft dit besluit in- Groen doet Goed gelden. De subop het dossier Schiphol
De Ronde Venen maakt daar- middels toegezegd, maar heeft sidie wordt o.a. aangewend voor
De Ronde Venen maakt deel uit naast deel uit van het samenwer- hierbij vertraging opgelopen het inhuren van een begeleider
van het cluster Groene Hart en kingsverband Bestuurlijke Regie vanwege de uitspraak van de voor activiteiten of voor de aande kerngroep Utrecht. Samen oe- Schiphol. Via deze weg laat de Raad van State over stikstof. schaf van materialen voor veldfenen deze gemeenten druk uit gemeente haar stem horen in de Schiphol overtreedt momenteel werk of moestuinieren.
op het Rijk en Schiphol. Met het Omgevingsraad Schiphol. Dank- onder meer de afspraken over het Gelukkig hebben we van de provincie te horen gekregen dat zij
cluster Groene Hart heeft onze zij onderhandelingen liggen de maximaal.
het programma weer 4 jaar ongemeente een zienswijze ingedersteunen. En ook de gemeente
diend op Nota Reikwijdte en DeDe Ronde Venen wil graag door.
tailniveau voor de Luchtvaartnota 2020-2050 en LuchtruimherBrainstorm
ziening.
Hebt u een geweldig idee om kinDe Omgevingsdienst West-Holderen in contact te brengen met
land en de Omgevingsdienst
Midden-Holland nemen namens De Ronde Venen - KRDV-Net- Op 3 november is het overzicht de natuur, zoekt u partners om
cluster Groene Hart deel aan een werk organiseert op zondag 3 tevens te vinden bij de deelne- samen een activiteit te ontwikkewerkgroep die zich richt op hin- november 2019 het minifestival mende locaties. Of kijk op de len of wilt u geïnspireerd worden
derbeperking voor de nacht- ‘Klink-Klaar,Tekst en Muziek voor website van Kunst Ronde Ve- om activiteiten in de natuur te orvluchten naar de Zwanenburg- Klein Publiek’, een kennismaking nen Netwerk: www.krdvnetwerk. ganiseren?
baan. Tot slot lobbyt de gemeen- met talenten in woord en mu- nl/klinkklaar of de facebookpa- Kortom denkt u dat u en/of uw
te via deze samenwerkingsver- ziek uit De Ronde Venen. De op- gina www.facebook.com/krdv- organisatie een bijdrage kan lebanden voor het terugdringen tredens zijn gratis te zien en te netwerk. De voorstellingen worhoren in huiskamers van bewo- den drie keer op dezelfde locaners, maar ook in muziekstudio’s tie gehouden. Kom op tijd, want
en zaaltjes van kerkgebouwen in de deuren sluiten bij aanvang en
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.
vol is vol. Aanvangstijden zondag
Vinkeveen - Iedereen van harHet aanbod loopt uiteen van 3 november:
te uitgenodigd! Zaterdag 2 nohet einde van het stuk, maar het prachtige Keltische harpmuziek 12.30 – 13.15 uur (eerste sessie)
heeft dan al een aantal hilarische en inspirerende verhalen of ge- 14.00 – 14.45 uur (tweede sessie) vember wordt in De Boei in Vinkeveen het concert van Muziektoestanden teweeg gebracht in dichten, kleinkunst of luisterlied- 15.30 – 16.15 uur (derde sessie)
en Showkorps Triviant gehouden.
de keuken oftewel de tijdelijke jes tot jazz-, pop-, klassieke muDeze keer zal niet alleen Triviant
praktijkruimte. Kortom een ko- ziek en opzwepende wereldmumaar ook gastvereniging Dice
medie zonder voorspelbare af- ziek. Jong en oud verzorgen deMusica ‘83 uit Ter Aar optreden.
ze middag drie optredens van
loop!
Het beloofd een mooie avond te
De aanvang van beide voorstel- een half uur tot maximaal 45 miworden met muziek passend bij
lingen is om 20.00 uur. Kaarten nuten, en bieden zo de bewoners
à € 8,00 zijn verkrijgbaar bij van van De Ronde Venen de gelegen- Wilnis - A.s. zaterdag, 26 oktober,
Soest Stoffen, Dorpsstraat 30 in heid kennis te maken met hun ta- is weer de verzamelaarsmarkt in
Wilnis en op de avond van opvoe- lenten. Het gaat daarbij om goe- de Willisstee, Pieter Joostenlaan
ring aan de zaal. Wegens bijzon- de amateurs en semi-professio- 24 te Wilnis.
dere omstandigheden werd de nals. Zorg dat je zoveel mogelijk Van 09.30 tot13.00 uur bent u
opvoering van dit stuk eerder dit profiteert van het diverse aanbod daar van harte welkom. Er zijn de
jaar afgelast. Kaarten die u toen door tevoren een keuze te maken stuiverboeken met postzegels,
had gekocht zijn nog steeds gel- uit het programma-overzicht. Dit munten en poststukken. Voor indig en kunt u, naar uw eigen keu- overzicht ligt vanaf 29 oktober in lichtingen tel. 0297-289322 en
ze, besteden op zowel de vrijdag- de hal bij het gemeentehuis en onze website www.verzamelaarsrondevenen.nl
bij de bibliotheken.
als de zaterdagavond!

Minister Nieuwenhuizen in gesprek met inwoners en bestuurders

De Ronde venen - Op woensdag
13 november gaan 8 inwoners
en 3 bestuurders uit het Groene
Hart, waaronder wethouder Kiki
Hagen, in gesprek met minister
Cora Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Onderwerp is de overlast van Schiphol.
Ook De Ronde Venen is in dit gesprek vertegenwoordigd.
Namens De Ronde Venen nemen
inwoner Cor Mastwijk, raadslid
Pieter Kroon en wethouder Kiki
Hagen deel aan het ‘huiskamergesprek’ met de minister, samen
met de wethouder van Nieuwkoop en de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Aanleiding
voor dit gesprek is een brief aan
de minister van de gemeenten uit
het Groene Hart. In die brief vragen de gemeenten - waaronder
De Ronde Venen - aandacht voor
de stijgende lijn van klachten,
het gebrek aan rustmomenten
en laagvliegend verkeer in deze regio. “Wij hebben de minister
in die brief gevraagd ook bij ons

Mijdrecht - In de maand oktober besteedt inloophuis ’t Anker ook weer aandacht aan de
speciale borstkankermaand. Op
woensdagavond 30 oktober is er
van 20.00 uur tot 21.30 uur een
inloopavond speciaal voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Met nadruk worden vrouwen vanaf 30 jaar van harte uitgenodigd deze avond langs te
komen in ’t Anker, Karekiet 49
in Mijdrecht. Welke lotgenoten
zijn er in De Ronde Venen en Uithoorn?
Met medewerking van oncologisch
fysiotherapeute
José Degens van Kerngezond uit
Mijdrecht en schoonheidsspeci-

Verzamelaarsmarkt

het thema Pop & Rock. De deuren
gaan om 19:30 uur open en om
20:00 uur starten we het concert.
De toegang is gratis. In de pauze
worden weer lootjes verkocht zodat u aan het eind van de avond
naar huis kunt gaan met prachtige prijzen.
We zien u graag zaterdag 2 november!
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Verwelkomt De Zilveren
Turfloop hun sponsoren
De Ronde Venen - Elk jaar ziet
de organisatie van de Zilveren Turfloop meer deelnemers
aan de start verschijnen. De Zilveren Turfloop start traditiegetrouw om 10.00 uur met de Rabo
GeZZinsloop en de G-run. Andere deelnemers melden zich vanaf
11.00 uur aan de start van de VOKU 10 km loop, de Automotivecentre Van Nieuwkerk 5 km loop
en de VIDA 10 EM (Engelse mijlen) loop.
Het is elk jaar weer een uitdaging
om het grootste sportevenement
van De Ronde Venen te organiseren. Een enthousiaste commissie van Atletiekvereniging
De Veenlopers zorgt dat dit allemaal naar wens van de deelnemers verloopt. Er is veel aandacht
voor een goed en veilig parcours,

kleed- en douchegelegenheid, in
bewaring geven van de tas met
persoonlijke bezittingen, verzorging en tijdwaarneming. De kinderen ontvangen een mooie medaille en de winnaars van de afstanden gaan met een mooie beker naar huis. De organisatie is blij
dat een groot aantal sponsors ondersteunt om het budget van het
evenement sluitend te krijgen.
De Veenlopers zijn deze bedrijven erkentelijk voor hun support.
Bent u op 3 november aanwezig
in de sporthal en De Phoenix aan
de Hoofdweg of in het start/finish
gebied? U ziet dat het Mijdrechtse bedrijfsleven daar aanwezig is,
naast de sponsoren zullen ook
een groot aantal bedrijventeams
aan de start staan van de businessloop.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 25 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 Sonja van
de Waa de beste kaartster met
6927 punten.
De totale uitslag van deze
avond was:
1. Sonja v.d.Waa
6927 pnt
2. Greet Veraar
6871 pnt
3. Herman v.d.Waa
6809 pnt
4. William Maijenburg 6521 pnt
5. Pleun Vis
6399 pnt
en de poedel ging naar Martien
de Kuijer met 5150 punten.

De volgende prijsklaverjasavond
zal dus zijn op vrijdag 25 oktober,
aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn
voor de inschrijving 19.45 uur.
Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende
prijzen. Tel. van Café de Merel is
0297-263562, Arkenpark Mur 43,
3645 EH Vinkeveen, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe
prijsklaverjascompetitie 2019/2020,in 2019 dus 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
mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle
datums onder voorbehoud.

CSW de sterkste
tegen NITA
Wilnis - CSW boekte zaterdag zijn
tweede zege van het seizoen. Tegen NITA, je zou het dus een derby kunnen noemen, werd een 0-2
overwinning geboekt.
CSW had vanaf het begin de controle over de wedstrijd tegen een
inzakkend NITA. Veel balbezit dus
voor CSW maar de ploeg speelde in een veel te laag tempo om
NITA in de problemen te kunnen
brengen en ook was CSW heel
slordig in de passing. Toch waren
er wel degelijk mogelijkheden
voor CSW om de score te openen.
Bij een lage voorzet van Dave
Cornelissen was er echter niemand voor het doel om af te ronden en later kon Sander Kunkeler net niet afronden na opnieuw
een voorzet van Cornelissen. Een
hoekschop van Elroy Baas kon
zomaar binnen worden geknikt
maar de bal verdween voorlangs
het doel. Nita kwam er spaarzaam
uit en kon wat gevaar stichten via
vrije trappen maar doelman Jordy Wens was elke situatie de baas.
Cornelissen draaide vlak voor rust
handig weg van twee tegenstanders maar zijn schot verdween
naast. Na rust een feller CSW dat

in een hoger tempo ging spelen
maar het bleef een probleem om
de verdediging van NITA kapot te
spelen. Het voor was voor CSW
ook oppassen voor een tegentreffer want NITA kwam er een paar
maal gevaarlijk uit. Een schot gekruld vanaf de rand zestien ging
maar net over en uit een vrije trap
werd er op de bovenkant van de
lat gekopt. De bevrijdende treffer 20 minuten voor tijd was voor
CSW dan ook een hele opluchting. Cornelissen werd in de diepte weggestuurd en met een paar
fraaie kapbewegingen stuurde hij
zijn tegenstanders het bos in om
vervolgens fraai af te ronden.
Met nog een minuut of 10 op de
klok gooide CSW de wedstrijd definitief in het slot. Stefan Tichelaar
stuurde Justin Blok de diepte in
die alleen op de doelman kon afgaan en niet zelfzuchtig was maar
prima afgaf op Dennis Prange die
de 0-2 intikte. Nita leek daarna
nog wat terug te doen maar de
vallende kopbal ging net voorlangs tot opluchting van CSW.
CSW kon weer eens een overwinning boeken maar het vertoonde
spel moet absoluut beter.

Atlantis 4 verliest nipt
Mijdrecht - Het door ‘Architekten- en ingenieursbureau H.W.
van der Laan b.v.’ gesponsorde
team van Atlantis 4 wist de laatste veldwedstijd van 2019 thuis
tegen Luno uit Linschoten net
niet te winnen: 12-13.
Atlantis speelde zonder Jeroen
Brokx en de geblesseerde Nicole
Both. Na de gebruikelijke speech
voor de wedstrijd van Remco
Schouten kwam Atlantis op deze mooie windstille dag meteen
goed voor de dag. Via een schot
van Harold Taal, een doorloopbal
van Sandra Pronk en een strafworp van Martijn de Horde kwam
het team op een 3-1 voorsprong.
Mede vanwege de goede rebound van Jennifer Haveman en
het sterke verdedigen van Saskia
Kraan kon Atlantis in Mijdrecht de
voorsprong lang behouden.
De Ronde Venen - Over een per die al die jaren al mee doet, Toch had Atlantis het ook lastig
paar weken wordt weer de Zilve- raadslid Rob Evers: “Hardlopen en met de sterke rebound van Luren Turfloop gelopen en ze doen varen in mijn kajak zijn mijn favo- no, waardoor deze toch langszij
als VVD De Ronde Venen voor riete sporten, en deze zondag zal kon komen met verre afstandsde 5e keer mee. Er zijn meerde- het hardlopen vast weer winnen schoten (5-5). Ook Atlantis 4 liet
re leuke hardloop evenemen- van varen, want ik loop alweer 5 zich gelden met afstandsschoten in de gemeente, eigenlijk zijn jaar met het VVD- team mee. De ten van wederom Harold Taal,
ze bij toeval met de Turfloop be- Turfloop heeft altijd een superge- Sandra Pronk en een schot van
gonnen in 2015. Ze hadden toen zellige sfeer. Ik hoop wel dat mijn Nancy Kroese. Met een 7-6 vooreen paar sportieve, actieve le- blessure het toelaat om mee te sprong werd de kleedkamer opden bij de VVD die wel zin had- lopen.”
den om hier een keer aan mee Onze nieuwe raadslid Ed Dohle
te doen. In 2017 hebben ze meer doet voor het eerst mee: “ik loop
aandacht besteedt aan de Zilve- al jaren, het is echt een onderren Turfloop door ook flesjes met deel van mijn leven, ik heb al veel
water uit te reiken aan alle lopers wedstrijden gelopen waarondie mee deden. Dat vonden ze der de marathon van New York.
heel erg leuk om te doen, maar ze Dat doe ik nu niet meer, maar ik
hebben het bij één keer gelaten. vind het heel leuk om weer mee Mijdrecht - Zaterdag 19 oktober
Wel zijn ze door gegaan met lo- te doen aan de Zilveren Turfloop stond voor Atlantis 2, gesponsord
pen. Ook dit jaar hebben ze weer en deze keer in een VVD-shirt”. door van Walraven, de wedstrijd
een businessteam op de been die Het VVD businessteam gaat niet tegen ZKC 2 in Zaandam op het
hun best zullen doen om er weer voor de hoofdprijs, maar we vin- programma. Op papier tegeneen leuke wedstrijd van te ma- den het gewoon leuk om mee te standers die aan elkaar gewaagd
zijn en dezelfde ambitie hebken. In die vijf jaar is er één lo- doen. Ze hebben er zin in .
ben, meedraaien in de top van de
poule. Allebei de ploegen hadden voorafgaand aan deze wedstrijd twee wedstrijden verloren
en de rest gewonnen. Het beloofde een spannende wedstrijd te
worden. Spanning qua veel doelpunten bleef uit. Atlantis is blijven knokken en heeft strijdlust
getoond. Na 60 minuten spelen
stond er een kleine overwinning
van 7 – 10 op het scorebord voor
de Mijdrechtenaren.
Atlantis startte in een iets wat gewijzigde basisopstelling. In de
aanval begonnen: Jelmer Steen,
Mark Kruiswijk, Fay Trompert en
Melissa van der stap. De verdediging bestond uit: Davey van Putten, Kevin Keijman, Joy Trompert
en Natasja Korver. Er was kennelijk wat spanning bij beide teams,
want het eerste doelpunt liet lang
Op de foto de Vinkenreserves: v.l.n.r. staand Romy Bras, Lisa van Diemen, op zich wachten.Het was ZKC die
Danique Pauw, Femke Vousten, Emese Kroon en Johan Kroon (trainer- de score opende. Atlantis creëercoach). V.l.n.r. gehurkt Jelle Mul, Pascal Hoogeboom, Mark de Haan, Gi- de voldoende kansen, maar de
deon Leeflang, Dylan Bras en Finn Kroon.
bal wilde niet door het mandje
vallen. De verdediging hield het
goed dicht. Het aanvalsvak zette door en wist de welverdiende
strafworp te benutten.
Zowel Atlantis als ZKC wisten
mooie aanvallen op te zetten,
maar hadden moeitemet de afVinkeveen - De cruciale ontmoe- de aanval en Lisette vd Leeden, ronding. Er stond dan ook een
tingen tussen de selectieteams Mariska Meulstee, Finn Kroon magere ruststand van 4 – 4 op het
van De Vinken en het uit Delft af- en Jerom Stokhof in de verdedi- scorebord.
komstige Paal Centraal zijn in het ging stond er al snel een voorvoordeel van de Vinkeveners be- delige tussenstand op het sco- Op de i
slist. Nadat eerst De Vinken 2 de rebord. Doelpunten van Gideon In de rust werd nog even de puntongeslagen status wist te behou- (2x), Jerom, Finn en Mariska zorgden door de Delftse reserves met den voor 5-2 en na een speelhelft
16-13 af te troeven, bleek ook de was de stand 8-4 voor de Vinkehoofdmacht van De Vinken te veners (doelpunten van Levi en
sterk voor de bezoekers: 15-9.
opnieuw Gideon en Mariska).Ook
in de tweede helft bleef het SuiBlessureleed
teteam de bovenliggende partij.
Trainer-coach Dirk van der Vliet Nadat Levi Kroon met twee doelheeft te kampen met de nodi- punten voor 10-7 had gezorgd,
ge blessures binnen het Kinder- liep de thuisploeg door doelpunmodehuisteam. Dorien Verbrug- ten van Fenne, Mariska (2x) en Legen is nog steeds niet beschik- vi uit naar een comfortabele 14baar, haar inmiddels vaste ver- 7. Jerom Stokhof scoorde de vijfvangster Danique Pauw was ook tiende voor De Vinken, waarna
nu weer opgeroepen. Aan de he- Paal Centraal de eindstand op 15renkant loopt Kelvin Hoogeboom 8 mocht brengen.
met een stevige knieblessure,
voor hem doet Gideon Leeflang Dijkvogels uit
weer mee. Maar ook Rutger Woud Met dit resultaat staat De Vinken
moest zich ziek melden. Zijn plek nu alleen op kop in de derde klaswerd ingenomen door de jeugdi- se F met dertien punten uit zeven
ge Finn Kroon.
wedstrijden.
Komende zaterdag volgt de laat- Vinkeveen - Vrijdagmiddag 25
Goed gespeeld
ste wedstrijd voor de zaalcompe- okt. organiseren Koos & Joop
Al snel bleek dat het achttal van titie. 26 oktober wacht in Maas- een gezellige klaverjasmiddag in
Vinkeveen de baas was. Met Fen- dijk de nummer 5 Dijkvogels. dorpshuis “ de Boei” Kerklaan 32
ne Claassen, Danique Pauw, Gi- Thuis bleken de Maasdijkers een in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00
deon Leeflang en Levi Kroon in taaie tegenstander.

VVD loopt voor vijfde
keer de Turfloop

gezocht voor een peptalk van interim coach Kim Stolk.
Score
Na de rust liepen de ploegen qua
score samen op tot 9-9 met afstandsschoten van Martijn de
Horde en Sven van Putten, waarna Luno onverwacht in een kort
tijdsbestek een marge wist te creeren: 9-11. De ingevallen Barry
van der Waa kon deze kleine marge beperkt houden via een schot
achter de korf, maar de daarop
volgende twee snelle doelpunten
van Luno kwamen de Mijdrechtenaren uiteindelijk niet meer te
boven. In een uiterste krachtsinspanning (strafworp Martijn de
Horde) en schot van Nina van
Schaick werd de aansluiting nog
gevonden, maar waren de laatste
spannende seconden verstreken
voor de thuisploeg om nog een
punt veilig te stellen.
Het team van shirtsponsor ‘Architekten- en ingenieursbureau H.W.
van der Laan b.v.’ begint in november de korfbal zaalcompetitie, waarin opnieuw punten te
verdelen zijn voor het ambitieuze
team van Atlantis 4.

Atlantis 2 wint zwaar
bevochten wedstrijd

De Vinken 1 en 2 beide
op kop

jes op ‘i’ gezet door coach Mark
Goverse. Atlantis was weer klaar
om aan de tweede helft te beginnen. Het was ZKC die de voorsprong pakte na de rust. Atlantis
wist snel antwoord terug te geven door een korte kans te scoren. Het beeld van de eerste helft
zette zich door in de tweede helft.
ZKC nam steeds de leiding en Atlantis bleef bij tot een stand van 7
– 7 met nog maar een klein kwartiertje op de klok. Atlantis hield
het hoofd koel en ging op zoek
naar de juiste mensen. Een belangrijke vrije bal werd gescoord
en het team nam voor het eerst
in de wedstrijd de leiding over.
Ze waren van plan dit niet meer
weg te geven want de voorsprong werd uitgebreid naar 7 –
9. ZKC ging wat foutjes maken en
Atlantis speelde de wedstrijd uitstekend uit. In de laatste minuut
werd nog de verlossende 7 – 10
gescoord en de overwinning was
binnen.
Het was geen grote overwinning,
maar het team heeft laten zien
gegroeid te zijn door de wedstrijd naar zich toe te trekken en
zo de winst binnen te halen. De
twee punten zijn binnen en dan
maakt de grootte van de overwinning niet meer uit. Atlantis
staat nu op een derde plaats met
evenveel punten als de nummer
2 in de poule.
Volgende week speelt Atlantis 2
al de return wedstrijd tegen hekkensluiter Fiducia 4 om 12.50 aan
het sportpark Fletiomare in Vleuten.
Alle support is welkom om voor
een overwinning te zorgen zodat
het team met een goed gevoel de
zaal tegemoet kan gaan!

Prijsklaverjassen
uur en het kaarten begint om
13.30 uur precies.
Het is een gezellig evenement
met heel veel leuke prijzen, dus
voor iedere kaarter van harte aanbevolen.
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Bridgeclub ABC

Start parencompetitie
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na het Butler intermezzo
volgde de eerste avond van het
gebruikelijke parenbridge.
In de A-lijn waren Nel & Adriaan
Koeleman hierdoor duidelijk beter in hun element en veroverden
de top met 60,76%. Johan Le Febre & Wim Slijkoord blijven echter onverstoord op hoog niveau
doorgaan en volgden als tweede
met 59,03%. Ankie Bots & Agnes
Kroes deelden hun plek met Joop
van Delft & Ruud Lesmeister met
voor allen 56,94% en ook Marja
Hartmann & Ger Quelle hadden
als vijfde met 56,25% aansluiting.
In de B-lijn waren het Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman die zich bevrijd voelden en
pardoes met 64,09% de eerste
plaats opeisten.
Marianne & Huub Kemp volgden met 61,96% ook met een
zestiger en bleven zo het peloton ruim voor. Dat liet een zeer
close finish zien aangevoerd door
Stenny & Herman Limburg met
57,53%, Joyce Udema & Monique
Veenboer met 57,42 en Lambert
Koeter & Huib van Geffen met
57,27%, waarbij laatst genoem-

de het presteerde om zeven SA te
bieden en te maken! In de C-lijn
vielen drie zestigers te bewonderen. Annemieke & Floor Hesselink
maakten hun ambities duidelijk
door op 63,50% te eindigen. Marika Romeijn & Greet van den Bovenkamp behaalden een prima
61% precies en Irene Hassink &
Henriëtte Omtzigt sloten het elite groepje af met 60,83%.
Geen zestig
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers haalden wel is waar
geen zestig, maar als vierde met
59,50% zaten ze er toch dicht bij.
Marjan & Jan Wille maakten de
best of five vol door op 52,92%
uit te komen. Uw belangstelling gewekt door deze zinderende avond met een totaal aan vijf
en veertig paren, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0683371540.

Bridgevereniging
Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 14 oktober
is de zesde ronde van de competitie gespeeld. In de A-lijn waren
Joke & Erik Schiphorst weer goed
op dreef met 65,00%. Ook Dick
Elenbaas & Ad Zijerveld vonden
de juiste oplossingen met 60,42%
en Richard Morssink & Ad in ’t
Veld scoorden 58,00%. Gerard &
Janny Telling sleepte een mooi
6hartencontract binnen. Een gewaagd 5schoppencontract werd
met succes door Dick Elenbaas &
Ad Zijerveld gemaakt. In de B-lijn
waren Ans de Ruiter & Rietje Tijssen iedereen de baas met 69,72%.
Jaap Schutte & Gerben Wiersma
haakten aan met 62,12% gevolgd
door Jopie de Jong & Lenie Koevermans met 57,43%. Lenie &
Henk van der Laan deden goede zaken met een 3sanscontract
door 3upslagen te halen. Jopie de
Jong & Lenie Koevermans haalde
een 4schoppencontract gedoubleerd met 2upslagen binnen.

Twaalfhoven. Cees Houmes & Kiki Lutz en ook Richard van Heese
en Hans Leeuwerik speelden een
prachtig 6schoppencontract met
1upslag,
In de B-lijn zetten Lenny van Diemen & Hermine Elmoudni de
toon met 60,83%. Gerda van Duren & Tiny Zwebe deden het goed
met 58,75% met nipt daar achter Bea van den heuvel & Tint Tijssen met 57,08%. Gerda van Duren
& Tiny Zwebe speelden een heel
mooi 5schoppencontract met 1
upslag. Annemarie Pierrot & Geri
Stappers deden goede zaken met
een 4schoppencontract met 3upslagen. Promotie naar de A-lijn
onder voorbehoud : Elisabeth &
Nan van den Berg, Julia Meijering
& Annie van Onna en Bea van den
heuvel & Tiny Tijssen.
In de C-lijn speelden Dick & Xandra Visee weer sterk met 65,28%.
Ook Ben Gabriel & Annie van Onna speelden sterk met 64,58% gevolgd door Anita Berrevoets &
Donderdag 17 oktober
Henk de Vries met 61,81%. Aniis de laatste ronde van de eer- ta Berrevoets & Henk de Vries
ste competitie gespeeld en maakten een 5klaverencontract
zijn de promoties en degrada- met 1upslag. Ben Gabriel& Anties bekend geworden. In de A- nie van Onna maakten een moeilijn speelden Riet & Gerard van lijk 4schoppencontract. Ook het
der Meer team weer zeer sterk 5schoppencontract met 1upslag
met 59,72%. Richard van Heese door Dick Licht & Xandra Visee
& Hans Leeuwerik toonden hun mag niet onvermeld blijven. Provorm met 58,33% gevolgd door motie naar de B-lijn ook onder
Jan Bunnik & Corry Twaalfho- voorbehoud: Anita Berrevoets
ven met 55,00%. Veermeldens- &Henk de vries, Ria Versteeg &
waard is een 6hartencontract ge- Ans Bruggeman en Maria Baas &
haald door Jan Bunnik & Corry Ted Koene.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 15
oktober vond de zesde en tevens
laatste zitting plaats van de eerste competitieronde. Cobie Bruine de Bruin & Ada van Maarseveen maakten duidelijk dat er
met hen niet te spotten valt: zij
zetten in de A-lijn een score neer
van 71,88%. Dat wordt niet vaak
vertoond! Op nummer twee 10%
lager, maar toch nog 61,46% voor
Cora de Vor & Guus Pielage. Op
drie eindigden Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders met 56,25% en de gedeelde vierde plaats was voor An van
Schaick & Ria Verkerk en Gerda
Bosboom & Nel Hamelijnck met
52,78%.
In de B-lijn ging het er wat rustiger aan toe. Op één Rees & Gerard van der Post met 55,73%,
een tweede plaats was er voor Erny Brandsen & Greet van Diemen
met 55,21% en Ploon Roelofsma

Regio - Donderdag 17 oktober
was de vijfde en voorlaatste zitting van de eerste ronde in het
nieuwe seizoen van het dertigste
levensjaar van onze bridgeclub.
Je merkt al dat er wat meer spanning heerst, vooral als de uitslag
wordt bekend gemaakt, toen er
stilte werd gevraagd, om de uitslag voor te lezen, was ook iedereen gelijk stil. Er werd op negen
tafels gebridged, een stilzit deze
keer in de B-lijn.

& Marja Slinger eindigden met
54,38% op drie. Nummer vier en
vijf waren Jeanette Vermey & Lenie Pfeiffer met 53,65% en Atie de
Jong & Hans Warmenhoven met
53,13%.
Dan de promotie en degradatie:
van de B-lijn naar de A-lijn promoveren niet onverwacht Jeanette & Lenie, Inge & Thea en Tina &
Cora. Voor hen maken plaats de
laatste drie van de A-lijn en wel
Lies & Henny, Mieneke & Hilly en
Tini & Paula.
Om de lijst compleet te maken
mag ook de top-drie van deze
ronde niet ontbreken: Janny &
Sonja, Coby & Ada en Elly & Jessie
voeren het peloton aan.
Volgende week de eerste zitting
van de laddercompetitie. Hebt u
zin om een keertje mee te spelen? U krijgt alle informatie door
een mailtje te sturen naar hartenvrouw2015@gmail.com

Tino Winter Nederlands
Kampioen DMX Motorcross
Regio - Afgelopen weekend was
de finale voor het District motorcross DMX kampioenschap. De
DMX bestaat uit drie regio’s. De
regio noord, midden en Zuid. Van
de voorwedstrijden die geweest
zijn per regio mogen de beste
13 meerijden met de Finale aan
het einde van het seizoen. Deze
wedstrijd werd verreden in Eersel
(Brabant) District Zuid. Tino had
zich daar netjes voor geplaatst
en reisde samen met zijn zoontje
Tygo, die had zich ook geplaatst
voor de finale, en familie voor
de support naar Eersel. Tygo had
nog nooit eerder op deze zware
baan gereden, maar hij deed het
erg netjes. Tino lag bij de 1e manche bij de start op een 12e plek en
vocht zich naar voren en lag na 10
minuten op een mooie 2e plek,
en toch met de laatste kracht wist
hij de kopman nog te pakken en

kwam als 1e over de finish. De
2e manche werd Tino klem gereden en lag hij in de 1e bocht
op een 23ste plek. Hij dacht, dit
gaat niet goed, dus gas erop, na
de 1e ronde lag hij al snel 15e. Elke ronde weer haalde Tino er vele
in en lag 3 rondes voor het einde
op een 2e plek. Maar de kopman
was de 1e manche 2e geworden,
dus als hij kampioen wilde worden moest hij alles op alles zetten
om die 1e plek te veroveren, want
de 2e manche is tellend bij gelijk aantal punten. En ja hoor, Tino
winter flikte het gewoon weer. Hij
werd de 2e manche 1e, dus een
mooie kampioensplek voor hem
en dat heeft hij dubbel en dwars
verdiend. Juichend over de finish
rijdend, wachten zijn fans en supporters hem op. Hij mag zich zelf
Nederlands Kampioen bij de Veteranen noemen.

Districtsfinale libre bij
De Springbok
Regio - Komend weekend (vrijdag
25 en zaterdag 26 oktober) wordt
bij biljartvereniging De Springbok te De Hoef de districtsfinale libre 3e klasse georganiseerd
in opdracht van het district Veenen Rijnstreek van de KNBB. Zes finalisten binden de strijd aan om
de felbegeerde kampioenstitel in
de wacht te slepen, terwijl hiermede tevens afvaardiging naar
de gewestelijke kampioenschappen verdiend kan worden. Niet
onvermeld mag blijven dat liefst

twee biljarters van De Springbok,
namelijk Peter Stam en Gijs Rijneveld, zich tijdens de voorwedstrijden gekwalificeerd hebben voor
deze finale, zodat het ongemeen
spannend wordt of een van beiden erin zal slagen met de eer te
gaan strijken. De wedstrijden beginnen op vrijdagavond om 19.30
uur en op zaterdagmiddag vanaf
13.00 uur. De wedstrijdleiding is in
handen van Jos Lugtigheid en Hero Janzing, terwijl door het district
officiële arbiters zijn aangewezen.

Veel sans bij Sans Racune
Regio - Sans Rancune is weer begonnen, en hoe. Zowel in de Aals in de B-lijn gaat het er zeer geanimeerd aan toe. Weinig echt
grote spellen. Alleen de winnaars
Riki en Theo maken een slem. Met
59,03% blijven ze iedereen voor.
Corrie en Jos scoren regelmatig
op iedere tafel, goed voor 56,67%
en de tweede plaats. Gewoontegetrouw weer veel SANS ATOUTcontracten, dat lijken we op deze
club wel aan onze naam verplicht.
De B-lijn is met de hoogste dagscore van 61,98% een prooi voor
het paar Mayke en Corrie, vóór

Mayke en Truus, met 61,46% vlak
daarachter. Anders dan in de A
hier juist relatief veel kleurcontracten, vooral in de hoge kleuren. Ook hier is precies één paar
dat een slem heeft geboden en
gemaakt. To en Wim komt deze
eer toe. Als we zo doorgaan, dan
wacht ons nog een spannend seizoen.
Er is nog ruimte voor enkele nieuwe leden. Zelfs als U geen partner
heeft is er soms wel iets te regelen. Nadere informatie bij Lijnie
Timmer, (0297)561126.

Bashira, 10 jaar, Syrië

IEDER KIND
VERDIENT EEN
EERLĲKE KANS
www.savethechildren.nl

dit paar speelt eigenlijk te sterk
voor de B-lijn en te zwak voor de
A-lijn. Hier zou eigenlijk een lijn
tussen gevoegd moeten worden.
De derde plaats is voor het paar
leny en Tina met 60,42%, sterk gespeeld door dit paar. Er werd deze ronde drie keer klein slem gespeeld. In de A-lijn, een maal in
spel 7, 6 harten helaas min 2,
twee keer in de B-lijn, een keer 6
SA min twee in spel 3 en een keer
contract 6 schoppen in spel 19.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor
het paar Ciny en Herman met
61,98%, dit paar speelde vandaag weer sterk, na een tweede
plaats vorige week nu weer een
eerste plaats. De tweede plaats is
voor het paar Greet en Henk met
57,29%, na een weekje afwezigheid nu weer volop in de running.
De derde plaats is voor het paar
Ria en Grace met 54,69%, een gelegenheidspaar dat elkaar nog
niet zo goed begreep werd vooraf gezegd, maar ik zie voor dit
paar nog een mooie toekomst
weggelegd.

De competitie stand
A-lijn
De eerste plaats is hier voor het
paar Greet en Henk met een gemiddelde score van 58,36%.
De tweede plaats is voor het paar
Ciny en Herman met 54,91%.
De derde plaats is hier het paar
Els en Alice met 53,72%.
B-lijn
De eerste plaats is hier voor het
paar Jany en Marja met een gemiddelde score van 56,02%.
De tweede plaats is voor het paar
Lenie en Tina met 54,90%. De derde plaats is voor het paar Corry en
Greet met 53,46%.
Er is dus nog volop spanning zoB-lijn
als U kunt zien.
De eerste plaats was hier voor het Als u interesse heeft in bridge,
paar Jany en Marja met 65,00%, kom dan eens langs in de Scheg
de hele ronde speelt dit paar al om kennis te maken met het zo
sterk, een versterking voor de A- edele maar moeilijke spel.
lijn. De tweede plaats is voor het Wij spelen elke donderdag van
paar Corry en Greet met 62,50%, 9.00 tot 12.30 uur.

Succesvol herfsttoernooi
badmintonvereniging Kwinkslag
Vinkeveen - Jl. donderdag werd
in De Boei te Vinkeveen weer het
jaarlijkse herfsttoernooi gespeeld
door BV Kwinkslag. Dit jaar wederom met als vaste onderdeel,
het blinde net op volleybal speelhoogte, welke ook dit toernooi
weer tot hilarische taferelen hebben geleid. In het kader van verbinding tussen de Gemeente, en
de sportverenigingen daarbinnen, was wethouder Rein Kroon
en zijn assistente Tineke Vellekoop-van Oudenallen aanwezig.
Niet alleen voor leuke leerzame
gesprekken met onze bestuursleden maar, sportief als zij beide
zijn, hebben ze meegedaan met
ons toernooi en ook lekker gebadmintond. Los van dit speciale
koppel was de opkomst weer super. Doorgaans is het de bedoeling dat iedereen een introducé
meeneemt en dat is deze avond
prima gelukt. Aan het einde van
de avond was de prijsuitreiking
in De Boei onder het genot van
een hapje en een drankje. De
prijswinnaars ontvingen ook dit

jaar weer mooie prijzen in onderstaande volgorde: 1e prijs: Connie, 2e prijs: Mirjam, 3e prijs: Harry, 4e prijs: Mark, 5e prijs: Arthur,
6e prijs: Ramon, 7e prijs: Frank, 8e
prijs: Robbie, 9e prijs: Nel en de
Troostprijs ging naar Koen. Ook
enthousiast geworden? Elke donderdagavond vanaf 19:30 uur in
De boei in Vinkeveen liggen rackets voor u klaar.

BVU: in de B-lijn de
hoogste score
Regio - Bridgevereniging Uithoorn (BVU) heeft maandagavond 21 september de 2e ronde gespeeld van ook al weer de
2e parendrive. De scores van die
avond zijn in zijn totaliteit niet
helemaal correct door wedstrijdleider Monique voorgelezen en
dat komt omdat er door een niet
geconstateerde computerstoring
verzuimd was om alle spellen in
te voeren. Met dank aan Rob Dollekens kwam de wedstrijdleiding
daar aan het eind van de avond
achter (maar toen was de mail
met persoonlijke scores al doorgestuurd). Onderstaande uitslag
van die avond kan dus een flinke
afwijking veroorzaken met hetgeen de spelers die avond hebben gehoord. Dit is het dus definitief geworden (we noemen de
eerste drie en het laatste paar):

B-lijn (ook dus 11 paren): 1, Nel
van Aarle en Tineke van der Sluijs
met de hoogste score van de
avond 61,46% 2. Gelegenheidspaar Greetje van den Bovenkamp
en Dieny Verhoeff met 60,83%
(Ria Wezenberg en Mart van der
Voort worden kennelijk niet gemist) 3. Fons Roelofsma en Ton
ter linden met 55,63% (tegenvaller, want ze stonde vòòr de correctie op de eerste plaats). De rij
werd gesloten door al weer een
gelegenheidspaar Doina van Ettikhoven en Marcel Dekker en
A-lijn: 1. Hans Wagenvoort en Nico van der Meer met 58,33% 2.
Carla Dijkman en Gerard van der
Meer (geen familie) met 58,13% 3.
Bep en John de Voys met 54,38%
die de teleurstelling van op de
eerste plaats te zijn geëindigd
moeten bijstellen. Als laatste in
de A-lijn zijn geëindigd Ludy BonC-lijn (11 paren): 1. Co Beunder hof en Anneke Buskermolen met
en An Pronk met 57,40% 2. An- al weer bijna 40%. Ook belangneke en Wim Braam met 56,25% stelling gekregen voor de BVU?
(mooie score van dit beginnen- Neem voor aanmelding als lid of
de paar) 3. Cor de Bok en Tom van nadere informatie over bridgeMeijgaarden met 54,38% 11e en lessen contact op met Hans Walaatste (C en B-lijn hadden een genvoort bereikbaar onder tel.
combitafel) waren Greet en Rolf 06-53368948 of via zijn e-mail:
Rahn met bijna 40%.
wagenvoorthans@gmail.com.
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Qui Vive Heren 1 verliest
De Kwakel - De mannen van Qui
Vive hebben hun 5e wedstrijd van
het seizoen met 1-2 verloren. Tegenstander Schaerweijde begon
sterk aan de wedstrijd en werd direct gevaarlijk voor het doel van
Qui Vive. Na 5 minuten spelen
werd een overtreding in de cirkel van Qui Vive door de arbitrage beoordeeld als opzettelijk en
een strafbal toegekend. Ronald
Brouwer benutte dit buitenkansje en zette de uitploeg op voorsprong. In het 2e kwart kwam
Qui Vive beter in de wedstrijd en
kreeg het met Joep Troost de beste kans van de 1ste helft voor Qui
Vive. Helaas was het opnieuw Ronald Brouwer die de uitploeg met

een mooie tip-in vlak voor rust op
0-2 bracht.
Qui Vive kwam na rust goed de
kleedkamer uit. Door sterk veldspel werd in de 47ste minuut een
strafcorner geforceerd die hard
werd binnen gepusht door Linze Andringa. Het gaf de ploeg uit
de Kwakel het vertrouwen om het
goede spel door te zetten en de
wedstrijd naar zicht toe te trekken. Helaas werden de gecreëerde kansen gemist en eindigde
wedstrijd uiteindelijk in 1-2 voor
de mannen uit Zeist.
Doelpuntenmakers
05’ 0-1 Ronald Brouwer
34’ 0-2 Ronald Brouwer
47’ 1-2 Linze Andringa

KDO gaat in slotfase
ongelukkig onderuit
De Kwakel - Nadat de thuiswedstrijd van vorige week tegen Zeeburgia werd afgelast, mocht KDO
afgelopen zondag aantreden tegen HBC. In Heemstede wilden
de Kwakelaars graag een einde
maken aan de matige competitiestart in de 2e klasse B. Op voorhand was het al wel duidelijk dat
dit geen eenvoudige opgave zou
worden, want HBC wist in vier
wedstrijden al zeventien keer te
scoren en negen punten te behalen. Trainer Raymond de Jong
was zich hiervan bewust en startte o.a. met twee controlerende
middenvelders tegen HBC.
In de beginfase van de eerste
helft zagen de Kwakelse supporters al snel dat HBC over veel individuele kwaliteit beschikt. KDO
stelde hier een enorme werklust
tegenover en liet de thuisploeg
zo min mogelijk in hun spel komen. In de eerste twintig minuten moest Jesper Oudshoorn
wel al twee keer adequaat reageren op gevaarlijke schoten
tussen zijn doelpalen. Naarmate
de wedstrijd vorderde beten de
Kwakelaars steeds meer van zich
af. In de 25e minuut werd allereerst een doelpunt van Jim Klijn
afgekeurd wegens buitenspel,
waarna even later Erik Verbruggen met een kopbal uit een corner, bijna de 0-1 wist te maken. In
de 36e minuut kreeg KDO alsnog
loon naar werken toen de sterk
spelende Mitchel Smits onderuit
werd gehaald in het zestienmetergebied van HBC. Mathijs van
Rijn ging achter de bal staan en
schoot onberispelijk de 0-1 tegen
de touwen. Vlak voor rust voorkwam Jesper Oudshoorn een
snelle gelijkmaker door tot twee
keer toe op superieure wijze zijn
doel schoon te houden. Met een
0-1 voorsprong ging KDO verrassend rusten tegen één van de titelkandidaten in 2B.
Al snel na rust vergrootte KDO,
tot ontgoocheling van het thuispubliek, zijn voorsprong in
Heemstede. Dit doelpunt was
vooral te danken aan de individuele klasse van Mathijs van Rijn.
Eerst omspeelde hij twee tegenstanders, vervolgens de doelman van HBC, waarna hij zeer bekwaam de 0-2 wist te maken. Saillant details hierbij was het feit dat
de HBC-sluitpost met een harde tackle ingleed op de enkels
van Mathijs, die met een uiterste krachtinspanning alsnog wist
te scoren. De doelman had hiervoor alsnog een rode kaart moeten krijgen, maar scheidsrechter
De Waal durfde dit besluit niet te
nemen. Waarschijnlijk had hij op
zaterdagavond de wedstrijd FC
Utrecht – PSV niet gezien, anders

had hij wel beter moeten weten.
HBC was door de ruime achterstand van slag en in de 52e minuut had Mathijs van Rijn zijn
derde doelpunt van de middag
kunnen maken, maar schuin voor
het doel vergat hij om de genadeklap uit te delen.
Tien minuten na rust strafte HBC
vanuit een corner, een verdedigingsfout van Niels Ruhe hard
af en kon zo eenvoudig op 1-2
maken. Deze aansluitingstreffer gaf de thuisploeg kracht en
KDO werd steeds verder teruggedrongen. In de 75e minuut was
het dan ook niet verwonderlijk
dat de gelijkmaker viel. Tergend
langzaam ging de bal langs Jesper Oudshoorn heen, van de ene
naar de andere paal, pas in de rebound was het alsnog raak, 2-2.
In het laatste kwartier bleef KDO
met veel strijd en passie gaan
voor een goed resultaat. Bijna
werd het hiervoor ook beloond,
maar tot twee keer toe had Niels
Ruhe pech in zijn afronding, anders had het zo maar 2-3 kunnen
staan. Aan de andere kant had de
ervaren verdediger Steve Olfers
(o.a. Feyenoord, PSV en Aalborg)
aan één kans genoeg om het verschil te maken. Nadat de bal vanuit een vrije trap slecht werd weggewerkt, schoot invaller Olfers de
bal vanaf de rand van het zestienmetergebied diagonaal in de
hoek, 3-2. Wat een luxe moet dit
voor de trainer van HBC zijn om
zo’n speler, die hoog gevoetbald
heeft, als invaller binnen de lijnen te kunnen brengen. Helaas
lukte het KDO niet meer om in de
slotfase de gelijkmaker te maken,
waardoor de Kwakelaars op de
hatelijke nul blijven staan.
Het vertoonde spel en de werklust waarmee er tegen HBC werd
geacteerd, biedt veel aanknopingspunten voor KDO voor de
komende weken. Toch blijft het
voor de selectie van trainer Raymond de Jong een groot vraagteken waarom de HBC-doelman
bij de 0-2 op het veld mocht blijven staan.
Helaas was er geen VAR aanwezig, maar na afloop gaf hij zijn
fout ook eerlijk toe. Hier koopt
KDO niks voor, maar dit is wel typerend voor een ploeg die (nog)
onderin staat. Aanstaande dinsdag spelen de Kwakelaars allereerst een bekerwedstrijd in Amsterdam. Om 20:00 uur zal KDO
het dan opnemen in de 2e ronde van de beker tegen zaterdag
eersteklasser WV-HEDW. Aankomende zondag hervat KDO de
competitie met een thuiswedstrijd tegen nummer acht Nieuw
Utrecht, wij hopen op uw steun
deze week!

In memoriam

Jan van der Knaap

Dammen:

K&G-ers lopen in eigen
valstrik
De Kwakel - Enigszins gehavend
ontving maandagavond damclub Kunst en Genoegen de dammers uit Enkhuizen. Wim Keessen,
een van de sterkste dammers van
K&G moest jammerlijk verstek laten gaan, wederom was een ziekenhuis opname noodzakelijk. Leo Hoogervorst kon gelukkig invallen en trok onvervaard
ten strijde, dit ontaarde al snel in
een stand met verschillende slagwendingen. Leo zette een valstrik
op wat hem een dam opleverde,
maar hij had niet gezien dat deze dam goedkoop afgepakt kon
worden. Het pleit was meteen beslecht en zo kwam K&G met 0-2
achter. Wim Konst zat wat onwennig op het eerste bord, Wim is de

huidige kampioen. Hij trof het
niet met de topscoorder van het
verleden seizoen tegenover zich,
na taai verzet ging ook Wim bij
een slagwisseling in de fout, 0-4.
Alleen een gelijkspel kon door
K&G nog behaald worden, daarvoor moesten Adrie Voorn en René de Jong winnen. Adrie kwam
daar dicht bij maar moest uiteindelijk in remise berusten, 1-5.
Hierna gaf René ook snel de hoop
op en tekende de vrede waardoor de einduitslag 2-6 voor Enkhuizen werd. De volgende bondswedstrijd is volgende maand in
Heerhugowaard, tot die tijd kunnen de dammers weer moraal opdoen en goed trainen elke maandagavond in ’t Fort De Kwakel.

Klaverjassen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 27
september was de eerste maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels. Aankomende vrijdag 25 oktober is de tweede
avond en kun je weer klaverjassen bij Legmeervogels op Randhoornweg 100 in Uithoorn. We
starten om 20.00 uur en de kantine is vanaf 19.30 uur geopend.
Voor wie?
Het klaverjassen begint om 20.00
uur en is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen lid of donateur
van Legmeervogels te zijn om
mee te kunnen doen. Er wordt
in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelij-

ke prijzen en dit seizoen ook om
een ‘eerste Mars’-prijs. Deze prijzen worden aan het einde van
de avond uitgereikt. Er worden 4
rondes gespeeld. In de korte pauzes tussen de rondes door kun
je genieten van een drankje. De
hapjes die tijdens de rondes worden aangeboden, worden mede door slagerij BADER mogelijk
gemaakt. Het eerste kopje koffie
of thee word je, zoals altijd, door
Legmeervogels aangeboden.
We zien jullie graag voor de tweede klaverjasavond van dit seizoen
op vrijdagavond 25 oktober vanaf 19.30 uur bij Legmeervogels
aan de Randhoornweg 100.

Zes kampioensteams bij
Thamen!

Uithoorn - Er waren al een drietal teams kampioen geworden dit
seizoen, maar daar zijn er de afgelopen week nog drie bijgekomen.
De Honkbal Pupillen 2 werd, nadat zij ook al zomerkampioen waren geworden, nu kampioen in
een klasse hoger namelijk de 2e
klasse L.
Dit bijna compleet Japanse team
doet het namelijk hartstikke goed
en werd ook ongeslagen kampioen in de 2 klasse. De Honkbal
Aspiranten 1 waren officieus al
kampioen, maar woensdagavond
speelden zij tegen Amsterdam Pirates AH en wonnen met 17-6 en
werd het officieel.
Zij konden hun kampioenschap
gaan vieren in de 2e klasse A.
Dit team was een mooie samenwerking tussen Japanse en Nederlandse spelers die samen een

mooi seizoen hebben kunnen
spelen. Zaterdagochtend mochten de jongens van de Honkbal
Aspiranten 3 op bezoek bij Vennep Flyers AH2 en na een 6-0 achterstand na de 1ste inning kwamen zij langzaam terug in de
wedstrijd en wisten uiteindelijk
met 7-12 te winnen en konden
zij het kampioenschap vieren in
de 3e klasse E. Ook de Herensoftbal 2 en Heren Honkbal 3 zijn nog
in de race, maar zijn nu geheel afhankelijk van hun tegenstanders
in hun poule. Lijkt het je ook leuk
om te honkballen, softballen,
beeballen of slowpitchen, vanaf januari 2020 gaan wij weer beginnen met de trainingen en een
ieder, wel of geen ervaring, is van
harte welkom. Voor meer informatie stuur een berichtje naar info@thamen.info (foto H vogelaar)

Vorige week werd melding gemaakt van het fietsongeval van
Jan van der Knaap en toen leek
hij herstellende van zijn zware kwetsuren. Helaas kwam er
vrij snel daarna een terugval en
afgelopen donderdag moest
voorzitter Nico Koning in een
emotioneel woordje melding
maken van het overlijden van
Jan. Dit kwam voor iedereen
als een grote schok die de hele avond door werkte.
Met Jan verliest Bridge Vereniging De Kwakel (BVK) een zeer
geliefd lid en partner Jaap verliest een maatje met wie hij kon
lezen en schrijven en van wie
hij diens soms zeer afwijkende
kijk op het spelletje accepteerde. Dat Jan soms kon ‘zondigen’
tegen elementaire beginselen
van het bridgespel was bekend
bij het aangaan van het partnership en als dat dan dus eens
en keertje gebeurde moet je
daar als partner ook niet over
mekkeren.
Jan had een zeer optimistische

kijk op het spel en telde regelmatig punten die een ander
niet zo snel zou zien en dat leidde tot zeer wisselende resultaten. Hij zette er de tegenstanders vaak mee op het verkeerde been, maar ook Jaap werd
regelmatig verrast. Jan had een
hekel aan aftroevers en speelde dus bij voorkeur 3SA. Daar
is eens een keer als resultaat -7
geboekt, nog altijd een clubrecord, maar onder het motto
‘een 0 is een 0’ gingen we daarna weer vrolijk verder.
Boos worden op je partner
heeft dan weinig zin, je gaat er
echt niet beter van spelen en
boos worden op Jan was al helemaal niet aan de orde om de
simpele reden dat hij zo’n verschrikkelijk aardige vent was.
Daarnaast was hij zeer sociaal,
je kon altijd een beroep op hem
doen. We troosten ons met de
gedacht dat Jan terug is bij zijn
Henny die hij zo vreselijk miste.
Namens BVK: Jan Verhoef

Legmeervogels in de
extra tijd onderuit
Uithoorn - De scheidsrechter, de
een uitstekende wedstrijd floot
maar alleen het verkeerde horloge heeft gedragen, liet bij het duel Legmeervogels tegen De Zouaven maar liefst 11 minuten doorspelen. In deze 11 minuten extra
speeltijd slaagde de gasten uit
Grootebroek er in om hun winnende treffer te score. De wedstrijd eindigde op deze manier in
een onterechte nederlaag voor
Legmeervogels. In de eerste 10
minuten van het duel kruipt Legmeervogels tot twee maal toe
door het ook van de naald. Na 2
minutenwas er een kopbal van
Fabian Broersen van De Zouaven
die Folke Maenhout keurig uit de
bovenhoek tikte en 5 minuten later wordt er gescoord door Max
Boukens maar deze treffer wordt
wegen buitenspel dan ook terecht afgekeurd. Als De Zouaven
storm is gaan liggen Probeer Legmeervogels dan enigszins de bakens te verzetten maar slaagt
daar niet echt in. De gasten zijn
niet alleen fysiek sterker maar de
ploeg uit Grootebroek beschikt
ook over de beter spelers. Legmeervogels stellen dar tegenover
heeft veel inzet en strijdvaardigheid. Daar hebben de gasten het
weel moeilijk mee. Het balbezit
in de eerste 45 minuten is zeker
40-60 maar doen er eigenlijk heel
weinig mee. Hierdoor kan de verdediging van Legmeervogels eigenlijk toch nog vrij eenvoudig
overeind. Voor Legmeervogels is
er in de eerste 45 minuten weinig
te halen. Zelden weten de Vogels
echt gevaarlijk te worden. De rust
gaat dan ook in met de mooie
brilstand op het scorebord.
De tweede helft laat hetzelfde
beeld zien. Een beter spelend De
Zouaven en een voor elke meter strijden Legmeervogels, Deze strijd wijzen zorgt ervoor dat
de vele aanwezige toeschouwers
een hele leuke wedstrijd zien. In
het begin van het tweede bedrijf
is er voor Mitch Vernooij op aangeven van Elroy Tuur een kans
om de score te openen. Maar de
inzet van Vernooij , een rolletje, is
bij lange na niet voldoende om
de doelman van De Zouaven Patrick Schooneman maar enigszins
te verrassen. Een paar minuten later komt De Zouaven dan toch,
gelet op het gehele spelbeeld, op
een verdiende voorsprong. Het is
Bacaksis die met een fraaie kopbal voor de 0-1 tekent. Dan denk
men bij de gasten dat de buit nu
wel binnen is. Legmeervogels
kruip na deze achterstand uit zijn
schulp en weet nu toch meer als
in de eerste helft te spelen op de
helft van de gasten. Vooral Regilio
Kranenburg en Elroy Tuur bezor-

gen de verdediging van De Zouaven handenvol met werk. Dan
is er een corner voor Legmeervogels. Quint Piris brengt de bal binnen bij de eerste paal. Regilio Kranenburg is er dan als de kippen
bij om deze bal in het doel te werken en staat Legmeervogels op
gelijke hoogte 1-1.
Misschien tegen de verhouding
maar het is hardt werken en veel
strijdlust wordt op deze manier
dan uitbetaald. In de 75ste minuut hebben de gaste alle geluk
van de wereld als Yorick v d Deijl
zich door de verdediging van de
gasten worstelt en zijn inzet achter de kansloze doelman van De
Zouaven tegen de paal. Met deze
1-1 neemt De Zouaven geen genoegen en trekt massaal ten aanval . De gasten hebben dan is die
periode veel balbezit maar doen
daar dan verdomt weinig mee;
de verdediging van Legmeervogels blijft eigenlijk eenvoudig
overeind. Met de stand 1-1 breekt
de blessure tijd aan. Deze blessure tijd breekt Legmeervogels
op. In de 97ste minuut een corner voor De Zoauven, een corner
die wel erg makkelijk is weggegeven door Legmeervogels. Uit
deze corner wordt de bal ingekopt maar door Folke Maenhout
op een fantastische wijze uit het
doel gewerkt. Daarbij had hij dan
wel de pech dat de bal terecht
komt bij de wel erg vrijstaande
Alex Wagenaar. Deze kan dan ongehinderd de bal tegen het nylon
werken 1-2. Dit wordt dan ook
gelijk de eindstand. De inzet en
de strijdlust getoond door Legmeervogels wordt dan even niet
beloond. Een punt zou Legmeervogels zeker verdiend hebben.
Op de bijgaande foto overhandigt wedstrijdbalsponsor en trouwe toeschouwer bij de wedstrijden van Legmeervogels Cok Buskermolen, de wedstrijdbal aan de
jeugdspeler van de week Dylan
Zoutberg.

