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e ene  e ss roo  is de 
andere nie
“We krijgen hier vaker vragen 
over. Daarom is enkele jaren gele-
den op verschillende plekken on-
derzoek gedaan in de gemeen-
te en is de stroefheid van het 
� ets(suggestie)stroken geme-
ten. Daaruit bleek dat de stroef-
heid daarvan niet anders is dan 
het reguliere asfalt. Sterker: uit de 
metingen kwam naar voren dat 
de gecoate � etspaden en vlak-
ken stroever zijn dan het gewone 
zwarte asfalt. Wat natuurlijk niet 
wil zeggen dat je niet moet op-
passen. Bij nat weer is de weg al-
tijd gladder dan bij niet nat weer. 
Dat geldt zowel voor gecoate als 
niet gecoate delen,” zo laat een 
woordvoerder van de gemeente 
weten. Waarvan akte.

Een attente lezer van deze krant 
wees ons op het feit dat voor de 
wet er alleen een � etsstrook (met 
een afbeelding van een � ets erin) 

bestaat waar � etsers extra (wette-
lijke) bescherming hebben. Daar-
naast is er een ‘suggestiestrook’ 
die, evenals de ‘� etsstraat’ (waar 
de auto te gast is), geen enkele 
wettelijke basis heeft (het wordt 
gesuggereerd). Het zijn verzin-
sels van wegbeheerders die al-
leen maar schijnveiligheid cre-
eren. Het wordt wat dat betreft 
steeds onduidelijker op de we-
gen, zo laat de lezer ons in een 
bericht weten.

Veilig en niet veilig
Wij meenden er goed aan te doen 
er nog eens verder naar te kijken. 
Vrij liggende al dan niet tweerich-
ting � etspaden maken geen on-
derdeel uit van de rijbaan voor 
snelverkeer. Die zijn het meest 
veilig. Voorbeelden: het � etspad 
langs de N201, de Oosterland-
weg en de Ringweg 2e Bedijking. 
Dan zijn er twee � etsstroken die 

ook een mate van (wettelijk vast-
gestelde) veiligheid in zich ber-
gen. Die maken wel onderdeel uit 
van de rijbaan en zijn ofwel voor-
zien van een doorgetrokken lijn, 
maar ook wel een onderbroken 
(streepjes)lijn zodat er een ‘� ets-
pad’ ontstaat. Dit soort � etsstro-
ken zij vaak voorzien van het be-
kende roodbruine asfalt en bo-
vendien van een op de weg ge-
schilderd duidelijk � etssymbool. 
Autobestuurders mogen de on-
onderbroken lijn niet overschrij-
den en ook niet op de strook 
stoppen en/of parkeren. Dat 
geldt evenzo als er sprake is van 
een onderbroken lijn, met die uit-
zondering dat een autobestuur-
der deze lijn wel mag passeren 
om naar een parkeerplaats te rij-
den, overigens zonder de � etsers 
te hinderen. Op de rijbaan naast 
de � etsstrook stoppen of parke-
ren is eveneens niet toegestaan. 
Dit zijn voor � etsers veilige � ets-
stroken!

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Het artikel in deze krant van 30 oktober over 
hoe veilig of onveilig de roodbruine fi ets(suggestie)stroken zijn 
in de regio, was voor de gemeente aanleiding hierop in te haken.
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in er laas in 
de illiss ee

Wilnis - Op zaterdag 16 no-
vember a.s. komt Sinterklaas 
weer in Nederland aan. Na-
tuurlijk komt hij ook weer 
naar Wilnis. Deze keer zijn 
alle kinderen van harte wel-
kom in de Dorpscentrum De 
Willisstee, daar is vanaf 15.30 
uur een groot feest met als 
hoogtepunt de komst van 
Sinterklaas. DJ Piet draait de 
grootste Sinterklaashits en 
we gaan lekker dansen en 
zingen. Als het lukt gaan we 
zelfs samen een dansje in-
studeren om aan Sinterklaas 
te laten zien, doe je mee? 
Natuurlijk is er weer tijd om 
een hand te geven aan Sin-
terklaas en je verlanglijstje te 
geven. En een leuke foto met 
Sinterklaas en de pieten te 
maken. Extra feestelijk wordt 
het natuurlijk als je ook in je 
glitter danskleren komt. De 
pieten zijn al druk bezig met 
hun speciale danskleding, 
maar hebben ook een hele-
boel pepernoten mee hoor! 
Het feest is rond 17.15 uur 
weer afgelopen, maar dan 
is de Stee-in nog wel gezel-
lig open. Je vindt De Willis-
stee aan de Pieter Joosten-
laan 24 in Wilnis. Het wel-
komstfeest voor Sinterklaas 
wordt georganiseerd in op-
dracht van Ondernemers-
vereniging Wilnis.

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

MORPHEUS.NL

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Bel dan zijn secretaresse 
en maak een afspraak

's avonds na 19.00 uur 
06-51687983

Sint en twee Pieten 
bij u op bezoek?

Een fi etsstraat waar ‘de auto te gast is’ biedt schijnveiligheid voor de fi etser

Bestuur Shopping Mijdrecht, wethouder Rein Kroon en beleidsadviseur EZ Harry Buur.

oppin  i drec  en e een e wer en 
verder aan ver e erin  win el e ied

tekening onder de uitvoerings-
overeenkomst Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ). Hiermee gaan zij 
voor de derde keer de samenwer-
king aan voor een periode van vijf 
jaar.  Een BIZ is een afgebakend 
gebied waar de ondernemers sa-
menwerken en investeren in ver-
beteringen in het gebied. Binnen 
de BIZ betalen de ondernemers 
een he�  ng aan de gemeente, die 
deze in de vorm van subsidie ver-
strekt aan Shopping Mijdrecht. In 
de afgelopen jaren heeft de BIZ in 
winkelcentrum Mijdrecht zicht-
bare resultaten opgeleverd, zo-
als meer groen in de winkelstraat, 
camerabewaking, klein- en groot-
schalig entertainment, spaarac-
ties en een informatieve website.
 
Instemming gemeenteraad 
en ondernemers
Het ondertekenen van de uitvoe-
ringsovereenkomst is een stap 
op weg naar de nieuwe BI-zone 
die in 2020 ingaat voor een pe-
riode van vijf jaar. Als de raad op 
31 oktober instemt volgt een for-
mele draagvlakmeting onder al-

le betrokken ondernemers. Het 
bestuur van Shopping Mijdrecht 
verwacht dat de benodigde twee 
derde meerderheid probleem-
loos wordt gehaald.
 
Actieplan verbetering 
winkelgebied
Het nieuwe bestuur van Shop-
ping Mijdrecht spreekt in haar 
actieplan de intentie voor de ko-
mende jaren uit. Daniëlle van 
Scheppingen: “Wij willen ons in-
zetten voor een schoon, gast-
vrij, sfeervol en veilig winkelge-
bied. Op die manier creëren wij 
een toekomstbestendig winkel-
centrum van Mijdrecht.” Wethou-
der Rein Kroon onderschrijft de-
ze doelstelling: “Het centrum van 
Mijdrecht is de laatste jaren op 
een aantal plekken vergroot, in-
grijpend vernieuwd en gemoder-
niseerd, mede dankzij gemeente 
en winkeliers. Samenwerking is 
essentieel voor een aantrekkelijk 
winkelgebied, voortzetting van 
de BIZ betekent dat we de goede 
samenwerking voor langere tijd 
kunnen vervolgen.”

Mijdrecht - Ondernemersver-
eniging Shopping Mijdrecht en 
gemeente De Ronde Venen zet-

ten hun samenwerking ter ver-
betering van het winkelgebied 
in het centrum voort. Om dit te 

bekrachtigen zetten wethouder 
Rein Kroon en voorzitter Daniël-
le van Scheppingen hun hand-

i enaar 
e oc

Mijdrecht - Wij hebben hier al 
meer dan vijf weken een � ets 
staan. Deze stond op het pad 
naar de garages toe en met 
twee sloten op slot. Hier in de 
buurt al navraag gedaan, maar 
niemand weet van wie deze is. 
Degene die hem kwijt is kan 
telefonisch contact opnemen 
onder de tel. 06-45100998 of 
0297-563736

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.



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
Ho�and 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. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

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

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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Zaterdag Tripleconcert 
in de Willistee Wilnis
Regio - Zaterdagavond 9 novem-
ber geven drie orkesten een con-
cert in de Willistee in Wilnis. Ze 
komen ook uit drie provincies 
van Nederland. Fanfareorkest 
Crescendo uit Voorthuizen zal het 
spits afbijten. Viribus Unitus het 
orkest van de Ronde Venen speelt 
een thuiswedstrijd. St. Cecelia uit 
het Noord-Hollandse Heemskerk 
is het derde orkest deze avond. 
Het Tripleconcert is gratis toegan-
kelijk en begint 19.45 uur.

Crescendo
Muziekvereniging Crescendo 
Voorthuizen uit Gelderland is op-
gericht in 1908, en is in 2008 be-
kroond met een Koninklijke Ere-
penning. Ze zijn een enthousias-
te vereniging met leden van jong 
tot ‘oud’. Kwaliteit en plezier staan 
centraal binnen Crescendo. De 

vereniging bestaat uit het Fanfa-
reorkest, en het OCV Opleidings-
orkest. En per september 2018 is 
er ook een slagwerkgroep. Alle 
orkesten streven er naar kwalita-
tief goede muziek te brengen, en 
dat heeft ertoe geleid dat wij op 
verschillende festivals en muziek-
concoursen op hoog niveau heb-
ben gepresteerd en diverse prij-
zen hebben gewonnen. De fanfa-
re o.l.v. Vincent Verhage is in 2015 
gepromoveerd naar de eerste di-
visie van de KNMO. In Wilnis spe-
len zij Verso Libre, Flashback en 
The Saga of Haakon the Good.

Viribus
Viribus Unitis zag het levens-
licht in 1927 in Wilnis en is uit-
gegroeid van een dorpsfanfa-
re in een mooi orkest. Dirigent is 
sinds 2002 Ruud Pletting. De laat-

ste jaren komt het orkest uit in de 
eerste divisie. Het 90 jarig jubile-
um werd groots gevierd met een 
mooi concert met Karin Bloemen. 
Afgelopen september kwamen er 
twee grote werken op de lesse-
naar en werd er tijdens een mu-
ziekweekend op de Veluwe hard 
gerepeteerd. Aanstaande zater-
dag laat het orkest haar vorderin-
gen horen in het koraal Crimond, 
By the River van Jan v.d Roost, 
het grote concertwerk Egmont 
van Bert Appermont en wordt 
het swingen geblazen met Urban 
Beat.

St Cecilia
Het Fanfareorkest onderscheidt 
zich van alle andere fanfares in 
Nederland door haar professio-
naliteit, �exibiliteit en multicultu-
rele repertoire. Op muzikaal hoog 

kwalitatief niveau kan St. Cecilia 
niet alleen zelfstandig een avond-
vullende programmering ver-
zorgen naar de wens van de op-
drachtgever maar zijn zij ook zeer 
ervaren in het begeleiden van 
solisten (vocaal en instrumen-
taal) en  combo’s. Ze spelen naast 
het traditionele fanfarerepertoi-
re uiteraard �lm- en musicalmu-
ziek, (licht) klassiek muziek, pop 
en rockmuziek maar ook wereld-
muziek uit alle windrichtingen. 
Zo organiseren zij al lange tijd (In 
2019 voor de 11e keer!) samen 
met het  Paradiso Orchestra  een 
alternatieve kerstmatineevoor-
stelling in Paradiso Amsterdam. 
De muzikale leiding is in de ver-
trouwde handen van  Ruud Plet-
ting. In de Willestee speelt dit 
mooie orkest Hook, Eternal Vibra-
tions, Migyur van de nederland-
se componist Eric Swiggers en On 
the Town van Leonard Bernstein. 
Het concert begint om 19:45 uur, 
de zaal is open om 19:15 uur en 
toegang is gratis. Adres Willistee, 
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Zing jij graag?
Regio - Wel eens van Da Capo’s 
Popkoor gehoord? Altijd al van 
popsongs gehouden en zing je 
ze het liefst allemaal mee? Altijd 
al willen zingen in een dynamisch 
koor? Dan is het nu tijd om de 
stap te maken en de glazen deu-
ren van de douche te verruilen 
voor een echt podium. Dit is de 
kans om je twijfels opzij te zetten: 
ontdek je talent en kom bij Da Ca-
po’s Popkoor zingen! Er staan na-
melijk weer uitdagende optre-
dens op het programma komend 
zing-seizoen: Zo is er op 12 de-
cember een bruisende pubquiz 
met avondvullend optreden bij 
café Op de hoek in Kudelstaart.
15 december maken we een ra-
zende kersttour langs winkelcen-
tra in de regio. Op 22 december 
geven ze een sfeervol kerstoptre-
den in het pittoreske kerkje van 
De Hoef. 19 januari betreden ze 

op, op het legendarische podi-
um van Paradiso in Amsterdam 
tijdens de Korendagen. In het 
weekend van 24, 25 en 26 janua-
ri organiseren we een supergezel-
lig  en inspirerend koorweekend, 
waarin zingen natuurlijk de bo-
ventoon voert. Op 8 februari le-
veren ze vol overgave hun vocale 
aandeel aan de Uithoorn Koren-
dag. En als klap op de vuurpijl ge-
ven ze in het voorjaar een groots 
concert! Dit alles onder de be-
kwame leiding van onze dirigent 
Floor van Erp en hun vaste pia-
nist Colijn Buis. Zoveel om naar 
uit te kijken, dus twijfel niet lan-
ger: neem contact op via  www.
popkoor.nl en/of kom op donder-
dag een keer meezingen en sfeer 
proeven bij een repetitie in Buurt-
huis Ons streven in Amstelhoek. 
Ze starten om 20.00 uur. 
Tot dan!!

e ene e ss roo  is de 
andere niet!
 Vervolg van de voorpagina

Praten we over ‘�etssuggestie-
stroken’, al dan niet roodbruin ge-
kleurd en welke zijn voorzien van 
een stippel- of streepjeslijn, dan 
noemt de Fietsersbond die ‘nep-
�etsstroken’. Het zijn geen veili-
ge �etsstroken in de zin der wet. 
Autobestuurders mogen die zelfs 
negeren om er te stoppen en te 
parkeren. ‘Je ziet �etssuggestie-
stroken tegenwoordig steeds va-
ker omdat wegbeheerders met 
deze nepstroken proberen de 
snelheid van het autoverkeer naar 
beneden te krijgen. Als �etser ben 
je niet verplicht erop te rijden, al 
denken veel automobilisten van 
wel. De Fietsersbond is geen voor-

Een duidelijk vorm van een ‘nepfietsstrook’

stander van nepsuggestiestroken 
omdat ze �etsers geen bescher-
ming bieden.’ Aldus de Fietsers-
bond op haar website (www.�et-
sersbond.nl). Overigens kan een 
nat wegdek op elke ondergrond 
-roodbruin of zwart asfalt - van 
een �etspad of �ets(suggestie)
strook problemen veroorzaken bij 
het nemen van bochten of afrem-
men tijdens het �etsen. Het blijft 
dus altijd oppassen.

Pastoor Kannelaan
De reconstructie van de Pas-
toor Kannelaan in Wilnis is al drie 
maanden in volle gang. De as-
faltering laat nog even op zich 
wachten. Bij de afwerking spreekt 
de opdrachtgever in de nieuws-

De fietsstrook met fietsembleem op het wegdek is een veilig ‘fietspad’ op 
de rijbaan (foto: Jaap Dijkstra)

brieven voor de omwonenden bij 
het markeren op de rijweg over 
zowel ‘�etsstroken’ in roodbrui-
ne kleur, het ‘�etspad’, maar ook 
over een �etssuggestiestrook. Het 
is daarbij te hopen dat hier een 
strook met (on)onderbroken be-
lijning wordt bedoeld met daar-
in het �etssymbool (een ech-
te �etsstrook dus). Dat biedt de 
�etsers, waaronder veel school-
kinderen, op deze straks drukke 
ontsluitingsweg, de nodige wet-
telijke bescherming. Maar als er 
in de nieuwsbrief ook gesproken 
wordt over ‘�etssuggestiestrook’ 
moet toch voor het ergste wor-
den gevreesd... We mogen er van-
uit gaan dat de opdrachtgever en 
aannemer het verschil weten!
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Jason Asian Cuisine 
vierde 1-jarig bestaan
Regio - Dinsdag 29 oktober vier-
de Jason Asian Cuisine, gevestigd 
aan de buitenkant van het win-
kelcentrum op het Zijdelwaard-
plein, zijn 1-jarig bestaan. Dat lijkt 
een beetje overdreven, maar in 
de Chinese cultuur gelden ande-
re normen en waarden. Zeer ze-
ker als er maar even aanleiding is 
waarvoor je een feestje kan vie-
ren.
Restauranteigenaar Jason Hu 
gaat hier altijd in mee, zoals ook 
nu. Het restaurant is bij een in-
middels brede klantenkring erg 
gewild en draait succesvol. Tal 
van genodigden, waaronder de 
redactie van deze krant, moch-
ten de viering bijwonen en kre-
gen behalve een verrassende 
amuse vooraf, een heerlijk drie-
gangen menu voorgeschoteld. 
Eric Hellingman heette de gasten 
namens de familie Hu welkom. 
Eric is al van jongs af aan journa-
list, internationaal georiënteerd, 
waaronder het Verre Oosten (hij 
is zelfs een beroemdheid in Chi-
na) en je zou hem kunnen zien als 
de ‘ambassadeur’ die in brede zin 
promotie maakt voor de originele 
Chinese en Aziatische keuken in 
de regio Uithoorn en Amstelveen. 
In laatstgenoemde plaats runt de 
vader van Jason, Hu Shao Ting, 
met succes zijn specialiteitenres-
taurant Yu Woah. Jason heeft het 
vak van zijn vader geleerd en dat 
is niet de eerste de beste. Hu Shao 
Ting is grootmeester-chef in de 
‘Chinese Intangible Cultural Her-
itage Cuisine’ en drievoudig we-
reldkampioen Chinese Cuisine. 

Bij dit soort gelegenheden komt 
ook hij in actie in de keuken bij 
zoon Jason.

Hollands tintje
Anders dan – met alle respect – 
‘de Chinees op de hoek’, preten-
deert Jason dat zijn gasten in zijn 
bijzonder sfeervolle restaurant 
met in totaal 180 zitplaatsen vol-
op kunnen genieten van de ech-
te Aziatische keuken, waaraan 
het ware Chinese culinaire erf-
goed ten grondslag ligt. Jason 
zegt geen concessies te doen op 
het gebied van kwaliteit en ga-
randeert authentieke smaken. Al-
les op niveau! Echter voor dege-
nen die niet zo Aziatisch zijn in-
gesteld, is er op de menukaart 
ook keuze uit gerechten die een 
meer Hollands tintje hebben. Het 
menu op deze avond was er een 
beetje een afspiegeling van.
Dat bestond uit een glas Cham-
pagne vooraf met als amuse Oes-
ter met Yuzudressing, gevolgd 
door een Japanse zushimix van 
paling en ribeye als voorgerecht, 
gebakken garnalen gevuld met 
zoete aardappel als tussenge-
recht en een mals stuk ossenhaas 
met Taro en zwarte pepersaus.
Tot aan het hoofdgerecht werd 
een fruitige witte Chardonnay 
Domaine Les Salices 2018 ge-
schonken van het huis François 
Lurton. Bij het hoofdgerecht was 
er ook keus uit een heerlijke vol-
le Spaanse rode wijn, namelijk 
een El Perdiquero Barrica Ciga-
les 2016. Wie dat wenste kon het 
diner met ko�e (en meer) afslui-

ten. Het was genieten! Daarnaast 
is het ook prettig aardige tafel-
genoten te hebben. Behalve Eric 
Hellingman als journalist die zijn 
ervaringen op het gebied van de 
Aziatische keuken met ons deel-
de, spraken wij o.a. ook met On-
no op de Coul, laatste jaar stu-
dent commerciële economie en 
eveneens genodigde. Hij wist te 
melden dat het break even point 
(waarin kosten en baten elkaar 
in evenwicht houden) bij Asi-
an Cuisine binnen een jaar was 
bereikt. Dat is bijzonder te noe-
men in de culinaire branche. Het 
is mede te danken aan de suc-
cesformule waaraan een door-
dacht bedrijfsconcept, origina-
liteit van het aanbod en creati-
viteit gekoppeld zijn. Niet in de 
laatste plaats ook dankzij het vak-
manschap van Jason Hu, zijn keu-
kenbrigade en klantvriendelijke 
restaurantmedewerk(st)ers. Hel-
lingman beaamde dit. Al met al 
een avond die qua presentatie, 
inhoud en menu weer top was. 
Reden genoeg om privé Jason 
Asian Cuisine vaker te bezoeken. 
Helemaal om dat het aanbod be-
halve van hoge kwaliteit ook be-
taalbaar is.

Uitgekiende combinaties
Het restaurant heeft een menu-
kaart om je vingers bij af te lik-
ken. Op de kaart staan o.a. klas-
siekers uit de Aziatische keu-
ken, te serveren in duizend vari-
aties. Er is tevens een maande-
lijks wisselend driegangenmenu. 
Dat biedt voor elk wat wils; het is 

een smeltkroes van heerlijke Azi-
atische gerechten die veelal be-
staan uit originele en uitgekiende 
combinaties uit het oude en mo-
derne China. Nieuwe smaken ont-
dekken of oude smaken herbele-
ven; dat is Jason ten voeten uit. 
Behalve gerechten uit de ooster-
se hoek is er ook een Nederlands 
aanbod, vegetarische gerechten, 
een kindermenu en een lunch-
kaart. Jason biedt ook voor de za-
kelijke markt mogelijkheden. Al-
le producten zijn vers en er wordt 
geen gebruik gemaakt van kleur- 
en smaaksto�en. Jason Asian Cui-
sine biedt constante kwaliteit op 
hoog niveau en zegt samen met 
zijn keukenbrigade en medewer-
kers garant te staan voor Culinair 
Genieten met een hoofdletter!
Jason Asian Cuisine, Zijdelwaard-
plein 77, 1422 DL Uithoorn. Ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 22.00 uur 
(lunch van12.00 – 14.30 uur; di-
ner van 17.00 – 22.00 uur). Maan-
dag gesloten. Reserveren: 0297-
303094. E-mail: info@jasonasian-
cuisine.nl. Internet: www.jasona-
siancuisine.nl. Ook bereikbaar via 
Facebook.
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De zomertijd is afgesloten en 
de wintertijd weer ingegaan. 
De natuur staat nog even in 
vuur en vlam van alle prach-
tig gekleurde bladeren die in 
de bomen hangen. Een flin-
ke herfststorm en ook deze ju-
weeltjes worden ons ontnomen. 
Dan rest ons niets dan kale tak-
ken en het groene grut aan de 
naaldbomen en wat struiken. U 
raadt het al, niet bepaald mijn 
seizoen, al kan de lichtval in 
deze tijd van het jaar zelfs de-
ze troosteloze omgeving prach-
tig doen oplichten. Het helpt 
ook al niet dat er voor het oor 
maar weinig te genieten valt. 
De meeste vogels scholen sa-
men in grote groepen soortge-
noten en zijn stilletjes op zoek 
naar voedsel. Soms hoor je een 
kort lied van een winterkoning, 
maar zelfs die heeft er voorlo-
pig weinig fiducie in. De grote 
uitzondering op deze regel is de 
roodborst, die ook in de winter 
last heeft van territoriumdrift 
en vindt dat andere soortgeno-
ten van zijn terrein af moeten 
blijven. Deze winter heeft een 
roodborst onze tuin uitgeko-
zen als zijn terrein en ik ben er 
maar wat blij mee. Als ik door 
de week thuis zit te werken met 
het raam open, hoor ik vrijwel 
de hele dag zijn lied: een kris-
talhelder belletje, vaak ergens 
halverwege een boom. Een 
kort liedje dat als druppels wa-
ter tinkelend door de tuin rolt. 
Dan denkt ie weer even na over 
een nieuwe improvisatie en laat 

even later het resultaat horen. 
Heel rustig en beheerst, zo’n 
liedje waardoor de stilte erom 
heen nog stiller klinkt. Niet dat 
de roodborst nou zo’n vrien-
delijk vreedzaam vogeltje is. 
De meeste vogels leven buiten 
het broedseizoen vredig samen 
met soortgenoten en zoeken de 
veiligheid van de groep op. Zelf 
een opgewonden standje als de 
meerkoet die in het voorjaar ie-
dereen van zijn erf af veegt, lijkt 
in deze tijd van het jaar te ge-
nieten van het gezelschap van 
tientallen mede-meerkoeten. 
Zo niet de roodborst. In het 
broedseizoen kan deze nog net 
het gezelschap van een part-
ner velen omdat het anders rap 
gedaan zou zijn met de soort, 
maar daarna moet het dan ook 
afgelopen zijn met die flauwe-
kul.
Wegwezen uit het territori-
um! Dat merk ik ook als de 
tuin in loop: het is meteen uit 
met de mooie liedjes en me-
neer (of mevrouw, ik weet het 
niet) priemt met zijn kraaloog-
jes verontwaardigd mijn kant 
op en foetert mij met snerpen-
de piepen uit. Tja, erg vriende-
lijk is hij dan niet, maar als hij 
weer tevreden heer en meester 
in zijn gebiedje zit te wezen kan 
ik weer genieten van zijn fijn-
besnaarde liedjes. Toch een fij-
ne buurman in deze stille, don-
kere dagen! 

Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Kristalheldere belletjes
in de boom

“Ein deutsches Requiem”van 
Brahms door Amicitia
Regio - C.o.v. Amicitia zingt op 
vrijdag 22 november ‘Ein deut-
sches Requiem’ van Johannes 
Brahms in de kerk de Schutse( bij 
het Zijdelwaardplein), de Méro-
delaan te Uithoorn. Het concert 
begint om 20.15 uur.

Londense versie en 
bijzonderheden requiem
Het requiem wordt uitgevoerd in 
de Londense versie. De oorspron-
kelijk versie was voor een groot 
orkest geschreven, maar op ver-
zoek schreef Brahms een versie 
uitsluitend voor piano vierhan-
dig. De première vond plaats in 

1871 in Londen en wordt vanaf 
die tijd de ”Londense versie“ ge-
noemd. Dit requiem is bedoeld 
als troost voor degene die achter-
blijven. Brahms droeg dit werk op 
ter nagedachtenis van zijn moe-
der en Robert Schumann. Het da-
teert uit de late periode van de 
Romantiek, vol emotie, afwisse-
lend met liefelijke klanken en fel-
le delen. Bij Brahms is niets voor-
spelbaar en zeker bij dit requiem 
niet. 

Solisten en dirigent
Olga Malkina en Eric Jan Joosse 
zijn de piano-solisten. Olga Mal-

Nog twee weken:
Unieke kunstexpositie 
bij Blok
Regio - Tot en met donderdag 
21 november toont Modehuis 
Blok in Uithoorn naast exclusie-
ve modemerken ook meer dan 
55 meesterwerken van de �gura-
tieve kunstschilders Matthijs Rö-
ling en Robert Vorstman. Het re-
sultaat is een gevarieerd samen-
spel van de nieuwste mode met 
kunstwerken die zich kenmerken 
door harmonie, poëzie en intimi-
teit. De meest prominente plek is 
voor een prachtig naaktschilderij: 
een stilleven waar iedere vrouw 
model voor zou willen staan. Bij 
de feestelijke opening op vrijdag 
1 november vertelden beide kun-
stenaars over hun werk en pas-

sie voor schilderen. Met Matthijs 
en Robert werd een toost uitge-
bracht: “iedereen die hier komt 
zal blij verrast zijn dat dit niveau 
van kunst bij Blok te vinden is”. Al-
le schilderijen van Robert Vorst-
man zijn te koop. Van Matthijs Rö-
ling is een boek te koop. Twee ge-
signeerde exemplaren worden 
verloot.

Iedere bezoeker aan de winkel in 
Amsterdam-Buitenveldert of Uit-
hoorn krijgt een prachtige repro-
ductie mee naar huis. U bent voor 
het bekijken van de expositie, van 
harte welkom bij Modehuis Blok 
op Amstelplein 19 in Uithoorn.

kina is concertpianiste en orga-
niste. Zij heeft vele Cd’s op haar 
naam staan, geeft concerten in 
binnen- en buitenland en speel-
de o.a. als soliste in de Grote Zaal 
van het Concertgebouw. Eric Jan 
Joosse is de vaste repetitor van 
Amicitia, cantor-organist van de 
Amstelkerk in Ouderkerk a/d Am-
stel en dirigent van 3 koren. So-
praan Titia van Heyst is een veel-
gevraagde soliste die geregeld 
grote oratorium werken zingt, 
ook buiten de landsgrenzen. Bari-
ton Berend Eijkhout heeft een uit-
gebreid concert repertoire, varië-
rend van opera tot oratorium. Vo-
rig jaar zong Berend Eijkhout bij 
het jaarlijkse concert van c.o.v. 
Amicitia in “Magni�cat”van C.P.E. 

Bach en “het Requiem van Mo-
zart”. Het geheel staat onder lei-
ding van dirigent Toon de Graaf, 
de vaste dirigent van c.o.v. Amici-
tia en van c.o.v. Gorkum en c.o.v. 
Excelsior te Huizen.

Toegangsprijs
De toegangsprijs incl. consump-
tie en informatieboekje bedraagt 
€17,- en voor jongeren t/m 17 jaar 
€7,50. Kaarten zijn te bestellen 
via de website: www.amicitia-uit-
hoorn.nl, verkrijgbaar in Uithoorn 
bij Bruna-Amstelplein en The 
Read Shop-Zijdelwaardplein, bij 
de koorleden en indien beschik-
baar aan de zaal vanaf 19.30 uur.
Voor informatie: 06 48983313 
/0297 566377.
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Kunstenares Henny Woud
Waverveen - Afgelopen don-
derdag was de Boekpresentatie 
bij Bram in Utrecht van het boek 
‘European Contemporary Artists’ 
waarin de Waverveense kunste-
nares Henny Woud is te zien met 
enkele van haar kunstwerken. 
Ook de 20 meter lange Kunst-
wand ‘Het GeZicht op de Bouw’ 
welke van 2008 tot 2011 op het 
Museumplein in Amsterdam 
diende als afscheiding tussen de 
bouw van het Stedelijk Museum 
en de Van Baerlestraat staat er in.
Dit jaar exposeerde Henny Woud 
met haar schilderijen in diver-
se Hilton Hotels verspreid over 
Europa, waaronder Parijs, Brus-
sel, Dresden en ook Leiden bij de 
‘REMBRANDTEXPO’ ter gelegen-
heid van de herdenking van het 

350ste ster�aar van Rembrandt. 
Henny Woud is ook nu weer uit-
genodigd haar werk te exposeren 
in de prachtige hotels op diverse 
locaties in Europa en daarbuiten. 
Zij wil daar weer graag aan gaan 
meewerken als het wat rustiger 
wordt.
‘Ik vind het een eer in dit boek 
vermeld te worden, en mijn schil-
derijen op zulke mooie plekken 
te mogen exposeren.’
Op dit moment is de kunstenares 
nog erg druk met opdrachten en 
het voorbereiden voor de Kunst-
Kado weekenden eind november 
bij ‘Boven Verwachting’ in Wilnis, 
Hier zal ook het boek ‘European 
Contemporary Artists’ 2019/2020 
te zien zijn en in beperkte oplage 
te koop worden aangeboden.

Plataan voortaan uitgelicht 
door Stichting ”Wilnis Doet”
Wilnis - Het was een gezellige 
drukte afgelopen zaterdagavond 
op het Raadhuisplein in Wilnis.
Bewoners, ondernemers, raads-
leden en wethouders waren ge-
tuige van een mooie speech 
door wethouder Rein Kroon. De-
ze stond in het teken van Aller-
zielen. Dit sloot mooi aan bij het 
thema van de avond, het aan-
doen van het licht onder de Pla-
taan. Nadat hij aftelde werden de 
lampen in werking gesteld. Er wa-
ren voldoende hapjes en drankjes 
en BigBand Fortnight Swing zorg-
de   voor een geweldige concert. 
Stichting Wilnis Doet ga zo door.

Griezelen bij Soos De Cirkel
Mijdrecht - Het was dinsdag-
avond 29 oktober weer feest bij 
Soos De Cirkel. Niet zomaar een 
feest, maar een echt Halloween 
griezelfeest. Iedereen was weer 
zo goed verkleed dat je con-
stant weer achterover sloeg van 

de schrik als iemand om de hoek 
kwam. De vrijwilligers hadden 
weer hun uiterste bestaan met 
schminken en mooie pakken zo-
dat iedereen er zo eng mogelijk 
uit zag. En het resultaat mocht er 
zijn!

Ook uw koor kan zich 
opgeven!
De Ronde Venen - Op zaterdag 
23 mei 2020 zal de Dorpskerk van 
Abcoude weer vol zitten met lief-
hebbers van allerlei soorten koor-
muziek. Of het nu pop is, of klas-
siek, jazz, of wereldmuziek, alles 
zal de revue passeren, jong en 
oud zal meedoen. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar om uw 
eigen bijzondere koorklank te la-
ten horen! Vanwege haar prachti-
ge akoestiek is het zeer de moei-
te waard om in de Dorpskerk van 

Abcoude te mogen zingen. Bo-
vendien kun je na het zingen in 
het festival BeKOORlijk Abcoude 
ook nog een kleine rondwande-
ling maken door het dorp en ge-
nieten van haar bekoorlijkheid! 
Kosten om mee te doen: €2,- per 
koorlid. Het programma loopt 
van ongeveer 10.00 tot 18.00 uur. 
Geef u snel op, want vol=vol. Dat 
kan bij Louise van Schalkwijk, 
email bekoorlijkabcoude08@
gmail.com

CDA wil goede bereikbaarheid 
van nieuwe MBO Campus Utrecht
De Ronde Venen - CDA De Ron-
de Venen zet zich al jaren voor 
goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer. Speciaal ook 
voor scholieren
Afgelopen week schreef RTV 
Utrecht dat op Bedrijventerrein 
Lage Weide in Utrecht een ge-
heel nieuwe MBO faculteit gere-
aliseerd is, men heeft de ambitie 
om dè MBO campus van Utrecht 
te worden. Fantastisch nieuws 
omdat er een groot te kort is 
aan praktisch geschoold perso-
neel. Voor de regio noord-west 
Utrecht een uitkomst omdat er in 
de buurt nauwelijks technische 
scholen zijn en het daardoor ook 
moeilijk is om aan goed technisch 
personeel te komen. 
De bereikbaarheid van het bedrij-
venterrein laat echter te wensen 

over aldus de ondernemers. In de 
gemeente De Ronde Venen zijn 
jongeren best geïnteresseerd in 
een goede technische opleiding 
in de buurt, maar dan moet je er 
natuurlijk wel kunnen komen met 
het OV. En dat is best een uitda-
ging voor een 15 jarige scholier. 
Vanuit Mijdrecht moet je met de 
bus naar Breukelen dan door met 
de trein naar Maarssen en dan 
weer met de bus naar Lage Wei-
de. Bijna anderhalf uur ben je dan 
onderwerp voor nog geen 20 km. 
Fietsend is Lage Weide ook niet 
veilig bereikbaar, nu al zijn er sig-
nalen dat kinderen liever niet op 
de �ets die kant op gaan. 

Motie
Het CDA De Ronde Venen en het 
CDA Provincie Utrecht hebben 

daarom deze week in de gemeen-
teraad en de provinciale staten 
een motie ingediend waarin ze 
oproepen om zo snel mogelijk te 
komen tot een goede bereikbaar-
heid van het Bedrijventerrein La-
ge Weide en dus de MBO Cam-
pus.
CDA Raadslid Simone Borgstede 
ziet graag dat leerlingen uit De 
Ronde Venen ook naar de MBO 
Campus kunnen om een vak te 
leren. Komende week maken 
weer zo’n 3500 kennis met tech-
niek tijdens de Techniek3daag-
se. Hoe mooi zou het zijn dat ze 
straks dichtbij op een veilige ma-
nier naar een techniek opleiding 
op de MBO Campus kunnen. 
Onbegrijpelijk dat onvoldoen-
de nagedacht wordt over hoe de 
leerlingen dan bij een school kun-

nen komen, gaat Borgstede ver-
der. Het lijkt me toch een belang-
rijke voorwaarde voor de toe-
stroom van leerlingen.
De motie kon zowel in de pro-
vincie als in de gemeenteraad 
van De Ronde Venen rekenen op 
een ruime meerderheid, en roept 
op om de bereikbaarheid van de 
MBO Campus als prioriteit op te 
nemen in het strategisch plan OV. 
In januari gaat de gemeenteraad 
in gesprek over de nieuwe aan-
besteding van het OV in De Ron-
de Venen voor de komende jaren. 
Wordt vervolgd dus. 

De Ronde Venen - Zonder vrij-
willigers staat alles stil. Of, ten-
minste, wordt het stil. De sport-
verenigingen hebben geen kan-
tine meer, de kerk doet niets 
meer voor mensen die alleen 

zijn, en op school kunnen kinde-
ren niet meer overblijven. En zon-
der EHBO-ers gaan evenemen-
ten niet door. En zo kunnen we 
wel even doorgaan. VVD De Ron-
de Venen zet af en toe een vrijwil-

Afvalproject van OBS De 
Eendracht van start!
Mijdrecht - Alle leerlingen van 
OBS De Eendracht hebben vo-
rige week een vlaggenlijn ge-
maakt met daarop allerlei afval 
geplakt. Via ingenieuze tekenin-
gen laten zij zien dat ze wéten 
waar het dagelijkse afval uit be-
staat. Op maandag 4 november jl. 
was de ‘aftrap’ in de grote hal van 
De Eendracht samen met Brigit-
te Koeman (gemeente De Ronde 
Venen), Conny van Kruysbergen 
(NME de Woudreus) en de jarige 
Suhaila. In het bijzijn van de hele 
school, hebben Brigitte en Suhai-
la het prachtige afvallint doorge-
knipt. Maar dat was nog niet alles!
In alle groepen hebben de kinde-

ren nieuwe afvalbakken gekre-
gen. Een groene voor groenafval, 
een oranje voor plastic, een blau-
we voor papier en een rode voor 
het restafval. Leerlingen zijn thuis 
al gewend om het afval te schei-
den. Logisch vervolg is dat ze het 
afval op school ook gaan schei-
den. Vanuit educatief oogpunt 
is het goed dat leerlingen weten 
dat veel afval bestaat uit grond-
sto�en die gerecycled kunnen 
worden en de leerkrachten dit 
via interessante lessen onder hun 
aandacht brengen. Daarnaast 
kunnen dingen worden gerepa-
reerd als ze stuk zijn en zijn twee-
dehands spullen voor iemand an-

Eerste paal voor sociale 
huurappartementen Futenlaan

Vinkeveen – Maandag jl zijn de 
eerste drie palen geslagen, door 
GroenWest, Bébouw-Midreth en 
de gemeente De Ronde Venen.Zij 
ontwikkelen op de Futenlaan in 
Vinkeveen, tussen winkelcentrum 
Zuiderwaard en zorgcentrum Zui-
derhof, een nieuwbouwplan met 
16 sociale huurappartementen. 
Een tweekamerwoning en 15 drie-
kamerwoningen van circa 66 tot 
77 vierkante meter.

Uitgangspunten ontwerp
Het gebouw wordt drie woonla-
gen hoog en voorzien van een lift. 
Alle woningen liggen rond een 
portiek en kijken aan verschillende 
kanten uit over de omgeving. Op 
deze manier kan het een compact 
gebouw blijven en blijft er rond 

het gebouw ruimte voor groen. De 
begane grondwoningen hebben 
een tuin met een haag eromheen. 
De woningen op de verdiepin-
gen krijgen een ruim balkon. Op 
de begane grond van het gebouw 
komt naast de entree een bergin-
gencomplex met ook ruimte voor 
scootmobielen. Bij de ingang van 
het gebouw komt een openbaar 
parkeerterrein met 16 plekken.

Bestemmingsplan en 
vervolgstappen
In het verleden stonden op deze 
plek zes kleine ‘bejaardenwonin-
gen’ van GroenWest. In de afgelo-
pen tien jaar zijn deze woningen 
in twee fases gesloopt. Om het 
nieuwbouwplan mogelijk te ma-
ken moest eerst een nieuw be-
stemmingsplan gemaakt worden. 
Dit plan is eind 2017 vast komen 
te staan. In 2018 is Bébouw-Mid-
reth geselecteerd als ontwikkelaar 
en bouwer. De planning is dat de 
woningen medio 2020 worden op-
geleverd.

VVD op bezoek bij Voedselbank, 
in turbulente periode

liger in het zonnetje. Omdat de 
VVD vindt dat deze mensen waar-
dering verdienen. Het is niet van-
zelfsprekend om meerdere uren 
per week -- of zelfs hele dagen -- 
je in te zetten voor de ander. De 
Ronde Venen kan De Ronde Ve-
nen niet zijn zonder vrijwilligers. 
Deze keer was de VVD op bezoek 
bij de vrijwilligers van de Voedsel-
bank. Wat de Voedselbank doet, is 
wel bekend. Maar niet dat ze een 
turbulente periode meemaken. 
Eerst is er dan de grote bestelau-
to die, netjes in de straat gepar-
keerd, zomaar total loss wordt ge-
reden door een bestelbus. Waar 
haal je ineens een andere van-
daan? Zomaar een nieuwe kopen 
is geen geld voor, en 2e- hands is 
niet zomaar te krijgen wat je pre-
cies nodig hebt. Maar de klanten 
moeten wel eten, want ze kunnen 
immers niet naar de supermarkt, 
geen geld! 

Huren
Dus wordt er nu tijdelijk iets ge-
huurd. En die krijgt het de ko-
mende weken superdruk, want 
op 14 november gaat de Voed-
selbank verhuizen. Dus alle spul-
len, en inventaris, moeten ge-
transporteerd worden naar de 
Trekvogel, de nieuwe locatie. 
Om de hectiek compleet te ma-
ken, wordt er een supermarkt-sy-
steem ingevoerd. Nu nog krijgen 
de klanten een krat met verschil-
lende artikelen. In het nieuwe sy-
steem gaan de klanten met een 
karretje langs de schappen, net 
als in een echte supermarkt dus. 
En kiezen ze zelf artikelen uit. Dat 
lijkt heel gewoon, maar de pro-
cessen binnen de voedselbank 
moeten er wel voor op zijn kop. 
En dat zorgt een beetje voor kop-
zorgen bij de vrijwilligers. 
De VVD De Ronde Venen vind het 
geweldig dat er zo’n club is. Vrij-
willigers die zich zo kunnen aan-
passen en improviseren. Om hun 
klanten, meer dan 100 gezinnen, 
die de voedselbank hard nodig 
hebben, te blijven voorzien van 
eerlijke en gezonde producten. 
ook in turbulente tijden. 

ders misschien nog heel goed 
bruikbaar. Naast het scheiden van 
afval blijft De Eendracht actief om 
de omgeving van de school afval-
vrij te houden. U zult ze regelma-
tig aantre�en met de prikkers in 
de aanslag om alles keurig op te 
ruimen. De school zorgt verder 

voor afvoer van het ongewens-
te vuil. Als cadeautje kregen alle 
leerlingen van OBS De Eendracht 
nog een Dopper mee naar huis! 
Dat scheelt weer heel veel pak-
jes drinken en blijft het afval be-
perkt tot een klokhuis of een ba-
nanenschil!
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Buurtkamer De Hoef 
maakt mooie herfststukjes
De Hoef - Afgelopen dinsdag 
was het in Buurtkamer De hoef 
weer een gezellige ochtend  met 
mooi  herfstweer buiten. De-
ze dag mochten de bezoekers, 
die vanaf 10.00 uur binnen kwa-
men lopen, herfststukjes maken. 
Er was veel herfstmateriaal zoals 
pompoenen, bladeren, kastanjes, 
eikeltjes en ga zo maar door. 
Ze begonnen met een stuk cake 
bij de ko�e, want er was een ja-
rige. Daarna ging iedereen aan 

de gang met het uithollen van de 
pompoenen, wat een zwaar en 
moeilijk klusje bleek. Maar alle in-
zet werd beloond met een prach-
tig resultaat. Wilt u ook eens kof-
�e komen drinken of iets crea-
tiefs doen op dinsdagochtend? 
Kom dan naar een van de Buurt-
kamers. In elke dorpskern is er 
wel een te vinden. Voor meer in-
formatie kunt u kijken op www.
tympaan-debaat.nl of bellen met 
0297-230 280.

Heeft u diabetes?
Mijdrecht - Op dit moment zijn 
er 250.000 mensen in Nederland 
die diabetes hebben zonder dat 
ze dit weten. Om deze mensen 
op te sporen en om diabetes on-
der de aandacht te brengen, orga-
niseren de Nederlandse apothe-
ken de Diabetesweek in de apo-
theek. Kom langs bij apotheek de 
Ronde Venen voor een risicotest 
en informatie. Mensen met een 

verhoogd risico op diabetes type 
2 kunnen gratis hun bloedsuiker 
laten testen. De risicotest van ‘Kijk 
op Diabetes’ bepaalt of mensen 
een verhoogd risico hebben. De-
ze test kunt u doen in de apotheek 
of op www.kijkopdiabetes.nl.  
Heeft u een verhoogd risico, dan 
kunt u door middel van een klein 
vingerprikje de bloedsuikerwaarde 
laten testen. In slechts vijf secon-

Vinkeveen - Op dinsdag 29 ok-
tober jl. is ’t Veenhoekje in Vin-
keveen o�cieel geopend. De cli-
enten en begeleiding hebben er 
een echt feestje van weten te ma-
ken. De genodigden en bezoekers 
hebben kunnen luisteren naar 
een toespraak van twee cliënten. 
Na dit wat serieuze gedeelte is 
het pand o�cieel geopend door 
met een aantal cliënten een boot-

je, middels een katrol naar binnen 
te trekken en kon het feest losbar-
sten. Mooi om te zien hoe trots 
de cliënten zijn om hun werkplek 
te laten zien en te vertellen wat 
hier zoal gebeurt. ’t Veenhoek-
je is een werkplek midden in de 
maatschappij voor jongvolwas-
senen met een verstandelijke be-
perking. Zij werken hier onder be-
geleiding van Amerpoort. Bij deze 

prachtige plek kunt u onder meer 
terecht voor een heerlijke kop kof-
�e of thee met wat lekkers en zijn 
er leuke cadeautjes, die gemaakt 
zijn door de cliënten, te koop. Be-
zoekers zijn welkom op maandag, 
dinsdag en donderdag van 10.00 
tot 15.30 uur bij de nieuwe ‘hore-
cagelegenheid’ in de Broedplaats 
aan de Herenweg 63 c-1 te Vinke-
veen.

Feestelijke opening van 
’t Veenhoekje

Damesbiljarttoernooi 
weer succesvol
De Hoef - Vrijdag 1 en zaterdag 2 
november is er weer op een heel 
gezellige manier het De Rooij Da-
mesbiljart toernooi in De Hoef in 
De Springbok gespeeld .Er de-
den 17 dames mee die allemaal 
4 wedstrijden tegen elkaar in een 
poule speelden. De hoogste in de 

poule Brenda Neal,Roos Aarsman 
(winnares van vorig jaar, Caty Jan-
sen en de beste nummer 2 van de 
3 poules Gerdien Bras mochten 
tegen elkaar loten voor de halve 
�nale waarbij Caty en Roos tegen 
elkaar uitkwamen en Brenda het 
mocht uitvechten tegen Gerdien.

15 jaar Cosmedisch 
Instituut Believe in Beauty
Regio - In oktober bestond Cos-
medisch Instituut Believe in 
Beauty Uithoorn van Ilona Wes-
tera (eigenaresse) 15 jaar en dat 
werd donderdagavond 31 okto-
ber jl. groots gevierd in de fees-
telijke locatie Sjiek aan de Amstel 
in Uithoorn. Daarbij heeft Believe 
in Beauty een dik glossy Jubileum 
Magazine uitgegeven en gelan-
ceerd vol met artikelen, verhalen, 
foto’s, recepten, feiten en weetjes, 
een winactie, een puzzel... De 
avond was een waar glamoure-
vent dat drukbezocht werd door 
vaste klanten en andere geïnte-
resseerden. Gasten werden ont-
vangen op de rode loper met een 
glas champagne, waar ze vervol-
gens als echte sterren op de foto 
gingen. Van elke gast werd de fo-
to ter plekke uitgeprint en in het 
Jubileum Magazine geplakt. Aan 
het einde van de avond kreeg ie-
dereen zijn exemplaar van het Ju-
bileum Magazine mee met daar-
in de eigen rode loper foto. Daar-
bij kregen de gasten nog een per-
soonlijk cadeau mee naar huis 
met daarin o.a. een aantal mooie 
producten en een waarde cheque 
van Skin & More.

Museum
De ruimte in Sjiek aan de Am-
stel was ingericht als een mu-
seum/galerie met verschillen-
de hoeken waar de gasten een 
kijkje konden nemen in de ge-
schiedenis van Believe in Beau-
ty; behandelingen en producten 
die het Instituut door de jaren 
heen heeft aangeboden, appara-
tuur waarmee het gewerkt heeft, 
events dat het heeft georgani-
seerd of waar het aan heeft deel-
genomen en locaties waar het in-
stituut gevestigd is geweest. Dit 
gaf een mooi en compleet beeld 
van 15 jaar Believe in Beauty plus 
een sneak preview van een nieu-
we behandeltechniek die in het 
eerste deel van 2020 aangebo-
den gaat worden. Het nieuwe re-
volutionaire concept Skin & More 
werd gepresenteerd aan de aan-
wezigen. Het concept staat voor 
totaalontzorging op het gebied 

van huidverbetering bestaande 
uit behandelingen en produc-
ten en meer. Believe in Beauty is 
het eerste instituut in Nederland 
dat met dit concept is gaan wer-
ken. Vele enthousiaste klanten 
van Believe in Beauty maken nu 
al gebruik van het concept en er-
varen wat het voor hen doet. In-
middels zijn er al enkele ande-
re gerenommeerde instituten 
in Nederland gestart met Skin & 
More en tonen er meerderen in-
teresse. Door middel van de Ju-
bileumaanbieding kan iedereen 
die geïnteresseerd is in het con-
cept tot eind november met een 
mooie korting kennis maken.

Loterij
Er was een loterij met verschil-
lende mooie prijzen, met als 
hoofdprijs een hal�aarabonne-
ment Skin & More. De gelukki-
ge winnares van deze prijs kan 
zich verzekeren van een half-
jaar huidverbetering op topni-
veau bestaande uit behandelin-
gen in het instituut en producten 
voor thuis. Op de avond werden 
een aantal producten en arran-
gementen geveild om geld op te 
halen voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds Nederland. Ilona en 
Wim Westera hebben toen hun 
zoon 10 maanden oud was zelf 
ervaren wat dit goede doel voor 
gezinnen kan betekenen in een 
vaak hele zware en moeilijke tijd. 

Vanaf dat moment zijn zij het Ro-
nald McDonald Kinderfonds al-
tijd blijven steunen en ze wilden 
daarom op de avond ook extra 
tijd en aandacht vragen voor het 
goede doel door deze veiling. De 
veiling werd een succes, er werd 
enthousiast geboden op de ver-
schillende items en er is in totaal 
ruim 1100 euro opgehaald voor 
het Ronald McDonald kinder-
fonds Nederland. Een geslaagde 
en enerverende avond waarover 
de gasten nog lang na zullen pra-
ten en van na zullen genieten. In 
de eerste dagen erna heeft Ilo-
na een overweldigende hoeveel-
heid positieve reacties van aan-
wezigen van de avond gekregen.

Thamen in de weer
Regio - Komende week is er op 
scholengemeenschap Thamen 
van alles te doen. Op maandag is 
voor de eersteklassers het project 
Schiphol gestart. In dit project, dat 
de hele week duurt, ontwerpen 
de leerlingen onder andere vlieg-
tuigen, bouwen ze maquettes 
en gaan ze op excursie naar het 
Aviodrome in Lelystad. Woens-
dag gaan de onderbouwers, net 
als vorig jaar, naar Mijdrecht om 

deel te nemen aan de Techniek-
driedaagse. Hier maken ze ken-
nis met alle facetten van techniek, 
volgen ze workshops en doen ze 
opdrachten. Ook zijn hier werk-
stukken van de leerlingen te be-
wonderen. Woensdagavond is 
Thamen gastheer voor de MBO-
informatieavond, waar alle mbo’s 
uit de omgeving presentaties en 
houden en voorlichting geven 
over de diverse opleidingen. Voor 

de vierdeklassers is dit in het ka-
der van loopbaanoriëntatie een 
verplicht onderdeel: het gaat ook 
om hun toekomst ! Vrijdag is de 
spectaculaire afsluiter van de pro-
jectweek én de o�ciële opening 
van het Vakcollege op Thamen. 
Met ingang van dit schooljaar is 
Thamen een Vakcollege, wat on-
der andere inhoudt dat er veel 
praktijkuren worden gegeven (nu 
nog in de eerste klas, in volgende 
jaren in alle klassen) en daarmee 
een heel goede voorbereiding 
voor veel mbo’s is.

Hierbij kwamen Caty en Bren-
da als winnares tevoorschijn die 
in de �nale tegen elkaar uitkwa-
men. Tenslotte was Brenda het 
die met de wisselbeker naar huis 
kon gaan. Al met al een heel ge-
zellig toernooi wat door een be-
hoorlijk aantal toeschouwers 
werd bezocht. Mede dankzij de 
sponsoring van De Rooij Handel 
en Transport een heel geslaagd 
toernooi. Wat ook volgend jaar 
georganiseerd zal worden maar 
dan op 30 en 31 oktober.

den weet u waar u aan toe bent. U 
hoeft geen afspraak te maken voor 
het testen van uw bloedsuiker-
waarde. Het is ook niet noodzake-
lijk dat u nuchter bent voor de test. 

Voor de gratis bloedsuikertest 
kunt u terecht bij:
Apotheek de Ronde Venen, Hoofd-
weg 6a, 3641 PS Mijdrecht. Maan-
dag 11 t/m vrijdag 15 november 
van 8 tot 17.30 uur. Deskundig ad-
vies over gezondheid en medicij-
nen? Vraag het de apotheker!

35-jarig Jubileum Atletiek-
vereniging De Veenlopers
Regio - Op 3 december aanstaan-
de bestaat Atletiekvereniging de 
Veenlopers 35 jaar. Wij zijn een 
enthousiaste en gezellige ver-
eniging waar je op verschillen-
de niveaus kunt hardlopen on-
der begeleiding van ervaren trai-
ners en ook kunt wandelen met 
een daarvoor opgeleide wandel-

trainer. Deze laatste groep breidt 
zich steeds meer uit. Tijdens de 
wandeltraining wordt een war-
ming-up gedaan gevolgd door 
de kern en wordt er afgesloten 
met een cooling-down, gelijk aan 
een hardlooptraining. Wij gaan 
dit jubileum vieren met onze le-
den en donateurs. Op 3 decem-

ber doen wij dit aansluitend aan 
de training met een warme drank 
en taart en op 15 december orga-
niseren wij twee wandelroutes en 
gaan we in estafette-vorm 35 kilo-
meter hardlopen. We sluiten deze 
dag af bij restaurant de Strooppot 
in De Hoef met een pannenkoek 
en een drankje. Wil je ook gaan 
hardlopen, denk dan aan een van 
onze clinics, of loop je al hard en 
wil je dat graag in groepsverband 
bij een gezellige vereniging doen, 
kijk dan op onze website veenlo-
pers.nl en meld je aan! 
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Mijdrecht - Op donderdagmiddag 31 oktober kregen de groepen 7 en 8 van OBS De 
Eendracht een bezoek van de jury van de Techniek 3-Daagse. De rector van het Veen-
Landen College de heer Ligthart en de eigenaar van een autobedrijf de heer  Van Rijn 
kwamen alle indrukwekkende  en slim werkende bouwsels bekijken. Het was super 
spannend en de kinderen deden enorm hun best om hun bouwwerk zo optimaal mo-
gelijk voor de dag te laten komen. Alle tafeltjes stonden klaar met de prachtig verzorg-
de werkjes en de juryleden namen voor elk technisch wonder ruim de tijd en lieten zich 
goed informeren. Daarna volgde het juryoverleg!  Lastig  om een keuze te maken, maar 
per groep werden toch winnaars aangewezen:  Dain, Thijs en Marcel uit groep 7 werden 
geselecteerd voor de tentoonstelling met hun fraaie rode bolide.  In groep 8 won Nikita 
met haar superauto  die eervolle plek. Deze selectie gaat aanstaande maandag onder-
weg  naar de Techniek 3-Daagse. Daar worden alle werken van de deelnemende scho-
len tentoongesteld, zodat iedere bezoeker het kan bekijken. De juffen en meesters van 
OBS De Eendracht zijn in elk geval supertrots op alle ‘Bob de Bouwers!’ Kunnen zij het 
maken? Nou en of!

De groepen 7 en 8 van 
OBS De Eendracht zitten 

vol met toekomstige 
techneuten!
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Atalante dames 1
Goede start van seizoen
Mijdrecht - Het door Krijn Ver-
bruggen & Zn gesponsorde da-
mes 1 van Atalante maakt een 
goede start van het seizoen door. 
Het team werd vorig jaar onge-
slagen kampioen in de 2e klasse 
en promoveerde hierdoor naar 
de 1e klasse. Dames 1 startte dit 
seizoen met Lucia en Lisanne als 
spelverdeelsters, Ingeborg, Ellen 
en Daniëlle als middenaanvallers 
en Suzan, Aletta, Jade, Mirjam en 
Anouk als passer loper en diago-
naal speelsters. Een mooie mix 
tussen jonge en ervaren speel-
sters. Het team wordt getraind en 
gecoacht door de altijd zeer ge-
dreven Frans. De mix van jong en 
ervaren pakt tot nu toe goed uit, 
want dames 1 heeft de 2e ron-
de in de beker bereikt. Dit is be-
reikt door met 3-0 te winnen in 
de voorronde van Lovoc DS2 en 
in de 1e ronde met 1-3 te winnen 
in Soesterberg van KdK A.G.A.V.S 

– Soesterberg DS1. Maandag 18 
november mogen de dames van 
Atalante aantreden in Almere te-
gen Almere Buiten DS1. Kijken 
of we nog een ronde verder kun-
nen komen.Ook in de competitie 
doet het door Krijn Verbruggen & 
Zn gesponsorde Atalante dames 
1 het verbazend goed. Tot nu toe 
werd er maar 1 wedstrijd verloren 
van SVU DS2. Maar mede door 
de 4-0 overwinning op De Spuyt 
DS1 afgelopen vrijdag bezetten 
de dames een mooie 2e plaats op 
de ranglijst. Een wedstrijd waarin 
iedereen lekker aan spelen toe is 
gekomen en er mooie aanvallen 
op verschillende posities afge-
wisseld werden met goede ser-
vicepunten.
Over 2 weken staat de thuiswed-
strijd tegen topper Smashing ’72 
DS1 op het programma. Komt al-
len kijken om 21.15 uur naar dit 
goed draaiende team.

HV Mijdrecht JC1 wint 
met 10 doelpunten
Mijdrecht - Na twee zaterdagen 
zonder hockey wedstrijden be-
gon JC1 de herfstcompetitie met 
een thuiswedstrijd tegen Athe-
na en ook nog eens op veld 2. De 
regen die er ‘smorgens was bleef 
weg en onder genot van heer-
lijk zonnetje werd het ene na het 
andere doelpunt gescoord. In de 
rust was het 5-1. De teammana-
ger had echter een taart voor de 
volgende wedstrijd in het voor-

uitzicht gesteld als ze 10 doel-
punten wisten te scoren. Zo fana-
tiek als de jongens zijn voor een 
puntje taart, lukte dat ook. De 
eindstand werd uiteindelijk 10-2, 
wat een brede lach op het gezicht 
van coach Max van der Meulen 
bezorgde. Na de wedstrijd werd 
Daan Hart als Man of the Match 
uitgeroepen, gefeliciteerd. Dank 
aan Mathijs Dull en Erik van der 
Meulen voor het �uiten.

Punt voor CSW tegen 
tien man
Wilnis - In de uitwedstrijd te-
gen OSV is CSW niet verder ge-
komen dan een 2-2 gelijkspel. 
De ploeg uit Wilnis speelde lan-
ge tijd tegen tien man en was 
dan ook niet tevreden met het 
resultaat. De beginfase van de 
wedstrijd was voor OSV dat met 
een paar behendige spelers een 
paar keer dreigend doorkwam. 
Zo ontsnapte CSW aan een ach-
terstand toen en schot maar net 
voorlangs ging. Even later moest 
Rahim Gok handelend optreden 
door de bal met een uiterste in-
spanning met het been te stop-
pen. Aan de andere kant een 
vrije trap van Stefan Tichelaar op 
een mooie plek maar de bal ver-
dween over het doel. Naarma-
te de eerste helft vorderde kreeg 
CSW wat meer grip op de wed-
strijd. Het kwam er een paar keer 
goed uit maar was veel te slor-
dig voor het doel van OSV. CSW 
kreeg een aantal hoekschoppen 
maar de lange doelman van OSV 
was elke situatie de baas. Tien mi-
nuten voor rust kwam OSV op 
een 1-0 voorsprong. Na een goe-
de aanval werd de voorzet hard 
in het dak van het doel gescho-
ten. Vlak hierna kwam OSV met 
tien man te staan nadat een spe-
ler met rood kon vertrekken. Even 
voor rust speelde Sven v.d. Horst 

zich prima vrij maar zijn schot kon 
nog net onschadelijk worden ge-
maakt door de doelman. 

Druk
Na rust pakte CSW direct het heft 
in handen en zette vol druk op 
de tegenstander. Dit leverde al 
vrij snel succes op. Na een knap-
pe combinatie aan de rechter-
kant kwam de bal bij Justin Blok 
die de bal teruglag op Menno v.d. 
Leeden die vervolgens de 1-1 op 
het bord schoot. CSW leek door te 
drukken en kreeg daarvoor ook 
de mogelijkheden maar faalde 
deze middag in de afwerking. Na 
een kwartier spelen in de twee-
de helft was het OSV dat zelfs op 
voorsprong kwam. Bij een spaar-
zame uitval werd de bal van gro-
te afstand over de te ver voor zijn 
doel staan Gok geschoten. Een 
schitterende goal en een dom-
per voor CSW. De druk van CSW 
hield wel aan en OSV kwam er 
ook haast niet meer uit maar CSW 
was niet bij machte een juiste 
opening te vinden. Dat gebeurde 
voor CSW gelukkig toch nog in 
blessuretijd toen Jelle v.d. Bosch 
zijn tegenstander opzij zette en 
Stefan Tichelaar bediende die 
daarna hard uithaalde en zo voor 
CSW nog een belangrijk punt wist 
te redden.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 8 novem-
ber is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel in Vinke-
veen er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de winnaar of win-
nares bekend, afgelopen vrij-
dag was Annelies van Scheppin-
gen de beste kaartster met 7226 
punten de totale uitslag van de-
ze avond was, 1. Annelies van 
Scheppingen, 2. Joop Bunscho-
ten, 3. Frans Bierstekers. De poe-
del ging naar Thijs v.d. Jagt met 
5148 punten.
De volgende prijsklaverjasavond 
zal dus zijn op vrijdag 8 novem-

ber 2019 aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur.
Ook zal er een tombola gehou-
den worden met schitteren-
de prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562, Arkenpark 
Mur 43, 3645 EH Vinkeveen,  
e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competi-
tie 2019/2020, in 2019 dus 8 en 
22 november, 6 en 20 december. 
Voor 2020, 3, 17 en 31 januari, 14 
en 28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 
17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 
juni en 10 juli. Alle datums onder 
voorbehoud.

VLTV meiden overtuigend 
herfstkampioen
Vinkeveen - De vijf Vinkeveen-
se meiden van het zondag ten-
nis-competitieteam van VLTV zijn 
afgelopen zondag op overtui-
gende wijze herfstkampioen ge-
worden. Met een afsluitende 6-0 
overwinning hebben ze het Am-
stelveense team van de Startbaan 
het nakijken gegeven. Hierdoor 
is het vijftal maar liefst drie pun-
ten voor gebleven op de nummer 
twee: de tennis-kids uit Baam-

brugge. Naast goed spel, heb-
ben de Vinkeveense tennissters 
ook laten zien wat inzet, door-
zettingsvermogen, teamwork en 
plezier maken betekent. 
Fabienne Janus, Noor van Rooy-
en, Emma Tromp, Loïs Schoon-
derbeek en Gina Corcione zijn op 
deze laatste speeldag dan ook te-
recht gehuldigd met een medail-
le, bloemen, champagne & taart, 
party poppers en zelfs vuurwerk!

Dikke winst voor Hertha 1
Vinkeveen - Dit weekend mocht 
het team van Andre Markus ver-
trekken naar Amsterdam om 
daar de pot tegen de studenten-
vereniging TABA te spelen. Zoals 
verwacht begon TABA vanaf ei-
gen helft te voetballen. Alle aan-
vallers werden middenvelders en 
zodoende moest Hertha wat ver-
zinnen om 10 man en een be-
hoorlijk goede keeper voorbij te 
spelen. Ondanks het verdedigen-
de voetbal van TABA wist Hertha 
wel vroeg in de wedstrijd gevaar-
lijk te worden. Veel druk richting 
de goal zorgde voor een over-
treding op Mike, wat resulteerde 
in een strafschop. De goed spe-
lende keeper wist deze penalty 
te pakken en heeft de hele wed-
strijd in de weg weten te staan. 
Mike speelt de afgelopen wed-
strijden met de aanvoerdersband 
om en neemt ook ditmaal het 
team weer op sleeptouw om de 
openingstre�er te maken. 

Druk opvoeren
Als één team blijft Hertha de 
druk opvoeren. Regi staat zoals 
gewoonlijk het doel te verdedi-
gen. De verdediging met Martijn 
vd H, Martijn Zellie, Sten en Ja-
son zorgen ervoor dat het ach-
terin goed staat om de coun-
ter eruit te halen. Sep, Jur en Ke-
vin bedienen de aanval vanuit 
het middenveld met de benodig-
de sleutelpassen. Tommy, Kaj en 
Mike zorgen voor het billenknij-
pen bij de verdediging van TABA. 
Er worden wat lichte overtredin-
gen gemaakt, waar de scheids-
rechter goed mee omgaat. Kaar-
ten zijn niet nodig, maar er wordt 
halverwege de eerste helft een 
vrije trap gegeven op ongeveer 
20 meter. Normaal zouden Mike, 
Sep of Tommy kijken wie het bes-
te gevoel erbij heeft. Deze keer 
krijgt Mike de ingeving om Jason 
de vrije trap te laten nemen. Zijn 
harde schot laat hij op de trai-
ning wel eens zien, maar in de 
vorm van een vrije trap heeft hij 
dat nog niet eerde gedaan. Voor 
degene die op dat moment net 
met hun ogen knipperde: de bal 
vloog met ongeveer 280km/h in 
de rechter winkelhaak. Het doel-

net zal in de rust nagekeken moe-
ten worden. Een verdiende 0-1 op 
het scoreboard. 

Geen genoegen
Hier wordt nog geen genoegen 
mee genomen en TABA blijft ver-
dedigend gedisciplineerd voet-
bal spelen. Kaj is op dreef en weet 
een vrije trap, genomen door 
Tommy, de goal in te werken. Een 
echte spitsengoal. Zoals de hele 
wedstrijd loert TABA op de coun-
ter wat ze in de eerste helft een 
paar kleine kansjes oplevert. Een 
mooie voorzet wordt zo ingekopt 
door een TABA-speler en daar-
door wordt er met een 1-2 stand 
gerust. 
In de tweede helft worden de 
ruimtes wat groter, waardoor de 
lange bal van TABA wat beter van 
pas komt dan het positiespel dat 
Hertha speelt. Desondanks blijft 
Hertha naar voren drukken en 
krijgt het de tweede penalty van 
de wedstrijd. Het zijn geen hele 
zware overtredingen, maar ge-
noeg voor een strafschop. Tom-
my staat ditmaal achter de bal 
en geeft weer wat lucht aan het 
team met zijn goal. Na deze goal 
ziet TABA nog een goal terecht af-
gekeurd worden door buitenspel. 

Rode kaart
TABA was even niet aan het op-
letten achterin, en precies op dat 
moment weet Sep een beslissen-
de bal te geven. Hij geeft een lan-
ge bal precies op maat die Mike 
op snelheid kan aannemen en 
meenemen. TABA had alleen met 
een overtreding deze aanval kun-
nen stoppen, maar dat vonden ze 
met deze stand niet nodig. Mike 
komt 1 op 1 en weet zijn sterke 
wedstrijd toch nog te bekronen 
met een goal. Uiteindelijk wordt 
de wedstrijd afgesloten met de 
1-5. De allerlaatste seconde van 
de wedstrijd krijgt Hertha zijn 
derde strafschop. Ditmaal gaat 
de keeper lichtjes in de fout, maar 
de scheidsrechter bestraft het erg 
zwaar. De keeper krijgt, ondanks 
dat dit niet nodig is, een rode 
kaart. Een domper voor TABA die 
de weinige tegengoals ook zeker 
te danken heeft aan de keeper.

Finalisten driebanden 
bekend
De Ronde Venen - Met dank aan 
de gastvrijheid van Café ‘t Kaatje, 
De Lachende Ruiter, de Willisstee, 
café De Merel en The Peanut Bar 
zin in het weekend van 2 en 3 no-
vember de door de Biljartfedera-
tie georganiseerde voorronden 
van de Persoonlijke Kampioen-
schappen (PK) driebanden ge-
speeld. In drie verschillende klas-
sen hebben in totaal 21 deelne-
mers gestreden om 15 �nale-
plaatsen. De �nales worden ge-
houden in De Springbok in De 
Hoef op zaterdag 30 november 
en zondag 1 december.
Bij de hoogste klasse, 3-banden A 
(moyenne boven 0,500), hoefde 
er maar 1 deelnemer af te vallen. 
Dat is uiteindelijk Jim van Zwie-
ten geworden. Kees de Zwart 
speelde heel sterk. Hij won zijn 
eerste 2 wedstrijden en speelde 
de laatste gelijk.
Daarmee had hij nog een punt 
minder dan Paul Huzemeijer, die 
all drie partijen won maar een la-
ger moyenne dan Kees realiseer-
de, waardoor Kees alsnog 1e in 
de totaaluitslag werd. Bert Loog-
man, Theo Valentijn en Gijs Rijne-
veld complementeren het vijftal.
In de B-klasse (0,375 tot 0,499) 
leverde de einduitslag discussie 

op wie er nu werkelijk door wa-
ren naar de �nale. De nummers 4 
tot en met 1 waren duidelijk, na-
melijk Ray Kramer, Cees Duinker, 
Henk Doornekamp en good old 
Joop Luthart. De strijd om plek 5 
in de �nale was uitermate span-
nend. Robert Daalhuizen en Derk 
B. hadden evenveel wedstrijd-
punten, Sander Pater eentje min-
der. Het moyenne van Robert was 
beter dan van Derk, het carambo-
le-percentage van Derk weer be-
ter dan die van Robert. Volgens 
de reglementen is echter het 
moyenne-percentage doorslag-
gevend. Met 109,59% eindigde 
Sander daardoor toch boven Ro-
bert en Derk. 
Tot slot de resultaten van de C-
klasse (0,250 tot 0,374). Martien 
Heijman en Jan van Kranenburg 
hadden beide hun dag niet. Met 
respectievelijk 9 en 18 wedstrijd-
punten uit 3 wedstrijden konden 
zij geen aanspraak maken op een 
�naleplaats.
De Abcoudenaren Ruud Breyean 
en Hans Mooijen waren goed ge-
noeg om door te gaan, vader en 
zoon Evert en Desmond Driehuis 
waren nog beter, maar er kan na-
tuurlijk maar één de beste zijn en 
dat was Piet BestRunning Bridge Drive 

groot succes
De Ronde Venen – Op zaterdag 
2 november vond in het hart van 
Mijdrecht voor de twaalfde keer 
de ‘running bridgedrive’ plaats. 
Hierbij speelden de deelnemen-
de bridgeparen niet op één lo-
catie, maar afwisselend op zeven 
verschillende locaties. De Run-
ning Bridgedrive is een initia-
tief van Lionsclub Mijdrecht-Wil-
nis en heeft maar liefst €2000,- 
opgebracht voor het goede doel 
“Bouwdorp DRV 2020”. 
Er bleek veel animo om deel te 
nemen; 74 paren gingen de uit-
daging aan. Zij bezochten zeven 
verschillende locaties: Rendez 
Vous, la Farola, Lunchroom Tof, 
Chinees restaurant Lotus Corner, 
iSushi Restaurant, Il-gusto Risto-
rante, en Restaurant Burgerlijk. 
Na elke spelronde waren er ruim 
150 personen aan de wandel in 
het centrum van Mijdrecht, on-
derweg naar de volgende wed-
strijd.
 
Veel plezier
Dat er met veel plezier goed ge-
speeld werd, werd al snel duide-
lijk. De eerste prijs, bestaande uit 
de Lions Wisselbeker en een uit-
gebreide lunch bij Golfpark Wil-
nis, werd bemachtigd door het 

bridge paar Marja Hartmann en 
Joop Koeman met een score van 
71,58%. De tweede prijs, een di-
ner bon van restaurant Meesters 
werd gewonnen door Carla Euwe 
en Bep Schumacher met 70,78%.
De score van 66,62% van het 
bridge paar Rita Ritzen en Ton 
Leuven was goed voor een der-
de plaats en een luxe High Tea bij 
Het Chocoladehuisje Mijdrecht . 
De prijsuitreiking vond plaats in 
Chinees restaurant Lotus Corner.   
De dag was een groot succes, 
vooral doordat organisatoren 
Willibrord Blom en    Henny van 
Nieuwkerk van de Lionsclub na 
a�oop een cheque ter waarde 
van € 2000,- konden overhandi-
gen aan de heer Patrick Keller van 
Bouwdorp De Ronde Venen 2020. 
Dit evenement vindt plaats eind 
augustus 2020.
Een week lang kunnen ongeveer 
180 jongeren in de leeftijd van 7 
t/m 12 jaar naar hartenlust hut-
ten bouwen.
Er wordt niet alleen getimmerd 
en gezaagd; er is ook    dagelijks 
een gevarieerd programma met 
spelletjes, knutselen en sporten, 
waarbij ook de  budgettaire en 
maatschappelijke talenten ont-
wikkeld worden.
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De tweede zitting van 
de laddercompetitie op dinsdag-
middag 29 oktober in de speel-
zaal van Sporthal De Scheg le-
verde de hoogste score op in de 
A-lijn en wel voor Janny Streng 
& Sonja Reeders: 70,83%. Op de 
tweede plaats Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck met 61,11% en 
op drie Matty Overwater & Yvon-
ne van der Wildt met 53,47%. 
De nummers vier en vijf zaten 
dicht bij elkaar. Cobie Bruine de 
Bruin & Ada Van Maarseveen wa-
ren goed voor 52,78% en Frouk-
je Kraaij & Anneke van der Zeeuw 
voor 52,43%. In de B-lijn toeval-
lig ook een Sonja met partner op 
de eerste plaats: Sonja Selman & 

Tiny Rijpkema wisten de concur-
rentie voor te blijven en behaal-
den 60,50%. Ellen Boeringa & Wil-
ly Woerden deden goede zaken 
en eindigden op twee met 58% 
rond. De derde plaats was voor 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 56,25%. Op vier en vijf 
ronde percentages: Jany van der 
Ent & Greet van Diemen 56% en 
Inge Dyrbye & Thea Stahl 53%.
Dat was het voorlopig met het 
geladder. De derde zitting vindt 
pas plaats in januari.
Volgende week gaan we begin-
nen met de tweede ronde van de 
parencompetitie.
Voor informatie: mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Nationale Petanque Competitie
Boule Union Thamen 
gelijkspel
Regio - Speeldag vier zag het 
team van Boule Union Thamen 
vertrekken naar Gouda om de 
strijd aan te gaan met team 6 van 
Petanque Vereniging Gouda.
Ondanks de zon werden de drie 
speelronden gespeeld in de bou-
lehal van PV Gouda.
In de eerste doublettenronde 
moesten de spelers van BUT erg 
wennen aan de snelle toplaag 
van de accommodatie. Het was 
lastig om de snelheid van de bou-
les onder controle te krijgen. Het 
lukte de ervaren spelers niet om 
de tegenstander te stoppen. De 
equipe Ina Hoekstra/Wilma Buch-
ner verloren met 13-3 van de 
equipe Duits/Nunes Guerreiro. 
De equipe Henk v Rekum/Ruud 
Vaessen deed het een puntje be-
ter, maar wonnen ook niet. Ge-
lukkig hield de equipe Nel Bloe-
mers/Harry vd Dungen de eer 
hoog door een klein verschil te 
winnen (11-13). In de tripletten-
ronde vormden de mannen een 
equipe en de vrouwen een equi-
pe. Harry, Henk en Ruud hadden 
goede kansen, maar zakten tegen 
het eind van de partij wat weg en 
verloren met 13-8. 

Vrouwen
De vrouwen, Ina, Nel en Wilma, 

deden het gelukkig beter en 
wonnen 10-13. Daardoor ont-
stond er voor de slotronde de op-
dracht om alle drie de partijen te 
winnen om met een 5-3 overwin-
ning naar huis te kunnen gaan. 
Henk en Ruud voldeden al snel 
aan de opdracht en pakten een 
vrij eenvoudige winst (4-13). Nel 
en Harry kwamen al snel op een 
ruime voorsprong, maar zagen 
daarna de tegenstander steeds 
dichterbij komen en uiteindelijk 
met 13-9 winnen. Het was nu aan 
Ina en Wilma om er een gelijkspel 
uit te halen. Zij moesten weer te-
gen de equipe Duits/Nunes Guer-
reiro. De kregen het nu erg moei-
lijk en kwamen zelf met 12-11 
voor. Ina en Wilma wisten echter 
de benodigde twee punten voor 
de partijwinst en het gelijke spel 
te scoren. De vrouwen hadden 
een belangrijke rol in drie van 
de vier winstpartijen. Het is het 
tweede gelijke spel voor Boule 
Union Thamen en voldoende om 
de laatste plaats in de stand te 
verlaten. De eerste overwinning 
moet nog komen en dat kan op 
speeldag zes op 30 november in 
Bodegraven. Speeldag vijf is voor 
de equipe een vrije dag vanwege 
het oneven aantal teams in deze 
poule van divisie zes.

Willem Holla naar Landelijke 
kampioenschappen
Regio - Zaterdag en zondag om 
het gewestelijke kampioenschap 
van de 4e klasse libre klein spe-
len in Woubrugge. Willem Holla 
van het team Springbok 2 van bil-
jartclub “De Hoef”heeft daar voor 
een geweldige prestatie gezorgd. 
Na eerst op 29 september kampi-
oen van de Veen en Rijnstreek in 
die klasse te worden. Afgelopen 
weekend het vervolg. 

Zaterdag heeft hij de eerste 2 
wedstrijden gewonnen en de in 
de derde in de nabeurt moest 
hij nog 3 caramboles maken, wat 
lukte waardoor hij deze wed-
strijd gelijk speelde. Met 5 pun-
ten stond Willem bovenaan en 
dan komt de druk want er moes-
ten nog 2 wedstrijden gespeeld 
worden de eerste tegen de per-
soon die onderaan stond welke 
dan ook prompt werd verloren en 
vervolgens tegen de nummer te-
genstander die zaterdag 2 stond 

maar na zijn winst van zijn 1e par-
tij 1 punt meer had als Willem, de-
ze werd door Willem keurig werd
gewonnen. Het gevolg hiervan 
is dat Willem op 22, 23 en 24 no-
vember om het Landelijke kampi-
oenschap van zijn klasse tegen 8 
tegenstander in Wormer mag uit-
komen. Waar wij hem natuurlijk 
alle succes toewensen.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Maandag 28 oktober is de 
eerste ronde van de tweede com-
petitie gespeeld. In de A-lijn snel-
den Marja Hartmann & Elly Dege-
naars naar de eerste plaats met 
64,41%. Gerda Ruijgrok & Agnes 
Kroes konden dit geweld bijhou-
den met 63,41%. Janny & Gerard 
Telling deden het rustiger aan 
met 59,55%.
Chris van der Wilt & Carla Steen-
huis speelden als enige in een 
spel een mooi 4schoppencon-
tract gedoubleerd. Gerda Ruij-
grok & Agnes Kroes deden het 
goed in een 5ruitencontract, ook 
speelden ze als enige een 6sans-
contract. De overige paren ble-
ven in 3sans met upslagen. In het 
laatste spel van deze ronde speel-
den 6paren een 6schoppencon-
tract met 1upslag.
In de B-lijn sloegen Ina & Bram 
van Rossum direct een gat met 
de volgers door 60,07% te scoren. 
Johan & Ingrid Voskamp deden 
met 58,33% goede zaken. Ook Ria 
van Zuylen & Barry Reeven wer-
den zich goed met 56,25%.
Barbara Baron & Toni Alen speel-
den een 4hartencontract met 2 
upslagen waar een ander paar 
met 6harten 2down ging. Henk& 
Lenie van der Laan sleepten een 
4ruitencontract gedoubleerd 
binnen, terwijl door een andere 
tegenpartij een 4schoppencon-
tract werd gemaakt. In een spel 
werd drie keer een 6 schoppen-
contract geboden en gemaakt en 
ook ging het een keer down. In 
een spel werd 3keer 4schoppen 
met 3upslagen gespeeld maar 
Frans Leeuwerik& Carla Navest 
pakten de winst omdat hun spel 
werd gedoubleerd.

Tweede ronde
Donderdag 21 oktober is tweede 
ronde van de tweede competitie 
gespeeld. In de A-lijn haalden Jan 
Bunnik & Corry Twaalfhoven mee-
dogenloos uit met 60,00%. Rene 
de Jong & Tineke Schreurs deden 
ook goede zaken met 58,33% en 
bleven Rene & Hennie van der 

Reep met 57,50% nipt voor. Hen-
nie & Huub van der Reep speel-
den een mooi 4hartencontract 
waar de overige paren 1slag 
down gingen. Wim & Trees Ver-
steeg deden een 5ruitencontract 
met 1 upslag met de overige pa-
ren in biedingen die tot minus 
vijf downslagen ging in de ande-
re kleuren. Riet & Gerard van der 
Meer lieten in een mooi 6sans-
contract iedereen achter zich. In 
een ander mooi spel maakten 
3paren een 6sans contract.
In de B-lijn haalden Gerda van Du-
ren & Tiny Swebe uit met 61,67% 
en dat beantwoordden Jan & 
Gerda Elenbaas met 59,17%. Ani-
ta Berrevoets & Henk de vries 
klampten aan met 55,83%. Jan & 
Gerda Elenbaas boden en maak-
ten een3sanscontract waar een 
ander paar 4schoppen gedou-
bleerd met 2downslagen er uit 
ging. Anita Berrevoets & Henk 
de Vries toverden een 4harten-
contract naar 2upslagen. Di-
ny de Haas & Marion van Nieuw-
kerk scoorden met nog twee pa-
ren een prima 3sanscontract met 
2upslagen en in een 3sansspel 
lukten het ze 3upslagen te ma-
ken. Maria Baas & Ted Koene wis-
ten met een 1sanscontract het 
uitneembod met 1 upslag te ma-
ken.
In de C-lijn waren Tiny & Bram van 
Klaveren weer terug van wegge-
weest met 63,33%. Op ruime af-
stand gevolgd door Simon Rijser 
& Marian Verdegaal met 55,00%. 
Annemarie pierrot & Geri Stap-
pers deden het goed met 52,08%. 
Lies Bosman & Jannie Koppen lie-
ten van zich spreken in een 3sans-
contract met 3upslagen. Anne-
marie Pierrot & Geri Stappers de-
den dat ook in een ander spel. 
Hubertine van Buul & Nel Linde-
man hadden zich laten opjagen 
naar een 4sanscontract en maak-
ten dat ook nog met 1 upslag. 
Tenslotte deden Ria Versteeg & 
Bea Verlaan heel goede zaken 
met een prachtig 5klaverencon-
tract.

Bingo bij Argon
Regio - Op 8 november is er weer de maandelijkse Bingo van de 
Lijnkijkers, de BINGO vindt plaats in de kantine van sport vereni-
ging ARGON. De hoofdprijs deze maand is een koel-vries combi-
natie. Zaal open 19:00 uur aanvang Bingo 20:00 uur. Het eerste 
kopje ko�e of thee is gratis. Met meedoen steunt u de jeugd van 
Argon, dit kunt u natuurlijk ook doen door uw oud papier neer te 
zetten bij de container op het Argon parkeer terrein.

UWTC overheerst bij 
regiokampioenschap veldrijden
Regio - De nationale veldrit in 
Rhenen was tevens het regio-
kampioenschap voor de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land en Utrecht. Het glooiende 
Kwintelooijen vormt het decor 
voor deze wedstrijd. Kwintelooij-
en is een natuurgebied wat on-
derdeel is van de Utrechtse Heu-
velrug, gelegen ten zuiden van 
Veenendaal in de gemeente Rhe-
nen. In de jaren 70 deed het ge-
bied dienst als plek voor zand-
afgravingen. De afgelopen edi-
ties leidde dit parcours tot span-
nende en loodzware wedstrij-
den, waarbij vorig jaar de start 
bergop is toegevoegd. En deze 
‘start’ klim mocht dit jaar iede-
re ronde worden genomen. Re-
gen zorgde ervoor dat het zand-
parcours ook nog een blubberig 
was geworden. Kortom een zeer 
zware wedstrijd. Bij de masters 
40+ had UWTC alleen Frank Jan-
sen aan de start staan. Frank werd 
65e, en hiermee 21e bij de regio-
kampioenschappen. Ongeveer 
65 nieuwelingen gingen in Rhe-
nen van start. Mike Derogee werd 
39e, Rens Grömmel 57e en Jens 
Versteeg 58e. Bij de regiokampi-
oenschappen werden zij 18e, 30e 
en 31e. 

Sterke koers
Bij de junioren reed Sven Busker-
molen een sterke koers. In een 
veld van 45 renners werd hij heel 
netjes 28e en hiermee werd hij 
12e bij het regiokampioenschap.
Ook bij de dames was UWTC 
goed vertegenwoordigd. Elleke 
Claessen werd 4e, Lorena Wiebes 
6e en Rebecca Cornelisse 17e. En 
bij het regiokampioenschap mis-
te Elleke net het podium, zij werd 
4e, Lorena 5e en Rebecca 12e.

De dag werd afgesloten met de 
elite/beloften renners die weer 
gecombineerd met de amateurs 
reden, een startveld van bijna 90 
renners. En de UWTC amateurs 
stonden op scherp. Bas de Bruin 
had vorig jaar bij de start bergop 
een ‘kommetje’ op Strava gepakt. 
En die snelste tijd wilde hij graag 
behouden. Er zat maar één ding 
op en dat was knallen! En weder-
om was Bas als allereerste boven. 
Zelfs de elite renners wist hij bij 
de start af te troeven. Bas reed zo 
een hele tijd als beste amateur 
rond. En ook Menno van Capel 
was goed voorin het veld te vin-
den. Pas later wisten Tommy Ou-
de Elfering en Bart de Veer aan-
sluiting te vinden met de kop van 
de amateurs. In het totaalklasse-
ment met het sterke veld elite-
renners werd Bart de Veer 15e, 
Tommy Oude Elferink 17e, Bas de 
Bruin 19e, Menno v Capel 25e en 
Ian vd Berg 72e.  Bij de amateurs 
leverde dit de volgende plaat-
sing op: 2 Bart, 3 Tommy, 4 Bas, 
7 Menno en 40 Ian. En bij het re-
giokampioenschap een compleet 
UWTC(X) podium: 1 Bart, 2 Tom-
my, 3 Bas, 5 Menno en 24 Ian. 

Veldrit Dalen
Vlak onder de rook van Emmen 
is op zondag de veldrit van Da-
len verreden. Dit was voor Oost 
en Noord Nederland het regio-
kampioenschap. Een zeer kleine 
UWTCX delegatie was hier aan-
wezig. Judith van Maanen had 
problemen met haar derailleur bij 
de start omdat er iemand in haar 
achterwiel was gereden. Hierdoor 
ging ze als laatste het veld in. Met 
een gestage inhaalrace wist ze 
toch nog 14e te worden. Bart de 
Veer ging van start bij de combi-

natiewedstrijd elite/belofte/ama-
teurs. Het snelle rondje zorgde 
voor een mega spannende wed-
strijd. Met drie man gingen ze de 
�nale in. Twee amateurs, Bart de 
Veer en Yannick Runhart, en eli-
te renner Martin Mijnten. In een 
spannende sprint waren de twee 
amateurs de elite te snel af, 1 Yan-
nick, 2 Bart en 3 Martin. 

Jeugdveldrit Hilversum
Zondag 3 november heeft Jyt-
te Timmermans uit Aalsmeer de 
KNWU jeugdveldrit van Hilver-
sum gereden. Ze vond het een 
leuk en moeilijk parcours. Het 
tempo van de wedstrijd lag voor 
Jytte wel erg hoog. maar dit was 
pas haar eerste nationale cyclo-
cross. Ze is ge�nished als 17de bij 
de jeugd categorie 4 en heeft er 
een mooie ervaring bij. 

Clubcross competitie (3 nov)
40-: 1 Michael v Meerland, 2 Ro-
berto Blom
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Louis 
Oude Elferink, 3 Mark Best, 4 

Maarten de Jong, 5 Peter Wiebes, 
6 Robert Wiebes, 7 Wil Gieling, 8 
Rene Wiebes, 9 Ben de Bruin, 10 
Gijs Kostman, 11 Leen Blom, 12 
Mark Zwart, 13 Marcel Wahlen

ACC de Bataaf
Op zondag werd de vierde wed-
strijd van de ACC verreden bij 
HSC De Bataaf in Zwanenburg. Er 
was een leuk en snel parcours uit-
gezet, dat voor veel renners toch 
lastig bleek. Bij de Jeugd A pro-
beerde Morgan Hartveldt zijn 
4de opeenvolgende overwinning 
binnen te slepen. Echter door wat 
tegenslag onderweg kwam hij 
niet verder dan een 4de plek. Ui-
teraard nog steeds een prima 
prestatie en nog ruim aan de lei-
ding in het ACC klassement. Bij 
de Jeugd C reden Jari Buskermo-
len en Sem Amelink mee. Beide 
mannen hadden een goede start 
en reden vervolgens een goe-
de wedstrijd. Jari �nishte als 15e 
en Sem als 9e. Lars Hopman ging 
van start bij de nieuwelingen en 
ondanks een plek op de 1e star-
trij ging hij pas als 10e het veld 
in. Daarna maakte hij rap plekken 
goed en kwam na 1 ronde door in 
de 2e groep kort achter de 6 kop-
lopers. Halfweg koers stokte zijn 
tempo op het snelle parcours. 
Lars verloor wat plekken, maar 
de laatste 10 minuten kwam hij 
weer op stoom en wist toch de 
10e plaats veilig te stellen. Ove-
rige uitslagen van UWTC deelne-
mers: 45-: 20 Sven Buskermolen. 
45+: 23 Paul vd Aar, 27 Wilfred Ze-
ijerveld, 32 Wilfried Burgmeijer. 
Dames: 16 Diana Kuijpers

UWTCX gaat internationaal
Zaterdag 9 november doen 3 le-
den van het UWTCX team mee 
aan het EK veldrijden in het Itali-
aanse Silvelle. Bij de dames gaan 
Elleke Claessen en Judith van 
Maanen van start en bij de mas-
ters mannen 35-39 gaat Bas de 
Bruin van start. (foto’s Hans Stee-
kers)

Bockbiertoernooi
Een dag na de NPC trok een tien-
tal spelers naar Badhoevedorp 
voor het 25e Bockbiertoernooi 
van Sporting Badhoevedorp. Aan 
dit toernooi nemen naast leden 
van petanqueverenigingen ook 
veel recreanten deel.
Er zijn zelfs deelnemers, die een-
maal per jaar spelen en dat is dan 
tijdens het Bockbiertoernooi. 
Het uitgangspunt bij dit toer-
nooi is dat een “beginneling” sa-
men speelt met een meer erva-
ren deelnemer. Een echt promo-
tietoernooi dus. Ook de vereni-
ging ’t Wilgenho�e nam met een 
groep spelers deel. De deelne-
mers zijn ingedeeld in poules en 
per poule zijn er prijzen beschik-
baar op basis van het aantal ge-
wonnen partijen.
De prijzen bestaan uit twee of 
meer �esjes bockbier en er is een 
wisselprijs voor de totaalwinnaar. 
In het kader van het jubileum van 
het toernooi was er voor iedere 
deelnemer een �esje bockbier, 
gebrouwen door de amateur-

brouwer Alex Smit uit Wilnis. Van 
Boule Union Thamen vielen de 
volgende deelnemers in de prij-
zen: Ina Hoekstra, Harry van den 
Dungen en Wilma Buchner.
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Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het eerste 
startschot en er zouden er nog ve-
len volgen. Niet alleen kinderen, 
maar ook meelopende ouders 
stonden nerveus in hun startvak 
te wachten. Jeroen van ‘Het Cho-
coladehuisje’ en Henk Gerla, lid 
van het Raad van bestuur Zorg 
en Zekerheid wensten de kinde-
ren veel succes bij hun sportieve 
uitdaging. Ook dit jaar waren veel 
scholen vertegenwoordigd: Drie-
huis Sterrenschool, Daltonschool 
de Windroos, OBS Twister en de 
Fontein uit Mijdrecht, De Willes-
poort en Jenaplanschool Vlin-
derbos uit Wilnis, De Windroos 
was dit jaar opnieuw de sportief-
ste school met de meeste deel-
nemers. Langs het parcours wer-
den de kinderen luid toegejuicht 
door de vele supporters, en ieder 
kind werd een winnaar: met een 
prachtige Rabo medaille en een 
goodie-bag gingen ze naar huis.
Deze kinderen mochten ook nog 
plaatsnemen op het podium en 
kregen een mooie beker.
Jongens t/m 12 jaar:
1e Luuk Boutkan, 2e Abel Mole-
naar, 3e Philip van Lieshout
Meisjes t/m 12 jaar:
1e Esmee Kriger, 2e Elin van Dij-
ken, 3e Silver Schwa�er
Jongens 7 t/m 9 jaar:
1e Senn Flapper, 2e Luuk van 
Maanen, 3e Floris van Driel

Meisjes 7 t/m 9 jaar: 
1e Noa Boutkan, 2e Evi Aanhane, 
3e Suus Hogenboom
Jongens 4 t/m 6 jaar: 
1e, Levi Staal, 2e Levi Tates, 3e 
Siem Ekelschot
Meisjes 4 t/m 6 jaar:
1e Evi Panhuizen, 2e Rowan van 
Kempen, 3e Nikki Nijgh, 4e Anna 
de Haer

We willen de sponsors van de 
GeZZinsloop: Rabobank, Blik op 
Hout, Het Chocoladehuisje en 
van Walraven hartelijk bedan-
ken voor hun bijdragen aan de 
goodie-bags en de loterij tijdens 
de prijsuitreiking.

G-run
Elk jaar wordt de groep G-runners 
groter. Voorafgaand aan de G-run 
is er druk getraind om met zelf-
vertrouwen aan de start te kun-
nen staan. Aan de gezichten van 
deelnemers was te zien dat de G-
run vooral plezier is: samen spor-
ten en genieten van de prestaties. 

Uitreiking cheque aan 
Johannes Hospitium in Wilnis
De organisatie van de ZTL do-
neert elk jaar een deel van de 
startgelden aan een goed doel. 
Dit jaar werd de organisatie Ge-
Zinsbuddy’s ondersteunt. Jos Ho-
nig heeft de cheque van 500 euro 
in ontvangst mogen nemen.

29e Zilveren Turfloop weer een 
doorslaand succes

Prestatielopen
 Ivy Voortjes had de eer het start-
schot van de 10 km te geven, zij 
werd daarbij bijgestaan door 
haar vader Michiel Voortjes, ei-
genaar van het bedrijf VOKU. Het 
was dringen aan de start voor een 
goede startpositie. Tien minuten 
later gaf Guus van Acker namens 
VIDA Makelaars het startschot 
van de 5 km. Guus is één van de 
oprichters van de ZTL in 1991. De 
lopers van de 5km liepen voor het 
eerst in 29 jaar het parcours links-
om in plaats van rechtsom. De 
langste afstand 10 E.M. of 16,1 km 
is een uitdaging voor een kleinere 
groep lopers en een goede laat-
ste training voor De Ronde Ve-
nen Marathon. Net na dat laatste 
startschot kwamen de eerste lo-
pers van de vijf kilometer alweer 
richting �nish, zij waren al van 
verre zichtbaar op de Hoofdweg. 
Opvallend was het aantal prijs-
winnaars uit de regio Den Haag 
en Leiden. Zowel de winnaar: Jef-
frey van Noortwijk als de nummer 
2: Issam Er Rabni kwamen uit Den 
Haag. De nummer 2 en 3 bij de 
dames kwamen uit Leiden: Vien-
na Romanee en Jolyn Swager. De 
winnares is Marije Hijman.
De 10 km werd gewonnen door 
Patrick van Buren. Bij de dames 
was de overwinning voor Giselle 
Slotboom. Marlies Jongerius, de 
winnaar van vorig jaar werd nu 
tweede.
Op het podium van de 10 EM (16,1 
km) bekende namen: Wilfred Ver-
hage en Brent Pieterse gingen 
opnieuw de strijd aan, Wilfred 
kwam als winnaar over de �nish. 
Bij de dames werd de hoofdprijs 
uitgereikt aan Simone Romeijn. 
Zij had een eindtijd van iets meer 
dan 1 uur en 10 minuten.

Scholierenchallenge
Met drie teams aan de start van 
de Scholierenchallenge leek het 
weer een spannende strijd te wor-
den tussen het Veenlandencolle-
ge en Daltonschool de Windroos. 
Van het Veenlandencollege doen 
veel leerlingen uit verschillende 
sportklassen mee. Dat bleek ook 
te zien aan de toptijden die de 
jongens liepen. De overwinning 
ging naar het Veenlandencollege, 
team Nyls. Gefeliciteerd mannen!

Business loop
De week voor de businessloop 
werd op het industrieterrein druk 
gespeculeerd: welk bedrijf heeft 
het sterkste team aan de start 
staan? Bedrijventeams hebben 
de mogelijkheid mee te doen aan 
de 5 km, de 10 km en de 16,1 km. 
De 5 km werd gewonnen door 
team Komkommertijd, gevolgd 
door VVD De Ronde Venen en Van 
Walraven. De 10 km werd over-
tuigend gewonnen door Hairfa-
shion at home bij Iris en Studio 
110. Team Aqua�x kwam als twee-
de over de �nish, direct gevolgd 
door Ons Tweede thuis (team 1). 
Het bedrijf Van Walraven viel voor 
de tweede keer in de prijzen, zij 
wonnen ook de beker op de 16,1 
km.

Jubileum
Zorg en Zekerheid viert dit jaar 
het 25-jarig jubileum van Het Cir-
cuit. Dit is een van de grootste re-
creatieve loopcircuits van Neder-
land. De Zilveren Tur�oop was de 
eerste loop, maar er volgen nog 
zeven uitdagende wedstrijden. 
Als u interesse heeft mee te doen, 
inschrijven is nog mogelijk. Meer 
informatie is te vinden op: www.
hetcircuit.nl. Daar kunt u ook de 
uitslagen en uw netto-tijd terug-
vinden. Dit jubileum werd gevierd 
samen met de lopers: na a�oop 
was er de mogelijkheid mee te 
doen aan het Rad van Fortuin en 
bij de start en �nish waren cheer-
leaders aanwezig.

1 november 2020
Met hulp van alle vrijwilligers 
en sponsoren is het weer ge-
lukt, het grootste sporteve-
nement van de Ronde Ve-
nen te organiseren, de 30e 
jubileum editie is alweer ge-
pland. Zet zondag 1 novem-
ber 2020 in uw agenda!

De Ronde Venen - Je kunt alles voorbereiden voorafgaand aan 
een evenement, behalve het weer. Wat is mooi hardloopweer? 
Niet te warm, niet te koud, windstil en een vrolijk herfstzonnetje. 
Tja, dat was niet de voorspelling voor zondagochtend 3 novem-
ber. Gelukkig bleken de buien pas ’s middags vallen, en was het 
een heerlijke zonnige herfstochtend. Al voor de 29e keer staat op 
de eerste zondag in november de Zilveren Turfloop gepland. De 
organisatie, atletiekvereniging de Veenlopers, had alles tot in de 
puntjes voorbereid en was er helemaal klaar voor.






