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En allemaal door het geweldige plan 
van de oud - wethouder Kiki Hagen 
van D66, die – samen met haar 
ambtenaren – een geweldig plan had 
uitgedacht om geld te besparen bij 
het ophalen van huisvuil en dat met 
name restafval, in de gemeente De 
RondeVenen de ‘grijze container’. 
Voor haar plan werd uitgevoerd 
verdween zij naar de Tweede Kamer 
en kreeg haar partijgenoot Cees van 
Uden dit op zijn bordje. Wel dat heeft 
hij geweten. Niets maar dan ook 
niets is er goed gegaan: “Ik had liever 
dit onderdeel niet in mijn portefeuille 
gehad”, zo verzuchte hij vrijdag jl 
tijdens een telefonisch interview: 
“Het is werkelijk een puinhoop. We 
hebben vandaag dan ook besloten 
om er nu direct mee te stoppen en 
bekijken waar het nu allemaal fout 
gaat. Iedereen kan zijn container 
weer thuis neerzetten en wachten op 
de volgende brief. 

Balen
De wethouder baalt enorm, maar hij 
neemt zijn verantwoording. Hij zet 
het chippen stil. Zet een onderzoek 
in gang, laat via de chip-app direct 
aan de 19.000 bewoners weten wat 
er aan de hand is. Als hij hoort dat de 
containers, die nu bij heel veel bewo-
ners nu al bijna drie weken aan de 
straat staan en bij heel veel bewoners 
zijn gevuld met vuilniszakken en 
andere troep die niet van hun is. Hij 
beloofd er iets aan te doen en ja hoor 
hij heeft een extra ophaaldatums 
gepland: 
Wijk 1 Mijdrecht: Reguliere inzame-
ling dinsdag 26 oktober en 16 
november. Extra inzameling op 
vrijdag 5 november 2021.
Wijk 2 Abcoude, Baambrugge en 
buitengebieden: Reguliere inzame-
ling dinsdag 2 november en 23 
november. Extra inzameling op 
vrijdag 12 november 2021.

Wijk 3 Vinkeveen en Wilnis: Reguliere 
inzameling dinsdag 9 november en 
30 november. Extra inzameling op 
vrijdag 19 november2021.

We kunnen er over blijven schelden, 
maar dat helpt niet. Ook de verant-
woordelijk wethouder weet heel 
goed dat het niet goed gaat. Hopelijk 
gaat hij de echte veroorzakers, de 
ambtenaren eens goed vertellen dat 
dit zo niet kan. En als de schuld ligt 
bij het bedrijf, dan gewoon niet 
betalen want dit noem je toch 
wanprestatie.

De Ronde Venen – Al wekenlang staat deze krant bol van de chip-ellende. 
De telefoon van de redactie maakt de laatste weken overuren en ook de 
ingezonden brieven blijven binnenkomen.

Ook wethouder Cees van Uden 
baalt van de ‘chip-puinhoop’

Spreekuur SeniorWeb in de 
Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht - Heeft u vragen over het 
lenen van e-books, het online reser-
veren van boeken of de Bibliotheek-
App? Heeft u problemen met uw 
e-mail? Wilt u ontdekken hoe u kunt 
Skypen of Whatsappen? Of moet u 
een afspraak maken bij de gemeente 
voor bijvoorbeeld het verlengen van 
uw ID-kaart? SeniorWeb De Ronde 
Venen kan helpen. Twee keer per 
week is er in de Bibliotheek Mijdrecht 
een spreekuur van SeniorWeb. Elke 
maandag en woensdag tussen 14.00 
en 15.00 uur kunt u hier terecht met 
uw vragen over tablets (iPad of 
Android), smartphones, laptops, 
e-books en internet. Er zijn deskun-
dige vrijwilligers aanwezig. Het 
inloopspreekuur is gratis en u hoeft 
zich niet van tevoren aan te melden. 
Neem als het kan uw eigen smart-
phone, tablet of laptop mee, zodat 
we u op uw eigen apparaat op weg 
kunnen helpen. En heeft u vragen 
over e-books en heeft u al een 

e-bookaccount, neem dan ook uw 
accountgegevens (inlognaam + 
wachtwoord) mee.

Meer leren over de computer?
Wilt u meer weten van de computer? 
SeniorWeb heeft diverse cursussen 
waarmee u meer leert over de 
geheimen van de computer of het 
internet. Bij de cursus Windows 10 
leert u bijvoorbeeld hoe u kunt 
e-mailen, hoe u informatie over het 
weer kunt krijgen, of het nieuws kunt 
lezen. In de cursus Google Foto leert 
u wat u allemaal kunt doen om uw 
vakantie- of familiefoto’s nog mooier 
te maken. En bij de cursus Veilig 
internetten krijgt u informatie over 
hoe u virussen en andere kwaadaar-
dige software buiten de deur kunt 
houden. Wilt u meer weten? Kom 
langs in de Bibliotheek Mijdrecht, 
Dr. J. van der Haarlaan 8. Of kijk op 
www.bibliotheekavv.nl/leren of op 
www.seniorwebderondevenen.nl.

Vinkeveen – Donderdagavond is na 
een foute invoegactie een auto op 
een haartje na geeindigd in de 
Vinkeveense plassen. De automobi-
list probeerde vanaf de Herenweg in 
te voegen op de N201, maar zag niet 
dat daar reeds een vrachtwagen 
reed. Een aanrijding was niet meer 
te voorkomen en reed van het talud 

af richting Vinkeveense plassen. Net 
voor het water kwam de auto tot 
stilstand. Voorbijgangers schoten 
direct te hulp en zorgden met span-
banden dat de wagen niet alsnog 
het water in gleed. Twee inzittenden 
uit de auto zijn gewond geraakt. De 
vrachtwagenchau�eur bleef 
ongedeerd. 

Auto bijna te water

Foto AS Media

Gewonden bij 
politieachtervolging
Wilnis – Bij een ongeval tussen een 
politieauto en een personenauto, zijn 
maandagmiddag drie gewonden 
gevallen. Twee agenten en de 
bestuurder van de andere auto 
raakten gewond. Het ongeluk 
gebeurde maandagmiddag rond 
14.15 uur op de Mijdrechtse 
Dwarsweg in Wilnis. De politie 
controleerde daar een bestuurder die 

zonder correct rijbewijs reed, maar 
die er vervolgens vandoor ging. De 
politie ging in de achtervolging maar 
ramde daarbij een personenauto. De 
klap tussen beide auto’s was enorm. 
Twee agenten en de automobilist 
van de andere wagen raakten 
gewond. Drie ambulances kwamen 
ter plekke voor medische assistentie. 
De Mijdrechtse Dwarsweg tussen 
Wilnis en Mijdrecht werd volledig 
afgesloten. De politie gaat het 
ongeval onderzoeken. 



Regio - Zondagmiddag 14 november 
voert Projectkoor Ardore in de Jans-
kerk in Mijdrecht zowel de ‘Misa 
Criolla’ als de complete ‘Misa por la 
Paz y la Justicia’ van de Argentijnse 
componist Ariel Ramírez uit. Dat doet 
het koor onder leiding van dirigent 
Ronald Becker, die zich de afgelopen 
tien jaar heeft bekwaamd in het met 
veel gevoel voor het voetlicht 
brengen van het werk van Ramírez. 
“In 2011 begon ik samen met Vocal 
Group Bant aan ons eerste Ramírez-
project, met de ‘Misa Criolla’. Dat was 
een behoorlijk avontuur. Bant bracht 
vooral lichte muziek, dit was een 
soort cross-over richting klassiek. 
Maar dat beviel zó goed en het was 
zo’n succes, dat we besloten het 
tweejaarlijks te gaan doen. In de loop 
der jaren kwam er steeds andere 
muziek van Ramírez bij. Zoals 
‘Navidad nuestra’ en delen van ‘Misa 
por la Paz y la Justicia’. De Zuid-
Amerikaanse instrumentalisten van 
Los Criollos die ons toen - en ook 
ditmaal weer - begeleidden, zeiden 
heel enthousiast dat we deze Misa 
een keer volledig moesten gaan 
uitvoeren.” 
Bant hield eind 2019 echter op te 
bestaan, maar enkele maanden later 
begonnen 6 oud-leden Projectkoor 
Ardore. “Ook zij vonden de ‘Misa por 
la Paz y la Justicia’ zo fantastisch dat 
ze die graag een keer helemaal 
wilden doen. Ze hebben mij toen 
gebeld. Ik kon bijna niet wachten 
totdat we weer konden starten! 
Helaas gooide corona kort daarna 
roet in het eten, maar nu gaat het er 
toch van komen.”

Ervaren amateurs
Projectkoor Ardore bestaat uit zeer 

ervaren amateurzangers: 10 vrouwen 
en 10 mannen. Solisten tijdens dit 
concert zijn Adriana Kegley (alt) in de 
‘Misa Criolla’ en Alvaro Pinto Lyon 
(tenor) in de ‘Misa por la Paz y la 
Justicia’.
Ronald Becker: “Veel mensen kennen 
de ‘Misa Criolla’ in de versie van de 
Argentijnse zangeres Mercedes Sosa, 
daar is onze uitvoering op geïnspi-
reerd. Adriana zingt deze solopartij 
heel doorleefd. Eigenlijk schreef 
Ramírez deze mis voor een tenor, 
maar ik vind dit veel mooier. De 
diepte die Adriana in haar stem 
heeft, die Moeder Aarde-klank, dat 
werkt ontzettend goed met deze 
muziek. Alvaro, tenor en gitarist, is 
een van onze vaste begeleiders. Hij is 
heel bekend met de ‘Misa por la Paz y 
Justicia’ en heeft de solopartij al 
vaker prachtig gezongen. Ik vind de 
balans van een vrouw en een man 
voor dit concert ook heel prettig. De 
‘Misa Criolla’ heeft iets van een 
bedding, van Moeder Aarde dus. Je 
landt er echt in en zakt als het ware 
weg in de muziek. De ‘Misa por la Paz 
y la Justicia’ heeft door het protest 
dat erin zit en de aandrang van 
‘Jongens, jullie moeten wel naar mij 
luisteren’ iets mannelijks. Die vind ik 
qua betekenis en energie dan ook 
meer bij een man passen.” 

Alle vormen
Muziek, in allerlei vormen, is de rode 
draad in het leven van Ronald Becker. 
Hij is opgeleid als zanger, dirigent, 
coach-counselor en muziekpeda-
goog. Na een jarenlange carrière met 
de a-capellagroep Intermezzo 
ontwikkelde hij een eigen format, 
waarin hij de dirigent als metafoor 
gebruikt in trainingen voor persoon-
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@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
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Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming 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.
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Regio -SV Argon viert zoals mogelijk bij u bekend dit seizoen haar 50-jarig jubileum. Er 
gaat begin januari 2022 een mooi jubileummagazine uitgebracht worden. De SV Argon 
Jubileumcommissie is op zoek naar foto’s, �lms, verhalen uit de oude doos, prullaria voor 
het museum, oude weekbladen etc. etc. Dit voor zowel het magazine als een mooi 
(online) archief van de afgelopen 50 jaar! Vooral oude teamfoto’s zijn erg welkom.
Zo’n zoekactie is de moeite waard. Een feest van herkenning wanneer je weer lang 
vergeten foto’s bekijkt of stukjes leest in oude weekbladen. Een oproep aan u om ook 
eens in uw archief op zolder of in de kelder te kijken. Maak de jubileumcommissie blij . 
Wanneer u spullen heeft die u wilt delen, meldt dit svp via het e-mail adres commerciele-
zaken@svargon.nl of bel met Niels van Yperen (06-51623014). Heeft u de foto’s niet digi-
taal, dan kan er altijd een afspraak worden gemaakt om de foto’s te scannen. Laat het 
magazine s.v.p geen fotoalbum worden van een paar leden en help hen. Wacht hier 
echter niet te lang mee, foto’s moeten worden uitgezocht, gescand en gedocumenteerd. 
Dat kost veel tijd. 
En wanneer u ook nog het nuttige met het aangename combineert door gelijk uw kelder 
of zolder op te ruimen dan slaat u meteen 2 vliegen in 1 klap. “Succes en bij voorbaat 
hartelijk dank. wij kunnen niet wachten tot het magazine verschijnt”, Monique Bakker en 
Niels van Yperen

Oude (team) foto’s SV Argon

‘Het is klassieke muziek, maar 
’t swingt ook de pan uit!’

lijke ontwikkeling en leiderschap 
(www.perstretto.nl). Sinds juni 2020 
is hij directeur van Europees Instituut 
De Baak.
“Ik ben klassiek opgeleid als dirigent, 
maar daarnaast heb ik jarenlang in 
de lichte muziek gewerkt. In die tijd 
heb ik veel geleerd. Ook dat je moet 
doorvoelen wat je wilt zingen. Dat 
staat voor mij centraal. Maar ik weet 
ook niet altijd meteen wat de beste 
manier is, daar moeten zangers soms 
aan wennen. Dan vragen ze mij 
bijvoorbeeld wanneer ze moeten 
ademhalen. Mijn antwoord is dan: ga 
eerst maar gewoon zingen, zo horen 
we vanzelf wat past. Al creërend 
komen we uiteindelijk tot iets wat 
echt van ons is. Dat vind ik belangrijk. 
Dat het niet alleen een compositie is 
die we correct uitvoeren, maar dat 
het echt ónze muziek is geworden. 
En dat voelt iedereen die in de zaal 
zit.” Ronald Becker vindt de muziek 
van Ariel Ramírez goed bij hem 
passen. “Ramírez was net als ikzelf 
klassiek opgeleid, maar hij gebruikte 
ook graag Zuid-Amerikaanse volks-
muziek en instrumenten in zijn 
composities. Ze zijn heel lij�ijk, je 
kunt er ook echt op dansen. Het is 
klassieke muziek, maar ’t swingt ook 
de pan uit!” 

Dwaze moeders
De ‘Misa Criolla’, die Ramírez in 1964 
componeerde, is één van de eerste 
missen die in een moderne taal 
geschreven werd. Tot 1963 mocht 
alleen Latijn gebruikt worden in de 
liturgie. De ‘Misa por la Paz y la 
Justicia’ componeerde hij begin jaren 
tachtig. “Deze mis begint met gewee-
klaag door het koor, eindigend met 
een gesproken Bijbeltekst uit Jeremia 
als verwijzing naar de ‘Dwaze 
Moeders’ en hun verdwenen 
kinderen. Ook bevat deze Misa met 
popelementen een toespraak van 
Paus Johannes Paulus II. Over vrijheid 
en vrede, een verdekt en controver-
sieel protest van Ramírez tegen de 
militaire dictatuur waaronder Argen-
tinië in die tijd gebukt ging. Lange 
tijd mocht dit werk dan ook niet 
worden uitgegeven, waardoor deze 
Misa wat minder bekend is. Maar het 
is zeker een mis met betekenis. En zo 
valt er nog veel meer te vertellen, 
maar het beste advies is: kom luis-
teren en deze bijzondere composities 
zelf ervaren!” 
Het concert in de Janskerk begint 
zondagmiddag 14 november om 
15.00 uur, er is geen pauze. Kaarten 
zijn te bestellen via www.project-
koor-ardore.nl. 

De Ronde Venen - Op vrijdag 5 en 
zaterdag 6 november is de Natuur-
werkdag. Tijdens deze 21e editie van 
de Natuurwerkdag gaan mensen in 
het hele land aan de slag met het 
beschermen en behouden van de 
natuur en het landschap. Er zijn meer 
dan 450 natuurklussen om aan mee 
te doen, zoals wilgen knotten, bollen 
planten, insectenhotels bouwen of 
bomen aanplanten. Landschap 
Erfgoed Utrecht faciliteert en onder-

steunt de activiteiten van dit lande-
lijke evenement in de provincie 
Utrecht. In de provincie Utrecht kun 
je kiezen uit 49 klussen. In De Ronde 
Venen kun je bijvoorbeeld aan de 
slag met: wilgen knotten bij Fort 
Amstelhoek en bomen planten, 
broeihopen maken, maaien en 
poelen schoonmaken bij Batterij aan 
het Gein in Abcoude Aanmelden 
voor een van deze klussen gaat 
eenvoudig via de website www.

natuurwerkdag.nl. Meedoen aan 
deze grootste vrijwilligersdag in het 
groen is niet alleen leuk en gezellig. 
Je draagt ook nog eens een �inke 
steen bij aan het beschermen en 
behouden van natuur en landschap. 
Alles staat dit jaar in het teken van 
biodiversiteit. De klussen zijn dan 
ook gericht op het onderhouden en 
herstellen van de natuur zodat de 
leefomgeving van planten en dieren 
verbetert.

Doe mee aan de Natuurwerkdag
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Ik kon mijn geluk niet op toen ik digitaal een artikel zag en las over de acties 
die onze Gemeente De Ronde Venen eindelijk na járen van talmen , zichzelf 
voor schut zetten, waarschuwen ,  pappen en nathouden had genomen. 
Weg met die bij het busstation neergepleurde �etsen die voor dagelijkse 
ergernis zorgen voor de voetgangers die zich van en naar het centrum van 
ons dorp vanuit het busstation willen begeven. Radicaal door onze boa’s 
afgevoerd welke actie op een mooie foto werd vastgelegd! “Eindelijk” ..., 
dacht ik met een hoopvol gemoed,  ....zou ik de stoute schoenen kunnen 
aantrekken om mij naar het Gemeentehuis bij ons in Mijdrecht te spoeden 
om aldaar de verantwoordelijke wethouder ( overigens een dame die ik al 
eerder in deze krant in mijn gedichtje over deze kwestie  bij name genoemd 
had ) een dankbaarheidskus op beide wangen zou drukken..... tenminste.... 
als zij een reeds bejaarde inwoner toestaat deze vorm van dankbaarheid in 
de praktijk te laten brengen . Maar allengs ik het artikel op 0297 online 
verder vervolgde zakte mijn euforie voor de zoveelste keer naar een onge-
kend dieptepunt. Het verwijderen van de bergen al dan niet van kratjes 
voorzien rijdend staal en de afvoer hiervan naar de Gemeentewerf was 
slechts ( voor de zoveelste keer !!!! ) een WAARSCHUWING ! Alwéér voor de 
zoveelste keer het waarschuwende overheidsvingertje welke door de �etsei-
genaren mogelijk met een omhoog gehouden dikke middelvinger beant-
woord werd. De vólgende keer , zo gaat het artikel verder, een boete van 
€.10,-  cash te voldoen bij de Gemeentewerf. Een lachertje. Voor een simpele 
maaltijd bij de Mac Dé ben je vaak meer kwijt. Mogelijk is de enige remedie 
om het gedrag van de onverbeterlijke recidivisten gunstig te laten beïn-
vloeden dit bedrag met een factor 5 te vermenigvuldigen. Mijn voorge-
nomen snode plannetje om mij met mijn rollator naar het Gemeentehuis te 
“spoeden” heb ik maar in de ijskast gezet...Tot de volgende keer.
C.N.H. van Dijck., Mijdrecht

Even dacht ik... maar nee toch niet

Eerst een brief ontvangen op 27 mei van dit jaar 
ontvangen aangaande het chippen van de grijze contai-
ners binnen De Ronde Venen. Vorige week woensdag 20 
oktober moest de container om al vóór 7:00 uur voor de 
woning worden geplaatst. Je wilt dit niet missen, zeker 
met de gedachte dat deze dan in het vervolg niet meer 
geleegd zal worden. Maar helaas na een dag niets, en 
achteraf blijkt men achterstand te hebben. Maar ook in 
de dagen hierna geen activiteit te vernemen. 
Nu een week later, en dit in de middag hoor ik 
getik! En ja hoor, er is iemand aanwezig om die 
lang verwachte chip te laten plaatsen. Hoewel, 
nee ook weer niet, want die jongeman gaf aan 
dat ik een oud model grijze container zou 
hebben! Oud model? Ja, de nieuwere uitvoe-
ringen zijn voorzien van een sleuf, waarin die 
bewuste (RF) chip kan worden geplaatst. U 
heeft die sleuf niet. Ik heb er nu een andere 
sticker opgeplakt, en U ontvangt opnieuw een 
brief hierover. Maar het wordt erger, ik heb zo 
eens rondgekeken, en mijn inschatting is dat 

ongeveer 75% van de geplaatste containers in mijn wijk, 
dit ook oude uitvoeringen zijn, dus géén chip locatie 
aanwezig.Nu moet dus hiervan ter plekke een registratie 
worden gemaakt (van wie niet), en hierna weer een 
(gemeentelijke) brief worden aangemaakt. Het spijt mij 
dat na zo een lange voorbereiding, er in de praktijk 
sprake is van een logistieke wanprestatie. Kon dit echt 
niet slimmer worden aangepakt? Men beoogt onder 
andere met dit chippen kosten te besparen. Wel, op deze 
manier komt dit zeker niet tot zijn recht.
Ludo Bos

De ellende rond het chippen 
van de grijze containers

LEZERSPOST

Dit is een aanvulling op het artikel in deze krant ( 20 
oktober 2021) welke getiteld was: Superknullige 
communicatie over grijze afvalcontainers... Ook wij 
(wijk Molenland) kregen de brief van de Gemeente 
waarin uitleg gegeven werd over het “hoe , wanneer en 
waarom” van de aan te brengen chips in de grijze afval-
container. Het begon al met de onduidelijkheid over de 
plaatsing. Het ene bericht had het over “aan de straat 
zetten” ( dus op de plaats waar ze doorgaans staan om 
geledigd te worden) en het andere bericht meldde 
“voor de deur”zetten.... Dat betekende in de meeste 
gevallen “op het trottoir” vóór het desbetre�ende pand. 
De opstakels op het trottoir waren legio. Omdat er 
enige dagen ná de op de sticker aangegeven datum 
nog geen enkele activiteit te bespeuren viel , belde ik 
naar de Gemeente. Het antwoord was dat ik me moest 
verstaan met de �rma (DBICS ) die alle informatie en 
correspondentie met de bewoners van de Gemeente in 
opdracht ontvangen had. De Gemeente had zich 
geheel van de zaak gedistantieerd. Dus....wij belden die 
bewuste �rma in Youre ( Friesland). De dame die wij , 
kort voor kantoor sluitingstijd aan de lijn kregen, 
deelde ons - na het opgeven van onze postcode en 
huisnummer - mede dat wij de eerste weken !!!! niet 
aan de beurt waren en onze grijze afvalcontainer 

gerust uit de voortuin konden verwijderen... Met deze 
wetenschap informeerde ik onze buren en de bewo-
ners op het huizenblok grenzend aan dat van ons 
omdat wij dezelfde postcode hadden en die ook alle-
maal hun containers in hun voortuin of op het trottoir 
geplaats hadden. De reacties van de bewoners bleven 
niet uit. Meerderen hadden ook al telefonisch contact 
gehad met de �rma die de chips zou aanbrengen. De 
antwoorden liepen behoorlijk uiteen... Daarop belde ik 
zelf met deze �rma en verstrekte hen de info welke wij 
eerder van hen ontvingen. De meneer die ik aan de lijn 
had was “not amused” en bleef halsstarrig volhouden 
dat de containers aan de weg moesten blijven. Toen ik 
hem de uitlatingen vertelde gedaan door zijn collega 
die wij daags ervoor aande telefoon hadden , 
antwoordde hij dat zij dat nóóit had mogen zeggen.... . 
Nogmaals vroeg ik hem wanneer wij aan de beurt 
waren voor de chip omdat ik de vuilcontainer niet 
continue op het trottoir wilde laten staan. Daarop 
vroeg hij onze postcode en huisnummer. Zijn antwoord 
was verbazingwekkend! “U ( uw postcode) bent voor-
lopig niet aan de beurt! Wacht U de brief maar af 
waarin de nieuwe datum vermeld zal worden....” Met 
andere woorden... Zij weten het niet en bij de 
Gemeente moet je ook zéker niet zijn... Één woord.... 
Klungelig gepruts! 
C.N.H.van Dijck, Mijdrecht

Superknullige communicatie

Deze week bespreekt u de uitkomst van het Vervolgon-
derzoek Wonen, sporten en recreëren, waarna aan het 
einde van de maand besluitvorming over het vervolg 
zal plaatsvinden. Recent heeft de gemeente in een 
persbericht laten weten dat het College van Burge-
meester en Wethouders aan u voorstelt de verplaatsing 
van Thamen Honk- en Softbal naar Legmeer West om 
verschillende redenen niet door te zetten. Zoals u weet 
wacht Buurtbeheer De Legmeer sinds begin maart 
2020, na de presentatie van het Masterplan 
Legmeerbos aan de wethouders Hazen en Bouma, op 
mogelijkheden om de eerste fase van het initiatief 
Legmeerbos in Legmeer West te realiseren. 
In de, in overleg met de gemeente, opgestelde subsi-
dieaanvraag voor het SLS-fonds van september 2019 
staat een tijdpad beschreven. Na de afronding van het 
Masterplan Legmeerbos in maart 2020, zou buro VlugP 
bezig gaan met een VO en DO met kostenindicatie en 
beheervisie, waarna overgegaan kon worden tot de 
uitvoering eind 2020. Vanaf het begin van het initiatief 
Legmeerbos in 2018 hebben wij gevraagd welke 
gronden mogelijk gebruikt kunnen worden, echter tot 
op heden is daar geen duidelijkheid over.
Daarom via dit bericht onze vraag. Wil de gemeente-
raad het College opdracht geven om in overleg met u:
• Uiterlijk eind november de voor het Legmeerbos 

beschikbare gronden aan te wijzen;
• Samen met Buurtbeheer De Legmeer een Ontwerp 

te ontwikkelen met kostenindicatie en beheervisie, 

dat ten laste van de mogelijke subsidie uiterlijk in 
mei 2022 aan u voor goedkeuring zal worden voor-
gelegd, inclusief een helder beeld over een haalbaar 
beheer en onderhoud; 

• Het tre�en van voorbereidingen voor en start uitvoe-
ring uiterlijk oktober 2022 (dan 2 jaar na de 
oorspronkelijke afspraak in het stappenplan van de 
subsidieaanvraag);

• Het opstellen van een gezamenlijke planning op 
basis waarvan Buurtbeheer aan SLS kan verzoeken 
haar subsidietoezeggingen gestand te willen doen;

• Met Amstelveen en Buurtbeheer de mogelijkheden 
voor langzaam vervoerverbindingen te concretiseren 
over de Hoofdtocht. Het SLS-fonds is bereid hieraan 
een bijdrage te leveren als uitbreiding op de reeds 
ontvangen subsidiebeschikking voor het 
Legmeerbos. Het Amstelveense projectteam van het 
BTAZ heeft in de afgelopen periode constructief 
meegeholpen samen een mooie, zo breed mogelijke 
bosstrook te realiseren tussen de Hoofdtocht en het 
BTAZ, waar ook �ets- en wandelpaden aangelegd 
kunnen worden;

• Met Buurtbeheer, op de kortst mogelijke termijn, 
maar uiterlijk eind 2021, concrete afspraken te 
maken om het initiatief Legmeerbos tot een goed 
einde te brengen. 

Wij hopen op een goede a�oop, kijken vol belangstel-
ling naar de beraadslagingen deze maand en wensen u 
veel wijsheid toe bij de te nemen besluiten.

Namens Buurtbeheer De Legmeer
Marga Moeijes, Hans BeijerGert Jonkers

Buurtbeheer Legmeer schrijft 
aan de raad

De Ronde Venen - Het is nog maar de 
derde competieronde (van de in 
totaal 14) in de biljartcompetitie De 
Ronde Venen, maar één en ander 
begint al duidelijk te worden. Zoals 
welke teams en welke spelers in vorm 
zijn. In de eerste divisie scheiden 3 
teams zich al redelijk af van de rest, in 
de tweede divisie steekt er 1 team 
met kop en schouders boven uit. Wat 
betreft de persoonlijke prestaties zijn 
er een aantal spelers die zich in posi-
tieve zin onderscheiden. 

Correctiepunten Leo Schaap
Drie teams hebben al een kleine voor-
sprong genomen op de rest. 
Dat zijn De Merel/Richard’s BV 1 
(DMR1), De Biljartmakers en DenB 
Diensten. En dat terwijl de derde 
speelronde voor DMR1 en DenB Dien-
sten niet zo succesvol was verlopen. 
DMR1 haalde namelijk slechts 32 
punten bij hun bezoek aan De 
Springbok 1. Eric Aarsman wist er nog 
een gelijkspel uit te slepen tegen 
Koos de Koning en Kees Gri�oen is er 
voor de tweede week achter elkaar in 
geslaagd om in 16 beurten uit te zijn, 
wederom de kortste partij van de 
week. Bij elkaar al goed voor 23 
punten, maar Walter van Kouwen 
verloor kansloos van Jan de Jong en 
Bert Fokker moest in 20 beurten 
buigen voor Pieter Langelaan. Samen 
behaalden ze nog maar 9 wedstrijd-
punten. Desondanks staan ze gelijk 
aan kop met De Biljartmakers, die met 
45-28 ruim wonnen van DIO. Bart 
Dirks moest 2 partijen spelen en 
toonde zijn vorm door in 20 en 
respectievelijk 26 beurten klaar te 
zijn, Bert Loogman was solide tegen 
een zwakke Ray Kramer en alleen Jan 
Zwietering moest de overwinning aan 
Jos van Wijk laten. DenB Diensten had 
geluk tegen Stieva/De Kuiper 1. Ger 
Ruimschoot kreeg namelijk 4 extra 
wedstrijdpunten omdat Leo Schaap 
na 4 partijen herzien werd. Leo moest 
er zelf 6 inleveren. John Beets speelde 
zijn kortste partij tot nu toe tegen 
Nico Koster. John was uit in 20 
beurten en Nico bleef steken op 4 
wedstrijdpunten. Bar Adelhof 1 
herstelde zich van twee mindere 
speelrondes door 3 van de 4 partijen 

te winnen tegen De Merel/Richard’s 
BV 3. 

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 - De Merel/Richard’s BV 
3: 43-35. De Springbok 1 – De Merel/
Richard’s BV 1: 41-32. Stieva/De Kuiper 
1 – DenB Diensten/Springbok: 33-38*. 
DIO – De Biljartmakers: 28-45.
* gecorrigeerde uitslag na herziening 
van Leo Schaap

Bar Adelhof 2 stoomt door
In de tweede divisie staat er geen 
maat op Bar Adelhof 2. Ze haalde 
deze speeronde de maximale score 
tegen De Merel/Richard’s BV 2 en 
staan al 13 punten los van Cens, de 
nummer 2 op de ranglijst. Yoeri 
Veeken volbracht zijn partij in 27 
beurten, Robert Daalhuizen in 23 en 
Jim van Zwieten in slechts 21 beurten. 
Zoals aangegeven staat Cens tweede 
in de ranglijst door wederom een 
duidelijke 45-28 overwinning tegen 
De Springbok 2. Drie van de vier 
partijen werd gewonnen, alleen Leon 
Loos wist Desmond Driehuis van de 
winst af te houden. De Kromme Mijd-
recht 1 deed goede zaken door 45-36 
te winnen van Beddebeer. De partij 
tussen Willem van de Graaf en Rohan 
Janmaat was het spannendst. Rohan 
kwam net een carambole tekort voor 
een gelijkspel. Stieva/De Kuiper 2 won 
overtuigend van De Kromme Mijd-
recht 2. Jan Elenbaas, Hans Mooijen, 
en Ron Hartsink wonnen alledrie, 
Ruud Breyaen was minder gelukkig 
tegen Egon van der Heijden. Ruud 
scoorde 5 wedstrijden, waardoor de 
eindstand op 41-34 uitkwam.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 – Beddebeer: 
45-36. Stieva/De Kuiper 2 – De 
Kromme Mijdrecht 2: 41-34. De Merel/
Richard’s BV 2 – Bar Adelhof 2: 27-48. 
Cens – De Springbok 2: 45-28

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld door 
Kees Gri�oen (de Merel/Richards`s BV 
1) in 16 beurten. Procentueel de 
hoogste serie kwam op naam van 
John Beets (DenB Diensten) met 28% 
(28 van 100).

ees rif oen in or
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Uithoorn - Toneelgroep Maskerade 
speelde afgelopen eindelijk weer in 
het Alkwin Theater. Op vrijdag 22 
oktober was de foyer gevuld met 
bezoekers die er zin in hadden!  De 
laatste voorstelling van de toneel-
groep werd door Covid-19 stilgelegd 
direct na de generale repetitie. Nu 
mochten ze weer! Het decor was 
eenvoudig, maar bleek een rustige 
basis waarin de acteurs prachtig rond 
wervelden. Er was wat verwarring bij 
het publiek omdat de rolverdeling 
niet leek te kloppen in het program-
maboekje. De dames stonden bij de 
mannenrollen en vice versa. Dat het 
programmaboekje wel degelijk 
klopte bleek direct bij de openings-
scene waarin drie brallerige vrienden 
werden uitgevoerd door vrouwen. 
Inclusief studentikoos accent, dat 
bijna de hele voorstelling knap werd 
vastgehouden. 

Wissel
De genderwissel bleek een geniale 
zet, maar het is geen nieuwe insteek. 
Het stuk ‘Carrousel der liefde’ stamt al 
uit de zeventiende eeuw. Toen 
werden, in opdracht van de koning,  
genderrollen en burgerlijke bekrom-
penheid al gehekeld. De regisseur en 
de toneelgroep durfden dit sociale 
thema aan te snijden. Juist omdat 
het nu weer actueel is. Hoewel dit 
misschien niet voor iedereen direct 
duidelijk was.  Veel bezoekers 
vonden het gewoon erg grappig om 
de actrices in herenkostuums te zien 
en de mannelijke acteurs op hakken 
en jurkjes te zien spelen.

Giechels
Na de eerste giechels en verbaasde 
oh’s en ah’s moest het publiek echter 
alle zeilen bij zetten om ook het 
verhaal mee te krijgen. Er werd 

Als mannen vrouwen zouden zijn
vooral fysiek fantastisch en op zeer 
hoog niveau gespeeld, maar de 
lange teksten die niet altijd even 
goed verstaanbaar waren, maakte 
het niet eenvoudig om de complete 
strekking te begrijpen. 

Dat het om liefde ging die  zelfs 
onder zware beproevingen niet 
bezwijkt was aan het einde gelukkig 
wél duidelijk. Zoals het vaste publiek 
inmiddels gewend is werd men deze 
avond getrakteerd op mooie thea-
trale vondsten, zoals een meezing 
moment voor het publiek, live-
gitaarmuziek en de regisseur die 
tijdens de pauze en aan het eind van 
het stuk het toneel opsprong met 
een banier waarop diezelfde pauze 
en einde werd aankondigt. 
Een gedurfde mix van 17e -eeuwse 
theaterwetten en de moderne 
manier van theater maken.

De Kwakel - Op zaterdag 30 en 
zondag 31 oktober as. vindt de 
kunstroute Qua Kunst & Ambacht 
tussen 12:00-17:00 uur plaats in en 
rondom De Kwakel. Op meerdere 
locaties staan kunstenaars klaar om u 
de nodige kunstschatten uit hun 
disciplines te tonen. Denk hierbij aan 
keramiek, aquarellen, sieraden, schil-

derijen, fotografie, textiel en beelden. 
De 20e editie van de kunstroute 
krijgt een feestelijk tintje. Her en der 
worden onze bezoekers met muziek 
onthaald door een rondreizende 
‘locatie’. Er is veel te beleven, ook 
voor kinderen. Bezoek de website, 
www.kunstindekwakel.nl, voor meer 
informatie.

Kom kunst kijken bij kunstroute 
Qua Kunst & Ambacht

Vinkeveen - Het terrein van het 
iconische café-restaurant en hotel De 
Plashoeve krijgt een nieuwe inrich-
ting. Initiatiefnemer JeeGee Vastgoed 
ontwikkelt hier nieuwe woningen. 
Om te komen tot een invulling die 
past bij de wensen van de omgeving 
en de behoeften van deze tijd, wordt 
het ontwerp voor dit nieuwbouwpro-
ject in nauwe samenspraak met 
(direct) omwonenden gemaakt.
Het terrein van De Plashoeve is een 

iconische plek met, voor veel 
mensen, vele herinneringen. Het 
terrein is echter verouderd en 
vervuild. De gebouwen zijn slecht 
onderhouden en het terrein oogt 
rommelig. Initiatiefnemer JeeGee 
Vastgoed heeft de ambitie een nieuw 
plan voor het terrein te ontwikkelen, 
dat past bij de allure van de Baam-
brugse Zuwe en aansluit bij wensen 
en behoeften van de directe 
omgeving. 

Nieuwe woningen bij hotel de 
Plashoeve

In gesprek met de buurt
Om de eerste behoeften en zorgen 
te peilen, voerde de initiatiefnemer 
in de afgelopen maanden verken-
nende gesprekken met direct omwo-
nenden en belanghebbenden, zoals 
de diverse Verenigingen van Eige-
naren. Het betrokken architectenbu-
reau Mulleners + Mulleners vertaalde 
vervolgens de ambities van de initia-
tiefnemer en de door de omgeving 
genoemde aandachtspunten naar 
een schetsontwerp. In november en 
december organiseert JeeGee Vast-
goed meerdere bijeenkomsten om 
met direct omwonenden en belang-
hebbenden in gesprek te gaan over 
mogelijke scenario’s voor de invul-
ling van het terrein. Zo gaat de initia-
tiefnemer samen met de buurt op 
zoek naar een passend plan voor het 
Plashoeve-terrein. Bekijk voor meer 
informatie over project Waterfront 
Vinkeveen de website: www.water-
frontvinkeveen.nl. Geïnteresseerden 
kunnen zich op deze website ook 
inschrijven voor een nieuwsbrief. 
Met vragen en/of opmerkingen, kunt 
u contact opnemen via het reactie-
formulier op de website of het 
e-mailadres: 
info@waterfrontvinkeveen.nl.

De Kwakel - Zaterdag was het jaar-
lijkse “End of Season” Slowpitch toer-
nooi bij Thamen aan de Vuurlijn. Bij 
redelijke temperaturen en droog 
weer gingen acht recreatief spelende 
verenigings- dan wel vriendenteams 
met elkaar de strijd aan. De acht 
deelnemende teams speelden in 
poules van vier teams ieder om een 
ludieke beker en een lekker hapje na 
afloop. In poule A waren naast de 
eigen Thamen Panda’s ook de Slow-
petrels, TIW/Survivors en Almere 
Magpies actief. De Thamen Panda’s 
wisten van de Magpies met 7-8 te 
winnen en dat hielp de Panda’s in de 
uiteindelijke eindoverwinning in 
poule A.
In poule B ging de strijd tussen 
United Brothers & Sisters en “Error 
404: Teamname not found”, waarbij 
United uiteindelijk met de overwin-
ning naar huis ging. De 036 wisten 
het alle tegenpartijen wel lastig te 
maken, maar uiteindelijk geen 

wedstrijd te winnen. Almere 
Anacondas sloot de dag af met 1 
winstpartij.

Wat is Slowpitch softbal?
Slowpitch Softbal is een attractieve 
variant van softbal en wordt wereld-
wijd actief gespeeld. Het richt zich 
met name op het spelplezier en met 
haar aangepaste regels is de sport 
speelbaar op ieder niveau en het is 
dan ook geschikt voor jong en oud. 
Een belangrijke aangepaste regel 
van Slowpitch Softbal ten opzichte 
van Fastpitch Softbal is de aangooi 
van de pitcher. Bij Fastpitch Softbal 
wordt de pitch hard en strak aange-
gooid door de pitcher, terwijl bij 
Slowpitch Softbal de bal aangegooid 
moet worden met een hoge boog. 
Zo is het makkelijker om de bal te 
raken en ligt de focus van de sport 
op het slaan, wat door velen gezien 
wordt als het leukste onderdeel van 
het spel. Doordat er veel geslagen 

Geslaagd Mixed Slowpitch 
Toernooi bij Thamen

wordt is er veel actie en dynamiek in 
het veld. Het is een actief slag spel. 
Bij Mixed Slowpitch bestaat een team 
uit net zoveel heren als dames (5 om 
5). Thamen heeft een Mixed Slow-
pitch team, de Panda’s, die ook in de 
competitie uitkomt, maar tevens 
organiseren wij regelmatig slowpitch 
toernooien waarbij ook familie- en 
vriendenteams kunnen deelnemen. 
Meer interesse in mixed slowpitch of 
honkbal, fastpitch softball of beeball 
stuur dan een berichtje naar info@
thamen.info of check de website.

Vinkeveen - De leukste bigband van 
De Ronde Venen speelt zaterdag 30 
oktober 2021 in sociaal-cultureel 
centrum De Boei in Vinkeveen. Op 
deze cultuurdag De Ronde Venen 
kunt u genieten van dit gratis concert 
van 16.00 tot 16.45 uur. 

Het dak swingt eraf 
Ze kunnen niet wachten om weer op 
treden, gelukkig kan het weer! De 
Fortnight Swing heeft een traditio-
nele bezetting van 5 saxen, 5 trom-
bones, 4 trompetten en een 
groovende ritmesectie met bas, 
drums, gitaar en piano. Zangeres 
Wendy Sneiders uit Wilnis sprankelt 
op de swingende bigbandsound van 
dit enthousiaste orkest onder leiding 
van trombonist Frans Cornelissen 
(o.a. New Cool Collective en Cubop 
City Bigband). Fortnight Swing speelt 

heerlijk klinkende bigbandstukken 
en doet standards nét even anders. 
Het repertoire varieert van swing, 
blues en jazz tot latin en pop. Van 
fluisterzacht tot machtig luid, van 
Count Basie tot Weather Report, van 
Frank Sinatra tot Doe Maar en Amy 
Whinehouse. Een feestje voor alle 
leeftijden! 

Pianist gezocht
We zijn op zoek naar een gevorderde 
toetsenist, bij voorkeur met bigband-
ervaring. Van blad kunnen lezen een 
must en er is alle ruimte voor impro-
visatie voor wie wil. Een keer met ons 
mee repeteren kan altijd. We repe-
teren eens per twee weken op vrij-
dagavond in Wilnis. Stuur een mailtje 
met telefoonnummer naar info@fort-
nightswing.nl. Dan nemen we snel 
contact op. 

Fortnight Swing Bigband speelt 
op Cultuurdag

Politie betrapt jonge brandstichters

Foto Vivian Tusveld Fotografie

Amstelhoek - De politie heeft maan-
dagmiddag jl. een groep jongeren 
betrapt op poging tot brandstichting 
van een leegstaand pand in de 
Amstelhoek. Omwonenden hadden 
de politie gebeld  omdat er erg veel 
rook zichtbaar was bij een woning aan 
de MIjdrechtse Zuwe. Toen de politie 
ter plaatse kwam troffen zij een groep 
jongeren aan met de fiets, die aan de 
achterzijde van het leegstaande pand 
brand hadden gesticht. Bij het zien 
van de politie schrokken de knapen 
enorm en hadden direct spijt van hun 
daad. Ze kregen opdracht hun ouders 
te bellen om ze te komen ophalen. 
Wat er verder met deze knapen gaat 
gebeuren is niet bekend gemaakt. 
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HET WEER
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik op 
het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het 
weer. Reacties zijn welkom.

Oktoberstormen
Door Paul Dekkers

September bracht veel hoge drukweer. Het was een vrij warme maand 
met in Mijdrecht een gemiddelde etmaal temperatuur van 17,3 graden, 
anderhalve graad boven normaal. We werden deze maand nog verrast 
met drie zomerse dagen. Bovendien was het erg droog; de totale neerslag 
bedroeg 20 mm, tegenover normaal 80 mm. De maand telde slechts 5 
regendagen. Zo weinig hadden wij er in bijna 40 jaar van waarnemingen 
niet gehad. September 2014 had er zes en september 2001 liefst 29! 
Begin oktober kwamen wij tijdelijk onder invloed van depressies. De 
eerste zes dagen viel in Mijdrecht bijna 70 mm neerslag. Vanaf 28 
september zijn de temperaturen overdag niet meer boven de 20 graden 
geweest. Tevens een paar koude nachten in het afgelopen weekend met 
minima van 3,9 en 5,3 graden op 23 en 24 oktober. Het midden van 
oktober kan nog een aantal fraaie herfstdagen opleveren met wande-
lingen door de gekleurde bossen, maar eind oktober is de depressie-acti-
viteit op de oceaan dermate toegenomen, dat wij te maken kunnen 
krijgen met de eerste herfststormen. Deze eeuw hebben drie stormen 
eind oktober zich voorgedaan: op 30 oktober 2000, op 27 oktober 2002 
en op 28 oktober 2013. Hoe ontstaat een storm? In deze tijd van het jaar 
nemen de temperatuurverschillen tussen Pool en evenaar � ink toe. 
Warme lucht stroomt boven het midden van de Atlantische Oceaan naar 
het noorden, terwijl ijskoude lucht vanaf Groenland naar het zuiden 
stroomt. Daar waar ze elkaar ontmoeten – vaak voor de oostkust van 
Canada - gaan ze een hevige strijd aan. Die vindt plaats nabij het zoge-
heten polaire front, een scheidingslijn tussen pool- en subtropenlucht. Dit 
resulteert uiteindelijk in het ontstaan van een depressie. De diepte (kern-
druk) zal bepalend zijn hoe actief het systeem wordt. Door middel van 
een sterk windveld in de hogere lagen van de atmosfeer, een zogeheten 
straalstroom, worden deze depressies naar West-Europa voortgestuwd, 
waarbij soms nieuwe depressies ontstaan met bijbehorend windveld . De 
meeste wind wordt doorgaans aan de zuidzijde van zo’n depressie aange-
tro� en, daar waar de lijnen van gelijke druk (isobaren) het dichtst bij 
elkaar liggen. Vandaar dat depressies die net ten noorden van ons land 
(de Waddeneilanden) richting Duitse Bocht koersen, voor ons de meeste 
wind bij zich hebben. Nochtans kunnen zich complicaties voordoen, zoals 
bij de storm van 29 oktober 2000, waarvan de depressie drie kernen 
bevatte. Op de westelijke Noordzee was de luchtdruk gezakt tot 945 hPc. 
Zo’n lage luchtdruk was daar in zeker tenminste 80 jaar niet voorge-
komen. Hoewel de storm, die door de rekenmodellen van de computers 
al vijf dagen van te voren was voorspeld, de meeste aandacht eiste, 
spraken de zware stortregens op de Waddeneilanden eveneens tot de 
verbeelding. Op Terschelling viel in een etmaal 91 mm regen. In Mijdrecht 
was dat met 21 mm aanzienlijk minder. Op die 29ste oktober was de wind 
bij ons al stormachtig (8 Beaufort) en kwam uit het zuidwesten. Op 30 
oktober een volle storm, windkracht 9. De storm van 27 oktober 2002 
behoorde tot de zwaarste in bijna een eeuw en werd veroorzaakt door 
een randstoring rond een depressie. Vanuit Ierland trok deze ten noorden 
van de Waddeneilanden met een kerndruk van 973 hPc richting Dene-
marken. In IJmuiden woedde tijdelijk een zeer zware storm windkracht 
11, met orkaanuitschieters. Opmerkelijk was dat ook boven land de wind 
nadrukkelijk aanwezig was. In Noordwest Utrecht waaide het met wind-
kracht 10 (zware storm). In Mijdrecht viel daarbij 23 mm neerslag. Op 28 
oktober 2013 wederom een zeer zware storm. Deze had zijn oorsprong 
ten zuidoosten van Canadees New Foundland met een kerndruk van 
1009 hPc. Onder een straalstroom trok de in ontwikkeling zijnde 
depressie razendsnel naar Zuid-Engeland, waarbij de kerndruk was 
gedaald tot 978 hPc. Vervolgens ging het richting Denemarken, waar de 
depressie zijn laagste kerndruk had met 968 hPc. Vervolgens vulde het 
systeem op, na 23 mm bij ons te hebben achtergelaten. Onstuimig was 
het bij ons in de nacht en vroege ochtend van 21 oktober jl. bij de 
passage van een koufront, dat zowel met veel wind als met zware neer-
slag gepaard ging. De barometer daalde in de vroege ochtend naar 986 
hPc. Er viel maar liefst 28 mm regen. Bovendien moest de temperatuur 
veel inleveren. Eerst nog twee dagen subtropenlucht met maxima van 19 
graden, daarna dalend naar 11 à 12 graden.  

weer. Reacties zijn welkom.

Oktoberstormen

Wilnis - De spelletjesmiddag op 
vrijdag 22 oktober voor de Zonne-
bloemgasten  van Wilnis/de Hoef , 
was ’n groot succes. Met het mes op 
tafel werd er gerummikubt, gesjoeld, 
geklaverjast en gekeezbord. Ko�  e, 
borreltje, lekkere hapjes erbij en nog 
prijsjes op de koop toe. Echt voor 
herhaling vatbaar.

Veel gezelligheid in 
de kantine van C.S.W.!

De Ronde Venen - Elke eerste 
zaterdag van november vindt de 
Natuurwerkdag plaats. Een initiatief 
van LandschappenNL. Jong en oud 
kunnen die dag werken aan het 
behoud en herstel van natuur en 
landschap. Het is eigenlijk een 
opknapbeurt van het landschap.
Afhankelijk van de streek en de 

locatie zijn er verschillende werk-
zaamheden. De meeste activiteiten 
bestaan uit kleinschalig onderhouds-
werk: snoeien, zagen, hooien, 
schoonmaken van poelen en paden, 
het knotten van wilgen, snoeien van 
fruitbomen, maken van takkenrillen 
en verwijderen van riet. Knotgroep 
De Ronde Venen doet dat niet alleen 

Knotgroep De Ronde Venen actief 
op de landelijke natuurwerkdag

op deze dag maar werkt elke winter 
10 zaterdagen op verschillende loca-
ties. Ze knotten natuurlijk wilgen 
maar ook essen, elzen en snoeien 
hoogstam fruitbomen. Al het werk 
dat verzet wordt op de Natuur-
werkdag en de andere werkdagen 
levert een belangrijke bijdrage aan 
het beschermen en behouden van 
natuur. Samen aan het werk voor 
leefruimte voor de boomkikker, de 
ringslang, een nestelplek voor vogels 
of de karakteristieke knotbomenrij. 
Zorg voor het landschap is steeds 
meer in vrijwilligershanden. Hierdoor 
kan iedereen blijven genieten van 
het karakteristieke Nederlandse land-
schap. Voor meer informatie kijk op 
www.natuurwerkdag.nl of op 
www.knotgroepderondevenen.nl. 

Op zaterdag 2 november werken ze 
vanaf 09.00 uur aan de Oudhuij-
zerweg 32 in Wilnis. Neem zelf brood, 
een ko�  emok en soepkom+lepel 
mee. Als je mee wil doen, meld je 
dan aan bij Ton Ter Linden, 0297-
567437 of 06-38120135 of ton.
terlinden@kabelfoon.nl. Knotgroep 
De Ronde Venen is aangesloten bij 
Landschap Erfgoed Utrecht.

Wilnis - Afgelopen zomer organiseerde 
VBW Wilnis het Veldjesfeest in Mijd-
recht en Wilnis. Op zaterdag 30 oktober 
is er een terugkommiddag voor de 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een gezel-
lige middag met muziek, poppenkast, 
Bijbelverhaal en knutselen rondom het 
thema ‘In gesprek’. De kinderen zijn van 
harte welkom in de Roeping (naast de 
Hervormde kerk van Wilnis) van 13.45-
16.00 uur. Nieuwe kinderen zijn ook 
van harte welk

Terugkommiddag 
VBW Wilnis

Mijdrecht - Martha Goedings 
presenteert haar Sumi-E schilde-
ringen bij Studio Ceramics. Martha 
weet de schoonheid van de natuur 
met enkele penseelstreken neer te 
zetten op het witte vlak. Bij Sumi-e 
inktschilderen is het belangrijk om 
de essentie te vangen, van een 
boom, dier of mens. “Alles wat over-
bodig is, in een schilderij van een 

vogel, bloem of boom, wil ik liefst 
weglaten. Less is more.” We laten ons 
wel door de natuur laten inspireren,” 
aldus Goedings. De Japanse term 
“sumi” betekent “zwarte inkt”, en “e” 
betekent schilderij. Het verwijst naar 
een eeuwenoude kunstvorm en 
komt uit China en Japan. De materi-
alen die essentieel zijn; rijstpapier, 
inktstaaf, inktwrijfsteen en bamboe-

Martha Goedings exposeert in 
Studio Ceramics

Waverveen - Op zaterdag 30 oktober 
worden weer oliebollen verkocht 
door De Morgenster. De opbrengst is 
voor stichting Compassion. Deze 
organisatie zet zich in voor kinderen 
in extreme armoede. Compassion 
werkt wereldwijd. Kinderen die de in 

verdrukking komen door natuur-
rampen of zoals nu de onzichtbare 
slachto� ers worden van Covid-19. 
Onderwijs, gezondheidszorg, goede 
voeding en een veilig thuis is voor 
ons ‘normaal’ maar voor zoveel 
anderen niet vanzelfsprekend. 

Oliebollen te koop voor goed doel

penselen. Alle onderwerpen worden 
geschilderd met zwarte inkt en met 
alle mogelijke tinten ervan, variërend 
van puur zwart tot de lichtst moge-
lijke schakering vermengd met water. 
Zo zijn een paar toetsen van een 
penseel met zwarte inkt op een vel 
rijstpapier voldoende om de essentie 
te vangen van een boom, dier of 
mens weer te geven. U kunt de expo-
sitie bezichtigen van donderdag t/m 
zaterdag van 15.00-17.00 uur. U vindt 
de studio in winkelcentrum De 
Lindeboom in Mijdrecht

Honderd procent van wat u betaalt 
voor de oliebollen is bestemd voor 
het goede doel. Wilt u dit project 
steunen of gewoon oliebollen eten; 
de verkoop start rond 8.30 uur en 
loopt door tot in de middag. De ZWO 
groep van de kerk verkoopt de olie-
bollen op het parkeerterrein van W.C. 
Zuiderwaard in Vinkeveen.
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Mijdrecht - Op donderdag 14 
oktober was de ‘cultuurdag’ en 
waanden de kinderen van de 
Ho�andschool zich voor één dag in 
Afrika. De zogenaamde Klankenkara-
vaan arriveerde met een bus vol 
jamba’s, geluidsinstallaties, knutsel-
materiaal en vooral veel enthousi-
asme om de leerlingen een onverge-
telijke dag te bezorgen. Samen met 
de Klankenkaravaan maakte de 
Ho�andschool een reis door de Afri-
kaanse cultuur. Er werd in groepen 
geoefend op liedjes, op dans óf er 
werd met djembés muziek gemaakt. 
Naast de workshops werden in de 
eigen klas allerlei activiteiten gedaan 
die met Afrika te maken hadden. Dit 
liep uiteen van kettingen maken, 
maskers knutselen en versieren en 

schminken tot een heuse Afrika quiz 
in groep 4. Natuurlijk kon wat lekkers 
niet ontbreken en met dank aan AH 
De passage en AH Leicester was er 
ook een lekkere traktatie in Afrikaans 
thema. En dan het hoogtepunt van 
de dag: de voorstelling! Na een hele 
dag van oefenen konden ook ouders, 
opa’s en oma’s en broers en zussen 
meegenieten van de kinderen die in 
één dag tot ware artiesten waren 
omgetoverd.  Wat �jn dat dit weer 
mogelijk is. Fleur en Kate uit groep 6 
mochten alle klassen aankondigen; 
een presentatie van formaat van 
deze dames. Groep 1 en 2  lieten een 
liedje horen over de dieren die je in 
Afrika tegenkomt, zoals de giraf, de 
leeuw, de olifant en de kraanvogel. 
Maar… pas op voor de jagers! Groep 

3 en 4 hadden �ink geoefend op 
ingewikkelde danspasjes op Afri-
kaanse muziek en lieten een dans vol 
energie zien! En de kinderen uit 
groep 5, 6, 7 en 8 verpletterden de 
zaal met een geweldig djembé 
optreden! Gymzaal de Eendracht 
trilde op haar grondvesten van de 
Afrikaanse beat en het enthousiasme 
van alle kinderen en leraren. Fantas-
tisch om te zien hoe de sfeer en het 
enthousiasme van de medewerkers 
van de Klankenkaravaan op de 
kinderen en de ouders oversloeg. 
Er werd naar hartenlust geklapt, 
gejamd en gedanst. Een waar feestje!
Na a�oop waren er alleen maar blije 
gezichten te zien. Kinderen vonden 
het vooral “vet!” en ouders waren 
“Ape”trots op hun kinderen.

Hoflandschool duikt in 
Afrikaanse cultuur







Met een eigen huis heb je veel verant-
woordelijkheden. Het is een fl inke stu-
die om te weten wat er allemaal bestaat 
om je woning toekomstbestendig te 
maken. Want zijn er ook mooie zon-
nepanelen? En hoe stil is zo’n warmte-
pomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op 
consumentenbeurs Huis & Energie alle 
oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 november in de mak-
kelijk bereikbare Expo Haarlemmermeer. 
Volgens beursdirecteur Henriette Vrise-
koop voorziet Huis & Energie in een grote 
behoefte. “Momenteel moeten mensen 
rondneuzen op websites, bij de gemeente 
en bij adviseurs. Maar het is ook fi jn als je 
eens ergens kunt rondlopen en producten 
in actie zien: dat het tastbaar wordt.”

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duur-
zaam Droomhuis: een écht huis van ruim 
300 vierkante meter waar duurzame pro-
ducten te zien, horen, voelen en beleven 
zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis 
hebben we met onze hoofdpartner Milieu 
Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurza-
me producten zoals zonneboilers, induc-
tiekookplaten en isolatie, en voor de deur 
een elektrische auto. In het huis en op het 
adviesplein zitten adviseurs van Milieu 
Centraal klaar om alles te demonstreren 
en uit te leggen.”

Stille uilen
Ook worden in het Duurzaam Droomhuis 
tal van mythen ontkracht, aldus Henriette. 
“Men heeft het altijd over het lawaai van 
warmtepompen, hier kun je ze daadwer-
kelijk horen. Er is zelfs een pomp die even 
stil is als een voorbijvliegende uil! Het 
Duurzaam Droomhuis staat vol producten 
die net zo prettig in het gebruik zijn als 
hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar te-
gelijkertijd een hoop geld besparen. Want 
verduurzamen is niet alleen goed voor de 
wereld, maar ook voor je portemonnee.”

Bijen in de tuin
Rondom het Duurzaam Droom huis staan 
meer dan 100 exposanten die bijzondere 
innovaties naar de beurs brengen, waar-
onder Greenchoice, Gamma, Remeha 
en Tesla, maar ook vertegenwoordigers 
van lokale gemeenten en het Duurzaam 
Bouwloket. “Zij kunnen je precies vertel-
len welke initiatieven en regelingen er 
in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je 
kunt lokale installateurs ontmoeten, maar 
ook ontdekken hoe je zelf aan de slag 
kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost 
het láten plaatsen van vloerisolatie zo’n 
acht jaar om terug te verdienen; doe je 
het echter zelf, dan is dat maar een jaar of 
anderhalf!”

Tekeningen, rekeningen & foto’s
Vergeet niet om bouwtekeningen, ener-
gierekeningen en foto’s van je huis mee 
te nemen naar de beurs. Henriette: “Zo 
kunnen de exposanten en adviseurs mee-
denken en adviseren. Het mooie is dat 
je direct te horen krijgt hoeveel je kunt 
besparen door over te stappen naar een 
andere energieleverancier, wat de op-
brengst van zonnepanelen is, wat je moet 
isoleren voor je een warmtepomp kunt in-
stalleren en ga zo maar door. Zo verlaat je 
uiteindelijk de beurs met wel tien ideeën 
en oplossingen om je huis duurzamer te 
maken!”

Makkelijk bereikbaar
Kom je ook naar Huis & Energie? Expo 
Haarlemmermeer is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Met de auto 
kan natuurlijk ook, maar overweeg dan 
elektrisch of gedeeld te rijden. 

Je huis verduurzamen: 
Op Huis & Energie ontdek je hoe

Wanneer: Vrijdag 12, zaterdag 13 & zondag 14 november van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar: Expo Haarlemmermeer  Prijs: €20 (€17,50 met kortingscode WONENPUNTNL)
Website: www.huisenenergie.nl   Ook aanwezig op Facebook, Instagram en LinkedIn

Duurzaam Droomhuis Online
Online kun je veel van de duurzame producten die 
op de beurs worden getoond nu al bewonderen. 
Stap gerust binnen in het virtuele Duurzaam Droom-
huis en ontdek in elke ruimte wat jij kan doen om 
jouw woning te verduurzamen. Je vindt het online 
Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl
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Wilnis - Leuk dat gamen. Nog leuker 
is het als je lijf intussen gezond blijft. 
Beweeg, zegt men. Maar dan wel op 
een gave manier graag: met tafelten-
nissen! Veenland biedt alle jeugd van 
11 t/m 16 jaar 2 gratis tafeltennistrai-
ningen aan, gegeven door erkende 
trainers. Je leert ballen te spinnen, op 
tijd te bewegen zodat je stil staat bij 
het slaan, te blokken, wat dropshots 

zijn, enz. Hoe vaker je traint, hoe 
sneller en leuker het wordt. Test jezelf 
eens hoe dat gaat. Op de 1e vrijdag 
van november (5 nov.) en de 1e 
vrijdag van december ( 3 dec.) ben je 
van harte welkom in Willisstee in 
Wilnis van 19 tot 20 uur. Mail even 
naar tafeltennis@veenland.nl , dan 
houden we rekening met je. Beweeg 
mee in Willisstee!

Open jeugdtraining tafeltennis

Mijdrecht - Op zaterdag 23 oktober 
speelde het door van Walraven 
gesponsorde Atlantis 2 een belang-
rijke wedstrijd tegen SDO 4 in 
Kamerik. SDO 4 heeft tot nu toe al 
haar wedstrijden gewonnen en staat 
met alle mogelijke punten bovenaan.
Atlantis 2 kwam zelfverzekerd het 
veld op en scoorde het eerste doel-
punt van de wedstrijd. SDO volgde 
zoals verwacht snel en zo bleef het de 
rest van de eerste helft gelijk opgaan. 
Atlantis ging tevreden de rust in met 
een stand van 8-9. Coach Peter vd Wel 
sprak vol lof het team toe over het 
sterke spel in de eerste helft. Deze lijn 
en positiviteit moest worden doorge-
trokken naar de tweede helft. Na de 
rust kwam Atlantis wederom sterk uit 
de startblokken en kwam direct tot 
scoren waardoor een belangrijk gat 
werd gemaakt van 2 punten. Medio 
tweede helft had Atlantis een periode 
waarin het team moeizaam tot scoren 

kwam. Hierdoor werd de stand door 
SDO gelijkgetrokken tot 12-12. Op dit 
cruciale moment werden er enkele 
wissels ingebracht om zo het scorend 
vermogen op te krikken en SDO 
aanvallend uit hun spel te halen. Fay, 
Jelmer, Jeroen en Lynn werden 
ingezet om het team te onder-
steunen. De laatste 10 minuten bleef 
de score gelijk opgaan waardoor het 
tot het laatste moment zenuwslo-
pend spannend bleef. De verdediging 
hield het goed dicht en in de laatste 
paar minuten werden twee belang-
rijke doelpunten gescoord door Fay 
en Rick, waardoor het de�nitieve 
verschil werd gemaakt. Het eindsig-
naal klonk en Atlantis neemt trots de 
punten mee naar Mijdrecht met een 
eindstand van 14-16. Volgende week 
zaterdag speelt Atlantis 2 de laatste 
wedstrijd voordat het zaalseizoen 
begint. Ze spelen thuis om 14:00 
tegen Rhoda 4.

Fel Atlantis 2 wint van koploper

Mijdrecht - Twee hard werkende 
sportieve ploegen vochten negentig 
minuten lang voor de winst. Uitein-
delijk trok Argon aan het langste 
eind, maar het ging moeizaam 
omdat er vooral in de tweede helft 
zeer slordig met de mogelijkheden 
werd omgesprongen. Tel daarbij op 
een bizar scoreverloop: drie doel-
punten in drie minuten, en spanning 
tot de laatste minuut met als 
uitblinker Argon doelman Marijn van 
Wandelen die de in de eerste helft 
verkregen 1-2 voorsprong met verve 
verdedigde.

Rommelig
Het eerste kwartier was rommelig, 
Voorschoten ‘97 had een licht veld-
overwicht maar de mogelijkheden 
waren voor Argon, al vroeg een kans 
voor Argonaanvaller Dylan Berg-
kamp maar hij mikte te hoog terwijl 
ook Sven Beek de thuisdoelman 
Stephan van de Niet testte. Ook Bas 
Boelhouwer kreeg een mogelijkheid 
maar hij kwam net niet tot een schot. 
In minuut 22 kwam Giliano Eijken in 
aanvaring met de Voorschoten 
doelman die de bal wegsloeg, Sven 
Beek reageerde attent en schoot de 
0-1 binnen. De vreugde bij Argon 
was van korte duur, gerommel in de 
defensie van Argon was er de 
oorzaak van dat binnen de minuut 
Thom Wijnalda de 1-1 op het bord 
zette. Maar weer een minuut later 
mocht Sven Beek opnieuw met een 
mooi doelpunt Argon op 1-2 zetten, 
weer op aangeven van de 
vanmiddag onvermoeibare Dylan 
Bergkamp. Voorschoten probeerde 
dikwijls om de score weer gelijk te 
trekken maar Mohammed Maatoug 
schoot over en een afstandsschot 

vanuit de middencirkel van Thom 
Wijnalda werd door de achteruit 
lopende Marijn van Wandelen nog 
net over de lat getikt. Argon moest in 
die fase alle zeilen bijzetten om Voor-
schoten van zich af te houden, een 
vrije trap van Ronnie Verplancke ging 
maar net over en toen de snelle 
Maatoug enkele verdedigers z’n 
hielen liet zien werd de inzet geblokt 
en in de laatste minuut voor rust 
greep Van Wandelen knap in na een 
kopbal.

Even vlug
Na de thee leek Argon even vlug de 
zege veilig te stellen maar het was 
allemaal onnauwkeurig, Mika Keizers 
schoot in handen keeper, Dylan 
Bergkamp zag zijn inzet met de voet 
gekeerd en even later stond Giliano 
Eijken alleen voor de doelman maar 
schoot naast. Een afstandsschot van 
Bergkamp pakte keeper Van de Niet. 
Een pass van Younes Oaali op Mika 
Keizers werd door de keeper onder-
schept. En zo ging het nog een 
poosje door, wel prachtige mogelijk-
heden maar geen doelpunten. Met 
nog een kwartier te gaan de gebrui-
kelijke wissels Sven Beek en Mika 
Keizers gingen naar de kant, Robin 
Voorend en Salaxudin Mohamud 
waren de verse krachten. Voor-
schoten kwam nog gevaarlijk 
dichtbij, Jim van der Krogt haalde uit 
maar Yannick van Doorn assisteerde 
op de doellijn en in een scrimmage 
voor het Argondoel kwam Marijn van 
Wandelen toch weer als overwinnaar 
tevoorschijn. De winst kwam moei-
zaam tot stand maar was dik 
verdiend. Zaterdag de topper 
(nummer 3 tegen nummer 2) in 1A: 
Argon tegen Monnickendam.

Argon maakt het zichzelf 
moeilijk in Voorschoten

Wilnis - Reeds na 8 minuten spelen 
kwam CSW op een vroege voorsprong 
thuis tegen ASC Nieuwland. Het bleek 
later het enige doelpunt van de 
wedstrijd te zijn en dus een belang-
rijke overwinning voor CSW. Tegen-
stander Nieuwland begon zeer gretig 
aan de wedstrijd. De ploeg zette vroeg 
druk op de verdediging van CSW dat 
daar in de beginfase wat moeite mee 
had om tot een voetballende oplos-
sing te komen. Toch lukte dat al vrij 
snel in deze wedstrijd. Matt Veerhuis 
ontving de bal aan de linkerkant van 
het veld en stoomde langs zijn tegen-
stander om vervolgens Justin Blok op 
maat te bedienen. Blok deponeerde 
vervolgens de bal laag in de verste 
hoek. Nieuwland was allerminst van 
slag door deze vroege tegengoal want 
even later was het bijna al weer gelijk. 

Goed verdedigingswerk kon maar 
ternauwernood de gelijkmaker voor-
komen. Ook een schot van de spits 
van Nieuwland eindigde in de handen 
van doelman Gok. CSW was duidelijk 
zoekende en ging ook wat meer de 
lange bal hanteren maar vooralsnog 
zonder gevaar. Het was wel een paar 
keer dreigend richting het vijandelijke 
doel maar steeds zat er wel weer een 
been of hoofd tussen om echt gevaar-
lijk te worden. Vlak voor rust kreeg 
Nieuwland nog een vrije trap te 
nemen net buiten de zestienmeter. De 
bal werd richting de kruising gekruld 
maar gelukkig voor CSW net over het 
doel heen.

Op jacht
Na rust ging Nieuwland verbeten op 
jacht naar de gelijkmaker maar ook 

CSW geeft vroege voorsprong 
niet meer weg

de verdediging van CSW stond als 
een huis deze middag. Het werd een 
levendige wedstrijd en doordat 
Nieuwland zo aandrong ontstond er 
voor CSW veel ruimte om via de 
counter gevaarlijk te worden. CSW 
kreeg opgelegde kansen na prima 
voorzetten van Bram Korver en Matt 
veerhuis maar Blok schoot net naast 
en over en Nick Leune maaide over 
de bal heen. Aan de ander kant kreeg 
Nieuwland een uitgelezen kans om 
gelijk te maken. Na een voorzet werd 
de bal prima ingeschoten maar Gok 
redde met een katachtige re�ex. 
Nieuwland probeerde het nog wel 
maar was voorin net niet scherp 
genoeg om doeltre�end te worden. 
Stefan Tichelaar leek voor CSW de 
bevrijdende 2-0 te gaan maken maar 
zijn pegel spatte uiteen op de paal. 
CSW kwam vervolgens niet meer in 
gevaar en sleepte zodoende wel of 
niet verdiend een zeer moeizame 1-0 
binnen.

Uithoorn - Na een 4-tal wedstrijden 
waarin Legmeervogels de bovenlig-
gende partij is geweest en het niet 
kreeg waar het eigenlijk recht op 
heeft 1 of 3 punten was het tegen 
het Amsterdamsche SDZ even 
andere koek. Legmeervogels waren 
geen schim van de vier voorgaande 
duels. Op vele fronten ging het mis in 
het duel tegen SDZ. Vooral in verde-
digend opzicht was het gaten kaas. 
Op het middenveld was het veel te 
onrustig met als gevold weinig of 
geen bespeelbare balen. Ondanks al 
deze min punten slaagde Legmeer-
vogels er toch nog in om twee maal 
te score 

Het duel begint goed voor Legmeer-
vogels Er zijn slechts een 3-tal 
minuten gespeeld als een pas over 
grote afstand van Jasper Burgers Nick 
Verschut bereikt en deze weet al snel 
de doelman van SDZ, Sil Feddani te 
passeren. 0-1. Enkele minuten later 
zou het zo maar 0-2 kunnen staan. 
Een hoekschop genomen door 
Jasper Burgers wordt door een 
verdediger van SDZ bijna in eigen 
doel gewerkt. Helaas voor Legmeer-
vogels brengt de paal de redding 
voor SDZ. Na een goede start van 
Legmeervogels komt er een fase 
waarin Legmeervogels veel moeite 
heeft om elkaar op korte of grote 
afstand de bal toe te spelen. Op deze 

manier speelt Legmeervogels SDZ in 
de kaart. SDZ beschikt over een 
aantal snelle spelers die de verdedi-
gers van Legmeervogels veelvuldig 
de baas zijn. Ook het middenveld 
heeft de grootste moeite om mee te 
komen in het tempo van SDZ. Het 
kan dan ook niet uitblijven of SDZ 
komt vroeg of laat op gelijke hoogte. 
Dit gebeurt dan in de 31ste minuut 
als Maxim van der Meer veel te veel 
speelruimte krijgt en het is dan voor 
hem vrij eenvoudig om Jordy Wens, 
de doelverdediger van Legmeervo-
gels, eenvoudig te passeren. 1-1. Op 
slag van rust valt de tweede tre�er 
van SDZ en wederom is het Maxim 
van der Meer die weet te score. De 
rust gaat dan ook in met een 2-1 
voorsprong voor SDZ.
Na de rust probeert Legmeervogels 
de bakens te verzetten. Het dichtst 
bij de gelijkmaker is nog Derk Streef-
kerk. Zijn fraaie kopbal gaat via en 
paal naast, voor Legmeervogels 
verkeerde kant van de paal over de 
achterlijk. Na de begin fase van de 
tweede helft, welke voor Legmeervo-
gels is, krijgt SDZ weer meer grip op 
het duel en wordt Legmeervogels ver 
terug gedwongen op eigen helft. 
Zelden weet Legmeervogels nog op 
een aanvaartbaar niveau te acteren. 
SDZ voert duidelijk de boventoon.
In de 63ste minuut leidt geknoei in 
de verdediging van Legmeervogels. 

Het is dan oud Legmeervogels speler 
Jumairo Lith welke oog in oog met 
Jordy Wens niet in de fout gaat en de 
3-1 weet te score. SDZ denkt dn de 
buit al binnen te hebben. Een 
counter leverde Legmeervogels een 
corner op. Via een halve omhaal van 
Sven van Beek komt de bal terecht 
bij Kenneth van der Nolk van Gogh 
en hij passeert met een kopbal de 
doelman van SDZ voor de tweede 
keer deze dag. Dan zijn er nog 18 
minuten te spelen en komt er weer 
hoop in de harten van de Legmeer-
vogels spelers op een redelijk resul-
taat. Deze hoop is van korte duur 
want twee minuten later is het 
verschil weer twee tre�ers. Wederom 
is geknoei in de verdediging er de 
oorzaak van dat Yazmani Morhee van 
dicht bij kan score en staat de 4-2 op 
het scorebord. In de resteren tijd lukt 
het Legmeervogels niet om de stand 
nog enigszins dragelijk te maken. 
Nee, dit was een van de slechtste 
wedstrijden van Legmeervogels in 
het nog prille seizoen.

Aanstaande zondag speelt Legmeer-
vogels om 14.00 uur thuis tegen de 
FC Uitgeest. Deze stegenstander is 
ook geen hoogvlieger.Staat zelfs 
twee plaatsen onder Legmeervogels 
op de ranglijst. Het duel Legmeervo-
gels tegen de FC Uitgeest begint op 
sportpark randhoorn om 14.00 uur 

Legmeervogels presteert ondermaats

Boverste rij: Rene vd Nolk van Gogh, ass scheidsrechter, Sven van Beek, Jordy Wens, Stan Sjassens, Mika de Jeer, Jerry Osei, Kenneth 
van der Nolk van Gogh Onderste rij Nick Verschut. Jasper burgers, Jaimy de Block, Seth Sarpong, Prince Owusu
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Uithoorn - Volleybalvereniging 
SAS’70 is dit seizoen gestart met een 
nieuw meisjes C team. Het team is 
groot van omvang, aangezien er veel 
nieuwe jeugd heeft aangemeld. Met 
11 speelsters in het team begonnen 

de meiden in september aan de 
competitie. Best heel spannend, 
aangezien de meesten vorige 
seizoenen nog CMV (Cool Moves 
Volleybal) speelden. Bij de CMV speel 
je op een kleiner veld met 4 

SAS’70 meisjes C schitteren aan 
kop in de 3e klasse

De Kwakel - Na 3 van de 5 speel-
avonden in de 1e cyclus van de 
parencompetitie van de BVK is 
duidelijk dat een aantal nieuwe 
paren of nieuwe combinaties stevig 
aan de bekende weg timmeren. In 
Dorpshuis De Quakel bonden 30 
paren de strijd met elkaar aan onder 
leiding van Hans Wagenvoort die de 
niet geheel �tte Hans Selman 
bekwaam verving. 
In de A lijn wist de ‘nieuwe’ combi-
natie Nelly Vork - Rita Ritzen de 1e 
plaats te veroveren met 63,33%. 
Corrie en Ruud van der Peet waren 
met 62,08% de verrassing van de 
dag. Het leverde hen de 2e plaats op. 
Een andere nieuwe combinatie, Lia 
Guijt en Francis Terra, scoorde 
59,58%, goed voor de 3e plaats.
Ria en Anneke moeten duidelijk hun 
draai nog terug vinden, zij werden 
12e en daarmee laatste. In de totaal-
stand gaan Sonja en Hans Selman 
aan kop en dragen Ria en Anneke de 
rode lantaarn. Met nog 2 avonden te 
gaan is nog van alles mogelijk.
In de B-lijn was de 1e plaats voor 
nieuwkomers Heleen en Mees van 

der Roest met 61,6%. 2e werden Wim 
Roling en Hans Wagenvoort met 
55,35% en 3e Kathy Janetzky en 
Annet Roosendaal met 51,6%. Wim 
en Janny sloten hier de rij. De echt-
paren Limburg (ook nieuw) en van 
der Roest nemen de 2 bovenste 
plaatsen in de totaalstand in met een 
vrij ruime voorsprong op de rest. 
Toos en Annie moeten hier alle 
andere paren (nog) boven zich 
dulden.
In de C-lijn kwamen 2 Amstelveense 
paren sfeer proeven en een van die 2 
paren, Anita de Jonge en Heike Jong-
bloed-Luck, konden huiswaarts keren 
met de 1e plaats onder de armen. 
Hun score: 59,38%. Helen Conijn en 
Hans Broers herstelden zich van de 
mindere avond van vorige week door 
nu 2e te worden met 57,29%. Gada 
en Fred Wegman werden 3e met 
53,13%. Laatstgenoemde paar gaat 
hier riant aan kop, al toont hun score-
verloop een licht dalende lijn. De rest 
van het veld staat nog redelijk dicht 
bij elkaar. Na volgende week is er 
ongetwijfeld al wat meer duidelijk-
heid over promotie en degradatie.

Nieuwkomers imponeren bij BVK

Uithoorn - Het damesteam van 
Uithoornse Roei- en Kanoverening 
Michiel de Ruyter is voor het eerst in 
de geschiedenis Nederlands 
Kampioen Kanopolo geworden. De 
dames delfden tot nog toe altijd het 
onderspit tegen de titelhouder K.V. 
Keistad. De wedstrijden tegen het 
damesteam van Keistad waren dan 
ook het spannendst, met name de 
laatste wedstrijd om de gouden plak.
In de eerste helft had MdR veel 
mooie kansen. Deze konden niet 
volledig benut worden en met een 
gelijkstand van 1-1 gingen de beide 
teams de rust. De tweede helft kon 
Mdr een voorsprong bereiken van 
2-1 door een mooie counter. Het 
blijft dan even goed spannend: een 
afgekeurd doelpunt voor de dames 
van Michiel de Ruyter volgt in de 
volgende avond. Als dan vervolgens 
Alisha een overtreding maakt onder 
het doel, volgt een penalty voor 

Keistad en een gele kaart voor Alisha. 
Deze gele kaart betekent dat MdR 
met vier spelers verder moet en dat 
Alisha voor 2 minuten aan de kant 
komt te zetten. Er staan dan nog 
maar 2 minuten en 20 te spelen op 
de klok. De penalty zit en er gaan dus 
zenuwslopende laatste minuten in 
met een gelijkstand van 2-2.

Voorsprong
Michiel de Ruyter moet de laatste 
minuten zijn mannetje staan met 
maar vier personen, terwijl Keistad 
met een volledig team van vijf 
spelers in het veld ligt. Gelukkig durft 
Keistad de overtal situatie niet 
volledig te benutten, waardoor MdR 
de schotklok van 60 seconden kan 
uitspelen met daarna een schot op 
doel. De keepster van Keistad houdt 
de bal tegen en de stand blijft 2-2. 
Gelukkig blijven de MdR-dames wel 
in balbezit na de mislukte doelpo-

Michiel de Ruyter Dames 1 
Nederlands Kampioen!

ging. Keistad probeert meer druk te 
zetten om zo de bal proberen te 
bemachtigen. Dit zorgt ervoor dat er 
gaten in de verdediging vallen, die 
door MdR goed benut worden. De 
dames van MdR weten hier goed 
gebruik van te maken en er ontstaat 
een kans voor Charlotte. Doelpunt! 
3-2 voorsprong voor MdR!!

De wedstrijd duurt nu nog maar 40 
seconden met nog 20 seconden in 
een ondertal situatie voor MdR. 
Keistad weet dat het alles of niets is 
en doet een doelpoging die in een 
corner eindigt. Charlotte zet de 
corner onder druk om verdere schot-
kansen voor Keistad te voorkomen. 
Zij begaat hierbij een overtreding. De 
scheidsrechter is resoluut en met nog 
10 seconden te gaan, resulteert dit in 
nog een gele kaart. De verdediging 
van MdR zet alles op alles om nog 
een schotpoging op doel te voor-
komen. Zij zetten druk op de schut-
ters van Keistad, waardoor zij niet 
meer tot een doelpoging kunnen 
komen. Zo weet MdR dames 1 in een 
spannende �nalewedstrijd de titel 
Nederlands Kampioen te bemach-
tigen!  Een geweldige prestatie van 
deze dames waar het gehele jaar 
hard voor getraind is. Zij worden bij 
thuiskomst op de club met een warm 
applaus begroet door hun suppor-
ters. Onze mede-voorzitter Ellen 
houdt een toespraak en feliciteert de 
dames namens het bestuur met een 
bloemetje. Gefeliciteerd dames met 
jullie eerste plaats!

personen. Bij jeugd C speel je met z’n 
6-en op een groter veld. 
Al gauw bleek dat het team over vele 
kwaliteiten bezit. Stabiele services 
(sommigen zelf al bovenhands) en 
de wil om in 3-en te spelen zorgt 
ervoor dat het team op dit moment 
op de 1e plek staat in de 3e klasse C. 
We zien dat de wissels aan de kant 
net zo hard meedoen, als de speel-
sters in het veld en daar is de vereni-
ging trots op. Winnen doe je met z’n 
allen! Er zijn nog 6 wedstrijden te 
spelen voordat de eindstand van de 
1e helft van het seizoen bekend is. 
Daarna volgt er een herindeling en 
zal SAS’70 met 2 meisjes C teams 
uitkomen in de competitie. 
Ben je tussen de 12 en 14 jaar en lijkt 
het jou ook leuk om onderdeel uit te 
maken van onze gezellige vereni-
ging? Neem dan contact op met 
Anne Schipper, de jeugdvoorzitter 
van SAS’70 via jeugd-voorzitter@
sas70.nl Je mag bij SAS’70 3x gratis 
meetrainen. 

Mijdrecht - Donderdag 21 oktober 
was het de laatste kans voor de paren 
om een topprestatie neer te zetten 
voor een goede klassering in de 
herfstcompetitie. En er werd hard om 
de punten gevochten. Sommige 
paren die vaak goed scoorden vielen 
om welke reden dan ook terug in de 
rangschikking. In de A-lijn zetten 
Rene de Jong & Tineke Schreurs hun 
opmars naar de top voort met een 
score van 67,01%. Trees & Wim 
Versteeg pikten mooi aan met 64,03% 
en Otto Hoogendijk & Ben Ockhuizen  
behaalden 57,64%. Bij een spel werd 
door drie paren 6SA geboden en 
gemaakt. In een ander spel varieerden 
de scores van 3SAmin een, 4harten 
contract tot 3SA plus een. Ook 
kwamen er “rondpassen” voor in een 
spel dat met 3 schoppen zowel down 
als plus kon worden gespeeld. Al met 
veel varitie in de biedingen en de 
scores.
De B-lijn werd overrompeld door 
Anita Berrevoets & Henk de vries met 
60,42%. Dick Licht & Xandra Visee 
zaten de op de hielen met 57,50%. 

Om plaats 3 werd stevig geboden 
maar uiteindelijk werd het een gelijk-
spel tussen Gerda van Duren & Tiny 
Zwebe  en Ria Matthiesen & Gerda 
Borburg met 55,21%. Ria Matthiesen 
& Gerda Borburg deden goede zaken 
met een 4schoppen plus 2 spel. 
Hennie van der Reep & Corry Twaalf-
hoven deden goede zaken met een 
4schoppen plus een contract waar de 
overige paren het contract 4 
schoppen maakten.Maar uiteindelijk  
leverden alle kaartgevechten en goed 
bedoelde biedingen de volgende 
eindstanden op na zes ronden spelen: 
A-lijn 1. Rene de Jong & Tineke 
Schreurs 57,86%, 2. Otto Hoogendijk 
& Ben Ockhuizen 54,18% en 3. Gerard 
en Riet van der Meer 53,79%. B-lijn: 1.
Dick Licht & Xandra Visee 58,10%, 2. 
Gerda van Duren & Tiny Zwebe 
56,26% en 3. Carla de Goede & Tineke 
Venhuizen 55,87%.De wedstrijdlei-
ding gaat op basis van de uitslagen 
en enkele toepassingen van de spel-
regels bepalen wie er promoveren en 
degraderen. Het was een mooie en 
spannende competitieronde.

Topprestatie bij 
Bridgevereniging Mijdrecht

Uithoorn - Maandagavond 25 oktober 
2021 werd de gebruikelijke wedstrijd-
avond vervangen door een mixed 
drive wat inhield, dat alle lijnen door 
elkaar speelde. In de A-lijn was de 1e 
plaats voor Marijke & Ger v. Praag met 
62,50% op de 2e plaats eindigden Nel 
Bakker & Ellen Hengeveld met 58,68% 
en heel verrassend op de 3e plaats 
Anneke &Wim Braam met 57,99% nipt 
voor Ans Breggeman & Ben v/d Broek 
met 57,64% ook de de 5e plaats was 
een daverende verrassing Ria Berk & 
Greet Rahn met 55,90 %. In de B-lijn 
was de 1e plaats voor Henk Stolwijk & 
Tineke v/d Sluis met de hoogste score 
van de avond 71,16% op de 2e plaats 
Wies Gloudemans & Marcel Dekker 
met 66,01% op de 3e plaats eindigden 
Hans Wagenvoort & Nico v/d Meer 
met 61,55% als 4e eindigden Bep de 
Voijs & Reina Slijkoord met 58,87% en 

op de 5e plaats werd beslag gelegd 
door Ton ter Linden & Fons Roelofsma 
met 57,74%. Al met al een geslaagde 
avond die voor herhaling vatbaar is.  
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers  Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de maan-
dagavond mee te spelen en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informatie 
en/of lid worden van de B.V.U. kunt u 
contact opnemen met onze secretaris 
de heer Kees Visser, tel. 06-53175165 
of via de mail kees.visser55@
kpnplanet.nl 

Bridgevereniging Uithoorn
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Uithoorn - De afsluiting van de 
eerste ronde parencompetitie tilde in 
de A- lijn Cora de Vroom & Hans Slag-
boom, met een in deze lijn zelden 
vertoonde eindsprintscore van maar 
liefst 72,95%, op de hoogste trede 
van de eindstand met een gemid-
delde van 54,83%. Na de corona stop 
van anderhalf jaar was het duidelijk 
voor velen nog even zoeken naar het 
juiste ritme met als gevolg daarvan 
vele wisselingen in de samenstelling 
en uitslagen van de diverse lijnen. 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
werden de dupe van deze kaartex-
plosie en hadden zo niet genoeg aan 
hun 51,16% en werden daardoor 
tweede overall met 53,15% gemid-
deld. Daarna eindigden Jan Egbers & 
Ben Remmers met 53,07% als goede 
derde paar. Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister repareerden hun zwakke 
start uiteindelijk met 52,86% als 

vierde en Hannie & Hein van der Aat 
deden dat precies andersom en 
werden zo vijfde met 52,07% 
gemiddeld. 

B-lijn
In de B- ijn waren Renske & Kees 
Visser overtuigend de sterksten met 
een duizelingwekkend gemiddelde 
over vijf avonden van 62,58%. 
Monique Veenboer & Joyce Udema 
sprokkelden via beide lijnen 56,45% 
bij elkaar en �nishten zowaar als 
tweede. An Greven & Gijs de Ruiter 
tekenden met 55,58% voor de derde 
plek. Marika Romijn & Ben ten Brink 
kwamen al zoekende naar de vorm 
op vier uit met 55,17% en Elisabeth 
van den Berg & Jan Bunnik deden het 
als nieuw paar prima door zich als 
vijfde met 53,44% bij de top aan te 
sluiten. Anja Brugman & Joke van 
den Hoven en Tim Vader-Glas & 

Wispelturig begin Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Vrijdag 22 oktober was er 
al weer de tweede klaverjasavond bij 
Legmeervogels. Klaverjasavonden 
welke toegankelijk zijn voor 
iedereen. Je hoeft geen lid of dona-
teur van Legmeervogels te zijn. Het 
zijn wel de avonden waarbij gezellig-
heid voorop staat. Gewoon een 
avondje gezellig klaverjassen, moet 
het uitgangspunt zijn. Ook op de 
eerste volgende klaverjasavond 5 
november 2021, om 20.00 uur bent u 
weer van harte welkom Ondanks dat 
gezelligheid voorop staat wordt er 
ook wel op een sportieve manier 
gestreden om de punten. Zo is op de 
eerste klaverjasavond bij Legmeervo-
gels welke is gespeeld op vrijdag 8 
oktober, eerste geworden Jaap den 
Butter. Joke Rietveld , altijd in de top 
terug te vinden, ging met de 2e prijs 
naar huis en Terry Vernooy wist de 
derde plaats te veroveren. Als Den 
Butter en Vernooy al in de prijzen 
gaan vallen betekent dit dat het een 
sfeervolle avond is geweest. De 

gezelligheidsprijs deze vrijdagavond 
is gegaan naar Egbert Verkerk.
De gezelligheid zette zich voort op 
vrijdag 22 oktober toen Henny de 
Vries uit het niets met de eerste prijs 
naar huis gaat. Haar totaal deze 
avond is 5030 punten. Klaas Post 
wordt ook zomaar tweede op ruime 
afstand van De Vries. Klaas post 
behaalde 5009 punten. Wim Hoger-
vorst gaat dan met de derde prijs 
huiswaarts. Zijn puntentotaal 
bedraagt 4997 punten.
De eerste volgende klaverjasavond, 
welke gesponsord wordt door 
Slagerij Bader met de overheerlijke 
versnaperingen, bij Legmeervogels is 
op vrijdagavond 5 november 2021. 
Aanvang is dan ook 20.00 uur. De 
RIVM maatregelen zijn ook bij 
Legmeervogels van toepassing. Ook 
dan geldt, ben u met de auto dan 
mag u doorrijden tot aan het club-
huis. Dit mag uiteraard ook als u 
komt met (snor) �ets, brommer, 
motor of als u komt met ‘’ozosnel’’

Klaverjasavonden bij 
Legmeervogels

Richard van den Bergh domineerden 
de C-lijn en eindigden in deze volg-
orde als eerste en tweede paar met 
respectievelijk 62,29 en 60,76%. Op 
de derde plaats vonden Annemieke 
& Floor Hesselink zich terug met 
57,78% en Huib van Ge�en & 
Maarten Breggeman presteerden het 
om in drie van de vijf avonden met 
53,92% als vierde over de streep te 
komen. Hier sloten Cora de Vor & 
Anneke Houtkamp de best of �ve af 
met 52,88%. 
Volgende keer het begin van het 
viertallen, wat weer een aparte tech-
niek vereist. Wilt U zich deze ook 
eigen maken, kom dan kaarten bij 
Bridgeclub De Legmeer. Elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in het 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 
59 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen 
het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl.

De Kwakel - Elke woensdagmiddag 
spelen vanaf 13.30 uur de leden van 
Kunst en Genoegen hun partijtje voor 
de onderlinge competitie. Afgelopen 
woensdag stond het toptre�en tussen 
Wim Konst en Fred Voorn op het 
programma. Fred, een welkome 
aanwinst voor de club, verdedigde zijn 
koppositie tegen Wim de huidige 
kampioen van K&G. Met een fraaie 
combinatie, de zgn Bertus Zethof-zet, 
dwong Fred een gelijkwaardige 
remise af. Nummer drie van het klas-
sement, Adrie Voorn, kwam een 
puntje dichterbij door Jos Harte in een 
mooi duel te verslaan. Jos verkoos de 
verkeerde tempi waardoor Adrie voor-
deel kreeg en dit kon ombuigen in 
een zege. Elke laatste woensdag van 

de maand staat er sneldammen op 
het menu. Damliefhebbers die zin 
hebben om mee te doen, kunnen zo 
aanschuiven bij de kleine club. De 
eerste bondswedstrijd, na twee jaar 
op non actief, is weer gepland. Op vrij-
dagavond de 19e november speelt 
K&G de eerste wedstrijd tegen 
Ijmuiden in ‘t Fort De Kwakel, de leden 
kijken er al naar uit. Ook zullen de 
damleden binnenkort hun donateurs 
weer bezoeken Twee jaar heeft K&G 
vanwege corona hun bijdragen 
moeten ontberen terwijl de bonds-
kosten gewoon doorliepen. Naast de 
morele steun van de donateurs is hun 
bijdragen dan ook bijzonder welkom. 
Zin om te komen dammen? Inlich-
tingen Adrie Voorn 0297 568472

Spannende dampotjes in ‘t Fort De Kwakel

Uithoorn - Op dinsdagmiddag 19 
oktober vond de tweede zitting 
plaats van de parencompetitie van 
Bridgeclub Hartenvrouw en iedereen 
had er zin in. ‘t Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan is een 
uitstekende tijdelijke vervanging van 
Sporthal De Scheg. De stoelen zijn 
prima om een hele middag in door te 
brengen en de bediening laat niets 
te wensen over. Omdat de De Scheg 
er schuin tegenover ligt kunnen de 
bridgers volgen hoe het met de 
nieuwbouw vordert en zowaar er 
was zelfs al een aanvang gemaakt 
met bovengrondse werkzaamheden 
op de nieuw gestorte fundering. 24 
Paren hadden zich gemeld en 
hadden er zin in. De hoogste score 
viel deze week in de A-lijn bij Janny 
Streng en Sonja Reeders met 63,58%. 

Op de tweede plaats Marja van Holst 
Pellekaan en Sandra Raadschelders 
met 57,42%, op drie Guus Pielage en 
Renske Visser met 56,33% en vier en 
vijf waren Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar met 56,09% en Trudy 
Fernhout en Cisca Goudsmit met 
54,25%. In de B-lijn ook een 
60-plusser op de eerste plaats: Thea 
Stahl en Marianne Jonkers 63,75%. 
De tweede plaats was voor Rees en 
Gerard van der Post met 58,39%, 
derde werden Elly Belderink en Atie 
de Jong met 54,58%, op de vierde 
plaats Greet van Diemen en Jany van 
der Ent met 51,93% en de top-5 werd 
volgemaakt door Jeanet Vermeij en 
Lenie Pfei�er met 49,32%. Wenst u 
informatie over de club stuur dan 
een mail naar Hartenvrouw2015@
gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw

Regio - Het Herfsttoernooi kende 
een deelnemersveld van zestien 
spelers en speelsters eerlijk verdeeld 
over de mannen en vrouwen. 
Petanque is een prima sport om 
gemengd te spelen. Ook als een 
doublette met twee vrouwen moet 
spelen tegen een mannendoublette 
is het resultaat zeker niet op voor-
hand te voorspellen Zoals bijna alle 
clubtoernooien van BUT werd ook dit 
toernooi à la mêlée gespeeld. Dat 
betekent dan men in elke partij een 
andere maat heeft en tegen anderen 
speelt. Het komt wel voor dat je op 
een bepaald moment tegen een 
oude maat speelt of omgekeerd
De clubtoernooien worden altijd 
over drie speelronden gespeeld. Dit 
betekent dat je vier tot vijf uur bezig 
bent, maar wel met rustpauzes 
tussen de speelronden.
Opmerkelijk was dat na twee partijen 
slechts twee spelers nog niet 
gewonnen hadden. In de derde 
speelronde vormde de loting deze 

twee tot een equipe en wonnen de 
laatste partij, waardoor iedereen 
tenminste een winstpartij achter hun 
naar hadden staan. Zes deelnemers 
wonnen twee van de drie partijen, 
maar het was Rinus Romeijn die als 
enige ongeslagen bleef. Rinus is pas 
een half jaar lid bij de vereniging en 
heeft door regelmatig te oefenen 
vooral het plaatsen tot zijn ding 
gemaakt. Hij ging dan ook terecht 
met de eerste prijs naar huis, De 
prijswinnaars waren:
1 Rinus Romeijn 16
2 Jeroen Stiekema 15
3 Ton Boersma 14
De aanmoedigingsprijs ging naar 
Wilma Buchner met eenmaal winst 
en een saldo van -14.

Op zondag 24 oktober ging de 
WinterCompetitie Doubletten van 
District West van start.
Boule Union Thamen neemt met 
twee doubletten deel aan deze 
competitie. In de 2e klasse B komt de 

Herfsttoernooi Boule Union Thamen

equipe Jannie v Kooten/Hans vd Wal 
uit. Hun resultaat op de eerste 
speeldag is nog niet bekend.
In de 3e klasse A komt de equipe Ina 
Hoekstra/Wilma Buchner uit. Zij 
sloten hun eerst speeldag af met 3 
uit 5. Het volgende toernooi van BUT 
is het Surprisetoernooi op 27 
november met een dag later de 
tweede speeldag van de WinterCom-
petitie Doubletten.

Wilnis - Donderdag 21 oktober was 
het eindelijk zover. De Ajax Kids Tour 
kwam naar CSW. Veel kinderen 
hadden er lang naar uitgekeken om 
te ervaren hoe het is om als een Ajax 
speler training te krijgen, waarbij 
plezier en spelvreugde voorop staat. 
Ondanks het af en toe natte weer 
werd het een hele leuke, gezellige en 
leerzame dag. In de ochtend waren 
de leden van 5 tot 11 jaar van CSW 
aan de beurt en in de middag de 
leden van de Ajax Kids Club, deze 
kwamen vanuit de wijde omgeving 

naar het CSW terrein. De verrassing 
was groot toen bleek dat de prach-
tige spelersbus van Ajax 1 op het 
terrein geparkeerd stond. Alle 
kinderen mochten even op de 
stoelen zitten waar normaal Tadic, 
Berghuis, Klaassen en alle andere 
toppers van Ajax zitten. Ook werd de 
Ajax-quiz in de bus gehouden. De 
start van de trainingen begon zoals 
gebruikelijk met een warming up, 
deze keer onder leiding van de Ajax 
mascotte Lucky. Het programma 
bestond uit techniekoefeningen, 

spelletjes en uiteraard partijtjes. 
Lucky vond het leuk om aan de spel-
letjes en de partijtjes mee te doen. 
Hij liet zien dat hij een aardig balletje 
kan trappen. Maar ja, dat kan ook 
niet anders, je bent niet voor niks de 
mascotte van Ajax! Van ieder team 
werd een mooie teamfoto met Lucky 
gemaakt. Na a�oop kregen de 
meiden en jongens nog een echt 
Ajax diploma en konden ze op de 
foto met Lucky. Voor alle jongens en 
meisjes een geslaagde dag, één om 
niet snel te vergeten. 

Ajax Kids Tour op bezoek bij CSW





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Maatschappelijke uitdagingen
We staan de komende tijd voor grote 
maatschappelijke en sociale uitda-
gingen zoals eenzaamheid, woning-
nood, armoede, individualisering, 
vergrijzing, de omgevingswet, 
burgerparticipatie en energietran-
sitie. Lokaal zullen er ongetwijfeld 
nog meer zaken gaan spelen die de 
inwoners raken. Dit kun je alleen 
maar samen oplossen. Betere samen-
werking en communicatie tussen 
inwoners en de lokale overheid is de 
sleutel tot succes.

Samen oplossen
Dit is wat Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) betreft geen taak van de lokale 
overheid alleen. Laten we het dan 
ook niet alleen maar laten bij ons 
stem uitbrengen bij de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2022. 
Laten we gewoon altijd onze mening 
laten horen, zodat de lokale overheid 
daar zijn voordeel mee kan doen bij 
besluitvorming. Door betere commu-
nicatie en samenwerking met en 
tussen inwoners zou het toch mooi 
zijn als alle politieke partijen bij grote 
vraagstukken veel beter de mening 
kunnen ophalen de inwoners. Partij-
belangen zullen dan veel meer op de 
achtergrond komen en zal het echt 
gaan om wat inwoners willen. Inwo-
ners raadplegen over vraagstukken 
en hun meningen ophalen is daarom 
een essentieel onderdeel van de 
democratie. 

Meten = Weten = (aan)Sturen
Als bestuurder moet je hier natuurlijk 
ook enthousiast van worden. Zonder 
input van de eigen achterban: de 
inwoners, kun je immers moeilijk 
besluiten nemen waar inwoners 
achter staan en die daardoor op een 
groot draagvlak kunnen rekenen. 
Onze lokale bestuurders hebben dus 
behoeften aan de meningen van 
inwoners. Vaak wordt er dan 
gesproken over inwonersparticipatie. 
Ook noemt men het wel de nieuwe 
democratie. Maar hoe gaan we dat 

regelen? Hoe gaan we de inwoners 
raadplegen?

Gestuurd en manipulatief
Nu is het vaak zo dat dit door de 
gemeente wordt georganiseerd en 
zet men van bovenaf de inwonerspar-
ticipatie uit. In de praktijk zien we dat 
de lokale overheid inspraakmethodes 
(lees: verkiezingen, inspraakavonden 
en inspreken bij de gemeenteraads-
vergadering en gemeentelijke 
enquêtes) organiseert om aan de 
verplichte participatie te voldoen. 
Toch zien we vaak dat dit niet opti-
maal werkt en het doel nogal eens 
voorbijschiet. Vaak zie je dat er buiten 
de gemeente om ook allerlei doelge-
richte netwerken ontstaan van voor 
en tegenstanders. Deze bevragen ook 
hun achterban, maar dit is dan vaak 
gestuurd en manipulatief opgezet. Er 
ontstaat hierdoor veel versplintering 
binnen de gemeenschap.

Inwonersnetwerk
Het beste is om raadplegingen door 
een onafhankelijke partij te laten 
doen. Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
heeft besloten om deze rol in te 
nemen en gaat vanaf 1 november 
raadplegingen uitzetten onder de 
gemeenschap van De Ronde Venen. 
Het is hierbij van groot belang dat er 
een groot inwonersnetwerk komt. 
Inwoners moeten eenvoudig te 
bereiken zijn en op een laagdrempe-
lige manier hun mening kunnen 
geven over vraagstukken die binnen 
de gemeente spelen. Maar hoe krijg 
je inwoners zo ver dat ze willen 
meedoen met onderzoek? 

Meeropbrengst voor inwoners 
Deze vraag is misschien verkeerd. 
Interessanter is de vraag: wat is de 
meeropbrengst van en voor inwoners 
om mee te denken en mee te praten 
met en over het gemeentebeleid? 
Elke inwoner wil graag meebeslissen 
en meedenken en meepraten. Hij wil 
participeren. Democratie zit in ons 
DNA. Als we kunnen aantonen dat 

het er toe doet wat inwoners vinden 
en inwoners het nut inzien dat zij hun 
mening geven, dan zullen steeds 
meer inwoners mee gaan doen. Een 
belangrijke succesfactor is dus dat 
aangetoond wordt dat er directe 
invloed is van de raadpleging op het 
reguliere democratische proces. Daar 
moet de lokale overheid dan ook wel 
voor open staan. We zijn benieuwd 
welke politieke partijen dit straks 
opnemen in het partijprogramma en 
gebruik willen maken van de 
raadplegingen. 

Inzet communicatiemiddelen 
Onderzoek is één, maar communi-
catie is twee. De communicatie met 
de inwoners is dus een punt van 
aandacht voor IVI. Natuurlijk kan je in 
de krant vragen of inwoners willen 
meedoen en/of brieven en e-mail 
uitsturen. Maar of dat e�ectief is en 
het gewenste resultaat oplevert is de 
vraag. Voor een bepaalde generatie 
werkt dit, maar dan missen we ook 
een grote groep inwoners. Het doel is 
om een inwonersnetwerk te hebben 
waar we eenvoudig mee kunnen 
communiceren. Hedendaagse digi-
tale technieken laten het toe om 
naast traditionele inspraakmethodes 
ook nieuwe technieken te gebruiken. 
Daar willen we dan ook zeker gebruik 
van gaan maken. 

Samenwerking Toponderzoek
IVI ziet het belang om dit goed aan te 
pakken en is in contact gekomen met 
externe partijen die ons hierbij gaan 
ondersteunen. Voor de raadple-
gingen is Toponderzoek benaderd 
om ons hierbij te helpen. Toponder-
zoek is een onafhankelijk onderzoek- 
en participatiebureau. In ruim 70 
gemeentes is dit bedrijf actief en 
succesvol betrokken bij raadple-
gingen van de inwoners. Toponder-
zoek is dan ook het grootste onder-
zoeksbureau dat zich specialiseert in 
het raadplegen van inwoners. Naast 
het raadplegen van Inwoners of 
andere stakeholders in de gemeen-
schap specialiseert Toponderzoek 
zich ook in het ondersteunen van de 
burgerparticipatie. Met behulp van 
haar partners maakt Toponderzoek 
het participatiepakket op maat. We 
zijn dan ook erg blij dat Toponder-
zoek met IVI wil gaan samenwerken 
om de participatie in De Ronde Venen 
professioneel op de kaart te gaan 
zetten. 

Inzet van Swipocratie
Zoals we al aangaven willen wij 
nieuwe kanalen inzetten om in staat 
te zijn doorlopend te peilen wat er 
leeft onder inwoners ten aanzien van 

Bouw mee aan een groot 
inwonersnetwerk in De Ronde Venen

verschillende onderwerpen en 
thema’s. Hoe zorg je ervoor dat niet 
steeds dezelfde groep inwoners 
wordt bereikt maar dat ook nieuwe 
en minder betrokken groepen zoals 
jongeren mee gaan doen? We 
kwamen in contact met de mensen 
achter Swipocratie. Swipocratie is de 
participatietool van nu. Met Swipo-
cratie maak je gebruik van de kracht 
van beeld. Je swiped in een paar 
minuten door beelden en stellingen. 
Je geeft daarmee snel je mening 
terwijl je bijvoorbeeld op de bus staat 
te wachten. Zonder veel inspanning 
neem je deel aan het publieke debat. 
Het is zeg maar
Democratie in je broekzak.

De gemeenschap aan zet
We zijn dan ook zeer verheugd dat 
Swipocratie ook heeft aangegeven te 
willen participeren in dit participatie-
project wat IVI dus samen met deze 
partijen gaat opzetten in De Ronde 
Venen. We gaan dit neerzetten onder 
de naam “De gemeenschap aan zet” 
en we zullen de komende tijd hier 
veel informatie over gaan geven en 
inwoners gaan uitnodigen om mee te 
doen. Want hoe meer inwoners mee 
doen hoe krachtiger en invloedrijker 
dit zal zijn. 

Samenwerking Lokale overheid
Wat ons betreft sluit dit goed aan bij 
de bevindingen uit het project van de 
Werkgroep ‘Verbeteragenda 
Quickscan Lokale Democratie’. Hier is 
een verbeteragenda uit gekomen 
waarbij wij denken een goede invul-
ling te kunnen geven aan één van de 
verbeterpunten. We zien de 
gemeente dan ook zeker als een 
partner. Binnenkort zal er aan de 
werkgroep een presentatie worden 
gegeven en hopen wij tot overeen-
stemming te komen over een 
samenwerking.

Inwonerspanel 
Uiteindelijk willen we doorgroeien 
bijvoorbeeld naar een representatief 
inwonerspanel in De Ronde Venen, 
waaraan een doorsnee van de inwo-
ners aan mee doet. Waarbij onafhan-
kelijk, open, betrokken, lokaal en 
betrouwbaar sleutel woorden zijn. 
Het zal een stap zijn naar een nieuwe 
democratie waar inwoners veel vaker 
en directer betrokken zijn bij de 
besluitvorming in onze gemeente 
dan tot nu toe het geval is geweest. 

Inwonerskracht zal hierdoor echt 
invloed krijgen. 

Democratische beginselen zoals 
bedoeld
In “De gemeenschap aan zet” praten 
we samen met in plaats van over de 
gemeenschap. Geen opiniepeilingen, 
maar onafhankelijke raadgevende 
vragen over lokale vraagstukken. 
Daarbij leggen we de verbinding met 
alle stakeholders in de gemeenschap 
om samen verder te komen. Doel is 
om binnen de gemeenschap de 
democratische beginselen te doen 
gelden zoals die bedoeld zijn.

Meer dan alleen raadplegingen
Het zal niet blijven bij raadplegingen 
alleen want zoals de naam al 
aangeeft is het niet afwachten tot 
anderen het oplossen maar is “De 
gemeenschap aan zet”. Met de opge-
haalde informatie zullen wij dan ook 
de logische vervolgstappen gaan 
maken in dit proces en gaan wij aan 
de slag met de resultaten van de 
raadplegingen. Zo zullen wij dialoog-
avonden organiseren, verbindingen 
leggen en bijeenkomsten 
organiseren.

Inwoners belangrijkste partners
De allerbelangrijkste schakel en 
partner in dit project zijn natuurlijk 
de inwoners. Zij moeten wel gaan 
meedoen want zonder inwoners 
geen inwonersparticipatie. Dus we 
roepen inwoners op om de komende 
tijd de berichtgeving over “De 
gemeenschap aan zet” te volgen. 
Maar als je het nu al interresant vind 
mag je je alvast aanmelden of 
opgeven voor informatiebijeenkom-
sten via ons emailadres hieronder. 

Meehelpen aan het bouwen van 
inwonersnetwerk
Om een inwonersnetwerk te bouwen 
hebben we zoveel mogelijk (digitale) 
middelen nodig om inwoners te 
bereiken. Hebt u daar wel een idee 
over of kunt u ons helpen om het IVI-
netwerk snel groter te maken dan 
horen we dat graag. Hebt u bijvoor-
beeld al een netwerk en kunnen we 
een connectie maken en elkaar vert-
serken dan werken we graag samen. 
Samen kom je verder! 
Meer weten of kunt u ons helpen om 
een inwonersnetwerk te bouwen 
stuur een een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Weer een artikel over bouwen? Echter gaat dit artikel niet over huizen 
bouwen, maar over het bouwen van een inwonersnetwerk. Binnen de 
gemeente De Ronde Venen onderzoekt men of er een manier is om de 
lokale democratie te kunnen verbeteren en hoe kunnen we de inwo-
nersparticipatie vormgeven. Met andere woorden hoe kunnen we inwo-
ners beter te betrekken bij het lokale beleid. Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
gaat de mening van de inwoners over belangrijke vraagstukken in De 
Ronde Venen ophalen door middel van raadplegingen. Daar is een sterk 
inwonersnetwerk voor nodig wat we samen moeten opbouwen. Maar hoe 
bouw je een sterk inwonersnetwerk en wat voor (online) tools moet je 
daarbij inzetten? Online tools zijn zeker van meerwaarde bij het bouwen 
van een sterk inwonersnetwerk. Het is de toekomst. Om dit inwonersnet-
werk te gaan bouwen hebben we sterke partners nodig. We moeten echt 
gaan samenwerken. Hierbij hebben wij de hulp van inwoners nodig. Het 
liefst van alle inwoners. Hoe groter het netwerk hoe waardevoller het is. 




