ieuwe
eerbode
N M
Natte ﬁetssuggestiestroken
vaak gevaarlijk glad
Regio - Veel bestaande, maar ook nieuw aangelegde wegen zijn/
worden voorzien van zogeheten fietssuggestiestroken. Een roodbruin gekleurd asfalt van het wegdek waar fietsers een eigen tracé hebben.

Er zijn ook delen van wegen die
helemaal roodbruin geleurd zijn
waar fietsers verkeerstechnisch
‘de baas zijn’ en de auto ‘te gast’.
Delen van de Vuurlijn-West in
De Kwakel zijn er een voorbeeld
van. In De Ronde Venen (maar eigenlijk overal) zien we de meeste fietssuggestiestroken op bijvoorbeeld rotondes en als goed
voorbeeld op de Energieweg en
Nijverheidsweg in Mijdrecht. Prima als het droog weer is, maar
o wee als het regent of heeft geregend en het roodbruine asfalt
daardoor nat is geworden. Samen met de afgevallen boomblaadjes – maar ook zonder dat
- vormt het een gevaarlijk stuk-

je wegdek waar veel ongelukken
blijken te gebeuren. In De Kwakel
is dat intussen meermalen aan de
orde (geweest). Fietsers glijden in
de bochten of bij het afremmen
onderuit. Of het aan de huidige
kwaliteit van het gekleurde asfalt
ligt is niet bekend. Eigenlijk is er
voordien nooit of weinig melding
van gemaakt. Feit is wel dat in De
Kwakel op een dergelijk wegdek
op de kruising met de Vuurlijn en
de Hoofdweg een ernstig fietsongeluk heeft plaatsgevonden door
het onderuit gaan van de fietser
die de valpartij helaas niet heeft
overleefd. Reden dat de gemeente Uithoorn nu een onderzoek
laat instellen naar de redenen van

Verbouw of nieuwbouw
gemeentehuis?

IN DE

GEEN KRANT?
0251-674433

die gladheid en zelfs maatregelen
heeft aangekondigd om het gladde roodbruine asfalt waar nodig
te gaan opruwen. Ook in De Ronde Venen zijn fietssuggestiestroken en wellicht ook banen waar
de auto te gast is. Misschien is
het voor deze gemeente aanleiding om ook hier eens een onderzoek in te stellen naar mogelijk
gevaarlijke stukken wegdek. Tot
op heden hebben hier voor zover bekend nog geen ongelukken
plaatsgevonden op het roodbruine asfalt. Toch is op voorhand een
waarschuwing op zijn plaats. Fietsers die op de voor hen bestemde
stroken rijden kunnen beter oppassen bij nat weer, helemaal bij
het nemen van bochten en afremmen. Onderuit gaan kan lichamelijk behoorlijk wat letsel en schade
aan de fiets tot gevolg hebben en
daar zit niemand op te wachten.

Laat je mening horen via de Facebookpagina van RVB

ADVERTEREN?

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
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Aanleg ﬁetspad op
voormalige spoorbaan

www.vderwilt.nl

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

K R A NT D

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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Voorlopig van de baan

Zaterdag:
“Wilnis Doet”
het licht aan

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

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Wilnis - De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt
door Stichting Wilnis Doet.
Onder aanvoering van Jan
Voshart zijn er grote ledlampen aangebracht onder
de Plataan op het Raadhuisplein aan de Dorpsstraat in
Wilnis.
Zaterdag 2 november worden de lampen op feestelijke wijze door wethouder
Rein Kroon in gebruik genomen. De avond begint
om 19:00 uur en wordt muzikale wijze ingevuld door
Bigband Fort Night Swing.
Nieuwsgierig naar het resultaat, ga zaterdagavond gezellig langs. De toegang is
gratis, wel is de opbrengst
van de hapjes en de drankjes
bestemd voor Stichting “Wilnis Doet”. Van dit geld hopen
ze weer mooie dingen voor
hun dorp te realiseren.
Om 23.00 uur is het einde van het evenement.
Voor meer informatie kijk
op www.wilnisdoet.nl

131

DE

www.meerbode.nl | 0297-581698

AR PAKT!
JA

De Ronde Venen – Morgen, donderdag 31 oktober wordt de Programmabegroting 2020 tijdens
de gemeenteraadsvergadering
behandeld. Voor komend jaar is
de begroting sluitend, maar in
de toekomst komt de gemeente
ernstig geld tekort. Belangrijk onderwerp van discussie zal dan de
toekomst van het gemeentehuis
zijn. Het gemeentehuis voldoet
niet meer aan de eisen van deze
tijd. Moet het gemeentehuis worden verbouwd? Moet er nieuwbouw komen? Allemaal vragen
die moeten worden beantwoord.
Fractievoorzitter Ronde Venen
Belang: “ Het is natuurlijk prachtig
als de burgemeester en wethou-

ders bezig zijn met het hijsen van
vlaggen, het uitdelen van taarten en zoeken naar kindertoppers. Maar als het gaat om zoiets
belangrijks als het gemeentehuis,
het huis van de gemeente, het
huis van de democratie, het huis
van onze inwoners dan weet het
gemeentebestuur onze inwoners
niet te vinden. Dan wordt er een
bouwcommissie opgericht die in
al hun wijsheid voor de inwoners
beslissen wat er moet gaan gebeuren”.
Reageren
“Ronde Venen Belang wil dat inwoners meedenken en meebeslissen over de toekomst van

hun (gemeente)huis”, zo vervolgt
Maarten. “Daarom kan men via
de Facebookpagina van Ronde
Venen Belang reageren, meepraten en meedenken over de toekomst van het gemeentehuis.
Wat Ronde Venen Belang betreft
staan alle opties open. Het resultaat moet zijn: een gemeentehuis
met alle publieksfuncties bij elkaar. Het moet transparant, laagdrempelig en goed bereikbaar
zijn voor iedereen. Kortom, een
gemeentehuis waar onze burgers
zich welkom voelen en goed geholpen worden. Maar belangrijker is: Heb jij een mening over
een eventuele verbouw van het
huidige gemeentehuis? Wat vind
je van nieuwbouw? Of moet het
huidige gebouw verbouwd worden? Wat mag het de gemeente
gaan kosten? Wat heb jij als inwoner er voor over?
Allemaal vragen die Ronde Venen Belang graag met inwoners
bespreekt. Laat het ons weten!
Bij Ronde Venen Belang geldt: jij
mag het zeggen!
Alle input die Ronde Venen Belang binnen krijgt wordt meegenomen. Uiteraard blijft Ronde Venen Belang zich inzetten om in de
toekomst jouw mening rondom
het gemeentehuis zoveel mogelijk in de discussie te betrekken”,
aldus Maarten.

De Ronde Venen - De aanleg van
een fietspad op de voormalige
spoorbaan, tussen de Rondweg
in Mijdrecht en Ir. Enschedeweg
in Wilnis, is voorlopig van de baan.
De aanleg doet een groot beroep
op de gemeentelijke financiën en
daarom wil het college daartoe nu
niet besluiten. Ook heeft het college de bezwaren van inwoners
meegewogen in het besluit voorlopig niet tot aanleg over te gaan.
In juni presenteerden B en W een
voorstel voor een fietspad over de
voormalige spoorbaan. In het ontwerp blijft het grootste gedeelte
van het onverharde kiezelpad zoals het nu is. Naast het onverharde kiezelpad zou een verharde
fietsstrook komen. Het kiezelpad
en de verharde fietsstrook zouden van elkaar worden gescheiden door struiken. Op die manier
ontstaat over de gehele lengte de
mogelijkheid veilig naast elkaar te
wandelen en te fietsen. Vorig jaar
november stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om fietsen
aantrekkelijker te maken in de gemeente. Het voorstel was daar de
uitwerking van.

voor een ander deel (€ 137.500,-)
ontbreekt dit nog. Onderzocht is
of de provincie subsidie beschikbaar wil stellen voor de aanleg. De
provincie geeft aan dat dat alleen
mogelijk is als het fietspad aansluit bij de provinciale uitgangspunten, zoals verharding en verlichting. Hier is in het ontwerp
geen sprake van. Ook zijn er geen
subsidiemogelijkheden vanuit het
oogpunt van recreatie.

Gebruikers spoorbaan
Het college heeft ook goed geluisterd naar opmerkingen van
de gebruikers van de voormalige
spoorbaan. Er zijn veel bezwaren
ingediend bij de gemeente tegen
de voorgenomen plannen voor
de oude spoorbaan. Wethouder
Schuurs ontving een door velen ondertekende petitie om de
voormalige spoorbaan te laten
zoals hij nu is. Alles afwegende
heeft het college daarom besloten voorlopig geen fietspad aan
te leggen op de spoorbaan. De
vraag of eventueel extra financien beschikbaar worden gesteld
wordt meegenomen in de raadswerkgroep die zich buigt over de
toekomst van de gemeentelijke
Berekening van de kosten
Voor de aanleg van het fietspad is financiën. Daar kan de afweging
€ 400.000,- nodig. Voor een deel in een breder perspectief worden
is dat bedrag beschikbaar, maar gemaakt.

Rectiﬁcatie
Over de periode 7 november tot en met 2 oktober 2019 hebben
wij in een reeks artikelen aandacht besteed aan het college van
B&W. In overwegende mate werd het functioneren van ex-wethouder M. Becker door onze krant ter discussie gesteld waarbij
de daarop gebaseerde stellingen, bij nader inzien, onvoldoende op het - toentertijd beschikbare - feitenmateriaal was gebaseerd. Er is hierover geen hoor en wederhoor toegepast. Gevolg was dat de artikelen een niet-genuanceerd beeld weergaven over onder meer haar functioneren en de vermeende oorzaak voor het vertrek van de ex-wethouder. Door deze artikelen
heeft niet alleen ex-wethouder M. Becker ernstige reputatieschade opgelopen, maar ook de Seniorenpartij De Ronde Venen, die zij vertegenwoordigde. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

Concert: Heel Holland Klinkt!
Regio - Op zondag 10 november geeft het Amstel Blazers Collectief in de Schutse in Uithoorn
een uniek concert: ‘Heel Holland
Klinkt.’ Het event begint om 14.30
uur. Onder leiding van dirigent
Richard Wortel hebben de muzikanten van het Amstel Blazers
Collectief (ABC) een mooi programma voor deze middag, varierend van oude herkenbare filmmuziek tot chansons tot moderne
popsongs. Een tipje van de sluier:
wie kent niet de pakkende muziek uit de film Soldaat van Oranje? Voor dit concert heeft Richard

een arrangement gemaakt van
het mooie nummer Esther, ook
uit deze film; een bijzonder stuk
met solo’s voor trompet en sopraansaxofoon. Daarnaast kunt u
tijdens deze uitvoering genieten
van andere bekende en minder
bekende film/tv/musicalmuziek.
En er is meer …
Het ABC heeft voor deze gelegenheid drie solisten uitgenodigd om met hen te komen zingen: Annemarie Stolwijk, Irene
Geurds-Buijs en Martin Buijs. Annemarie Stolwijk, geboren Kwa-

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

COLOFON

Nieuwe Meerbode

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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Vogelexcursie Amsterdamse
Waterleidingduinen
Regio - Op zaterdag 2 november
organiseert IVN De Ronde Venen
& Uithoorn een vogelexcursie
naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Waterleidingduinen vormen een van de grootste
natuurgebieden aan de Nederlandse kust. Het is bekend als waterwingebied voor Amsterdam,
maar in deze excursie bezoeken
we eens het wat drogere gedeelte in het zuiden. Vanaf Langevelderslag maken we een wandeling
door gevarieerd duinlandschap.
Het bijzondere van dit gebied is
dat je vrijwel overal mag struinen, dus daar maken we natuurlijk gebruik van. Daarbij letten we
in het bijzonder op de vogels. Wilt
u eens het verschil leren zien tussen graspieper, boompieper en
boomleeuwerik? Hier komen ze

men voorkomt, ongeacht leeftijd
en ras en tot op heden zelfs nog
wereldwijd toeneemt. Bij diabetes is de verhouding tussen glucose suiker en het hormoon insuline uit balans. Wat doet het Diabetes Fonds nu uiteindelijk met
uw gift?
Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een
gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicties. Dit doen zij via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die
hen daarbij helpt!
Verleden jaar is er een proef gehouden met een 20-tal pinbussen. Helaas viel het resultaat tegen en is besloten de proef niet
langer voort te zetten. De organisatie vertrouwd er dan ook op
dat u rekening wilt houden met
deze collecte en contant geld
beschikbaar houdt voor de collectant, die vaak niet zelf diabetes heeft en toch voor zijn naaste weer en wind trotseert. Alvast
hartelijk dank!

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

alle drie voor. Gewoon genieten
van het prachtige landschap kan
natuurlijk ook.
Gaat u mee op zaterdag 2 november? Trek passende kleding
aan, neem koffie/thee en lunch

Natuurwerkdag op Fort
a/d Drecht
Regio - Op zaterdag 2 november
kiest de Knotgroep Uithoorn dit
Fort uit om mee te doen aan de
landelijke Natuurwerkdag. Door
het hele land heen wordt op 2 november op meer dan 500 locaties
gewerkt in de natuur en vóór de
natuur. Het Fort aan de Drecht is
een mooie plek om een ochtend
actief bezig te zijn om de bijzondere natuur op het forteiland te
behouden en verbeteren. Iedereen wordt uitgenodigd, jong en
oud, om mee te werken.
Deze ochtend hooien we het Forteiland, zowel de keelzijde als de
frontzijde. Het doel van het hooien is het schraal houden van het
zandige oppervlak van het fort-

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Jaarlijkse collecte
Diabetes Fonds
Regio - Het Diabetes Fonds collecteert in de week van 28 oktober t/m 2 november ook in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek.
Dit jaar zullen circa 100 collectanten u weer benaderen met de collectebus met het verzoek te doneren voor onderzoek, genezing
en verbetering van kwaliteit van
leven voor alle diabeten! De afdeling Uithoorn / De Kwakel / Amstelhoek collecteert in 2019 maar
liefst voor het 30ste jaar. De afgelopen 10 jaar is de opbrengst gestegen tot gemiddeld € 8.000,per jaar. Dit is mede mogelijk
door een team gemotiveerde
vrijwilligers en natuurlijk de giften van de gevers die volksziekte nummer één uit de wereld willen helpen!
In Nederland leven inmiddels
meer dan 1,2 miljoen mensen
met diabetes waarvan er gemiddeld 27 per dag aan de ernstige complicaties (zoals nierfalen,
hartfalen, et cetera) komen te
overlijden. Diabetes is een stofwisselingsziekte die in vele vor-

kelaar, zingt al 21 jaar als sopraan
bij zanggroep The Bridges in De
Kwakel. Sinds een paar jaar is zij
de vaste soliste van dit koor.
Martin Buijs en Irene Geurds-Buijs
zijn bevlogen zangers van het gerenommeerde musicaltheatergezelschap Staccato uit Huizen. Irene is producer van deze organisatie en heeft solo’s in diverse producties. Martin is muzikaal leider
en doet ook solo’s.
Deze zangers zullen tijdens dit
concert zowel als solist, als duo Bestel nu uw toegangsbewijs!
en met z’n drieën optreden. Sa- Laat u verrassen door het afwismen met het Amstel Blazers Col- selende programma. De laatste
kaarten zullen aan de deur verkocht worden, maar als u het
concert niet wilt missen bestelt
u vooraf uw toegangsbewijs à €
10,- (inclusief een pauzedrankje).
Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar: abcuithoorn@
gmail.com. Voor kinderen tot en
met 12 jaar bedraagt de toegang
€ 5,-.

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

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435

lectief gaan ze een aantal bekende oude en nieuwe songs, passend in het Nederlandse thema,
ten gehore brengen. Het precieze
repertoire houdt het orkest nog
even geheim. Bovendien wordt
er – ook in het thema – een verrassend intermezzo verzorgd
door pop/rockband The Gerts.
Deze band bestaat uit vier jonge
Uithoornse muzikanten, namelijk: Stefan Emmelot (drums), Joris Leegwater (gitaar) Thijs Overing (zang) en Yordi Paul (bas). Yordi is daarnaast de vaste drummer
van het Amstel Blazers Collectief.

voor onderweg en een verrekijker mee. Let op: Voor de Waterleidingduinen is een toegangskaartje à €1,50 verplicht.
Langevelderslag heeft geen
kaartautomaat, dus koopt u bij
voorkeur vooraf een kaartje via
https://awd.waternet.nl/bezoek/
toegangskaarten/Verzamelen:
parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug:
rond 15:00 uur. Kosten: 1,50 voor
een toegangskaart, vergoeding
autokosten in overleg met de bestuurder. Aanmelden: niet nodig.
Als het erg slecht weer is en u wilt
weten of de excursie doorgaat,
kunt u contact op nemen met de
excursieleider: Christiaan Knaap
(06-10 88 43 56).

paar dagen eerder gemaaid. Het
werk deze ochtend bestaat uit
het bijeenharken van het maaisel en dat met berries wegdragen
naar broeihopen. Daarin kunnen
allerlei bijzondere dieren goed de
terrein. Terwijl in de wijde om- winter doorkomen.
geving alleen veen en klei aan De Knotgroep verzamelt zich bij
de oppervlakte komen, is voor de toegangsbrug aan de Grevehet bouwen van het fort een gro- lingen in Uithoorn om 9.00 uur.
te hoeveelheid zand aangevoerd Rond half elf is er koffiepauze met
om genoeg stabiliteit te bieden koek. En om 13.00 uur stoppen
aan het fort. Zo is er behalve een we met een kop stevige soep. Ieuniek gebouw ook een uitzon- dereen die graag in de natuur
derlijke grondsoort waarop bij- werkt op deze bijzondere plek, is
zondere planten voorkomen. van harte welkom. De Knotgroep
Maar dan moet wél voorkomen zorgt voor goed gereedschap,
worden dat er overbemesting op- neem zelf mok en lepel, en stetreedt. Vandaar het schraal hou- vig, waterdicht schoeisel mee. Je
den.
kunt je aanmelden via www.natuurwerkdag.nl voor de locatie
Hooibeurt
Fort a/d Drecht in Uithoorn. VerZaterdag 2 november krijgt het dere informatie bij Bert Schaap,
Fort aan de Drecht weer zijn jaar- 0297-565172 of www.knotgroeplijkse hooi-beurt. Het gras is een uithoorn.nl

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Komende maand opent de nieuwe
dagbesteding ’Dagbeleving’
Mijdrecht - Medio november
starten Robert Bos en Irene Vrolijk in Mijdrecht een nieuwe dagbesteding, Beleef het Leven. De
dagbesteding, welke zij dagbeleving noemen, is voor mensen
met dementie, eenzame mensen
en mensen die begeleiding nodig
hebben. Op de dagbeleving willen zij de bezoekers zoveel mogelijk geluksmomenten bezorgen in een veilige en gezellige
omgeving. Wie de dagbeleving
bezoekt, ervaart een warm thuis
met een aangename sfeer.
Hun doel is dat de bezoekers (indien mogelijk) zoveel mogelijk
bewegen en naar buiten gaan.
Denk aan wandelen, vissen, jeu
de boules, tuinieren, buiten in de
tuin zitten of een dagje uitgaan.
Zij bieden activiteiten op maat,
afgestemd op de wensen van
de bezoekers. Een dagelijkse activiteit is muziek, zang en dans,
omdat belangrijke momenten
in het leven vaak gekoppeld zijn
aan muziekherinneringen en verhoogt het levensplezier.

De dagbeleving is 7 dagen per
week geopend van 11 uur tot
18 uur. Bezoekers kunnen in alle rust de dag starten (de thuiszorg hoeft zich niet te haasten)
en tegen de klok van 11 uur kom
je naar de dagbeleving. Om 12.30
uur gaan ze lunchen en om 17 uur
samen dineren zodat de bezoeker in alle rust van de avond kan
genieten wanneer hij/zij weer
thuis is. Wilt u eerder komen dan
11 uur? Geen probleem, zij hanteren flexibele openingstijden.
Voor de mantelzorgers willen zij
graag een steunpunt zijn. Mantelzorgers zijn van harte welkom
bij de daguitjes of andere gezellige activiteiten. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Irene Vrolijk
06-47696908 of Robert Bos 0614463461. U kunt ook een email
sturen naar: info@beleefhetleven.
nu. Voor de definitieve openingsdatum kunt u hen bellen, de website raadplegen www.beleefhetleven.nu of u kunt hen volgen op
Facebook (Beleef het Leven).

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis staat elke twee weken
een van de vaste gebruikers centraal.
Deze week vertellen GGZ-praktijkondersteuner Lien van der Lugt en psychosomatisch
fysiotherapeut Marjolein Marcus over de training Lekker in je Vel, die zij samen
organiseren voor mensen tussen de dertig en vijftig jaar met een druk leven.

Briljant voor Maarten en
Sien Busker-van Vliet
Amstelhoek - We hebben het al
vaak gememoreerd hoe rijk De
Ronde Venen is aan huwelijken
die de inhoud van het juwelenkistje overstijgen. Dit keer mogen
we Maarten en Sien Busker-van
Vliet verwelkomen én feliciteren
met hun 65-jarig huwelijk. Briljant dus, in meerdere opzichten.
Maandag 28 oktober is dat heugelijke feit gevierd. Beiden vinden het een mirakel dit te beleven, want het is immers niet ieder
echtpaar gegeven. De altijd gezellige en nieuwsgierige burgemeester Maarten Divendal (‘Wat
is nou uw geheim dat je het zover
met elkaar hebt geschopt?...) had
hiervoor graag een ritje langs de
Amstel over en kwam het bruidspaar persoonlijk feliciteren. Vanzelfsprekend nam hij een cadeautje mee. De gemeente had zich
van haar feestelijke kant laten
zien door het laten bezorgen van
een fraai bloemstukje. Natuurlijk
was er ook een brief van het Kabinet van de Koning met daarin
de welgemeende felicitaties van
de Koning.
Een ander werd door het jubilerende bruidspaar op hoge prijs
gesteld.
Maarten Busker is een vrolijke
man, behept met een stukje Amsterdamse humor. Dat kan ook
niet anders, want Martinus (Maarten) Gerardus Busker werd naar

eigen zeggen op een skûtsje van
zijn ouders geboren wat toen pal
voor Theater Carré in de Amstel
lag afgemeerd. Dat was op 9 juni 1930. Ruim een jaar later, op
9 augustus 1931, zag Sien van
Vliet het levenslicht in De Hoef.
“Het duurde wel even voordat
we elkaar leerden kennen hoor,
dat was in 1949 in de Kersentuin
in Haarzuilens. Het was op een
schoolreisje. Wij waren er met de
meiden en Maarten kwam op die
dag toevallig met een stel jongens ook naar die tuin. Daar zijn
we elkaar tegen gekomen. Maar
ja, ik was 18 en nog niet zo happig
op een vaste verkering. Punt was
ook dat Maarten op een boot zat
en ik aan de wal. Nou ja, we bleven kennis aan elkaar houden en
op 22 oktober 1954 zijn we voor
de wet getrouwd in Mijdrecht en
op de 28e in de RK-kerk Antonius van St. Padua in De Hoef. Die
datum zien we eigenlijk als onze
echte huwelijksdag en daarom
vieren we het op dat moment,”
vertelt Sien die een gezellige verteltrant heeft. Maarten spreekt
vol humor over zijn vrouw en gezin. Uit het huwelijk werden vier
jongens en drie meisjes geboren. “We hebben achttien kleinkinderen en ook al achttien achterkleinkinderen, rekent Sien uit.
Ja, in onze familie zijn we er altijd
vlot bij geweest… Als we nu een

feestje houden zitten er zo’n zeventig mensen aan tafel. Dat is inclusief de aanhang hè...”
Man van de praktijk
Maarten Busker is een typische
selfmade man die uiteindelijk een
geslaagde zakenman is geworden. School en studie waren niet
aan hem besteed. Maarten was en
is een man van de praktijk die een
neus heeft voor handel waar wat
aan te verdienen valt. Hij begon
als schipper op een binnenvaartschip en vervoerde zand, stenen
en schroot door heel Europa. Sien
ging met hem mee. Vervolgens
vestigde Maarten zich aan land,
kocht en verkocht grond en startte een bedrijf in hei- en waterwerken. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Door hun omzwervingen verhuisden ze meerdere
keren in hun leven. Ook hebben
ze vijf jaar in België gewoond. Uiteindelijk werd Amstelhoek hun
vaste stek waar ze op verschillende adressen hebben gewoond.
Alweer twintig jaar hebben zij nu
in hetzelfde huis aan de Mennonietenbuurt hun rust gevonden.
Maarten en Sien zijn sociaal voelende mensen en hebben de afgelopen decennia heel veel voor
hun medemens kunnen doen
en betekenen. Als liefhebberij is
Maarten verknocht aan biljarten
(hoewel zijn gezondheid dat momenteel fysiek gezien niet meer
toelaat) en Sien fietst(e) graag. Zij
zette zich volop in als vrijwilliger

Heb je het gevoel dat je veel
ballen tegelijk in de lucht moet
houden? Werk, vriendschappen, je relatie, zorgen voor kinderen, zorgen om ouders, sporten en ook nog een beetje tijd
voor jezelf? Voor veel mensen tussen de dertig en de vijftig jaar is dit herkenbaar. Er is
stress. Er moet veel. Niet alleen vanuit de sociale druk van
de maatschappij, maar ook van
jezelf. De lat ligt hoog. En dat
geeft druk. Die druk kan zich uiten in zowel psychische als lichamelijke klachten; piekeren,
hoofdpijn, pijn in nek en schouders of een minder goed humeur.

AED voor het Johannes
Hospitium
Wilnis - Sinds kort beschikt het
Johannes Hospitium in Wilnis
over een AED. Dit levensreddende apparaat werd gesponsord
door de Lions club VinkeveenWaverveen en Paul Scholten van
Scholten B.V. en is bevestigd aan
de gevel van het gebouw aan
Kamgras 2 in Wilnis. Om op haar
beurt iets terug te doen, kreeg de
Lionsclub een reanimatiecursus

van het hospice aangeboden. Vijf
leergierige heren schaarden zich
op een dinsdagavond rondom
de oefenpop, waar ze deskundig
door een van de verpleegkundigen van het hospice werden ingewijd in de geheimen van reanimatie en het gebruik van de AED.
Het waren enthousiaste, dankbare ‘leerlingen’. En zo sneed het
mes aan twee kanten!

kaar het gesprek aan over het
tijdig aangeven van grenzen.”
De training Lekker in je Vel
vindt plaats in gezondheidscentrum GezondWilnis aan
de Wagenmaker 99. De eerste
avond is dinsdag 12 november.
De andere avonden zijn dinsdag 26 november en 3 december. De training duurt van 19.00
tot 22.00 uur. Deelnemers betalen vijftig euro.
Aanmelden kan via pohggz@
huisartswilnis.nl of via het telefoonnummer van Marjolein
Marcus: 06-24717369.

Zowel Lien als Marjolein ontmoeten in hun praktijk veel
mensen met stress- klachten.
Dat bracht hen op het idee voor
een training: Lekker in je Vel.
Deze training bestaat uit drie
dinsdagavonden waarop de
deelnemers praktisch aan de
slag gaan om de stress de baas
te worden.
GezondWilnis
Wagenmaker 99
3648 KV Wilnis
www.gezondwilnis.nl
op diverse fronten en las op zondag voor als lector in de Burghkerk. Maar gezien haar leeftijd en
de zorg voor haar man is dat een
gepasseerd station. De meeste
van hun kinderen en kleinkinderen wonen in de buurt. Sien: “Om
het feestje van deze gedenkwaardige dag te vieren gaan we met
elkaar naar de Strooppot, daar is
voor elk wat wils!”
De redactie van de Nieuwe Meerbode feliciteert het bruidspaar
van harte met het bereiken van
deze unieke mijlpaal in hun leven.
Gelet op het zonnige humeur, de
wijze waarop u in het leven staat
ondanks wat fysieke gebreken,
kunt u nog lange tijd van elkaar
en al uw nakomelingen genieten.
Elk jaar erbij vanaf nu om dat te
doen is steeds een feestje waard.
Veel geluk daarbij en een stabiele
gezondheid toegewenst!

Koor Progression is op
zoek naar dirigent
Mijdrecht - Het enthousiaste
muzikale koor en combo, zijn op
zoek naar een vaste enthousiaste dirigent (e) die vanaf januari 2020 het koor wil dirigeren. Zij
verzorgen ongeveer 1 keer per
vier weken de viering in de RK
kerk Mijdrecht/Wilnis en repeteren op dinsdagavond van 19.45-

Het doel van de training is het
herkennen en verminderen van
(lichamelijke) stresssignalen-en
klachten. “De training kent een
heel praktische en positieve insteek’’, legt Lien van der Lugt
uit. “Wat gaat al goed? En op
welke manier kun je deze goede eigenschappen inzetten om
in het vervolg eventueel andere keuzes te maken om grenzen
aan te geven en daarmee beter
voor jezelf te zorgen? Die vragen staan centraal.
De training bestaat onder andere uit ademsbewustwording,
mindfulness en we gaan met el-

21.45 uur in dezelfde kerk, Ben jij
dirigent of ken jij iemand die dat
zou willen? Dan s.v.p. contact opnemen met jongerenkoorprogression@gmail.com.
Ook nieuwe leden zijn altijd van
harte welkom, kom vrijblijvend
een of meerdere keren een repetitie meezingen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1531344, 27-10-2019, Vogel, Bella, PARKIET, GRIJS met
een WIT kopje, en wit aan de vleugelranden. Wilgenlaan,
Vinkeveen.
• 1530672, 24-10-2019, Vogel, Turkey, V, PARKIET,
3-KLEUR, Turqouisine Parkiet. Geel met lichtblauw en licht
groen op het hoofd en in het gezicht, en lichtblauw op de
vleugels. Molenland, Mijdrecht.
• 1528953, 17-10-2019, Kat, Fay, poes, EUROPESE KORTHAAR
OF HUISKAT, LAPJE, gesteriliseerd, Zwart/wit/Cypers rood.
Wit op de kaaklijn, wangen, bef, borst, en buik. Cypers rood
op het voorhoofd en boven de ogen. Binnenkant van het
rechteroog een zwarte streep. Rechts op de kin een zwart
vlekje. Wit aan de voetjes. Verder op het lijf zwart met Cypers
rode en witte vlekken. Draagt een roze halsbandje met witte
bloemetjes. Communicatieweg, Mijdrecht.
Gevonden
• 1531068, 25-10-2019, Kat, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT,
ZWART met een klein wit befje. Proosdijerdwarsweg, Waverveen.
• 1530891, 25-10-2019, Kat, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT,
ZWART. Het betreft hier een zichtmelding. Twee geheel zwarte katten, met gele ogen. De katten zijn lastig te benaderen,
omdat ze schuw zijn. De één meer dan de ander. Lopen rond
de waterberging. Rijksstraatweg, Baambrugge.

CU-SGP wil beter informatie
over de stijgende afvalkosten
De Ronde Venen – Morgenavond (donderdag, 31 oktober,)
zal de ChristeUnie-SGP bij de behandeling van de begroting 2020
voorstellen indienen om te komen tot een lagere afvalstoffenheffing. Onder andere door de inwoners permanent via een Afvalbarometer een middel te geven
waarmee zij zelf de kosten van
onze afvalverwerking kunnen beinvloeden. In september jongsle-

den sneuvelde opnieuw een Uitvoeringsplan Afval. Zowel dit college als het vorige college was
niet in staat om een deugdelijk
plan te presenteren wat de goedkeuring van de raad kon krijgen.
Maar ondertussen lopen de kosten voor de afvalverwerking wel
op. De inwoner gaat in 2020 hierdoor een 20% hogere afvalstoffenheffing betalen. Deels doordat er extra heffingen door het

Toneelvereniging “De Opregte
Amateur” 45 jaar

Ja Zuster, Nee Zuster
De Hoef - Ter gelegenheid van
het negende lustrum zet de Hoefse toneelvereniging weer wat byzonders op de planken: gekozen
is voor de musicalversie van de
destijds zo populaire TV-serie “Ja
Zuster, Nee Zuster”, geschreven
door Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. De originele opnamen daarvan zijn jammergenoeg
verloren gegaan, maar “De Opregte Amateur” laat deze oude tijden weer herleven! De toeschouwers zullen worden onthaald op
een avond vol spel, zang en dans
en omdat de liedjes bij menigeen
nog heel bekend zijn, is meezingen toegestaan. Er zijn nog beperkt kaarten verkrijgbaar.
Een halve eeuw geleden werd
heel Nederland overrompeld
door de televisieserie Ja Zuster
Nee Zuster geschreven door Annie M.G. Schmidt met de liedjes van Harry Bannink. Zoveel indruk heeft dat gemaakt, dat bijna iedereen de liedjes nog kent.
“De kat van Ome Willem”, “In een
rijtuigie”, het titellied, “M’n Opa”,
“Stroei Voei”, wie kent ze niet, wie
kan ze niet meezingen?

Serie
De serie handelt over de lotgevallen van de bewoners van Rusthuis Klivia in de Primulastraat, die
het regelmatig aan de stok krijgen met de boze buurman Boordevol. In het rusthuis zelf, waar
zuster Klivia de scepter zwaait,
wonen de Ingenieur, de pruikenmaakster Jet, de jongens Bobby
en Bertus, en later ook Gerrit de
inbreker. Boordevol, die eigenaar
is van het pand, ergert zich groen
en geel aan het “rusthuis vol herrie” en probeert Klivia en haar gevolg op alle mogelijke manieren
het huis uit te krijgen.
De liedjes droegen in hoge mate bij aan de populariteit van de
serie. Er zaten 58 (!) liedjes in de
twintig afleveringen, die er ge-

maakt zijn, en een aantal kwamen
al snel in de hitparade en sommige reikten zelfs heel hoog daarin.
In 2002 werd een TV-film als remake gemaakt en in 2009 werd
door Pieter van de Waterbeemt
een musicalversie gemaakt, die
weer meer het oorspronkelijke
script aanhield en het is die versie, die de keus is voor het 45-jarig bestaan van “De Opregte
Amateur”.
De regie is in handen van Carel
Nieber, voor de muzikale begeleiding tekent Charles Rademaker en de choreografie is van Joey
Bakker.
Vanwege de verwachte belangstelling zijn er drie voorstellingen
gepland: op vrijdagavond 8 november, zaterdag middag 9 november en zaterdagavond 9 november. In de voorverkoop zijn
de beide avonden al uitverkocht,
maar voor de zaterdagmiddagmatinee zijn nog kaarten te bestellen.
Wilt u deze voorstelling bezoeken, dan raden wij u dringend
aan te reserveren. Dat kan via de
website www.opregteamateur.nl
(tabblad reserveren) of anders via
Ronald Wieman (0297 – 593291).
De avondvoorstellingen vangen
aan om 20:00 uur (zaal open om
19:00 uur) en de middagvoorstelling om 13:30 uur (zaal open om
12:30 uur) in de ‘Toni’-zaal van het
gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef.

Thamen milieubewust!
Regio - In de week voor de herfstvakantie hebben leerlingen van
klas 2 van Scholengemeenschap
Thamen zich van hun milieuvriendelijke kant laten zien. In
het Project Afval werden ze bewust gemaakt van de invloed van
de mens op de natuur. In de lessen hebben de leerlingen kennisgemaakt en gewerkt met

(straat-)afval en afvalbakken gemaakt. Daarbij moesten ze rekening houden met onder andere
gebruiksgemak en aantrekkelijkheid van het product.
Ook is er een bezoek gebracht
aan het milieudepot in Uithoorn.
Net als vorig jaar was het project
ook deze keer weer geslaagd.

De Ronde Venen in deelneemt, die de inzameling en
verwerking voor een groot
aantal utrechtse gemeenten
coördineert). “Onze inschatting is dat door een aantal
maatregelen de doorbelasrijk worden opgelegd. Maar ook
te kosten naar beneden kundeels doordat de reservepot in
nen en dat moet in dat uitvoede achterliggende jaren niet volringsplan een belangrijk ondoende op peil is gehouden omderdeel worden” zegt Ton van
dat de colleges afvast lagere hoeSligtenhorst
veelheden restafval incalculeer- 3 De inwoner heeft nu geen inden. Daarnaast stijgt ook weer
formatie over hoeveelheden
hoeveelheid restafval die wij met
en kosten. De ChristenUniez’n allen op laten halen en dus
SGP stelt voor om een zogestijgen ook de kosten. “De inwonaamde “Afvalbarometer” in
ner is zelf de belangrijkste facte voeren die op de website en
tor om deze kosten in de hand te
de gemeentelijke informatiehouden” aldus Ton van Sligtenpagina moet komen te staan.
horst (fractieassistent). “Maar dan
Deze barometer moet dan
moet de inwoner wel de goede
aangeven hoeveel afval maxiinformatie krijgen” vult Wim Stam
maal ingeleverd mag worden
(fractievoorzitter) aan. Daarom
om de afvalstoffenheffing gekomt de ChristenUnie-SGP in de
lijk te houden of zelfs met bijbegrotingsraad met een drietal
voorbeeld 5% te verlagen. Tevoorstellen:
gelijk moet die barometer
1 Wethouder Hagen heeft aanmaandelijks aangeven waar
gegeven eerst alle fracties te
we staan, zodat de inwoner
willen raadplegen voor zij met
ziet of we de goede of verkeereen nieuw aangepast voorstel
de kant op gaan. “Dat is een fikomt. Wij zijn van mening dat
nanciële prikkel waarmee we
die raadpleging met spoed
de inwoner willen motiveren
plaats moet vinden. Dat kan
om beter te scheiden, minook omdat de fracties in sepder restafval aan te leveren en
tember al uitvoerig hebben
daarmee in de toekomst minaangegeven wat ze wel wilder heffing te betalen” stelt
len en wat ze niet willen. Een
Wim Stam en merkt vervolnieuw voorstel moet er dus in
gens op “En als u het niet voor
de eerste maanden van 2020
het geld doet, dan maakt u
kunnen liggen.
onze gemeente in ieder geval
2 De ChristenUnie-SGP heeft
duurzamer”.
een analyse gemaakt van de
jaarrekening 2018 en de be- Eenvoudige maatregelen, waarbij
groting 2020 van de AVU (Af- we ervan uitgaan dat alle fracties
val Verwerking Utrecht = sa- ons hierin gaan steunen”, aldus de
menwerkingsverband waar fractie. Wordt vervolgt

Geslaagde wijkschouw
Vinkeveen
Vinkeveen - Wat kan er beter in
de wijk Zuiderwaard? Wat zijn gevaarlijke punten en welke plekken hebben aandacht nodig?
Met die vragen in het achterhoofd organiseerde het bewonersplatform InVinkeveen, met
steun van opbouwwerker Henk
Rikveld (Tympaan-De Baat), donderdagavond 24 oktober een
wijkschouw. Voorafgaand aan de
schouw ontvingen alle wijkbewoners een schriftelijke uitnodiging
waarbij gevraagd werd aan te geven aan welke zaken zij aandacht
zouden willen schenken. Het leverde een kleine zeventig, soms
eenvoudige maar ook een aantal
complexe, knelpunten op; parkeerproblemen, onderhoud van
de groenvoorziening en verkeersonveilige situaties (vooral voor
fietsers en voetgangers) werden
het meest genoemd. Onder begeleiding van de platformleden
van InVinkeveen, diverse medewerkers van gemeente De Ronde
Venen, de wijkagenten, een vertegenwoordiger van woningcorporatie GroenWest en een jongerenwerker van Tympaan - De Baat
werden de aangedragen punten
nagelopen. Aan diverse knelpunten is door de gemeente al aandacht besteed. Bij de uitwerking
van de renovatie van het groen
van de hofjes in de Dodaarslaan
zullen de bewoners worden betrokken. Meermaals trokken de
aanwezigen bovendien de conclusie dat bewoners gezamenlijk ook veel kunnen oplossen.
Als voorbeelden werden onder
andere het schoonhouden van
brandgangen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, zoals
bijvoorbeeld te hard rijden in de
Dodaarslaan, genoemd.
Denk mee, help mee
Een ander punt is overlast van
jongeren. Het lijkt dit jaar wel iets
rustiger te zijn. De mening over
de
Jongerenontmoetingsplek
(JOP) vlakbij de Talingenflat bij de
Ringdijk zijn verdeeld. Sommige
vinden dat jongeren, die zich hier
ophouden, vaak overlast geven
voor de omgeving en zien graag
dat het lelijke ding wordt verwijderd. De vraag is waar de jongeren dan naar toe moeten? Erkend
wordt dat er voor jongeren in Vinkeveen niet veel te doen is. Jon-

gerenwerker Noël Lutjes vertelde dat het zoeken naar een andere geschikte plek voor een JOP
in Vinkeveen niets heeft opgeleverd. Momenteel kunnen jongeren elkaar één keer per week ontmoeten in de oude ruimte van de
schietvereniging in De Boei. Diverse partijen gaan binnenkort
in overleg over jongeren in Vinkeveen. Jongeren zelf maar ook
bewoners van Vinkeveen zijn van
harte welkom om hieraan deel te
nemen. Men kan zich hiervoor
aanmelden bij Pieter Scholten
van de gemeente.
Ideaal
“De wijkschouw was voor de bewoners en de organiserende partijen een ideaal middel om in contact te komen met elkaar” aldus
mede-organiserend platformlid
Nico Veenman. “De sfeer was prima, de uitleg over de reeds geplande werkzaamheden helder
en de opdracht aan alle betrokkenen was vooral: constateer, bespreek en werk samen.”
Als een bewoner een tekortkoming constateert in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een opstaande stoeptegel, laaghangende takken of een kapotte putdeksel, is een signaal naar de gemeente vaak al voldoende om
zaken snel in werking te zetten.
Doorgeven kan telefonisch bij de
gemeente, via het klantcontactcentrum, tel. 0297-291616, via de
website www.derondevenen.nl/
melding en via de ‘Makkelijk Melden app’. Voor minder eenvoudig
op te lossen problemen is het een
goede zaak als bewoners eerst
onderling nadenken over mogelijke oplossingen en pas daarna gezamenlijk in overleg treden
met de gemeente.
Een regenbui maakte voortijdig een einde aan de schouw,
waardoor niet alle knelpunten
en wensen aan de orde zijn geweest. Hier zal in de komende tijd nog aandacht aan worden besteed. Dat geldt ook voor
een aantal openstaande punten, waarvoor meer tijd nodig is
om tot een breed gedragen oplossing te komen. Het bewonersplatform houdt de vinger aan de
pols en verwijst voor meer informatie hieromtrent naar haar website www.invinkeveen.nl.
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

De rol van het
weer in ons leven

Niemand zal durven ontkennen dat het weer een belangrijke rol speelt in ons leven.
In veel gevallen heb je er dagelijks mee te maken . Doordat wij op gematigde breedten leven , aan de rand van
het Europese vasteland, is het
weer nogal wisselvallig en
soms gedraagt het zich grillig. Dit maakt een weersverwachting niet altijd even gemakkelijk. Met de komst van
internet is het tegenwoordig
heel eenvoudig talrijke gegevens op te vragen. Er zijn talloze websites waar men bijvoorbeeld heel wat informatie over het toekomstige weer
van de regio kan verkrijgen,
voorzien van allerlei symbolen en cijfers, waarbij je soms
door de bomen het bos niet
meer ziet. Het mag dan wel
fraai ogen, men moet zich
wel realiseren dat hoe langer
de termijn is, hoe onzekerder
de verwachting . Een van de
meest bekeken websites is
Buienradar. Naast buien zijn
op de radar ook neerslagfronten te zien. De beelden zijn
typisch momentopnamen;
na iedere verversing die om
de vijf minuten plaatsvindt,
kunnen ze er weer anders
uitzien. De kleuren geven
een indicatie van de intensiteit. Men moet zich wel realiseren dat men, ondanks het
raadplegen van de Buienradar, toch nog overvallen kan
worden door een flinke bui.
Een mooi recent voorbeeld is
26 augustus 2019, om 19.50
uur, een van de hittedagen
in de zomer van dit jaar, met
een maximum temperatuur
van 34,4 graden in Mijdrecht.
In korte tijd zag je op de buienradar een wit, ogenschijnlijk onschuldig , vlekje aangroeien tot een wat grotere
rode vlek net boven onze regio: er had zich een bui gevormd. Al eerder, rond 17.00
uur, vielen mij enkele torenhoge cumulus congestus wolken (hoog opbollende stapelwolken, ook wel “donderkoppen “ genoemd) op. Als je
die ziet verschijnen neemt de
onstabiliteit, oftewel de kans
op buien, toe. Dat het neerslagproces in een van die topwolken zo snel in gang werd
gezet, verraste mij toch ook
wel. Het moeten enorme open neerwaartse bewegingen
in de bui zijn geweest , getuige de vele hagel die er uit viel
en de omvang ervan: zo groot
als erwten. Totaal viel er 6,5
mm uit de bui, die voor een
groot deel uit hagel bestond.
Voor organisaties van buitenevenementen is er alles aan gelegen goed weer
te hebben. Dan is het al voor
minstens de helft geslaagd,
zegt men. Dat kon zeker ge-

zegd worden van de culinaire zaterdag 14 september en van de brandweerdag een week later, op zaterdag 21 september, beide in
Mijdrecht. Op beide dagen
volop zon en een hoogste
temperatuur van 21,7 graden
op 14 september en bijna
een zomerse waarde van 24,8
graden op 21 september. Op
deze laatste dag was er zelfs
geen wolkje te bekennen.
Beide data hebben de Ronde Venen in het verleden al
eens heel ander weer opgeleverd. Zeker wat betreft 14
september. Zo vielen er in de
herfstmaand van 1984 op de
14e zware buien in Mijdrecht,
die totaal 34 mm opleverden, bijna de helft van de normale maandsom. Op 14 september 1998 was het weer
raak, of misschien beter gezegd mis, toen we 30 liter water per vierkante meter over
ons heen kregen. Bovendien
stak er ‘s avonds een noordwesterstorm op. De warmste dag was , ja zelfs tropisch
was 14 september 2016 met
een maximum temperatuur
in Mijdrecht van 31,6 graden.
Het jaar daarop een enorme
afknapper: 21,5 mm regen bij
een temperatuur die overdag
niet hoger kwam dan 15 graden. De datum 21 september
gaf minder extremen te zien.
Het natst en het koudst was
deze in 1990 met 11 mm regen en overdag niet warmer
dan 13,9 graden. Het warmst
was het in 1989 met 26,8 graden.
Aan het sterk wisselvallige weer kwam op dinsdag
22 oktober een einde. Vier
wekenlang,van 23 september tot en met 21 oktober ,
was het een komen en gaan
van depressies met regenfronten, buien, soms vrij veel
wind en af en toe een klap onweer. Daar tussendoor liet de
zon zich nu en dan ook nog
wel zien. In genoemde periode viel er in Mijdrecht totaal
182 mm neerslag , dat is ruim
tweemaal een maandsom.
Het aantal droge dagen bleef
beperkt tot drie: 5, 7 en 20 oktober. De totale neerslagsom
voor september kwam uit op
104 mm en ook oktober geeft
al 125 mm te zien.
Net voor de natte periode
hadden we van 17 tot en met
21 september met een vijftal
koude nachten te maken met
minima tussen 7 en 10 graden. De koudste nacht noteerden we op 23 oktober: 6,0
graden. Heel wat hoger was
het minimum op 26 oktober:
14,4 graden. Slechts op één
oktoberdag , de 23e, kwam
het kwik boven de twintig
graden (maximum 22,2 graden).
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De Wereldwinkel in
Abcoude moet blijven!

IVI…. Is er voor de inwoners!
Herkent u mijn gezicht nog? Ik ben IVI en ga de inwoners in De
Ronde Venen helpen om de gewenste participatie een gezicht te
geven. Maar ik wil nog veel meer leuke dingen samen met inwoners gaan doen! Doet u mee?
Waarom ben ik er? En wat bedoelen ze eigenlijk met participatie? Vragen die ik kort zal proberen uit te leggen in deze column.
Participatie
Laat ik beginnen met de participatie. De (lokale) overheid
heeft de mond vol van inwonersparticipatie. Maar wat bedoelen ze daar nu eigenlijk mee? Het woord is afgeleid van
de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wat men
dus wil is dat wij als inwoners actief gaan meedoen.
Bij inwonersparticipatie wil de (lokale) overheid dat inwoners
meedenken over beleid en/of een actieve rol spelen en meedoen in het (lokale) maatschappelijke leven.
Waarom is inwonersparticipatie belangrijk?
Door samen te werken met de inwoners kan het gemeente
beleid veel beter aansluiten op de behoeften en ervaringen
van de inwoners. Lokale politiek en gemeenteambtenaren
hoeven dus niet meer van bovenaf na te denken wat goed is
voor ons als inwoners, maar wij als inwoners geven ze van onderaf aan wat wij echt belangrijk vinden en waar wij behoefte aan hebben.
Groot voordeel hiervan is dat het draagvlak voor besluiten en
beleid onder de inwoners groter wordt. Direct contact tussen
lokale overheid en inwoner kan bovendien het wederzijds
vertrouwen en respect voor elkaar vergroten.
Daarnaast voelen inwoners zich serieus genomen en zijn eerder bereid om zelf iets aan de lokale problemen te doen. Zij
voelen zich medeverantwoordelijk voor hun directe leefomgeving.
Daar word ik als IVI blij van
Meedoen, participeren, het benutten van inwonerskracht,
dragen van eigen verantwoordelijkheid dat zijn belangrijke
elementen waar ik als IVI gelukkig en blij van wordt. Daarom
heb ik ook een lachend gezichtje. En ik neem aan dat geen
inwoner er een bezwaar tegen heeft als er naar hem geluisterd wordt en we als inwoners mogen mee denken en meedoen aan de lokale samenleving. Het gaat immers toch om
ons! Maar hoe kunnen we als inwoners meedoen en onze inwonerstalenten benutten? Dat kunnen we niet alleen, maar
dat moeten we samen doen! Samenkracht moet leiden tot inwonerskracht.
Praatjes vullen geen gaatjes
Daar kan je heel lang over gaan praten en schrijven, maar ik
vind dat we als inwoners veel beter gewoon kunnen gaan
doen. Dan moeten we als inwoners wel samen willen optrekken. Ik als IVI wil heel graag het gezicht zijn van de Inwoners
van De Ronde Venen die wat willen ondernemen en mee willen denken en doen. Dus eigenlijk ook het gezicht zijn van de
Inwonersparticipatie. Letterlijk staat mijn naam voor Inwoners Voor Inwoners.
Dus IVI dat zijn wij! De inwoners van De Ronde Venen.

WIK 100 jaar!!
Mijdrecht - Op 16, 22 en 23 november viert toneelvereniging
WIK haar 100 jarig bestaan!!
Ze spelen deze avonden 3 eenakters geschreven door Carl Slotboom genaamd UIT ETEN. Zoals verwacht spelen de eenakters zich af in een restaurant. In
het eerste restaurant ontmoeten twee mensen elkaar voor het
eerst via een relatiebureau. In het
tweede restaurant wordt een verjaardag gevierd met naaste familie en de buurtjes. In het derde
restaurant strijkt een familie neer
na een welverdiende vakantie.

WIK nodigt u uit om een van de
drie jubileumvoorstellingen te
komen bekijken in zalenverhuur
het oude parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht. De voorstellingen beginnen om 20.15 en de
zaal is op vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur
voor € 10,--. Of telefonisch te bestellen via tel. 0297-283979. Als u
donateur wordt is het € 7,50 per
persoon per avond en worden
de kaarten bij u thuis gebracht.
Bijgaand een groepsfoto van de
spelers van ongeveer 60 jaar geleden.

Knotgroep DRV actief op
landelijke natuurwerkdag

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.
Knotgroep De Ronde Venen
doet dat niet alleen op deze dag
maar werkt elke winter 10 zaterdagen op verschillende locaties. Ze knotten natuurlijk wilgen
maar ook essen, elzen en snoeien hoogstam fruitbomen. Al het
werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag en de andere werkdagen levert een belangrijke bij-

drage 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 landschap. Op zaterdag 2 november werken ze vanaf
09.00 uur aan de Oudhuijzerweg
32 in Wilnis. Neem zelf brood,
een koffiemok en soepkom+lepel
mee. Als je mee wil doen, meldt je
dan aan bij Ton Ter Linden, 0297567437 of 06-38120135 of ton.
terlinden@kabelfoon.nl

Doek dreigt te vallen
De Wereldwinkel in Abcoude bestaat al zo’n 25 jaar en wordt gerund door vrijwilligers die zich
zes dagen per week inzetten voor
een betere wereld.
De Wereldwinkel maakt zelf geen
winst, de paar honderd euro die
per jaar overblijft gaat naar een
goed doel.
Dat de Wereldwinkel toch kan bestaan, is omdat ze maar een kleine vergoeding hoeven te betalen
voor het pand aan de Brugstraat
nummer 9. Nu de gemeente, die
eigenaar is, het pand wil verko-

Samen kom je verder!
Ik geloof in de kracht van samenwerken en denk graag in oplossingen. Denkt u met mij mee? Als inwoners zich hierin herkennen kunnen zij zich achter IVI scharen. Wordt vriend(in)
van IVI. Wij als inwoners zijn dan samen IVI. Eén gezicht voor
veel verschillende inwoners.

De laatste workshop is op 7 december, waarbij de opdracht is el-

Zonnebloemgasten verwent
Mijdrecht - In het kader van de
week van de eenzaamheid heeft
Jeroen van het Chocoladehuisje, de Rikistichting en de Zonnebloem de handen ineen geslagen en voor alle gasten een
kleinschalige high tea/lunch georganiseerd. Vanwege de grote
belangstelling is het niet bij deze week gebleven en werden èn
worden er nog een paar high tea’s
georeganiseerd. Verwent werd

men met verse fruitsappen, hartige hapjes, chocolaatjes, bonbons,
warme dranken zoals koffie, cappuccino, thee en zelfs chocolademelk is mogelijk. De ontmoeting
stond centraal en de reacties waren lovend voor de vele lekkernijen, de kleinschaligheid en de
enorme gastvrijheid die Jeroen
ten toon spreidde. Met een voldaan gevoel ging men weer huiswaarts.

pen, dreigt het doek voor de Wereldwinkel in Abcoude echter te
vallen.
Eerder gedane toezegging
Om te voorkomen dat de Wereldwinkel moet sluiten, dienen D66
en PvdA/GroenLinks op donderdag 31 oktober een motie in die
het college van Burgemeester en
Wethouders vraagt om met het
bestuur van de Wereldwinkel tot
een oplossing te komen waarmee
de Wereldwinkel behouden kan
blijven. Bijvoorbeeld door het
pand niet te verkopen, of door in
een ander geschikt onderkomen
te voorzien. Dit zou ook in lijn zijn
met de in 2017 gedane toezegging van het college dat bij verkoop van maatschappelijk vastgoed er altijd gekeken wordt hoe
de maatschappelijke functie kan
worden behouden.
Pieter Kroon en Eelco Doorn: “De
Ronde Venen is een Fairtrade Gemeente, zo valt bij verschillende
ingangen van de dorpen te lezen.
Dan kan het niet zo zijn dat de
laatste fair trade winkel in De
Ronde Venen door toedoen van
de gemeente moet sluiten.
We hopen dan ook dat een meerderheid van de gemeenteraad
zich achter onze motie schaart en
de Wereldwinkel in Abcoude kan
blijven bestaan!”

Creative workshops
voor ouder en kind
Mijdrecht - Evenals in het afgelopen cursusseizoen van Atelier
de Kromme Mijdrecht staat er
op een drietal zaterdagochtenden een workshop gepland voor
een ouder en een kind. De ouder kan uiteraard ook een verzorger of grootouder zijn. De workshops worden gegeven van 9.30
uur tot 11.45 uur en worden begeleid door docente Gabry de
Veld. Er zullen drie onderwerpen c.q. technieken worden behandeld. De eerste workshop, op
9 november, zal zijn gewijd aan
het maken van een marmereffect
met olieverf.
In de tweede workshop, op 23
november, maak je samen één
groot schilderij. De cursisten dienen vooraf een afbeelding te kiezen en mee te nemen.

Daarom ben ik er als IVI
Als IVI wil ik dus invulling gaan geven aan de inwonerskracht
die er wat mij betreft zeker is onder de inwoners in onze gemeente. Hoe ik dat wil gaan doen? Ik wil inwoners informeren
wat er allemaal is te vinden en te doen in onze gemeente die
uit 8 prachtige kernen bestaat. De inwoners bewust maken
van onze inwonersverantwoordelijkheid en onze gezamenlijke inwonerskrachten. Ik wil daarom ook inwoners met elkaar
gaan verbinden, want samen ben je gewoon sterker. Maar het
allerbelangrijkste wat ik wil gaan doen is inwoners een podium en een gezicht geven. Een podium geven aan inwoners
die iets willen ondernemen of iets te melden hebben waardoor zij zichtbaar worden.
Hoe ik dat wil gaan doen vertel ik u de volgende keer in deze column.

Hou IVI in de gaten!
Hou mijn oranje koppie in de gaten. IVI gaat immers over Inwoners Voor Inwoners. En ik ga mijn inwoners gezicht steeds
vaker laten zien!
IVI is het gezicht van de inwoners in De Ronde Venen!

De Ronde Venen - De fracties
van D66 en PvdA/GroenLinks dienen donderdag 31 oktober een
motie in in de gemeenteraad van
De Ronde Venen om de Wereldwinkel in Abcoude te behouden.
De gemeente wil het pand waar
de Wereldwinkel in is gehuisvest
namelijk verkopen.
Raadsleden Eelco Doorn (D66) en
Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks):
“In de Wereldwinkel in Abcoude werken zo’n 35 vrijwilligers,
daarnaast draagt de winkel bij
aan een aantrekkelijk winkel- en
dorpscentrum en wordt het fair
trade gedachtegoed op een fysieke plek uitgedragen. Na het verdwijnen van Abcoude Proof zou
dit het volgende verlies voor het
dorpscentrum betekenen.”

kaars portret te tekenen. De kosten voor de drie workshops bedragen voor één ouder en één
kind 80 euro. Komt men met
twee kinderen dan zijn de kosten 105 euro. De bedragen zijn
inclusief de kosten voor materiaal. Als je slechts aan één workshop wilt deelnemen, dan is dat
mogelijk indien er nog plaats beschikbaar is. De kosten bedragen
dan per koppel € 30,-. Inschrijven
kan via https://atelierdekrommemijdrecht.nl.
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Het examen voor het vaarbewijs
1 en 2 gaat veranderen

Lezing bij NME centrum
de Woudreus
Regio - IVN-lezing: Ecologisch
bouwen en wonen in de Ronde Venen en Uithoorn, hoe doe
je dat? Dinsdag 5 november van
20.00-22.00 uur, NME-centrum de
Woudreus in Wilnis. Spreker: Jan
Cuperus, bouwkundige en medeoprichter ecodorp Bergen.
Natuur en Bouwen, het lijkt vaak
in strijd met elkaar te zijn, maar
kan het misschien ook anders?
Stichting EcodorpBergen heeft
in 2013 een 15 ha groot terrein
gekocht in Bergen NH om een
duurzaam dorp voor ongeveer
80 bewoners te bouwen. Zij experimenteren met ecologische
bouwtechnieken zoals stroleem,
met duurzame woonvormen
(meerdere huishoudens in een
huis) en met Tiny Houses . Jan
vertelt hierover en discussieert

graag met ons over de zoektocht
duurzaam bouwen en wonen.
De missie van EcodorpBergen
samengevat:
- Versterken van
natuurwaarden
- Duurzaam samenleven
- Ateliers en werkplaatsen
- Zelfvoorziening in voedsel
en energie
- Beheer van het landschap
- Bijdrage aan duurzaam
toerisme
Zie ook www.ecodorpbergen.nl. De
lezing begint om 20.00 uur in het
NME-centrum de Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd
van 2,50 euro. Voor meer informatie: Willeke Rotteveel 0622638676
Zie ook: www.ivn.nl afdeling/deronde-venen-uithoorn

Regio - Vanaf 1 januari 2020 zal
het CBR de examens voor het
Vaarbewijs 1 en 2 gaan afnemen.
Tot nu toe deed je deze examens
via de Vamex. Alle examens voor
2019, bij de Vamex, zitten vol. Dus
mocht je een examen willen boeken dan kan dit nu alleen nog
via het CBR. Deze examens zijn
te boeken via: mijncbr.nl De examens die het CBR gaat afnemen
zijn gelijk aan de huidige VAMEXexamens qua inhoud en zwaarte.
Om een Klein Vaarbewijs 1 of 2 te
verkrijgen moet u vanaf 2020 ook
voldoen aan de keuringseisen
voor de binnenvaart. Als u een
aanvraag indient voor uw eerste
vaarbewijs of een verlenging van
het vaarbewijs dient u een gezondheidsverklaring in te vullen
waarin u vragen over uw gezondheidstoestand met ja of nee moet
beantwoorden. Als u alle vragen
met nee kunt beantwoorden, voldoet u aan de medische eisen.
Per 1 juli 2014 is de verplichte
verlenging van het vaarbewijs op
70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Met deze wetswijziging is
het Klein Vaarbewijs onbeperkt
geldig.

De verplichting voor varen
met een vaarbewijs (vanaf 18
jr) geldt voor het varen met:
- een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter,
die een snelheid van meer
dan 20 kilometer per uur kan
bereiken.
- een boot met een lengte van
15 meter of meer (dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt)
Het verschil tussen klein vaarbewijs I en klein vaarbewijs II heeft
te maken met het water waarop u
gaat varen. Op de Nederlandse rivieren, kanalen en meren heeft u
voldoende aan klein vaarbewijs I.
Op de ruime vaarwateren is klein
vaarbewijs II noodzakelijk.

Het theorie-examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De toekenning van
punten per vraag varieert van 1
tot 3 punten. Het totaal te behalen punten is 80. U bent geslaagd
als u 56 punten (70%) of meer
heeft behaald. Het VerkeersCollege start weer met een opleiding
Vaarbewijs 1 op 14 november
2019. Binnen 6 avonden stomen
zij u klaar voor het examen. Zodat
u in het voorjaar met een gerust
Geen vaarbewijs nodig:
hart de boot weer in het water
Vanaf 12 jr, lengte van de boot kunt leggen en met alles mag vamax. 7 meter, maximum snelheid ren. Meer info over de opleiding
13 km/pu. Vanaf 16 jr, lengte van of de wijzigingen? Bel met: 0297de boot max. 15 meter, maximum 250638 of kijk op de website: versnelheid 20 km/pu.
keerscollege.com/vaarbewijs.

Jubileum Vogelvereniging De Groenling
Regio - In het weekend van 8 -11
november 2019 weer de jaarlijkse vogeltentoonstelling en wel
voor de 60e keer. De tentoonstelling zal plaats vinden in de kantine van sportcomplex KDO te De
Kwakel, Vuurlijn 51 in De Kwakel.

Keurmeesters
Op vrijdag komen er officiële
keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogels. ( NBvV ) naar
KDO, om de vogels te keuren aan
de hand van de bondsrichtlijnen.
Het Bondskruis valt dit jaar op
de groep Tropen. Sommige voDe openingstijden zijn:
gels worden gekeurd uitsluitend
Vrijdag 8 november:
op kleur en andere vogels op
20.00 tot 22.00 uur
vorm of postuur. Alle vogels moeZaterdag 9 november:
ten in een goeie conditie zijn en
10.00 tot 18.00 uur
er goed verzorgd en schoon uitZondag 10 november:
zien. De keurmeesters bepalen
10.00 tot 16.00 uur
ook welke vogel de uiteindelijke
De opening van de 60e tentoon- kampioen van de tentoonstelling
stelling is op vrijdag 8 november wordt. Daarnaast zijn er per klasom 20.00 uur,
se ook nog prijzen te winnen. Dus
De tentoonstelling word ge- kom gezellig bij ons langs om
opend door de voorzitter. Op onze mooie show met vele vodonderdag beginnen de eerste gels te bezichtigen. Entree is gravoorbereidingen door vrijwilli- tis! En rolstoelvriendelijk! Het hegers van de vereniging om er een le weekend is er een Tombola met
mooie tentoonstelling van te ma- leuke prijzen. Wilt U lid worden
ken en op donderdagavond kun- van de vereniging of andere vranen dan alle inzenders hun vo- gen kan men zich aanmelden bij
gels komen inbrengen.
het secretariaat tel 0297-567526.

Zwaarbevochten zege CSW
Wilnis - CSW trad zaterdag op eigen veld aan tegen Jong Holland
dat deze competitie nog geen
punt wist te vergaren. Het werd
voor de ploeg van trainer Servinus uiteindelijk een 2-0 zege
maar erg gemakkelijk ging dit allemaal niet.
Van onderschatting aan de kant
van CSW was nauwelijks sprake
want dit Jong Holland heeft echt
geen slechte ploeg en is ook door
niemand weggespeeld. CSW wilde wel maar had voor rust nauwelijks het vermogen om voetballend tot kansen te komen. Beide ploegen kregen voor rust een
paar hoekschoppen maar beide
doelmannen waren attent. CSW
probeerde via de flanken door te
komen maar de voorzetten konden vrij gemakkelijk worden verwerkt door de defensie van Jong
Holland. Ook Jong Holland kon
niet de juiste opening vinden in
de hechte verdediging van CSW.
Na rust kwam er wat meer leven
in de wedstrijd en leek Jong Holland de leiding te gaan nemen.
Na een kwartier spelen kreeg de
ploeg een vrije trap op de rand
zestien. De bal werd met veel pre-

cisie getrapt maar tot opluchting van CSW eindigde de bal op
de lat. CSW werd gevaarlijk aan
de andere kant toen de bal werd
breed gelegd op Menno v.d. Leeden maar zijn schot ging over het
doel. Jong Holland rook dat er
meer in zat deze middag en begon ook wat meer aan te dringen,
werd ook een paar keer dreigend
maar echter zonder resultaat. Met
nog 10 minuten op de klok kreeg
CSW een hoekschop te nemen.
Elroy Baas draaide de bal prima
in en een op de lijn staande speler van Jong Holland kon niets anders doen dan de bal in zijn eigen
doel te koppen. Grote opluchting
bij CSW dat heel pover speelde
deze middag. Jong Holland ging
op zoek naar de gelijkmaker maar
was niet meer bij machte om het
CSW moeilijk te maken. CSW leek
op 2-0 te komen toen Stefan Tichelaar zich prachtig vrijspeelde maar vervolgens de doelman
op zijn weg vond. In blessuretijd
pikte Tichelaar alsnog zijn goaltje
mee. Hij nam de bal prachtig aan
na een verre uittrap van doelman
Rahim Gok, liep op de doelman af
en rondde zeer beheerst af.

Atlantis 2 sluit eerste deel
veldseizoen af met winst
Mijdrecht - 26 oktober de laatste veldwedstrijd. Waar we al een
keer een flinke plensbui op ons
hadden gehad en we ook het
zonnetje regelmatig hebben zien
schijnen, was vandaag de wind
het gesprek van de dag. Op het
programma stond de return tegen Fiducia 4. Fiducia heeft het
eerste veldseizoen nog geen
punt weten te halen maar dat
zegt natuurlijk helemaal niets.
Ook het door van Walraven gesponsorde Atlantis 2 wist dat ze
vandaag aan de bank moesten.
Bovenstaand bleek ook zeker het
geval. Met nog steeds een gewijzigde opstelling door vele blessures binnen de selectie begon het
tweede aan de wedstrijd. Door de
harde wind was het lastig om de
goede kansen uit te zoeken. Er
moest lang doorgespeeld worden om een goede kans te creëren. Gelukkig lukte dit Atlantis als
eerste maar Fiducia wist al snel de
gelijkmaker te maken. De eerste
helft liep gelijk op waar aan beide helften de doelpunten maar
moeilijk door het mandje wisten
te vallen. Met doelpunten van
Fay, Joy, Kevin en Jelmer wist At-

lantis wel een voorsprong te behouden. De rust werd dan ook
gestart met een stand van 5-6.
Aanvallen
In de rust werd het tweede verteld dat we op deze manier door
moesten gaan. Zoeken naar die
juiste kansen was de hoofdtaak
van de wedstrijd. Gelukkig mocht
Atlantis 2 nu aan de goede kant
aanvallen waardoor het voorveld
weer meer gebruikt kon worden.
Atlantis maakte daar ook goed
gebruik van. Al snel vergrootte
Atlantis het gat weer naar 2 doelpunten. Helaas wist Fiducia alleen snel weer aan te sluiten. Uiteindelijk bleek dit ook het laatste
doelpunt van Fiducia te zijn in deze helft. Met nog doelpunten van
Davey, Natasja en Jelmer wist Atlantis steeds verder uit te lopen.
Door de voorsprong kregen ook
de broer en zus Verweij de mogelijkheid om nog hun minuten te
maken in het tweede. Tessa Verweij wist dit ook nog eens te belonen met een mooi schot. Atlantis speelt uiteindelijk de wedstrijd
netjes uit met een eindstand van
6-13.

Bridgevereniging Mijdrecht
Op de foto van links naar rechts: Boven: Leo Kok (sponsor), Mitchel Cuyper, Mees van Zijtveld, Sem Werneke, Tibor Bregman, Mats Klinkhamer,
Sander de Vries, Michel Passet, Jaiden van der Sloot, Yanick Sumajow, Jan
Pieter van Zijtveld. Onder: Rens Kok, Cooper Kropveld, Noel Hollman, Nick
Verweij, Ciaran Green, Lucas Veenhof, Teeraphum van Vliet, Kyan van Galen. Op de foto ontbreekt teamgenoot Luca Irving.

Hertha JO17-1 bewijst
zich in de Hoofdklasse!
Vinkeveen - De mannen van Mitchel Cuyper beleven een mooi
voetbalseizoen! De Vinkeveens
groentehal van Leo Kok zorgt wekelijks voor vitaminen met appels en bananen van de allerbeste
soort voor dit jeugdteam. En dat
spul werkt nog beter dan doping.
Hertha JO17-1 draaide afgelopen zaterdag een vroege voorstelling om 9.30 uur tegen Zuidvogels uit Utrecht. De eerste helft
was voor Hertha en de vele Vinkeveense aanvalsgolven bereikten
dit keer maar al te vaak het vijandige Utrechtse doel. Nick Verweij
opende in de 10e minuut de score
op aangeven van Yanick Sumajow.
Na 20 minuten was het Rens Kok

die op aangeven van Mees van
Zijtveld de bal in “de winkelhaak”
deed belanden. 2-0. De derde was
van captain Yanick Sumajow met
een keurig “stiffie”. 3-0. Noël Hollman creëerde zijn eigen kans met
een geweldige loopactie en rondde die heel knap af. Ruststand: 4-0.
Iets minder
Na rust storm tegen en iets minder rendement uit de aanvallen.
Het werd tenslotte 6-1 met aan
Hertha-kant nog twee doelpunten van de watervlugge Kyan van
Galen en Tibor Brugman. Hertha
bereikte daarmee het “linker rijtje”
en staat daarmee op een verdienstelijke 7e plaats.

Desiree & Tom stelen de
show bij B.V.U.
Regio - Maandag 28 oktober
2019 werd de 3e ronde van de 2e
competitie 2019-2020 van Bridge
vereniging Uithoorn gespeeld.
Allereerst werd door de voorzitter Hans Wagenvoort stilgestaan
bij het overlijden van Henk v/d
Schinkel die jarenlang penningmeester was en een zeer geliefd
persoon was binnen de BVU.
In deze 3e ronde eindigde in de
A-lijn op de 1e plaats de nieuwkomers Bep de Jong & Herman
v. Beek met 59.58%. In de B-lijn

was de 1e plaats voor Marieke
Schakenbos & Rob Dollekens met
59,08%. In de C-lijn werd door Desiree v/d Voet & Tom Woerde de
hoogste score van de avond gemaakt 62,17% .
Het is de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom te
krijgen van nieuwe bridgers. Bent
u een beginnend bridgepaar, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.

Regio - Op maandag 21 oktober
is de zevende ronde van de competitie gespeeld. De uitslag hiervan bepaalt welke paren promoveren en degraderen.
In de A-lijn deden Greet Vermeij &
Ada Groenewegen goede zaken
door 60,00% te scoren. Johan le
Febre & Agnes Kroes kwamen op
57,92% en Daniel Aartse Tuijn &
Carla Euwe volgden met 51,67%.
Een spel trok de aandacht: Johan
& Ingrid Voskamp maakten een
3sanscontract met 3upslagen
waar de overige paren met 1upslag of contract behaalde.
Hans & Nel Leeuwerik deden goede zaken door een 4schoppencontract met 1upslag binnen te
halen. Richard Morssink & Ad in ’t
Velde maakte een prachtig 3sanscontract met 3upslagen.

B-lijn
In de B-lijn waren Henny van
Nieuwkerk & Ineke van Diemen
de besten met 64,58%. Ans de
Ruiter & Rietje Tijssen scoorden
mooi 61,85% met Richard van
Heese & John van Diemen daar
achter met 57,64%. Lenie & Henk
van der Laan maakten een 3sanscontract met 1upslag waar de
overige paren in een 1 sans of
2hartencontract bleven steken.
Elly Norel & Corrie van der Wit
scoorden heel goed met een 5ruitencontract met 2upslagen.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de technische commissie promoveren de volgende paren naar de A-lijn: Ans de Ruiter
& Rietje Tijssen, Jopie de Jong &
Lenie Koevermans, Henny van
Nieuwkerk & Ineke van Diemen
en tenslotte Paul & Delia kenter.
Donderdag
Op Donderdag 24 oktober is de
eerste ronde van de tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn gingen Richard van
Heese & Hans Leeuwerik er met
de winst vandoor 61,90%. Riet &
Gerard van der Meer konden net
aanhaken met 60,60% en Rene &
Tineke de Jong pakten 58,42%.
Pieter Koopmans & Ton Verlaan

speelden een 1sanscontract met
3 upslagen waar de andere paren of down gingen of in een harten contract verstrikt raakten. Jan
Bunnik & Corry Twaalfhoven boden een super 6schoppencontract uit en maakten het terwijl
bij overige paren alles down ging
al dan niet gedoubleerd. Rene
de Jong & Tineke Schreurs haalden een 5ruitencontract met 2
upslagen binnen terwijl een ander paar 7ruiten bood en 2slagen
down ging. Ineke Hollaardt & Ineke Siegers speelden een gedoubleerd 1sanscontract met 1upslag
Goede zaken
In de B-lijn deden Paula Kooijman & Koos Wieling goede zaken
door 60,42% te scoren. Hier net
achter kwamen Ben Ockhuizen
& Otto Hoogendijk met 59,90%
en op geringe afstand Diny de
Haas & Marion van Nieuwkerk
met 55,21%. Lenny van Diemen &
Hermine Elmoudni scoorden een
gedurfd 4hartencontract. Anita
Berrevoets & Henk de Vries vonden de juiste oplossing met een
2hartenspel waar alle overige paren down gingen. Ria Bon & Gerda Borburg durfden 5klaveren te
spelen en haalden 2upslagen. De
andere paren bleven in een deelscore hangen.
In de C-lijn werden de hoogste
scores van de middag gemaakt
door Annemarie Pierrot & Geri Stappers 62,76%. Annie van
Onna & Christine Kennis deden
goed mee met 60,63% en Bram &
Tiny van Klaveren deden het heel
goed met 59,38%. Hubertine van
Buul & Nel Lindeman scoorden
een gedoubleerd 4schoppencontract en liet daarmee een paar
met 4schoppen plus 1upslag achter zich. Ineke Tijmensen & Corrie
van der Veer maakten een mooi
3sanscontract met 2upslgen
waar een ander paar 3down ging
of net 1upslag minder haalde. Er
werd afgedoubleerd in deze lijn.
Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer
deden het goed in een 4klaveren
gedoubleerd contract.
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Splitsing Biljartranglijsten
De Ronde Venen - Na 6 speelronden kan de ranglijst van De Ronde Venen biljartcompetitie inmiddels opgesplitst worden in teams
die goed op dreef zijn of juist niet.
In de eerste divisie onderscheiden 3 teams zich met een gemiddelde boven de 40 punten, in de
tweede divisie zijn dat tot op heden nog 4 teams.
Springbokteams sterk
De teams die als thuishaven
De Springbok in De Hoef hebben presteren solide. Zowel de
Springbok 1 als Lutis Ventilatietechniek/Springbok scoren gemiddeld boven de 40 punten
per speelronde. Die teams speelden deze ronde hun onderlinge confrontatie. De Springbok 1
trok aan het langste eind met 38
tegen 35. De winstpartijen werden onderling verdeeld. Het puntenverschil ontstond door de 124 winst van Hans Bak tegen Allan Knightly. De derde plek op
de ranglijst wordt virtueel bezet
door de kampioen van vorig seizoen Stieva/De Kuiper 1. De titelverdediger wist De Merel/Heerenlux 1 te verslaan met 42-38.
Lucia Burger had slechts 20 en
Kees de Zwart (SDK1) zelfs maar
19 beurten nodig, ze gunden hun
beide tegenstanders 7 wedstrijdpunten. Alhoewel Martien Heijman en Michael de Kuiper (SDK1)
respectievelijk van Bert Fokker en
Walter van Kouwen (DMH1) verloren kregen ze 9 punten achter hun naam te staan, waarmee
het eindresultaat is verklaard. De
Kromme Mijdrecht 1 haalde 3
punten meer dan thuisploeg De
Merel/Heerenlux 3. DIO behaalde hun beste resultaat van dit seizoen door van De Biljartmakers te
winnen met 44-33. Drie winstpartijen van Cees de Jong, Jan Koridon en Jos van Wijk waren een
feit zonder echt goed te spelen.
Dreamteam aanvoerder Bert
Loogman bedwong Ray Kramer
van DIO.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 3 De Kromme Mijdrecht 1
De Springbok 1 Lutis Ventilatietechniek
De Merel/Heerenlux 1 -

36-39
38-35

Stieva/De Kuiper 1
De Biljartmakers - DIO

De Ronde Vener 4 op
grandioze wijze kampioen!

38-42
33-44

Roos en Bertus uitstekend
In de tweede divisie staat het
team van De Merel/Heerenlux 2
er relatief het beste voor. Na 5 gespeelde wedstrijden hebben ze
gemiddeld 43,8 punten gescoord
per wedstrijdronde. Beide teams
van The Peanut Bar volgen met
respectievelijk 41,2 (team 2) en
40,6 (team 1). ASM heeft 1 ronde meer gespeeld en komt gemiddeld uit op 40,7 punten. Wat
betreft individuele prestaties valt Elgreenio Dorade passeert Pim van Dongen van Roda ’46.
Roos Aarsman van De Merel/Hee- Foto Hans van Gelderen
renlux 2 op; ze heeft 4 competitiewedstrijden gewonnen en 1
gelijk gespeeld, waardoor ze fier
bovenaan staat in het Dreamteam klassement. Goede tweede in dat klassement is Bertus
Oostveen van ASM. Hij etaleerde
zijn vorm door in deze ronde zo- Mijdrecht - In een sportief duel kopt door Ilias Latif, echter keewel de kortste partij (in 19 beur- tegen Roda ’46 uit Leusden heeft per Broere redde miraculeus met
ten) als procentueel de hoogste Argon drie punten overgehou- zijn been.
serie neer te zetten (8 van 27 = den. In de slotfase van de eerste
29,63%). De Springbok 2 boekte helft kwam Argon met 1-0 voor. Aanvallend Roda
een mooie 44-33 overwinning op In het vervolg waren de gasten, In het vervolg zagen we een
Stieva/De Kuiper 2. Chris Draais- die op jacht gingen naar de ge- meer aanvallend Roda die de Arma, Wim Holla en Pieter Langel- lijkmaker, duidelijk gevaarlijker. gon doelman menigmaal op de
aan wonnen, alleen Jack Baak Maar vijf minuten voor tijd bracht proef stelde. Een schot van Jo(SB2) kon het niet bolwerken te- Argon de stand op een comfor- nas Katshima werd door Antoniogen Ad Swartjes (SDK2). ASM tabele 2-0. Het slotoffensief dat li tot hoekschop verwerkt en een
hield knap 3 punten meer over Roda daarna ontketende met poging van Nigel van Zelst werd
dan de virtuele koploper De Me- twee vrije trappen en dito hoek- ook door de sluitpost van Argon
rel/Heerenlux 2. Vooral de prima schoppen leverde diep in blessu- verijdeld. In dezelfde minuut had
prestatie van Bertus Oostveen te- retijd toch de aansluitingstreffer aan de andere kant Elgreenio Dogen Ralph Dam zorgde voor het op 2-1. In de resterende minuten rade geen geluk toen de Roda
puntenverschil. Bar Adelhof 2 bleef de defensie van Argon over- keeper op tijd kon ingrijpen. In
en De Kromme Mijdrecht 2 kwa- eind en floot de goed leidende die fase zagen we tot twee maal
men allebei op 39 punten uit. Bei- scheidsrechter Eric van der Vaart, toe een blessurebehandeling aan
de teams wonnen 2 duels en de tot opluchting van de Argonaan- het hoofd van Romero Antonioli,
verliezers wisten 7 en 8 punten hang voor het einde.
maar hij kon weer opgelapt worbij elkaar te stoten. Op Jos Verden. Een kwartier voor tijd werd
meij (DKM2) na hadden de heren Weinig mogelijkheden
de licht geblesseerde Chris Daal
wel veel beurten nodig. Het on- De eerste helft hielden beide vervangen door Richard Ozuderlinge duel tussen het eerste ploegen elkaar in evenwicht, er na en ook maakte na lange tijd
en tweede team van The Peanut waren maar weinig scoringskan- Dylan Bergkamp, hij verving ElBar is uitgemond in een duidelij- sen en enkele afstandsschoten greenio Dorade, weer zijn opke 29-42 overwinning voor het waren aanvankelijk eigenlijk het wachting. Deze wissel had getweede team.
enige wapenfeit. Pas na twintig lijk resultaat, in minuut 85 zette
minuten zagen we een doelge- Dylan Bergkamp vanaf rechts de
Uitslagen 2e divisie
richt schot van Ilias Latif dat door bal strak voor op Ilias Latif die de
De Springbok 2 keeper Broere weggewerkt kon bal net voor de handen van DoelStieva/De Kuiper 2
44-33 worden. In dezelfde minuut pak- man Broere in de touwen joeg
ASM te Romero Antonioli de bal na en 2-0. Daarna werd Mike de Vree inDe Merel/Heerenlux 2
39-36 vrije trap van Nigel van Zelst.
gebracht, hij verving Jasper van
Bar Adelhof 2 Ook een schot van binnen het der Jagt. Argon leek de buit binDe Kromme Mijdrecht 2
39-39 strafschopgebied van Quentin nen te hebben, maar Roda bleef
The Peanut Bar 1 Oliekan werd een prooi voor de flink druk uitoefenen op het ArThe Peanut Bar 2
29-42 Argonsluitpost.
gondoel, twee vrije trappen en
Maar de slotfase was voor Argon, een drietal hoekschoppen levervier minuten voor het rustsignaal de in blessure tijd toch de verzette Ilias Latif de bal geplaatst diende eretreffer op, van dichtbij
voor het doel waar Ian Refos raak scoorde Tristian Wallet. Verder liet
kon koppen 1-0. Op slag van rust Argon het niet komen en trok het
ontsnapte Roda, een voorzet van in deze sportieve wedstrijd aan
Rachad Madi werd feilloos inge- het langste eind.

Argon pakt winst na
spannend slot

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
was de finale ronde van de najaarscompetitie. Het team van
De Ronde Vener 4 zou kampioen
worden als ze twee punten halen
tegen Botesa. Het herenteam van
De Ronde Vener bestaat uit Duke
Verbeek( Federer genoemd). De
altijd bescheiden Brain Zeh. Orlando Verbeek die elke wedstrijd
beleeft als Wimbledonfinale en
Matthew Joseph.
De finale ronde werden geopend
Orlando Verbeek en Brain Zeh. De
spanning was zichtbaar op de gezichten, maar trokken de wedstrijd met 6-3 & 6-4 naar zich toe.
De stand was 1-0.
De tweede wedstrijd werd gewonnen door Botesa. Duke Verbeek en Matthew Joseph waren
kansloos, en verloren in de super
tiebreak. Stand 1-1.
Revanche
Duke Verbeek was opzoek naar

revanche. Samen met Brain Zeh
begonnen ze de derde wedstrijd.
Deze werd beslist in de super tiebreak. Dit keer in het voordeel
van De Ronde Vener. Tijdens deze tiebreak stonden de heren snel
achter met 9-2.
De heren herpakten zich op formidabele manier en wonnen met
12-10. Een ongelooflijke prestatie. Na het binnenhalen van het
beslissende tweede punt, werden de flessen ontkurkt. De honderden bezoekers gaven de heren een daverend applaus. Wat
een ongelooflijke prestatie van
deze heren. Echt het hoogte punt
in de Carrière van deze veel belovende tennissers!
De vierde wedstrijd werd verloren, maar 2-2 was genoeg voor
het kampioensfeest na de wedstrijd. Kortom: een geslaagde
avond voor de tennisvereniging.
Het bleef nog lang onrustig in de
kantine in Mijdrecht.

Oproep:

Bridgevereniging Doublet
Vinkeveen - Bridgevereniging Doublet heeft weer ruimte voor
nieuwe leden zowel voor dames als heren. Bij de vereniging
staat naast bridgen vooral de gezelligheid voorop. De vereniging bridged op donderdagmiddag in De Boei in Vinkeveen
aanvang 13:30 (ontvangst vanaf 13:00uur). Kom gewoon eens
proefspelen en proef de sfeer en beslis daarna om lid te worden.
Voor informatie: Ans de Ruiter 0297 285050.

Prijsklaverjassen

Vinkeveen- dinsdag 5 november 2019 organiseert Klaverjasclub Onder Ons een gezellige prijsklaverjasavond in dorpshuis
de Boei Kerklaan 32 Vinkeveen. De aanvang is 20.00 uur inschrijven vanaf 19.45 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Jeugdschaatskamp IJsclub Nooit
Gedacht groot succes

VLTV Groen 1 kampioen
Vinkeveen - Het junioren tennisteam van de Vinkeveense Lawn
Tennisvereniging is in categorie
Groen 1 na 6 tennisontmoetingen afgelopen weekend overtuigend kampioen geworden. Het
team bestaande uit Alexandros
Bakker, Bo Mouter, Mats Linders
en Sam Langendorff heeft 33 van
de maximale 36 punten behaald.
Hiermee zijn ze niet meer in te halen door de teams van De Ronde
Venen uit Mijdrecht en De Blauwe
Reiger uit Maarssenbroek..
De jongens zijn gedurende de zomer door trainer Yoeri Mayer van

MyTennis stevig voorbereid voor
deze najaarscompetitie. Met deze resultaten stomen de jongens
nu in het voorjaar door naar een
categorie hoger. Dan begint het
nog serieuzere tennisspel met
echte tennisballen en de normale telling.
De laatst gespeelde wedstrijd tegen het team van De Ronde Venen afgelopen zondag werd met
6-0 gewonnen en hiermee is het
VLTV team kampioen. Van harte gefeliciteerd namens de hele
Vinkeveense tennis/padelvereniging.

De Ronde Venen - Het is inmiddels een traditie, het jeugdschaatskamp van IJsclub Nooit
Gedacht uit de Ronde Venen, dat
jaarlijks aan het begin van het
schaatsseizoen wordt georganiseerd. Dit jaar hadden zich wel
30 jeugdleden ingeschreven, met
een leeftijd variërend van 9 tot 16
jaar, en daarmee was het kamp eigenlijk al een succes voordat het
goed en wel begon.
Op vrijdagavond werd de aftrap
gegeven in het bekende pannenkoekenrestaurant “De Strooppot” in De Hoef, die het kamp en
de ijsclub sponsorde door gratis een overheerlijk keuzemenu
aan te bieden bestaande uit een
pannenkoek, drinken en een ijsje. Met een lekkere smaak in de
mond en een volle maag werd
dezelfde avond getraind op de
schaatsbaan in Haarlem onder
leiding van ervaren clubtrainers.
Later op de avond werd in het
Amsterdamse Bos en onder een
heldere sterrenhemel het spel
“Levend Stratego” en “Belgisch
Verstoppertje” gespeeld. Een van
de leden had zich zo goed verstopt dat de clubvoorzitter bijna het spel wilden onderbreken
voor een centrale zoekactie, maar
dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Het ruime clubhuis met uitzicht
op De Poel van de schaatsvereniging De Poelster uit Amstelveen,
wordt al vele jaren beschikbaar
gesteld en diende ook dit jaar als
centraal uitgangspunt voor het
bezoek aan de diverse schaatsbanen in de omgeving.
Veldtraining
Op zaterdagochtend werd in het
nabijgelegen bos de veldtraining
georganiseerd onder leiding van
Ruben Schel, en met verbeterde rompstabiliteit en coördinatie werd ’s middags getraind op
de schaatsbaan De West-Fries in

Hoorn. Al dat trainen wordt pas
echt leuk als het ook een doel
dient. Daar hoefden de jeugdschaatsers niet lang op te wachten, want na een bord spaghetti
en een rustige filmavond, stond
voor zondagochtend 07.00 uur
een echte schaatswedstijd op het
programma. Het vroege tijdstip
leek niemand te deren en ruim
voor de start werden de eerste
rondjes al geschaatst op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam, sinds
heugenis de thuisbaan van IJsclub Nooitgedacht. Samen met
de vele vrijwilligers was de wedstrijd, die werd afgesloten met

een marathon van 5 ronden,
waaraan iedereen meedeed, een
groot succes.
Net als in de voorgaande jaren
werd het jeugdkamp afgesloten
met een lekkere plons in het Amstelveense zwembad De Meerkamp. En met deze afsluiter kijkt
de organisatie terug op een zeer
geslaagd jeugdschaatskamp.
Voor de kinderen en jeugd die
door dit verhaal enthousiast zijn
geworden voor het schaatsen,
IJsclub Nooit Gedacht traint iedere week op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam; zie ook onze website
www.ijsclubnooitgedacht.nl.
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BVK pakt bridgedraad
weer op
Regio - Na alle commotie van de
afgelopen weken was er op donderdag 24 oktober weer eens
sprake van een ‘normale’ bridgeavond voor de BVK in Dorpshuis
De Quakel, waar 38 paren zich
meldden om de sportieve strijd
met elkaar aan te gaan. In de Aen de C-lijn speelden 12 paren, in
de B-lijn 14. De A-lijn kende een
verrassende winnaar. Paula Kniep
en An van der Poel wisten de concurrentie met een score van 59,17
achter zich te houden. Marion
en Wim Noom waren ‘best of the
rest’ met 56,67% en zij werden op
de hielen gezeten door Agnes de
Kuijer en Ans Nieuwendijk. Die
klaagden halverwege de avond
nog dat ‘het’ voor geen meter
liep. Dat viel dus alles mee getuige hun score van 56,25%. Nel en
Hans hadden ook het idee dat het
niet zo best ging en hun inschattingsvermogen bleek goed, want
de 12e plaats viel hen ten deel.
Met nog 1 ronde te gaan kunnen
in de totaalstand kunnen Adrie
Voorn en Wim Röling zich opmaken voor hun 1e periodetitel. Onderin is 1 paar al zeker van degradatie, voor de resterende plaatsen zijn er nog 5 paren die flink
aan de bank moeten volgende
week.
B-lijn
Daarover hoeven Matty en Kees
Overwater zich in de B-lijn geen

zorgen te maken. Zij werden deze week met een fraaie 63,54% 1e
en staan op een duidelijke promotieplaats in de totaalstand.
Corrie en Ruud van der Peet waren gelukkig ook weer bij hun positieven en zij bekroonden dat
met een 2e plaats met 59,38%. Lia
Guyt en Gerbrand van Nigtevegt
komen als nieuw gevormd paar
na hun 3e plaats deze week met
58,33% zeker ook in aanmerking
voor promotie. Sonja en Hans Selman kan promotie sowieso niet
meer ontgaan.
Joke en Jan sloten deze week de
rij. In deze lijn zijn 2 van de 3 degradanten wel zeker en komen
nog 4 paren voor de 3e degradatieplaats in aanmerking.
C-lijn
Ton Scholte en Wim Maarschalk
wisten de schijnwerpers op zich
gericht te krijgen in de C-lijn
waar zij met de topscore van de
avond van 64,58% de rest van het
veld op grote achterstand zetten,
waarmee zij zich naar een promotieplaats opwerkten.
In de totaalstand gaan Tiny Rijpkema en Huub Zandvliet na hun
2e plaats deze avond met 55%
ruim aan kop. Een verrassing
mag de 3e plaats van gelegenheidspaar Anny Marrien-van den
Broeck - Ben Terra zeker genoemd
worden. Zij scoorden 52,92%. Volgende week de ontknoping.

Afsluiting wegen in
Mijdrecht en De Hoef

Legmeervogels DS2
winnen in nieuwe shirts

Regio - Voorafgaand aan de wedstrijd tegen streekgenoot HSV
werd de nieuwe sponsor voor
de Dames 2 van Legmeervogels
voorgesteld. Deze sponsor, Day
to Day uitvaartbegeleiding, staat
voor begeleiding vanaf de dag
van overlijden tot en met de dag
van de uitvaart. De dames van
Legmeervogels zullen de komende 3 jaar de shirts met opdruk van
deze sponsor met ere dragen. De
eerste wedstrijd was in de Scheg
tegen HSV, altijd een tegenstander waar men het moeilijk tegen
heeft en die aan elkaar gewaagd
zijn. Een spannende wedstrijd

volgde en het spel ging op en
neer met mooie doelpunten van
beide ploegen.
Alhoewel het spannend en pittig
was bleef het sportief en moesten beide keepsters vele reddingen verrichten.
Ruststand was 8-8. Na de rust
deed Legmeervogels er een
schepje bovenop en nam een
kleine voorsprong. Het was HSV
dat wel aan kon klampen, maar
niet meer langszij kon komen
Ondanks slordig uitspelen van
beide teams werd er af en toe
nog gescoord en was de eindstand 15-13 voor Legmeervogels.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

De Ronde Venen marathon
Regio - Het streefgetal van 300
deelnemers aan de marathon afstand is bereikt. Nog niet eerder in de historie van de De Ronde Venen Marathon hebben zich
300 marathon deelnemers voor
dit onderdeel van het evenement
ingeschreven.
Niet alleen op de marathon afstand is het aantal inschrijvingen
boven verwachting hoog. Ook de
Duo-marathon laat zien dat dit
een bijzonder populair onderdeel
wordt. Aan 160 teams is inmiddels een startnummer uitgereikt.
De inschrijving voor deze 2 categorieën wordt op 3 november gesloten. Bij de Duo-marathon wissel je elkaar af, een deelnemer
loopt terwijl de ander fiets. Je
spreekt met elkaar af wanneer en
waar je wisselt op het marathon
parcours en samen kom je over
de finish. De inschrijving voor de
10 km loop is nog open. Op 16 en
17 november is de inschrijving
nog mogelijk. Het huidige aantal
van ruim 100 deelnemers zal ver
boven de 200 uitkomen.
De Ronde Venen Marathon is in-

middels een begrip geworden in
binnen- en buitenland. De lijst
met nationaliteiten groeit met de
week. Van Finland tot Zuid-Afrika en van Amerika tot Japan. Iedereen in de wereld zoekt naar
“de gemeente De Ronde Venen”
en vindt daarin het mooie rustieke dorpje Abcoude. Het hart van
de marathon met daar de start /
finish locatie bij De Eendracht aan
de Molenweg.
Niet alleen de volwassenen laten
zich zien. Dit jaar is de Mini Marathon in het programma opgenomen. AV Atletiek Abcoude en
de organisatie van de marathon
hebben de handen ineen geslagen en dit onderdeel in het programma opgenomen. Scholen
schrijven zich in met hun leerlingen. De online inschrijving via de
website van Atletiek Abcoude is
gevonden door en razend populair geworden. Dit gaat een heel
leuk onderdeel worden. Kom kijken en moedig de kinderen aan.
Laat zien dat zij een prachtige
prestatie leveren. (Foto: Ronald
Velten)

Dames biljart toernooi 2019
Regio - Op vrijdagavond 1 november vanaf 19.15 uur en zaterdag 2 november vanaf 10.30
uur organiseert de Biljartclub
“De Hoef” weer het jaarlijkse damesbiljart toernooi, wat door De
Rooij Handel en Transport B.V. gesponsord wordt. Dit unieke evenement wordt gehouden in de
Springbok in De Hoef. Vorig jaar
was Roos Aarsman van BC De Merel de trotse winnares. Alle dames
waren na afloop razend enthousiast over de organisatie,en de

sfeer in De Hoef. Ook dit jaar belooft het weer een mooie dames
toernooi te worden, maar liefst
17 dames zullen proberen Roos
van de 1e plaats af te houden. Er
wordt gestreden op 3 biljarts met
nieuwe lakens. De halve en hele
finales zullen zaterdag vanaf ongeveer 14.30 uur gespeeld worden. Wilt u genieten van het dames biljarten? Kom vrijdag of zaterdag gerust naar De Springbok
in De Hoef. U bent van harte welkom.

Regio - Traditiegetrouw vindt
tussen de parencompetities door
een laddercompetitie plaats
waarbij alle paren in eerste instantie lukraak over de A- en de
B-lijn verdeeld worden.
Dat is leuk, omdat je dan ook
eens tegen andere paren speelt
dan die van de lijn waar je meestal in zit.
Op dinsdagmiddag 22 oktober
werd er voor het eerst dit seizoen
“geladderd” en zoals wel te verwachten was bleken de uitschieters naar boven en naar beneden
behoorlijk fors met name in de Alijn waar het laagst scorende paar
genoegen moest nemen met nog
geen 30% en het hoogst scorende paar 71,25% neer wist te zetten. Een mooie prestatie van Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit!
Op de tweede plaats eindigden
Cobie Bruine de Bruin & Ada van

Maarseveen met 66,67%, op drie
Atie de Jong & Hans Warmenhoven met 61,65%. Een gedeelde
vierde/vijfde plek met 55% rond
was er voor Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders
en Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck.
In de B-lijn gingen Janny Streng
& Sonja Reeders er met de winst
vandoor met 67,08%.
Froukje Kraaij & Anneke van
der Zeeuw werden tweede met
57,92%, op drie Arna Kroon & Fien
Leeftink met 56,25% en de vierde
en vijfde plaats tenslotte waren
voor An van Schaick & Ria Verkerk
met 55,83% en Rees & Gerard van
der Post met 55% rond.
Volgende week nog een keertje ladderen en als u mee wilt
doen of nadere informatie wenst
stuur dan een mailtje aan hartenvrouw2015@gmail.com

Het kan verkeren bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Zo eindig je troosteloos
onderaan om een week later me
64,30% allen aan je zegekar te
binden in de A- lijn. Dit overkwam
Lijnie Timmer & Marcel Dekker,
die zo veertien spelers verbluft
achter zich lieten, een zeer knap
herstel! Nel & Adriaan Koeleman
daar en tegen vervolgden hun
eerste plek van een week eerder
nu als tweede met 60,53%, opvallend stabiel dus. Jan Egbers & Ben
Remmers verbeterden als derde
met 60,42% ook behoorlijk ten
opzicht van de eerdere tien en
Ben ten Brink, weer herenigd met
globetrotter Jan Bronkhorst, consolideerde als vierde met 53,33%.
Cora de Vroom & André van Herel
volgden dit voorbeeld als vijfde
en sloten met 52,33% de top af.
B-lijn
De B-lijn reageerde ook opvallend, daar Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman het voor
elkaar kregen om weer eerste te
worden, nu met 58,63%, waarschijnlijk “once in a lifetime”. Heleen & Mees van der Roest kwamen met 57,74% dicht bij als
tweede en Bep de Jong & Cora
de Vor meldden zich met 55,06%
keurig als derde aan. An van
Schaick & Ria Verkerk bleven als
vierde met 53,87% drie achter-

volgende paren voor. Op de vijfde plaats werd het zo dringen
tussen de Anton’s Berkelaar & van
Senten, Maria Baas & Klaas Verrips en An Greven & Gijs de Ruiter met 52,38% als resultaat. In
de C- lijn kopieerden Richard van
den Bergh & Tim Vader vrijwel
het kunstje in de A- lijn. Vorige
keer tweede van onder, nu knap
eerste met 58,33%. Daarna Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt met
57,08%, en die verbeterden zo
van drie van de vorige keer naar
twee. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen deden het ook uitstekend als derde met 56,25% en
bleven zo Tina Wagenaar & Loes
Reinders, die op 55,83% uitkwamen, net voor. Anneke & Bram
van der Zeeuw sloten hier de top
vijf af met 55,42%.
Volgende keer start met de jaarvergadering waarna voor een
paar avonden het viertallen los
barst. Wilt u zich ook in deze tak
van bridge gaan bekwamen, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

Regio - Op zondag 3 november
wordt door Atletiekvereniging De
Veenlopers de Zilveren Turfloop
georganiseerd. Om alle lopers op
tijd aan de start te krijgen, is ruimte nodig rond het start/finishgebied. De gemeente De Ronde Venen heeft een vergunning afgegeven om het kruispunt Roerdomp-Hoofdweg af te sluiten en
het deel van de Hoofdweg tussen
de rotonde Oosterlandweg en de
C. Beerninckstraat tussen 8.00 uur
en 15.00 uur. Mijdrecht Zuid blijft
bereikbaar via de Dr. v.d Haarlaan
en de Viergang. Verkeersregelaars zullen verkeersdeelnemers
de richting van bovengenoemde
straten wijzen.

-

Fietspad Oude Spoorbaan
(brug bij De Hoef ) t/m Oosterlandweg;
- De Schatterkerkerweg vanaf
De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg.
Ook hier zullen verkeersregelaars alternatieve routes kunnen
toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden de
mogelijkheid hun bestemming te
bereiken.

Start
De start van de Rabo GeZZinsloop
is om 10.00 uur. De start van de
Zilveren Turfloop is vanaf 11.00
uur. Het is mogelijk om te kiezen voor één van de drie afstanden: 5km, 10 km en 16,1 km. In de
sporthal De Phoenix vindt de inVeilig
Om de deelnemers aan de ZTL schrijving plaats, er is een mogeveilig te kunnen laten deelnemen lijkheid tot omkleden en een behebben wij met de gemeente af- waakte tassenopslag. Daarnaast
spraken gemaakt om een deel is het ook mogelijk om online in
van het parcours auto- en fietsvrij te schrijven: www.inschrijven.nl
te houden.
Tijdens het evenement zijn de Meedoen met de acht lopen in de
volgende wegen niet toeganke- regio van het Zorg en Zekerheidcircuit? Kijk op www.hetcircuit.
lijk tussen 10.30 - 13.00 uur:
- De Hoofdweg vanaf rotonde net. De organisatie verwacht op
Oosterlandweg t/m de krui- 3 november veel deelnemers, dus
kom op tijd en het liefst lopend
sing Molenland/Hoofdweg;
- Westerlandweg vanaf kruising of op de fiets. Uiteraard kunnen
Molenland t/m kruising Oude deelnemers en publiek gebruik
maken van de faciliteiten die de
Spoorbaan (de Hoef );
- De Hoef-Oostzijde (route sporthal biedt. Er is ook een holangs de Kromme Mijdrecht) recavoorziening aanwezig. Voor
vanaf de Hoofdweg t/m Oude meer informatie www.zilverenSpoorbaan (brug bij de Hoef ); turfloop.nl.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 24 oktober
was de zesde en laatste zitting
van de eerste ronde in het nieuwe seizoen van het dertigste levensjaar van onze bridgeclub.
De kogel is door de kerk, degene
die promoveren en degraderen
zijn bekend, dat kon je ook aan
de gezichten aflezen, de een keek
nog vrolijker dan normaal en de
ander wat minder vrolijk.
Er werd op tien tafels gebridged,
geen stilzit deze keer.

spel zeventien, zes harten helaas
min twee.
De competitie stand
A-lijn
Voor de verandering noem ik de
laatste plaatsen op, niet omdat zij
anders nooit genoemd worden,
maar omdat wij met weemoed
afscheid moeten nemen, maar
wij hopen dat zij weer gauw terug promoveren.
De negende plaats is hier voor
het paar Greet en Ria met een gemiddelde score van 48,04%.
De tiende plaats is voor het paar
Ria en Joop met een gemiddelde score van 46,71%., als excuus
voor beide paren geld dat zij door
omstandigheden niet altijd in
hun vaste opstelling konden spelen De elfde plaats is hier voor het
paar Henny en Lucas met 46,15%.
De twaalfde plaats is hier voor het
paar Joke en Gerard met 42,58%.
Het was hier nog spannend, de
paren lagen zo dicht bij elkaar,
de laatste zitting moest echt de
doorslag geven.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor
het paar Madelon en Arnold met
maar liefst 67,19%, dit paar kan
wel bridgen hoor, maar dit keer
was het broodnodig na wat nonchalant gespeelde rondes.
De tweede plaats is voor het paar
Greet en Henk met 64,06%, weer
een sterke uitslag van dit paar, zij
wilde hun eerste plaat in de competitie veilig stellen, wat hun ook
gelukt is. De derde plaats is voor
het paar Addie en Jeannet met
50,52%, een terechte plaats voor
dit paar, zij spelen altijd degelijk
en sterk.
B-lijn
De eerste plaats is hier voor het
B-lijn
paar Lenie en Tina met een geDe eerste plaats was hier voor het middelde score van 55,31.
paar Arna en Gerda met 61,46%, De tweede plaats is voor het paar
dit paar speelt een beetje wissel- Jany en Marja met 53,67%.
vallig de ene zitting heel sterk en De derde plaats is voor het paar
de andere zitting wat zwakker.
Corry en Greet met 53,21%.
De tweede plaats is voor het paar De vierde plaats is voor het paar
Lenie en Tina met 57,29%, weer Greet en Diny met 51,67%.
sterk gespeeld, een aanwinst Alle vier de paren van harte welvoor de A-lijm. De derde plaats kom in de A-lijn, het is wel opis voor het paar Corry en Netty vallend dat van de vier paren die
met 55,73%, sterk gespeeld door promoveren er twee nieuwe padit paar. Er werd deze ronde vier ren zijn de dit jaar lid zijn geworkeer klein slem gespeeld. Twee- den van onze club.
maal in de A-lijn, beide in spel 18, Als u interesse heeft in bridge,
zes schoppen gehaald en twee- kom dan eens langs in de Scheg
maal in de B-lijn in spel 5 ook zes om kennis te maken met het zo
schoppen, gehaald, maar toen edele maar moeilijke spel.
werd dat paar wat overmoedig Wij spelen elke donderdag van
en probeerde het nogmaals in 9.00 tot 12.30 uur.
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Kunstroute weekend Qua Kunst & Ambacht
in De Kwakel weer een doorslaand succes
Het afgelopen weekend was het in De Kwakel weer een komen
gaan met mensen die wilde genieten van een grote diversiteit
van Kunst. Het was weer het jaarlijkse Kwakelse Kunstweekend.
Het was werkelijk weer een genot. We benoemen alle veertien
deelnemers/sters. De een misschien wat uitgebreider dan de ander, maar dat zij zo: Wat lieten de kunstenaars bij Cin in Wone een
varia aan kunst zien: beelden, textielkunst, schilderkunst met en
zonder goud erin verwerkt en het upcyclen van sieraden. Denk bij
dit laatste bijvoorbeeld aan oud porselein en aardewerk dat met
zilver en goud is bewerkt. Verder is er nog genoeg ander moois te
ontdekken qua woonaccessoires. En, niet geheel onbelangrijk, de
koffie stond klaar voor de bezoekers

De schilderijcarrousel bij De Inlijsteraar, wordt zowel door kinderen als ook volwassenen omarmd. Aan het einde van de eerste dag zijn er meer volwassen
met een zelfgemaakt schilderijtje naar huis gegaan dan kinderen. Geweldig dat iedereen het
kind in zichzelf (her)ontdekt! Bij
de lijstenmaker kon men terecht
met vragen over inlijsten en restauratie van schilderijen. Hij informeerde de bezoekers graag
en diende ze graag van advies.
De voorspelling was dat de zondag van de kunstroute is een stuk
kouder zou worden dan de zaterdag, dus kon men bij de Inlijsteraar een zelfgebreide sjaal kopen
voor het goede doel: sondevoeding en incontinentiemateriaal
voor een meervoudig gehandicapt meisje. De opbrengst gaat
voor 100% naar Merciel. Nagekomen bericht: er zijn twee sjaals
verkocht.

bezoekers zich in het gezellige
theehuis laven aan al dit lekkers,
vermaakte de kinderen zich in en
op de ruïne van Steenwyck.

ding. De opbrengst van de verkoop van de afzonderlijke werkjes komt ten goede aan de Stichting Alzheimer.

Herfsttinten
Herfsttinten alom voor de bezoekers bij lBloemsierkunst Christa Snoekocatie. Tussen alle oranje- en bruintinten staan de deelnemers aan met hun werk. Er
zijn mooie foto’s uit de omgeving te bekijken, sieraden van
keramiek, beelden en schilderijen te bewonderen. Ook kan men
zien wat er zoal van oude jeans
kan worden gemaakt. Zeer creatief! De winkel stond verder vol
met bloemen, planten en woonaccessoires. In het centrum is natuurlijk Dorpshuis de Quakel te
vinden. De huiskamer voor alle
inwoners van De Kwakel! Iedere
bezoeker wordt hier in de watten gelegd. Men kan de voeten
even rust gunnen en zich te goed
doen aan cake, een broodje of
Bonbons
een kopje koffie/thee, frisdrank
Bij Riga paardenmelkerij, choco- of iets sterkers. Bijgekomen? Dan
land, konden de bezoekers ge- was er genoeg te zien, bijzondere
nieten van fotografie, schilderij- fotografie, schilderijen, foto- en
en, eierkunst, sieraden en hand- filmmateriaal over het leven en
gemaakte spulletjes, waaronder werken in De Kwakel van Stichkerstjam, voor het goede doel ting De Kwakel Toen & Nu en te(de winst van de laatstgenoem- keningen van leerlingen van bade verkoop gaat naar de kinde- sisschool de Zon.
ren van de voedselbank). Ook
kon men heerlijke chocolade- Warm onthaal
bonbons van paardenmelk ko- Bij binnenkomst bij Bloemen en
pen. Dat gebeurde dan ook re- planten The Butterfly werden
gelmatig Zo kon men thuis op de bezoekers door een welkom
de bank een beetje nagenie- bord warm onthaald. Wanden vol
ten. Bij Theetuin-Bamboe Laby- schilderkunst, tafels en een vloer
rint ‘ Het Nirwana’ liepen de men- vol beelden en een tafel met nijsen af en aan. Niet alleen om de vere haakkunst staan op kijkers
schilderijen van Gabriela Espino- te wachten. Je had ogen te kort,
za Vazquez te bewonderen, nee, zoveel was er te zien. Tevens was
stiekem is ook het bamboelaby- het mogelijk om een bos bloerint dit weekend geopend. Velen men, een bloemstuk of planten
durfden vandaag deze uitdaging te kopen. Bij Hofstede Nooitgeaan. De eigen gebakken taart en dacht konden de bezoekers geo.a. muntthee, waarvan de munt nieten van schilderijen en keravers uit de Nirwana tuin komt, miek. Iedereen die binnenstapvonden gretig aftrek. Terwijl de te kon aan de koffie of thee met
iets lekkers erbij en dat alles in
een gezellige boerderij setting.
Bij Zorgboerderij Inner-Art konden de bezoekers beelden, kalligrafisch gebeeldhouwde werken en schilderijen bekijken. Van
de twee laatstgenoemden zijn
een aantal werken verkocht. De
netto-opbrengst hiervan wordt
overgemaakt aan het Prinses
Beatrix Spierfonds. De kunstenaars bij Bruinsma Natuurlijk waren zeer te spreken over hun locatie. Schilderijen werden bekeken en besproken en de sieraden
waren zeer gewild bij de bezoekers. Zeker de aquarel dat in het
kader van ‘200 jaar Gemeente
Uithoorn trok veel bekijks. En natuurlijk niet te vergeten: de grandioze kerstshow. Ieder jaar weer
een belevenis voor de bezoekers!
Een groep kunstenaars exposeerde hun werk bij Poldersport. Gezamenlijk had men 1 werk, bestaande uit meerdere schilderijtjes, gemaakt met de titel Verbin-

Verschillende disciplines
Meerdere ruimten in locatie nummer 8, Bar ‘t Fort, zijn door kunstenaars van verschillende disciplines in gebruik genomen. Tijdens deze Kunstroute kon genoten worden van beelden, schilderijen, luchtvaartschilderijen, collageschilderijen, eierkunst, sieraden en iconen. En als de dorst
toesloeg was de bar open om
een biertje of iets anders te nuttigen. Bezoekers konden bij White
Time ( Kristal) Healing Parktijk
Marga een heerlijke korte massage ondergaan. Daar werd door
de bezoekers regelmatig gebruik
van gemaakt. Ook de tekeningen
en schilderijen werden aandachtig bekeken. Ook werd de burgemeester nog gespot tijdens de
Kunstroute bij In den Ossewaard.
Hij heeft samen met een deel van
zijn familie alle locaties bezocht.
De foto’s van de urban explorer,
gemaakt in Chernobyl in de Oekraïne en in Italië, trokken heel
veel bekijks. Jong en oud waren
hierin geïnteresseerd. Ook de keramiek, dat zowel binnen als buiten de B&B te zien was, konden
de bezoekers waarderen. Een
paar kinderen zaten aan tafel geconcentreerd onze kleurplaat in
te kleuren. Ze vinden het heel
spannend of ze hiermee een prijs
gaan winnen. De locatiehouders
verwenden de gasten met allerlei huisgemaakte lekkere hapjes.

