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Vinkeveen – Maandagavond
is de bestuurder van een Toyota Auris niet goed geworden
achter het stuur en reed hierdoor tegen een toegangshek van een woning aan de
Breedveld in Vinkeveen. Hulp
was snel ter plekke en de man
is met spoed overgebracht
naar het ziekenhuis. De auto en het hekwerk raakten
zwaar beschadigd.

Service

Alleen met de Kerst?

erst er e samen

A t s e els
ern eld
Mijdrecht – In de nacht van
zaterdag op zondag hebben
nog onbekenden autospiegels vernield op de Zuster
den Hertoglaan in Mijdrecht.
De wagen stond geparkeerd
op de Zuster den Hertoglaan
ter hoogte van het oude
marktplein. Toen de eigenaar s’ morgens bij zijn auto
kwam lagen beide spiegels
er af. Ook enkele auto’s die
geparkeerd stonden op Hofland moesten het ontgelden.

NIEUWE
BIJENSOORTEN
IN UTRECHTSE
NATUUR

fi le en n
nne s a ella

Mijdrecht - Dinsdag 29 oktober is het nieuwe Zonnehuis in liefde gezorgd.’ Voor de inwoners
Mijdrecht formeel geopend door mevrouw De Beer-Reijgersberg van gemeente De Ronde Venen,
dat in september het certificaat
en burgemeester Divendal.
‘dementievriendelijke gemeente’
Al in september verhuisden de eel geopend verklaarde, woont er ontving, is een warme en deskunbewoners en deelnemers van de samen met zeven andere bewo- dige plek gecreëerd voor mensen
dagbesteding van zorgcentrum ners met dementie in een van de met dementie. Met de dagbesteGerardus Majella naar de nieuw- groepswoningen.
ding en andere activiteiten voor
bouw in het oude dorpscenouderen uit Mijdrecht en omgetrum van Mijdrecht. Bewoner me- Burgemeester Divendal sprak ving levert Zonnehuis Majella een
vrouw De Beer, die samen met de zijn blijdschap uit over het nieu- belangrijke bijdrage aan de incluburgemeester het lint doorknip- we Zonnehuis Majella: ‘Er is met sieve gemeente die De Ronde Vete en daarmee het gebouw offici- liefde gebouwd en er wordt met nen wil zijn.

De Ronde Venen - Over zeven
weken is het weer kerst. Een tijd
van lichtjes, warmte, en gezellig samenzijn. Terwijl ‘gezellig samenzijn’ voor velen niet weg valt
te denken, is dat helaas niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Voor
iedereen die nog geen gezellig
en gezamenlijk diner heeft gepland met de kerst, wil Marjon de
Bruijn uit de Waver graag wat betekenen. Daarom wordt er op 1e
kerstdag een kerstdiner verzorgd,
want niemand hoort kerst alleen
te vieren: “Zoals wellicht bekend
is er tegenwoordig steeds meer
sprake van eenzaamheid onder
ouderen. Zeker met de feestdagen, de tijd van samen zijn, gezelligheid en warmte, is het voor niemand fijn om eenzaam te zijn. Ik
wil graag wat betekenen voor die
mensen. Zorgen dat zij ook een
fijne kerst hebben met gezelligheid en warmte.
Twee jaar geleden hebben wij op
1e kerstdag een kerstdiner georganiseerd bij ons thuis voor onze
familie. Toen wilde wij (mijn ou-

ders en ik), ook eenzame ouderen
uit bejaardentehuis Teresia uitnodigen om mee te eten met onze
familie. Wij wilden ze ophalen en
weer thuis brengen, maar helaas
was dit vanuit het bejaardentehuis niet mogelijk”.
Voor iedereen
“Nu wil ik het iets anders aan pakken. Ik wil mensen die met Kerst
alleen zijn van harte uitnodigen
om bij ons Kerst te vieren op eerste Kerstdag.
Eenzame ouderen kunnen zich
inschrijven voor het kerstdiner
voor €7.50. Zij worden opgehaald
en weer thuisgebracht. De locatie is nader te bepalen, dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Ik ben zelf woonachtig
in de Waver. Wij zouden hier beschikking hebben tot het buurthuis van de Waver. U kunt zich
aanmelden tot 15 december via:
marjondbruijn@outlook.com . Na
de aanmelding wordt verdere informatie verstuurd. Wie weet tot
1e kerstdag!

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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www.vderwilt.nl
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D66-raadslid Cees van Uden kijkt naar Meijert-locatie.

ndt et t d
r
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Mijdrecht - Vier jaar geleden is de
Meijert afgebrand. D66 vindt dit
een uitstekende locatie om woningbouw te realiseren . Er is in
onze gemeente een enorm tekort
aan woningen, hierdoor verlaten
jongeren onze gemeente en vinden ouderen lastig een passende
gelijkvloerse woning. De locatie
aan de Meijert biedt uitstekend
plaats voor de bouw van star-

ets te eel as
Wilnis – Iets te veel gas zorgde er
maandagavond voor dat een 19 jarige bestuurder van een Porsche de

ters- en seniorenwoningen dichtbij voorzieningen, zoals de supermarkt en het park.
Over deze locatie wordt nu al
vier jaar gesproken. D66 raadslid Cees van Uden wordt ongeduldig: “Wij begrijpen dat verschillende elementen in het plan
vertraging geven; zoals de tennisverenigingen, de bibliotheek
en het park de Meijert. Toch zien

nn
wij graag voortgang. D66 wil weten wat er nodig is om sneller te
zorgen voor meer woningen voor
jong en oud.” Daarom vraagt D66
komende commissievergadering
wethouder Kroon naar de stand
van zaken en agendeert D66 de
voortgang van dit project in januari, zodat de raad kan worden geinformeerd door het college over
de voortgang.

De Amstelhoek - Op vrijdag 22 november komt Sinterklaas samen met De Echte
Pieten op de pakjesboot naar
de Amstelhoek gevaren. Rond
19.00 uur vertrekt de stoet vanaf het buurthuis aan de Engellaan richting de Mennonietenbuurt. Bij de aanlegsteiger
ter hoogte van Mennonietenbuurt 52 komt Sinterklaas aan
wal en neemt hij plaats in de
koets om in een lange stoet

t

naar het buurthuis te gaan.
Het zou super leuk zijn als de
kinderen een lampion of iets
wat licht geeft meenemen! Bij
het buurthuis wacht hem een
warm onthaal door De Echte
Pieten, de burgemeester en de
voorzitter van de Buurtvereniging Amstelhoek. Samen met
alle kinderen wordt het binnen in het buurthuis een groot
feest! Na afloop krijgen de kinderen een kleine traktatie.

l fietslessen

Mijdrecht/Abcoude - Wil je mensen helpen mobieler en zelfredzamer te maken? We zoeken enthousiaste vrijwilligers die het
leuk vinden deelnemers te leren
fietsen. Als iemand nooit heeft lemacht over het stuur verloor en sa- gas’ gegeven te hebben en vervol- ren fietsen, kan hij of zij veel dinmen met drie vrienden en zijn au- gens had hij de auto niet meer on- gen niet doen die voor anderen
to in het water belanden . De jon- der controle. De auto ramde een vanzelfsprekend zijn. Door te legen reed in de auto vanaf de Ren- boom en kwam vervolgens in een ren fietsen, wordt een persoon
dementsweg de Veenweg op in sloot tot stilstand. De inzittenden vaak zelfstandiger en onafhanMijdrecht. Hij verklaarde even ‘wat liepen geen verwondingen op.
kelijker. In het voorjaar 2020 wil-

len we in Mijdrecht starten met
een fietscursus. Samen met andere vrijwilligers en een fietsdocent
geef je 1 dagdeel per week les
aan een groep van max. 10 deelnemers. Meer informatie Annelies
de Hoop: a.dehoop@stdb.nl.
Dit fietsproject bestaat uit een samenwerking met VluchtelingenWerk, Tympaan-De Baat en Het
Verkeerscollege.
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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.
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

Losse kaarten zijn ook te koop
via de boekhandels The Read
Shop Express (Zijdelwaardplein)
en Bruna (Amstelplein). Een kaart
kost € 15; jongeren tot en met 16
Regio - Cabaretliefhebbers op- te hebben gezeten, is het tijd ge- jaar betalen slechts € 7,50. Om
gelet: op zondag 17 november worden om het strijdtoneel op te kunst en cultuur toegankelija.s. in De Schutse presenteert de stappen. Zonder fysieke wapens ker te maken voor jongeren stelt
SCAU aanstormend talent Lonne- graag. Zo neemt ze haar publiek
ke Dort met de try-out van haar mee in een ogenschijnlijk licht
eerste programma ‘Na de lieve verhaal en giet de zware dingen
vrede’. Zij won in 2017 het Am- des levens liefst in een gortdroog
sterdams Kleinkunst Festival en komisch lied.
werd met lovende recensies ontvangen: vilein, prikkelend, indrin- Informatie en kaartverkoop
gend - het voelt helemaal echt De cabaretvoorstelling van Lonwat ze doet. In ‘Na de lieve vre- neke Dort is het derde evenede’ pleit Lonneke voor het sneu- ment van het seizoen 2019-2020
velen van die lieve vrede. Het van de SCAU (Stichting Culturegaat over de angst waardoor we le Activiteiten Uithoorn). Losse
confrontatie vermijden, terwijl kaarten en abonnementen (naar
we ons er vol overgave in zou- keuze zes of vier evenementen/
den moeten storten. Na lang ge- concerten) zijn online te bestelnoeg op de tribune van de arena len via de website: www.scau.nl

Cabaret met Lonneke Dort

Regio - Op zaterdag 16 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling langs en door de Wilnisse Bovenlanden.De Bovenlanden zijn de afgelopen jaren getransformeerd van landbouw-

grond naar een natuurvriendelijk
beheerd gebied. Waar boeren de
natuur onderhouden en hun dieren laten grazen. De wandeling
is ongeveer 9 km lang en voert
voor een deel door deze natuurvriendelijk beheerde weilanden.

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.

duren van 9.30 tot 11.45 uur.
Als je aan één workshop wilt deelnemen, dan is dat mogelijk, indien er nog plaats beschikbaar is.
De kosten bedragen per koppel
van één ouder/verzorger en één
kind €30,-, inclusief materiaal. De
docent is Gabry de Veld. Inschrijven kan via het inschrijfformulier
op de website.

Lezing over Opgravingen
in Mijdrecht
Mijdrecht - In januari 2018 is in vondst gedaan van zilveren munde oude dorpskern van Mijdrecht ten. Over deze vondsten zal de
een archeologische opgraving opgravingsleider Jan van Rensuitgevoerd door de VUhbs, sinds
1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hierbij zijn belangrijke vondsten
gedaan die dateren vanaf het begin van de Late Middeleeuwen
tot in de Nieuwe Tijd.
Het betreft de periode van ca.
1300 tot 1900. Opgegraven zijn
de resten van woonhuizen, waterputten, beerputten, sloten en
greppels. Ook zijn de resten van
de oude molen aangetroffen, die
hier tot in het midden van de vorige eeuw stond. Er zijn vondsten gedaan van aardewerk, natuursteen, dierlijk bot en metaal.
Bovendien is een opmerkelijke

De weilanden kunnen soms lastig
begaanbaar zijn. Ze verzamelen
op 16 november om 9:30 uur, op
de parkeerplaats bij de begraafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken ze
met zo min mogelijk auto’s naar
het startpunt. De wandeling eindigt om ongeveer 12.30 uur. Tips
voor onderweg: trek goede waterdichte wandelschoenen aan
en neem ook iets warms te drinken mee voor de korte ‘koffiestop’. Aanmelden is niet nodig.
Wilt u meteen bij het startpunt
beginnen, neem dan contact op
met Hans Tuinenburg, tel. 06-18
08 2328. Voor info over IVN kunt
u de website bezoeken: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.
woude uitgebreid vertellen direct na de algemene vergadering
van de historische vereniging De
Proosdijlanden.
Een en ander vindt plaats op donderdag 21 november a.s. in de
Oudheidkamer, Croonstadtlaan
4a, 3648 AL te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.

Vinkeveen - Afgelopen woensdag deed de Jozefschool mee
aan het Nationaal Schoolontbijt.
Alle kinderen kregen in hun eigen groep een gezond ontbijt
aangeboden waarbij het thema
“Neem de tijd voor je ontbijt..”
werd benadrukt. Volkorenbrood,
goed beleg, groenten en fruit en
melkproducten maken onderdeel uit van een verantwoord
ontbijt. De kinderen wisten hier
wel raad mee. Dit Nationaal Ontbijt werd gesponsord door Bakkerij De Kruyf. De Oudervereniging van de Jozefschool zorgde
voor gezellig gedekte tafels en de
begeleiding tijdens dit feestelijke
en vooral leerzame ontbijt.

Regio - Interkerkelijk koor United o.l.v. dirigent/ pianist Rob van
Dijk, geeft een verassend Kerst
Concert op maandag 9 december in Kerk gebouw De Schutse te
Uithoorn.

Het Concert “Op weg naar Kerst”
begint om 20:00 uur en de toegang is gratis.
Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten van het Concert. Het 56 le-

COLOFON

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

Ikk United met dirigent op
weg naar Kerst

Nationaal Schoolontbijt
bij Jozefschool

de SCAU vrijkaarten beschikbaar
voor bovenbouwleerlingen van
het Alkwin College. Na afloop van
de voorstelling is er een ‘Meet &
Greet’ met de artiest. De voorstelling begint om 14.30 uur; de
deuren van De Schutse gaan om
14.00 uur open.

Winterwandeling met de IVN

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

Vrije cursusplaatsen bij AKM
Regio - Mijdrecht - Vanaf 27 november gaat er bij Atelier de
Kromme Mijdrecht weer een cursus van tien lessen van start op
de woensdagavond. Het te behandelen thema is landschap
en architectuur. Alize Engel (foto) zal als docent de schilderlessen begeleiden. Op deze woensdagavond zijn nog enkele cursusplaatsen beschikbaar. De kosten
voor deelname bedragen 90 euro. Je kunt je inschrijven via www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.
Afgelopen week is op de zaterdagochtend de workshop Ouder
- Kind van start gegaan. Het onderwerp was ‘marmertechniek’ in
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. De laatste workshop is op 7 december,
waarbij de opdracht is elkaars
portret te tekenen. De workshops

SCAU presenteert:

den tellende koor is druk bezig met repeteren en zal in een
feestelijke Kerstsfeer zowel nieuwe als oude nummers ten gehore brengen. Voor meer info:
www.koor-united.n

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
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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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Pastoor Kannelaan krijgt
fietss est estr en

Wilnis - De artikelen in deze krant
over veilige fietsstroken blijven
bij de lezers de nodige vragen oproepen. Zoals nu ook over de inrichting van de Pastoor Kannelaan. Een (straks) drukke gebiedsontsluitingsweg naar de verschillende woonwijken waar op (korte) termijn ook nog het verkeer
van de Maricken zijn weg zal
moeten vinden via de Wethouder
van Damlaan en de Veenweg, op
steenworp afstand van de kruising met de Pieter Joostenlaan
waar de Pastoor Kannelaan op
aansluit.
Naar aanleiding van onze opmerking in het artikel van 6 november wat het gaat worden voor
de afwikkeling van het fietsverkeer op de Pieter Joostenlaan,
liet de gemeente ons het volgende weten. ‘Op de Pastoor Kannelaan worden (rode) fietssuggestiestroken van 1,50 m breed aangebracht. Deze komen op de rijbaan
met daarlangs een onderbroken
witte markering (streepjeslijn).

In de oude situatie was op de rijbaan een fietssuggestiestrook
aanwezig van 0,80 m breed die
alleen bestond uit een onderbroken markering. De nieuwe situatie is daarom een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de bestaande. Een fietssymbool wordt
niet aangebracht.
Het aanbrengen van een fietssymbool op de stroken geeft
het betreffende weggedeelte
een andere juridische status: deze strook is primair bestemd voor
fietsers en er mag niet worden
geparkeerd. Er zijn daarbij twee
varianten:1. Een fietsstrook met
een ononderbroken streep: auto’s
mogen deze streep niet passeren.
Het voor auto’s bestemde gedeelte moet dus voldoende breed zijn
zodat auto’s, bussen en vrachtwagens elkaar kunnen passeren,
zonder deze streep te overschrijden. 2. Een fietsstrook met een
onderbroken streep: auto’s mogen deze streep passeren, maar
wel in beperkte mate (bijv. bus-

bus, bus-auto), maar niet bij autoauto (dan is het niet meer primair
voor fietsers).

Niet haalbaar
De Pastoor Kannelaan is 7 meter breed. Als een gebiedsontsluitingsweg, waarover ook bussen rijden, dient deze minimaal 6
meter breed te zijn, maar wenselijk is 7 meter. Als je daar een officiële fietsstrook naast wil, moet
aan beide zijden van de weg nog
minimaal 1,50 m (wenselijk 1,75
m) aan vrije ruimte beschikbaar
zijn. In totaal is dan een minimale wegbreedte nodig van 9 meter
en wenselijk zelfs 10,50 m. Dit is
hier bij de Pastoor Kannelaan niet
haalbaar, net zo min als een vrijliggend fietspad, Daarnaast is de
neiging om op zo’n ‘brede weg’
harder te gaan rijden en dat is
een effect dat we als gemeente
niet willen hebben.’ Aldus het antwoord van de gemeente.
Inmiddels nadert de Pastoor Kannelaan zijn voltooiing. Er is vanaf begin augustus hard gewerkt
aan de reconstructie door Rijneveld Infra en diens partners. Er is
goed werk geleverd. Vrijdag 15
november is het de bedoeling
dat het tracé officieel wordt opgeleverd en vrij gegeven voor het
verkeer. Aangrenzende bewoners
hopen dat er niet weer geregeld
zware grondtransporten overheen zullen rijden want dan ontstaat er binnen de kortst mogelijke tijd weer schade aan het wegdek, ook al wordt gezegd dat de
weg er tegen kan. Bij nader inzien zouden die transporten nog
wel eens achterwege blijven gelet op het feit dat er geen grond
mag worden verplaatst in het kader van het de PFAS-gebod. Dat is
De nieuw ingerichte Pastoor Kannelaan krijgt aan weerskanten een (nog dan toevallig weer een geluk bij
roodbruin in te kleuren) fietssuggestiestrook
een ongeluk…

Mijdrechtse Klaverjasclub Attent vierde 15 jarig bestaan

De drijvende kracht:
Ellie de Jong
Mijdrecht – Afgelopen zondag
vierde de Mijdrechtse klaverjasclub Attent het feit dat zij alweer
15 jaar bestaat. Vijftien jaar lang
zorgt Ellie de Jong ervoor dat
om de week er vrijdags geklaverjast kan worden. Ze zorgt niet alleen voor onderdak, maar ook

voor de competitie, de tellingen,
de schrijflijsten, een bakje koffie of thee ( vaak nog met iets erbij) een drankje en een heerlijke
snack. Ruim 60 vaste klaverjassers
genieten iedere veertien dag van
deze gezellige kaartavond en Ellie doet dit alles vrijwillig, als hob-

by, gewoon zomaar. Dat lijkt misschien zo makkelijk, maar vindt ze
maar eens die dit belangeloos organiseren. Eens per jaar organiseert zij dan ook nog een feestavond waarbij ook de prijzen
worden uitgereikt van de hoogste kaarters van dat afgelopen

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis staat om de week een van de
vaste gebruikers centraal. Deze week spreken we met huisarts Marijke Kortmann. Zij heeft
zich als huisarts gespecialiseerd en is nu Kaderarts Palliatieve Zorg. Dat wil zeggen dat zij
extra kennis heeft van de zorg rondom de laatste levensfase en ook te raadplegen is voor
collega-artsen.
Onder palliatieve zorg wordt de
zorg verstaan op het moment
dat duidelijk is dat iemand niet
meer beter wordt. “Onze zorg
is erop gericht om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te bewaren en te behouden’’, legt Marijke uit. “Dat kunnen we doen door de symptomen zoveel mogelijk te verlichten met onder andere medicatie, pijnbestrijding en psychische ondersteuning. De laatste
fase van het leven kan die zorg
thuis plaatsvinden maar ook in
een hospice.”
De huisarts uit GezondWilnis
volgde twee jaar lang de Kaderopleiding in de Palliatieve Zorg
omdat ze zich wilde specialiseren in de zorg rondom de laatste levensfase. “Als je zorg mag
leveren rondom het sterven, is
dat heel bijzonder’’, legt zij uit.
“Je komt heel dichtbij de patiënt en zijn of haar familie en
mag echt iets voor hen betekenen.’’ De zorg richt zich niet
alleen op het lichamelijke as-

pect, maar ook op het psychische, het sociale en het spirituele vlak. “Wat geeft nog kracht?
Heeft iemand nog een laatste
wens? Wat zijn de wensen rondom het sterven? Dat zijn heel
belangrijke vragen om in deze
periode te bespreken.’’
De huisartsen uit GezondWilnis
verlenen met elkaar de zorg in
het Johannes Hospitium in Wilnis. Daarnaast staan zij in nauw
contact met de wijkverpleegkundigen en kunnen worden
opgeroepen in het geval dat
extra zorg noodzakelijk is. “Zelf
maak ik ook deel uit van het Cirkelteam’’, legt Marijke uit. “In dat

team zitten ook twee verpleegkundigen en de coördinator
van de Vrijwilligerszorg Thuis
Sterven. Wij zijn alle vier gespecialiseerd in de palliatieve zorg
en kunnen bij complexe vragen zowel ondersteuning bieden aan de zorgverleners als
aan de patiënt als dat nodig is.
Samen met de patiënt en zijn of
haar mantelzorgers bespreken
we de keuzes en dilemma’s in
de laatste fase. De kans dat iemand overlijdt op de plek van
zijn of haar wens, wordt daarmee veel groter. Voor veel mensen is dat thuis; het Cirkelteam
kan meedenken om dit mogelijk te maken.’’

GezondWilnis
Wagenmaker 99
3648 KV Wilnis
www.gezondwilnis.nl

jaar. En dat allemaal van die paar
euro inleggeld, het is een wonder wat zij daarmee kan. Afgelopen zondag was het 15 jaar en
had zij als verrassing ( echt bijna
niemand wist ervan) een bus geregeld en ging de hele ploeg vaar
Van der Valk in Breukelen waar iedereen Werd verwend met een
uitgebreid warm en koud bevat.
Genoten heeft iedereen. Wat een
geluk dat er zulke vrijwilligers bestaan… Naast Ellie zijn er nog een
stuk of drie vrijwilligers die hand
en spandiensten doen, als koffie
inschenken, afwassen, rond gaan
met de hapjes en achteraf opruimen. Namens alle kaarters dank,
dank, dank...

Bewoners adopteren
record aantal
zonnepanelen
De Ronde Venen - Na de Beaufortlaan en de Voordijk hebben
ook de bewoners van Koningsvaren een inzamelingsactie gehouden om Energizer van Het Sporthuis Abcoude te worden. Ze hebben hiervoor een recordbedrag
opgehaald.
Nienke Meek en Zwanette Tobi zijn er zelf nog een beetje beduusd van: “We hoopten op 3 panelen. Het werd het dubbele!”
Buurt-app en briefjes
Na een oproepje via de buurtapp en briefjes in de brievenbus
buitelden de mensen over elkaar
heen met enthousiaste reacties.
“Deze actie had een heel leuk bijkomend voordeel.
Ondanks de donkere dagen, spraken we elkaar en leerden we heel
veel buurtgenoten kennen,” vertelt Zwanette.
“Iedereen kon zelf een bedrag
bepalen, maar we hadden met de
buurt wel een minimumbedrag
afgesproken,” legt Nienke uit. “We
hebben iedereen ook een persoonlijk bericht met een tikkie
gestuurd.”
Signaal
De buurt geeft een prachtig signaal af met hun maatschappelijke en duurzame bijdrage aan
een klimaatvriendelijk Sporthuis.
Zwanette voegt toe dat er nog
een reden is waarom de bewo-

ners zo enthousiast meededen.
“De vrijwilligers van het Sporthuis doen enorm hun best. Op
deze manier kunnen wij onze
steun en waardering uitspreken
voor hun werk.” Nienke voegt toe:
“Er zit zoveel potentie in voor het
hele dorp. We roepen daarom iedereen op om ook een zonnepaneel te adopteren met hun buurt
of club. Wie volgt?!”
Al bijna 90 zonnepanelen
geadopteerd
Willem-Jan Ruizendaal, penningmeester van de Stichting Zwembad Abcoude, overhandigde de
certificaten van de geadopteerde
zonnepanelen. “We zijn dagelijks
bezig met de realisatie van Het
Sporthuis en ook aan de inrichting van het bedrijf Het Sporthuis
Abcoude wordt al hard gewerkt.
Daar komt veel bij kijken. Het
doet ons goed te zien dat Het
Sporthuis echt mét inwoners en
ondernemers mogelijk wordt gemaakt en dat er nu al bijna 90
zonnepanelen zijn geadopteerd.
Dank aan de bewoners van Koningsvaren en alle anderen die
ook een zonnepaneel hebben
geadopteerd of Het Sporthuis anderszins steunen.”
Ook een zonnepaneel adopteren? Kijk dan op www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Brassband of Fanfare?

Tip voor de feestdagen

Kunstenaars organiseren
KunstKado 2019
De Ronde Venen - KunstRondeVenen, de verenging van beeldende kunstenaars in De Ronde
Venen, organiseert voor de tweede maal KunstKado.
Tijdens dit evenement kunt u
kleine, grote, aparte én betaalbare kunst kopen, gemaakt en
aangeboden door 20 beeldende
kunstenaars uit De Ronde Venen.
In een marktachtige opzet vindt
u in Art-Galerie ‘Boven Verwachting’ in Wilnis o.a. keramiek, glaskunst, schilderijen, beeldhouwwerken, sculpturen, tekeningen,
sieraden, enz.

Dus zoekt u nog een origineel cadeau voor Sinterklaas of Kerst?
Kom dan eind november even
gezellig langs om iets leuks uit te
zoeken! Handig: afrekenen kan
contant of met pin én cadeaupapier is aanwezig!
KunstKado2019 vindt plaats in
het weekend van 22, 23 en 24
november en in het weekend
van 29 en 30 november en 1 december. Locatie: Art-Galerie ‘Boven Verwachting’, Herenweg 298a
in Wilnis. Openingstijden: vrijdag
19.00-21.00 uur, zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur.

Passage Vinkeveen en
Waverveen komt bijeen
Vinkeveen - Op dinsdag 19 november komt Joke Stapper, creatief coach en tekstschrijver vertellen hoe je een “Levensboek” kan
maken. Het maken van een levensboek is een zinvolle en aangename bezigheid, waardoor u
erkenning krijgt voor wie u bent.
Elk verhaal is uniek en de moeite
waard! Laat uw persoonlijke geschiedenis niet verloren gaan en

De Ronde Venen - De ervaring is
dat heel veel mensen het verschil
niet weten tussen Harmonie, Fanfare en Brassband, de soorten van
muziek die heel veel in Nederland
worden beoefend door amateur
muzikanten. Vaak als je een willekeurige voorbijganger vraagt:
“ Weet u wat een brassband is?”
krijg je als antwoord: “ Is dat een
soort fanfare?” Als brassband liefhebber is dat soms teleurstellend
want juist dit soort orkesten spelen op hoog niveau en dat is te
horen op de Europese Brassband
kampioenschappen waar wordt
gemusiceerd op niveau van beroeps muzikanten. Ook tijdens de
Nederlandse Brassband kampioenschappen wordt er op hoog
niveau gemusiceerd. Om enige helderheid te krijgen hoe beide soorten muziek klinken heeft
brassband Concordia op zaterdag
16 november 2019 een uitwisse-

ling concert georganiseerd met
fanfare orkest Wilhemina uit onze lichtstad Eindhoven. Deze fanfare is opgericht in 1924 en staat
onder leiding van dirigent Roger
Cobben die het orkest al vele jaren leidt. Het orkest organiseert
vele concerten op allerlei niveau
in de omgeving van Eindhoven.
Tijdens dit concert kan u duidelijk
horen wat het verschil is tussen
de fanfare, die bestaat uit saxofoons, koperblazers en slagwerk
en brassband, die bestaat uit uitsluitend koperblazers en slagwerk. Dit concert is voor Concordia een try out voor het Druiffestival in Oostwoud op 23 november. De beide verenigingen staan
garant voor een gevarieerde muzikale avond. U bent van harte
welkom op 16 november 2019 in
dorpshuis de Boei te Vinkeveen.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang
concert 20.00 uur.

Intocht Sinterklaas in
Mijdrecht
Mijdrecht - Op Zaterdag 16
november maakt Sinterklaas
ook zijn opwachting maken in
Mijdrecht Om 13.30 begint het
feest op het Raadhuisplein, met
gezellige muziek en een spetterend optreden van de Mini Stars

van dansschool Nicole! Twee vrolijke Pieten presenteren samen
de intocht en zullen er een gezellige boel van maken. Burgemeester Divendal zal ook dit jaar persoonlijk de Sint verwelkomen in
Mijdrecht.

laat anderen van uw ervaringen
leren. Bovendien kan het vastleggen van uw verhaal uzelf helpen bij de verwerking van heftige gebeurtenissen of om tussentijds de balans op te maken. De
avond begint om 19.30 uur in het
Hervormde verenigingsgebouw
Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen. Gasten zijn natuurlijk van
harte welkom.

Vermist
• 1536286, 10-11-2019, kat, Ricky, kater, gecastreerd, EUROPESE
KORTHAAR OF HUISKAT, CYPERS BRUIN-ZWART (GESTREEPT)
met WIT links naast de neus, op de linker bovenlip, op de kin,
hals, en bef. Witte voorpoten. Broekzijdselaan, Abcoude.
• 1536048, 7-11-2019, kat, Shandy, poes, EUROPESE KORTHAAR
OF HUISKAT, CYPERS GRIJS-ZWART (GESTREEPT) met ROOD,
en wit op de kin, bef, hals, en borst. Cypers rood op het
voorhoofd. Zwart op de oogleden, en vanuit de ooghoeken
een zwarte streep. Snippenlaan, Vinkeveen.
• 1535968, 6-11-2019, kat, Rosie, poes, EUROPESE KORTHAAR
OF HUISKAT, LAPJE. Zwart/rood/wit. Gezicht vooral zwart. Op
de neus, en tussen de ogen rood. Lijfje is aan de bovenkant
vooral zwart en aan de zijkanten rood/zwart gevlekt. Staart
is zwart met een bruin/rood puntje. Bef, buik en borst zijn
wit. Voetjes en achterpootjes wit. Zwarte kin. Pijlstaartlaan,
Vinkeveen.
Gevonden
• 1535440, 5-11-2019, kat, kater, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, ZWART met WIT op de neus naar het voorhoofd, op
de kin, bef, borst, en buik. Hoge witte sokken aan de voorpoten, korte witte sokken aan de achterpoten. Rechterkant van
het gezicht meer zwart dan aan de linkerkant. Is wat terughoudend. Burgermeester Padmosweg, Wilnis.
• 1534235, 5-11-2019, kat, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, LAPJE. Zwart/rood/wit. Witte voetjes, en wit op de
bef. Rood op de neus, en op de borst. Rechter voorpootje
zwart, linker voorpootje rood/zwart. Rug en staart zwart met
rood gemeleerd. Duidelijke scheiding in het gezicht van zwart
en rood. Picas Dijerdwarsweg, Waverveen.
• 1535734, 17-10-2019, kat, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT,
CYPERS GRIJS-ZWART GESTREEPT. Niet bang, maar wel heel
alert. Oproep in de buurt-app heeft niets opgeleverd, kat is onbekend in de buurt. Piet Heinlaan, Amstelhoek.

IVI gaat de inwoners informeren wat er allemaal is te vinden en
te doen in De Ronde Venen. IVI gaat inwoners en inwonersinitiatieven een podium en een gezicht geven. Vanaf heden kunnen
initiatieven en/of activiteiten GRATIS geplaatst worden op de IVI
website. Hierdoor zijn deze zichtbaar voor alle inwoners.
Inwonerskracht
Natuurlijk kan ik dat niet alleen. Daarvoor moeten we onze
gezamenlijke inwonerskrachten inzetten. Ik wil hierbij dan
ook graag een beroep doen op alle inwoners en mooie inwonersinitiatieven die er in De Ronde Venen zijn. Laten we
samen de komende tijd samen een mooie wegwijzer gaan
bouwen voor alle inwoners.
De website is een wegwijzer en een podium
Met behulp van een subsidie van de gemeente, de inzet van
enkele handige inwoners en lokale ondernemers hebben wij
samen een IVI website gemaakt. Deze IVI website gaat de
wegwijzer worden voor alle inwoners. Het is de bedoeling
dat je op deze IVI-website per kern en themagericht allerlei
mooie inwonersinitiatieven kan vinden. Voor de inwoners en
inwonersgroepen is het een prachtig podium om een initiatief van en/of voor inwoners te tonen.
Succes door samenkracht
De IVI-website wordt een succes als er zoveel mogelijk (liefst
alle) initiatieven op zijn terug te vinden. Ik doe dan ook een
beroep op alle inwoners en initiatiefnemers in De Ronde Venen, die een initiatief hebben of die dit willen gaan organiseren, om deze op de IVI-website te plaatsen. Je krijgt in feite GRATIS een stukje website tot je beschikking om jouw initiatief te promoten. IVI geeft jouw initiatief daarmee een podium en een gezicht. Je bent goed zichtbaar voor iedereen in
De Ronde Venen. Je staat letterlijk op de kaart!
Vriend worden van IVI
Als IVI ben ik een allemansvriend en wil met iedereen in De
Ronde Venen vriend worden. Dus roep ik alle inwoners van
De Ronde Venen dan ook op om naar de IVI-website te gaan
en op de knop “Vriend(in) worden” te drukken en onze
vriendschap vast te leggen. Neem van mij aan vriend worden
met IVI daar wordt een inwoner niet slechter van. Dat kan je
wel eens een hoop voordeel gaan opleveren. En natuurlijk is
vriendschap gratis en voor niks.
Meedoen is gratis, makkelijk en belangrijk!
We vragen dus of u wilt meedoen om de IVI-website samen
te gaan vullen met allerlei initiatieven. Samen die wegwijzer
bouwen waar we als inwoners straks allemaal profijt van hebben. Oké, daar moet u dus wel iets voor doen. Maar IVI maakt
het makkelijk. Het invullen is eenvoudig en het is gratis voor
alle inwoners en inwonersinitiatieven. Ga naar www.inwonersvoorinwoners.nl en via de knop op de homesite “Initiatief toevoegen” zet u uw initiatief binnen mum van tijd op
de kaart. Die kans laat je toch niet voorbij gaan?

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.

Samen bouwen aan een mooie
wegwijzer voor de inwoners

Nieuw initiatief een
groot succes!
De Ronde Venen - Op zondag 3
november werd een nieuw initiatief georganiseerd met de naam
‘Klink-Klaar,Tekst en Muziek voor
Klein Publiek’. Het initiatief kwam
van Jessica Erdtsieck, Elza Vis,
Greetje de Haan en Aino Merits,
die tesamen de organisatie op
zich namens Kunst Ronde Venen
Netwerk.
Er waren in totaal 15 deelnemende locaties verspreid over
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
waar inwoners gratis tal van verrassende optredens konden bijwonen, die vertoond werden op
drie verschillende tijdstippen.
Het ging om talenten, die podiumkunsten uitvoeren in woord
en/of muziek, zowel goede amateurs als semi-professionals.

maar ook in muziekstudio’s aan
huis of in zaaltjes van kerkgebouwen.

Mini festival
Het minifestival werd goed bezocht en dat bleek ook wel uit de
waardering die het publiek uitsprak voor dit nieuwe initiatief.
Reden temeer voor de organisatieleden van Klink-Klaar om hier
jaarlijks of twee-jaarlijks een terugkerend evenement van te maken. Want in de Ronde Venen zijn
nog meer talenten actief, die een
kans verdienen om zich op een
laagdrempelige manier te vertonen aan het publiek. En daarbij
hebben de deelnemende artiesten ook aangetoond, dat ze meer
in hun mars hebben!
Voor hen, die deze dag gemist
Aanbod
hebben, maar toch nog wat inHet aanbod liep uiteen van drukken willen opdoen is het moprachtige Keltische harpmuziek gelijk om een kijkje te nemen
en inspirerende verhalen of ge- op www.krdvnetwerk.nl/klinkdichten, kleinkunst of luisterlied- klaar of op de Nieuwsronde van
jes tot jazz-, pop-, klassieke mu- RTV Ronde Venen op 6 novemziek of opzwepende wereldmu- ber j.l. via www.rtvrondevenen.
ziek. Jong en oud verzorgden de- nl Dit initiatief van Kunst Ronde
ze middag drie optredens van Venen Netwerk werd mede moeen half uur tot maximaal 45 mi- gelijk gemaakt door de gemeennuten. De kleine podia bevonden te De Ronde Venen en Fonds De
zich in huiskamers van bewoners, Ronde Venen.

Ondernemers zijn ook welkom
Hoewel IVI er natuurlijk is voor de inwoners sluiten wij niemand uit. En als je het hebt over participatie dan horen daar
de lokale ondernemers natuurlijk ook bij. Het is immers ook
van belang dat wij als inwoners weten wat er allemaal te koop
is in onze omgeving. Natuurlijk hebben ondernemers ook
vaak een commercieel belang en daarom vind Ik dat zij best
een kleine vergoeding mogen betalen om hun producten
aan te bieden. Daarmee ondersteunen zij de inwoners en de
inwonersparticipatie. Samen kom je verder! Dus lokale ondernemer ga snel naar www.inwonersvoorinwoners.nl en wordt
ook vriend van IVI. Met een druk op de knop “voorziening
toevoegen” maakt u uw onderneming zichtbaar voor de inwoners. IVI zal u dan als betrokken lokale ondernemer zeker
promoten bij de inwoners van De Ronde Venen.
Zegt het voort!
Genoeg gezegd en geschreven. Laten we aan de slag gaan!
Natuurlijk moet de IVI-website groeien en zal het pas een succes worden als iedereen mee doet. Daarom vraag ik u om in
uw netwerk te vertellen over IVI en zoveel mogelijk inwoners en initiatieven naar de website te verwijzen. Meer weten
stuur een email naar : info@inwonersvoorinwoners.nl
IVI is het gezicht van de inwoners in De Ronde Venen! Gooi je
masker af en doe mee met IVI!

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Kom op 25 november naar de door de VVD georganiseerde de discussieavond:

Hoe blijven wij allemaal gezond leven
in een klimaat met grote problemen?

De Ronde Venen - Een thema die
ons allen dagelijks bezighoudt,
waar je niet meer omheen kunt
en waar meningen en emoties
steeds verder lijken te polariseren binnen de samenleving op alle niveaus variërend van landelijk
tot soms zelfs binnen het gezin.
Ondanks het (gelukkige) feit dat
het aantal klimaatsceptici (diegenen die klimaatverandering
volledig ontkennen) in rap tempo afnemen wordt de polarisatie nog steeds gevoed door grote verschillen in visies van aanpak
die variëren van- stapsgewijze
weloverwogen maatregelen tothet bestrijden van draconische
doemscenario’s met even draconische maatregelen.
Van de VVD mag u verwachten
dat deze meer neigen naar beleidsmaatregelen die gericht zijn

op het nemen van weloverwogen stapsgewijze maatregelen
die een structureel antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
waarvoor wij met zijn allen staan.
Maar dan nog is het moeilijk om
de balans te vinden tussen; wat
onmiddellijk te doen, wat is ‘weloverwogen’ en zijn oplossingen
(op termijn) niet erger dan het
probleem?.

mega windturbines en zonneparken, terwijl er steeds meer bewijs
komt dat ook aan deze oplossingen forse nadelen kleven voor
het milieu, volksgezondheid en
veiligheid? Is het verstandig om
de hoge kosten bij de inwoners te
leggen waardoor het draagvlak
voor maatregelen daalt. Kortom,
wij zijn ons er allemaal van bewust dat we met betrekking tot
het klimaat niet op de oude voet
Verstandig?
verder kunnen. Maar over hoe nu
Is het verstandig om biomassa- wel verder lopen de meningen
centrales te bouwen waarvan de zeer uiteen. Wat is verstandig om
uitstoot nu niet wordt meegere- te doen en in welk tempo?
kend, maar waarvan experts nu De VVD Rijn, Vecht en Venen
al waarschuwen dat de uitstoot heeft het VVD tweede kamerlid
van broeikasgassen nog schade- Mark Harbers, die landelijk het
lijker zijn dan die van kolen? Is het klimaat namens de VVD in porverstandig om de schaarse na- tefeuille heeft, bereid gevonden
tuur in ons landje mogelijk on- om op 25 November aanstaande
herstelbaar te beschadigen met met ons in gesprek te willen gaan

over het thema wat ons allemaal
zorgen baart en ons bezighoudt.
Kom daarom allen, VVD lid of niet,
op 25 november om 20.30 naar
de Willestee in Wilnis! Wilt u van
te voren meer informatie kijkt u
dan op de FB pagina VVD De Ronde Venen. De toegang is gratis.

Afsluiting N201 door onderhoud aan
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 14 november tot
en met 16 november 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en
aan de Waterwolftunnel (tussen
de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de
N201 wordt in de avond en nacht
omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

ber 20.00 uur tot vrijdagochtend
15 november 05.00 uur. Het verkeer op de N201 wordt tussen de
Koningin Maximalaan (N196) in
Ronde Venen en de Middenweg
Bovenkerkerpolder in Uithoorn
met gele borden omgeleid via de
Koningin Maximalaan en de Legmeerdijk (en vice versa).

Afsluiting Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrijdagavond 15 november 19.00
Afsluiting Aquaduct
uur tot zaterdagochtend 16 noDe N201 wordt ter hoogte van vember 06.00 uur afgesloten. Het
het Amstelaquaduct afgesloten verkeer op de N201 wordt tussen
van donderdagavond 14 novem- de Legmeerdijk in Aalsmeer en de

aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer met gele borden omgeleid via de Fokkerweg
(N232) en de Bosrandweg/Legmeerdijk N231 (en vice versa).
Ook de toe- en afritten van de
N201 zijn ter hoogte van de Middenweg en de Braziliëlaan afgesloten. Het verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de
Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de N231.

wolftunnel. Om de veiligheid van
het onderhoudspersoneel te borgen en de werkzaamheden sneller uit te kunnen voeren, is het
noodzakelijk het Amstelaquaduct
en de Waterwolftunnel volledig
af te sluiten. De provincie voert
onderhoud uit aan de technische
installaties in de tunnels, reinigt
de wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen
en er wordt gemaaid. Ook wordt
zwerfvuil verwijderd en de rioleWerkzaamheden
ring gereinigd. Om het verkeer zo
Drie keer per jaar is het nodig om min mogelijk te hinderen, vinden
onderhoud uit te voeren aan het de werkzaamheden in de avond
Amstelaquaduct en de Water- en nacht plaats.

Spetterend concert
Amstel Blazers Collectief!
Regio - Afgelopen zondag hebben de muzikanten van het Amstel Blazers Collectief onder leiding van dirigent Richard Wortel
een spetterend concert gegeven
in De Schutse in Uithoorn. En wat
een succes! Een volle Schutse met
een enthousiast publiek.
Heel Holland Klinkt heette dit bijzonder leuke concert, dat gepresenteerd werd door Jan-Willem
Dienske. De eerste helft van het
programma bestond uit instrumentale stukken van Nederlandse origine, zoals Floris, Soldaat
van Oranje, de Fabriek en muziek
uit de musical Ciske de Rat. Een

bijzonder ontroerend stuk was
‘Esther’, ook uit de film Soldaat
van Oranje. Speciaal voor deze
gelegenheid had Richard dit stuk
gearrangeerd voor twee solisten:
een duet tussen trompet (Annette van der Jagt) en sopraansaxofoon (Petra Leeflang).
De jonge band The Gerts liet tijdens de pauze van zich horen
met nummers van De Dijk en samen met het Amstel Blazers Collectief speelden zij ‘Dansen op de
Vulkaan’. Voor de jongens heel
spannend, want het was de eerste keer dat ze met een orkest
speelden. Dat is even wennen als

je normaal als band met z’n vieren speelt en nu met een 28-koppig orkest moet dealen en ook
nog op een op een dirigent moet
letten, maar het ging hartstikke
goed!
Gastzangers
De Amstel Blazers hadden nog
meer in petto. Na de pauze kregen ze gezelschap van gastzangers: voor deze gelegenheid waren Annemarie Stolwijk, Irene
Geurds-Buijs en Martin Buijs uitgenodigd om met hen te komen
zingen. Annemarie zingt als sopraan en is vaste soliste bij zang-

groep The Bridges in De Kwakel. Martin en Irene zijn bevlogen
zangers van het gerenommeerde
musicaltheatergezelschap Staccato uit Huizen.
Tijdens dit concert traden de zangers zowel op als solist, als duo
en met z’n drieën. Samen met
het Amstel Blazers Collectief werden een aantal bekende oude en
nieuwe songs, passend in het Nederlandse thema, ten gehore gebracht. Martin beet het spits af
met ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Martin en Irene zongen samen prachtig het mooie duet
‘Pastorale’. Annemarie schitterde
met het dit jaar winnende songfestivallied ‘Arcade’. En met z’n
drieën zongen ze ‘Laat Me’ (Vivre) en medleys van Kensington,
Doe Maar en Marco Borsato. Het
publiek was zichtbaar onder de
indruk en deelde na afloop vele complimenten uit. De dirigent,
muzikanten en zangers kijken
dan ook terug op een zeer geslaagd concert.
Op 1 januari 2020 bestaat het
Amstel Blazers Collectief alweer 5
jaar. Ook in dat jubileumjaar zullen er verrassende optredens gegeven worden. Houdt u de facebookpagina of de website in de
gaten! Speelt u een blaasinstrument en wilt u zich bij het orkest aansluiten? Stuurt u dan een
mailtje naar abcuithoorn@gmail.
com en vraag naar de mogelijkheden.

Jazz aan de Amstel start 8e seizoen
Regio - Zondag 24 november
is o.a. zanger/saxofonist Lo van
Gorp speciaal te gast bij de start
het 8e seizoen van Jazz aan de
Amstel. Het wordt weer ouderwets genieten van een muzikale
middag bij Sjiek, met een bijzondere mix van jazz, soul en popmuziek. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla
Zoet kunt u luisteren naar echte
Jazz standards, eigen songs, maar

ook soul, pop en bewerkingen
van bestaande nummers.
Lo van Gorp begon in zijn tienerjaren als saxofonist in vele popen jazzbands en besloot lichte
muziek te gaan studeren aan het
Hilversums Conservatorium. Lo is
een veelzijdig muzikant met een
prachtige soul stem en stage personality. Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in commer-

cials op radio en televisie, werkte
reeds met vele nationale en internationale artiesten samen. Onder
haar eigen naam bracht zij het album ‘Come Listen to me’ uit en
onder de naam Sweet & Co, de EP
‘Listen 2 me’. Aan de EP werkte onder andere Amerikaanse toetsenist David Garfield en saxofonist
Eric Marienthal mee. Zij schreef
en produceerde dit album samen
met Joos van Leeuwen. Van Leeu-

wen zal ook dit seizoen weer te
beluisteren zijn op de piano en
is daarnaast bekend als producer
en toetsenist van verschillende
artiesten en tv programma’s, zoals Het Mooiste Liedje van Nederland, It Takes Two, Dancing on Ice,
The Passion en vele andere.
Locatie: Sjiek aan de Amstel,
Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-18.00 uur. Entree 5 euro.
Zaal open om 15.00 uur.

Ja Zuster, Nee Zuster
groot succes
De Ronde Venen - Dat de verwachtingen hoog gespannen waren voor de jubileumvoorstelling
van “de Opregte Amateur” bleek
al uit de run op de kaartjes in
de voorverkoop. Met twee compleet uitverkochte voorstellingen
en een matinee, waarbij de zaal
ook bomvol zat, bereikte de club
een record van meer dan 650 toeschouwers. Met alle spelers actief,
een muzikale begeleiding, een eigen choreografie trok de Hoefse toneelvereniging dan ook alle registers open en trakteerde
de aanwezigen op een maar liefst
bijna drie uur durende wervelende show.
Voor het 45-jarig bestaan was gekozen voor de musical Ja Zuster, Nee Zuster, op tekst van Annie M.G. Schmidt in de bewerking
van Pieter van de Waterbeemt en
met de onvergetelijke liedjes van
Harry Bannink. Op een aantal van
die liedjes was door Joey Bakker
een eigen choreografie gemaakt,
die qua bewegingen goed aansloot bij de inhoud van de liedjes,
zodat er ook dansacts waren op
het podium. Dat was een primeur
voor de acteurs, die dan ook al
vanaf januari in training daarvoor
waren.

Ome Willem”, “In een rijtuigie”,
“M’n Opa”, “Duiffies”, “Op de Step”
en het lied, waarmee de musical
opende en sloot: ”Ja, Zuster, Nee
Zuster”. De muzikale begeleiding
was in de vertrouwde handen van
Charles Rademaker; ook hij was
vanaf het begin bij de productie
betrokken en was medeverantwoordelijk voor het succes. De
toeschouwers zongen de bekende strofen volop mee (de competitie van de meeste decibellen
werd door de vrijdagavond gewonnen). De show was een goede mix van dolle uitbundigheid
(“Van Wisni naar Novgorad”) via
groteske parodie (“Geld”) en valse droefenis (“De Oude Jacob”)
tot ingetogenheid (“je hebt gelogen, Gerrit”) en dan kwam ook de
buitenlandproblematiek nog aan
de orde (“Stroei Voei”) van bovenaf een tafel(!). Het verhaal van het
rusthuis van Zuster Klivia draaide
zoals bekend om twee thema’s:
de pogingen van buurman Boordevol om de inwoners het huis uit
te zetten en de ‘bekering’ van inbreker Gerrit. Met als apotheose
voor de pauze het mislukte diner
bij de buurman en na de pauze
de ontmaskering van mevrouw
de Kneu.
Driemaal een staande ovatie was
Megaprestatie
de terechte beloning voor De OpEn gezegd moet worden, dat regte Amateur, de vereniging uit
Joey een megaprestatie heeft ge- het kleine De Hoef die in staat
leverd: de vonken spatten er tij- is tot grote hoogten te kunnen
dens de uitvoeringen vanaf! Maar groeien. De eindregie was in hanliefst 20 liedjes zaten in de show den van Carel Nieber, die met dit
verwerkt, waaronder natuur- hoogtepunt zijn regieperiode bij
lijk de klassiekers als “de Kat van De Opregte Amateur afsloot.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

NIEUWE BIJENSOORTEN IN
UTRECHTSE NATUUR

Ecologen Kees Goudsmits en
Chris Achterberg controleren wat er
aan wilde bijen zoemt en nestelt

Goed nieuws voor de bloemetjes en de bijtjes! Bij een
onderzoek naar de wilde bij troffen veldonderzoekers
maar liefst zeven bijensoorten aan die niet eerder in
Utrecht werden gezien.
Gewapend met een groot
vangnet, verrekijker en
loep togen ecologen
Kees Goudsmits en
Chris Achterberg van
Van den Bijtel Ecologisch
Onderzoek, in voorjaar
en zomer op pad – ‘bijen
houden van warmte’om te controleren wat er
aan wilde bijen zoemt en
nestelt in de provincie
Utrecht. “We signaleerden
ongeveer 160 wilde soorten. Zeven daarvan zijn
nieuw in onze provincie”,
vertelt Kees Goudsmits.
De ecologen zijn vooral
in hun nopjes met de

‘vondst’ van de groene
zandbij. Kees: “Een zeer
zeldzame soort die tot nu
toe alleen in Zuid-Limburg
wordt gezien. Hij lijkt zich
in onze regio vooral thuis
te voelen rond de forten

‘eiland’ in een intensief
gebruikt gebied waar
weinig variatie is en weinig
bloeit. Bijen zijn dol op
bloemrijke bermen en
tuinen.” Het is te vroeg
om te zeggen waarom
de nieuwe bijensoorten
zich thuis voelen in onze
regio. Duidelijk is wel het
grote verband tussen de
wijze van natuurbeheer

Er is verband tussen de wijze van
natuurbeheer en de bijenstand
van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Niet raar:
forten hebben hellingen
en gevarieerde plantensoorten met bloemen.
Ze fungeren als een

en de bijenstand. Bijen
hebben voedsel - bloeiende planten - en nestgelegenheid nodig, kort bij
elkaar. Chris: “Je ziet veel
meer bijen in uiterwaarden

waar de natuur wordt
ontwikkeld dan in die met
landbouwgrond.”
In de provincie Utrecht
leven ruim 500 plant- en
diersoorten die in hun
voortbestaan worden
bedreigd. Met actief
soortenbeleid wil de
provincie deze soorten
bergopwaarts helpen.
Daarom dit onderzoek,
dat de actuele verspreiding
van bedreigde bijensoorten in kaart brengt en de
belangrijkste gebieden
en het juiste beheer en
natuurinrichting vaststelt. Wil je ook iets doen
voor de bijen? Kijk voor
subsidievoorwaarden
op provincie-utrecht.nl/
bijenonderzoek.

Stikstof: vergunningen
mogelijk

La Vuelta Holanda
zoekt vrijwilligers
De Spaanse wielerronde
Vuelta komt volgend jaar
naar ons land!
De organisatie van La
Vuelta Holanda zoekt 1000
vrijwilligers die willen
helpen om het internationale sportevenement tot
een groot feest en succes
te maken. Van eventregelaars voor langs het
parcours tot promotiemedewerkers en mensen die
bezoekers de weg wijzen.

De mensen die gaan
helpen, krijgen een mooi
kledingpakket, gratis eten
en drinken en natuurlijk
een prachtige, leerzame
ervaring. Ben je minimaal
16 jaar, minimaal 2 dagen
beschikbaar, heb je een
servicegerichte instelling
en liefde voor de sport?
Meld je dan aan via
lavueltaholanda.com/
vrijwilligers
#VAMOSUTRECHT

De provincie Utrecht heeft
nadrukkelijk oog voor de
landelijke problematiek
met stikstof. Sinds oktober
zijn regels van kracht,
waardoor vergunningverlening in de provincie
Utrecht weer mogelijk is.
Als een initiatiefnemer
aantoont dat een
project per saldo géén
extra stikstof laat neerslaan, kan vergunning
verleend worden.

Dit is belangrijk voor
de agrarische sector,
bouwbedrijven en overige
sectoren. Verschillen in
uitgangspunten tussen
Rijk en provincies hebben
geleid tot onduidelijkheid.
Er is toegezegd om per
1 december duidelijkheid
over de regels te bieden.
Meer informatie:
provincie-utrecht.nl/pas.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden:
N201 Vreeland: schilderen Vreelandbrug
tot half november 2019
N224 Renswoude: werkzaamheden Vitens
tot voorjaar 2020
N224 Woudenberg: realiseren toegang
Hoevelaar, div. werkzaamheden tot juni 2020
N225 Amerongen-Leersum: aanbrengen
bermverharding, tot 15 november 2019
N237 De Bilt: aanleg nieuwe fietstunnel KapelwegOude Bunnikseweg, tot eind november 2019
N408 Nieuwegein: aanpassen Ravenswade
vanwege ontwikkelen Liesboschterrein,
werkzaamheden tot eind 2019
div. provinciale wegen: inspectie riolering in
november en december 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden vind je op: provincie-utrecht.nl/wegen of volg
ons twitteraccount @werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten,
wegversperringen en olie op de weg bel je met het
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij jou in de buurt. Wil je
toch een geprinte versie van een provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft
op jouw directe leefomgeving? Bel dan 030-258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten
20 november, 9:30 uur:
20 november, 19:30 uur:
27 november, 9:30 uur:
27 november, 19:30 uur:
27 november, 19:30 uur:
11 december, 10:30 uur:

Vakcommissie Ruimte,
Groen en Water
Vakcommissie Bestuur,
Economie en Middelen
Vakcommissie Milieu en
Mobiliteit
Financiële Audit Commissie
Commissie Omgevingsvisie
Provinciale Staten

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: provincie-utrecht.nl/psutrecht.

Word Gast van de Staten
Statenleden zijn de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers van de provincie Utrecht. Maandelijks
vergaderen zij over actuele (beleids-)zaken in de provincie
Utrecht. Wil je een keer van dichtbij meemaken hoe dit in
zijn werk gaat? Meld je dan aan via provincie-utrecht.nl/
gastvandestaten

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht
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Cantina del Corazon
voor feesten en partijen
Regio - Omdat de Cantina del
Corazon dit jaar tien jaar bestaat geeft de Cantina tot 31 januari 2020, 15% vroegboek-korting op alle bedrijfs-en andere
feesten vanaf 20 tot 120 personen. Deze korting geldt voor alle
mogelijke arrangementen, vanaf een eenvoudig bittergarnituur
tot en met een arrangement met
de meest uitgebreide tapasschalen en buffetten Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar. “De Cantina leent zich uitstekend voor
partijen van diverse grootte” Aan
het woord is Sabrina Masselman,
kok van professie en oprichtster
van de Cantina.”Omdat de Cantina drie verschillende ruimtes
heeft die zowel los van elkaar als
geschakeld kunnen worden geboekt blijft het ook met kleine-

Geniet van muziek van
Rianne Druijff en Richard
Kruidhof
Bij de ingang van de
begraafplaats kunt u
kaarsjes kopen om bij het
graf of strooiveld te
keren in dit deel van Amstelveen
gratis. Voor een grotere hoeveelheid parkeerders hebben wij de

plaatsen. Ook is er een
herdenkplek voor als uw
dierbare niet begraven ligt

mogelijkheid om op korte afstand van de Cantina in overleg
parkeerruimte aan te bieden.”
Ruime bar
De Cantina beschikt over een ruime bar, een lager gelegen gedeelte van de zaak met een dansvloer, ‘de Lounge’ en een klassiek ingericht restaurant gedeelte, ‘het Koetshuis’ waar de gasten die even rustig willen converseren kunnen plaatsnemen. In ieder gedeelte van de Cantina kan
de muziek apart worden afgeregeld. U vindt De Cantina aan de
Amsteldijk 162 in Nes aan de Amstel grens Amstelveen. De vroegboekkortingsactie is vanaf heden. U kunt reserveren via telefoonnummer 0297-582205 of 0622315315

re gezelschappen gezellig, mede
door de gescheiden ruimtes. Het
krijgt zo toch de nodige intimiteit. Livemuziek of een DJ is niet
noodzakelijk want dat kunnen we
prima zelf verzorgen, dus is kosteloos. Bedrijfspresentaties, verjaardagsfeestjes, letterlijk alles is mogelijk bij ons... En gelukkig is par-

op de begraafplaats.
Vrijdag 29 november
Alg. begraafplaats Uithoorn
Noorddammerweg 40
Uithoorn/De Kwakel
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
21.00 uur

op voorsprong kwam, was qua
wedstrijdbeeld terecht, de manier waarop was echter gelukkig
te noemen: na een goede aanval
werd de bal vanaf de linkervleugel door Ian Refos voor het doel
gebracht, waar centrale verdediger de Wolf het leer volkomen
verkeerd raakte waardoor de bal
langs de kansloze doelman Koster in het net verdween voor de
0-1.
Na deze treffer verflauwde het
spel echter en omdat de thuis-

LEZERSPOST

ploeg in deze fase ook niet in
staat bleek om potten te breken,
weden de toeschouwers bepaald
niet verwend. Veel slordig balverlies aan beide zijden zorgde tot
aan halverwege de eerste helft
voor meer irritatie dan opwinding, pas in minuut 25 was het
eerste doelgevaar voor het Argon doel te noteren na een voorzet van rechterspits Gits, doelman Romero Antonioli kon de
bal nog juist onderscheppen.
Het antwoord van Argon was een
fraaie actie van Elgreenio Dorade
plus een dito schot, maar doelman Koster had een prima reactie in huis en verwerkte de inzet
tot corner. De thuisploeg kwam
nu beter in het spel en dus was de

de wensboom
Verstuur een boodschap
via hemelpost

inloop
opening
herdenken
afsluiting

gelijkmaker ook niet verrassend,
na 36 minuten werd de defensie
knap uiteen gespeeld en uit de
voorzet van Gits knalde Reugebrink de bal langs Romero Antonioli voor de 1-1.

treffer, via de paal kaatste de bal
weer terug het veld in. Kort daarna een actie van Ian Refos over de
linkervleugel, de bal verdween uit
zijn inzet wel langs de doelman,
maar in een fel duel vlak voor de
doellijn moest Bas Boelhouwer
Geen kansen
accepteren dat het leer net over
Tot aan de doelwisseling vielen de lat verdween. Diezelfde lat
aan beide zijden geen verdere bracht even later redding voor de
kansen te noteren.
doelman bij een verre inzet van
Bijna traditioneel speelde Argon Richard Ozuna, buiten bereik van
na rust beduidend beter dan in de graaiende handen ging de bal
deel een en dat leverde gaande- via de verste kruising niet in het
weg de nodige mogelijkheden doel, maar er voorlangs. Een goal
op. Het bal werd geopend door kon eigenlijk niet uitblijven in deRachad Madi, die de bal uit een ze fase en die volgde na een goevrije trap richting bovenhoek liet de interceptie van Chris Daal. De
gaan. De vingertoppen van doel- dieptepass op Elgreenio Dorade
man Koster voorkwamen een bracht de aanvaller alleen voor
en langs de doelman, de inzet uit
moeilijk hoek raakte weer de paal,
maar nu was Ilias Latif ter plekke om in de rebound de nieuwe
voorsprong voor Argon op het
bord te zetten, 1-2.

Alle sponsoren voor de
RUN FOR KIKA.........Bedankt!
Vorig jaar heb ik mijzelf opgegeven om de Marathon van
New York te lopen voor KIKA.
Met ongeveer 93 anderen van
het RUN FOR KIKA team kwamen wij in actie om geld op
te halen voor de strijd tegen
kinderkanker. In totaal hebben we met ons KIKA team
680.000.00 opgehaald.
Het was een fantastische ervaring die ik nooit zal vergeten. Miljoenen schreeuwende mensen die mij door de
42,195 km heen hebben ge-

Hang een hartje op in

Ontmoet elkaar bij een
kopje koffie, thee
of chocomelk

De avond is vrij toegankelijk, maar een bijdrage in de onkosten
mag gedaan worden in de aanwezige collectebus.

Zege voor Argon bij
Monnickendam
Mijdrecht - Op bezoek bij het gepromoveerde
Monnickendam
heeft Argon de derde zege op
rij weten te behalen en daarmee
blijft de ploeg in het spoor van de
koplopers.
De start op het nogal gladde
kunstgras van de thuisploeg was
duidelijk voor Argon, al in de
tweede minuut leek Elgreenio
Dorade door te breken maar de
bal kon op het laatste nippertje
voor zijn voeten worden weggetikt. Dat Argon na 10 minuten

Herdenkingsavond
‘een lichtje voor jou’

sleept om de eindstreep te
halen. Deze ervaring heb ik
te danken aan alle sponsoren
die hun steentje hebben bijgedragen voor KIKA. Via deze
weg wil ik alle sponsoren bedanken. Samen staan we sterk
en kunnen wij ervoor zorgen
dat er meer onderzoek en betere behandelingen voor kinderkanker komen. Met als
doel dat de overlevingskans
wordt verhoogd naar 95% .
Marjon van den Hoek

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of
zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Spits
En de spits liet zich drie minuten
later wederom feliciteren, nu wist
hij zijn voet doeltreffend tegen de
bal te zetten na een ouderwetse

scrimmage, die ontstond na een
vrije trap in Mijdrechts voordeel.
Deze 1-3 tussenstand zorgde voor
de nodige rust in het Mijdrechtse spel, de thuisploeg slaagde er
nog sporadisch in het doel van
Romero Antonioli onder vuur te
nemen. Slechts bij een gevaarvolle inzet van Reugebrink moest
de sluitpost zijn talenten aanspreken, voor het overige ontbrak de
richting bij enige kopballen van
de lange verdediger Vis bij hoekschoppen van de thuisploeg.
Door deze zege neemt Argon nu
plek drie in op de ranglijst, Scherpenzeel pakte met een voorsprong van 3 punten de periodetitel net voor de neus van WVHEDW, dat een gelijk aantal punten heeft behaald maar net een
doelpunt te kort kwam.
Volgend weekeinde staat er een
bekerronde gepland, Argon
speelt echter pas op 20 november thuis tegen Hauwert ’65 omdat de gasten op zondag een inhaalwedstrijd voor de competitie
hebben. Voor de competitie komt
WV-HEDW op 23 november naar
Mijdrecht, dat kunnen we dus
een topper noemen.

Opbrengst collecte Diabetes
Regio - Voor het Diabetes
Fonds is tijdens de collecteweek van eind oktober in deze
drie gemeenten het fraaie bedrag van € 6.683 opgehaald.
Heeft u de collectant gemist?
Door een plotseling groot tekort aan collectanten, hebben wij enkele straten, flats en
nieuwbouwwijken over moeten slaan. Digitaal doneren op:
https://www.diabetesfonds.nl/
help-mee/doneren blijft mogelijk. De collecte 2020 is in de
laatste week van oktober en
u kunt zich het hele jaar door
aanmelden bij Mw. Van der
Does tel. 06-28798906 of pauline.vanderdoes@online.nl alle

hulp is welkom want u maakt
het verschil!
Het Diabetes Fonds afdeling
Uithoorn is dan ook bijzonder dankbaar voor alle hulp en
(toekomstige) steun die wij regionaal mochten (en mogen)
krijgen van particulier tot winkelier: dit jaar werden wij maar
liefst gesteund door 23 detaillisten (zie hiervoor aparte Facebook pagina), vrijwilligers en
de media!
Nogmaals, volgend jaar zou u
de bestrijding van volksziekte
nummer één enorm helpen als
u ons helpt met collecteren. De
giften zijn er, ze moeten alleen
opgehaald worden!
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Ludieke
stakingsactie

“Voor ons zijn de kinderen
wel topprioriteit!”

Mijdrecht - Op woensdag 6 november gingen de kinderen
van de Hoflandschool gewoon naar school.Het zou echter
een bijzondere dag worden. De medewerkers van de dierenambulance kwamen langs om de kinderen te vertellen wat ze
allemaal doen. De kinderen konden in de ambulance kijken.
Een ouder van school is politieagente, zij kwam samen met
een collega uit Mijdrecht in de klas vertellen en de kinderen stelden veel vragen. De politieauto stond op het schoolplein, daar hebben de kinderen uitleg over gekregen. Een vader werkt bij de landmacht. Ook hij heeft de kinderen verteld
wat zijn werk inhoudt.
Raadslid
Joris Kneppers van de gemeente heeft een lezing gegeven
over respect in groep 8. Groep 5, 6, 7 en 8 hebben afval geprikt en gesnoeid in de omgeving van de school met behulp van mannen van de Groenvoorziening van de gemeente.In groep 7 heeft een oma, die omgevingsrecht heeft gestudeerd, gekeken hoe het nieuwe schoolplein ingericht kan
worden. De kinderen van groep 7 hebben dit gepresenteerd
aan de wethouder, Rein Kroon. Ook zijn er ouders komen
voorlezen in de verschillende groepen.. Het was een leuke,
leerzame dag.

de
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Afsluiting Waterwolftunnel en Amstelaquaduct
voor onderhoud

Hij kent
nu

BOEF...

Bowie nog!

Laat jongeren kennismaken
met méér cultuur. Ga naar
cultuurfonds.nl/educatie
Te koop:
In zeer goed staat combikoelkast
vriezer €50,-. Tel. 06-15301520
Te koop:
Aardbeiplantjes lambada €0,50. Biol.
get. prod. jams, pesto, walnotentaart,
kadomandjes €10,-. Hol. walnoten 1
p. €2,50. Tel. 0297-264904
Te koop:
Stripboeken: Alex 18 st. à €2,-. De
Koene ridder 18 st. à €2,-. Flip Flink 13
st. à €2,-. Alain Chevalier 11 st. à €2,-.
Buddy Longway 14 st. à €2,-. Lucky
Luke 19 st. à €2,-. Tel. 0297-348181 /
06-53507473

Gevraagd:
Oude werkbank ladenkast gereedschapskast etc. Tel. 06-22885528
Gezocht:
Oud omega heren horloge.
Tel. 06-53346064
Te koop:
Verzamelaar koopt graag u grammofoonplaten van pop beat muziek uit
de jaren 50-60 kijk eens op zolder.
Tel. 06-12946730
Te koop:
Vrieskastje 2,5 lade €20,-. Tel. 0297288355

Geen uitschieters bij BVK
Regio - Weinig spectaculaire scores deze week bij de B.V.K., waar
40 paren de gang naar Dorpshuis
De Quakel hadden gemaakt om
daar in de bekende gemoedelijke sfeer de bridgedegens met elkaar te kruisen. In de A lijn wisten
Adrie Voorn en Wim Röling opnieuw een verslagwaardige score te behalen. Ging het vorige
week nog jammerlijk mis, deze
week herstelden zij zich door zich
met degelijk bridge zonder malle
fratsen naar de 1e plaats te kaarten. Hun score bedroeg 57,92%. 2
paren eindigden ex aequo op de
2e plaats met 56,67%. Dat waren
Nel Bakker en Hans Wagenvoort
en gelegenheidspaar Lia Guyt Jaap Verhoef. Een paar simpele
afspraken naast een beetje gezond bridgeverstand kan dus prima werken bij zo’n samengesteld
paar. Matty en Kees mochten
weer meedoen in de A-lijn, maar
zij moeten nog even op gang komen en moesten de 11 andere
paren in deze lijn boven zich dulden. In de B-lijn de topscore van
de avond en die was met 61,25%

voor het steeds beter draaiende
paar Kathy Janetzky - Annet Roosendaal. De 2e plaats was voor
de net uit de C lijn gepromoveerde dames Addie de Zwart en Hetty Kesting, die daarmee duidelijk
blijk gaven van ambitieuze plannen om direct naar de A lijn door
te stoten. Hun score van 58,68%
was een goede aanzet daartoe.
Corrie en Ruud van der Peet completeerden de top 3 met 57,29%.
Riet en Joop waren de klap van
de degradatie uit de A lijn nog
niet helemaal te boven, want zij
moesten zich ‘tevreden’ stellen
met de ondankbare 15e en daarmee laatste plaats.
In de C-lijn een mooie 60% voor
Helen Conijn en Hans Broers, die
steeds beter op elkaar ingespeeld
lijken te raken. Het leverde hen de
1e plaats op. Nico Koning en Jan
Streng volgden op de 2e plaats
met 57,92%. Corrie Bleekemolen
en Inge Dyrbye volgden op korte afstand. Hun 57,5% was goed
voor de 3e plaats.

Veel kleins bij Sans Rancune
Regio - Dat vele kleintjes een grote kunnen maken, weten we allemaal wel. Verrassend is de enorme variatie in spellen, die we van
week tot week waarnemen. Dat
houdt het leuk, In de A-ljin vinden we veel kleine spellen, waarvan een aantal venijnig. De partij met de meeste punten kan zijn
contract niet halen. De tegenpartij soms wel. Vaak vergt het afof tegenspelen enkele finesses,
en niet alleen letterlijk. Daarbij
spreken veel spellen weinig tot
de verbeelding. Ze zijn niet ge-

Te koop:
Voor sint €25,-. 12 sintringen met
rode steen, rode broche, 4 kruizen
met steen aan ketting, 3 paar piet
oorringen. Tel. 0297-263017
Gevraagd:
Wie heeft er nog speldjes liggen op
zolder ik neem ze graag van u over
voor een plant of bloemen of kopen
n.o.t.k. Tel. 0297-283059
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205

Klaverjassen
in De Hoef
Regio - Aanstaande zaterdag 16
november om 20.00 uur kunnen
in het dorpshuis De Springbok
in De Hoef de kaarten weer geschud worden, bij Biljartclub De
Hoef. Ook op 14 december, 11 januari, 8 februari, 14 maart, en 11
april. Voor de totaal score tellen
weer 5 van de 8 avonden. Gezellige kaartavonden zijn het met leuke prijzen. Het kaarten begint om
20.00 uur. Zaal is open om 19.30
uur. Wij zien u graag voor een gezellige kaartavond in de Springbok aan de Oostzijde 61 a in De
Hoef.

Bingo bij KDO
Regio - Vrijdagavond 15 november is er weer bingo in de kantine
van KDO in De Kwakel. Aanvang
20.00 uur. Wederom is het inkoop
team er weer in geslaagd mooie
prijzen te scoren dus ben u weer
van harte welkom.

zit door eigenaardigheden van
de verdeling niet werken. Verder
vooral kleine beslissingen met
schikt voor de betere dromer, het grote gevolgen. Ook hier maakt
vuurwerk knalt vooral in techni- niemand een geboden slem. Opsche zin. Dat alles speelt de eer- merkelijk is dat ten opzichte van
ste twee paren van vorige week vorige week de ranglijst totaal
in de kaart. Winnaar opnieuw Jan overhoop ligt. Bij andersoortige
en Marcel, tweede opnieuw Greet opgaven komen anderen bovenen Lijnie, met 67,92 resp. 60,42%. drijven, die dit soort spellen het
De derde zit daar weer vijf pro- beste ligt. Ingeborg en Berend
cent onder. Ach wie het kleine winnen met 56,77%, op korte afniet eert. De B-lijn vraagt op ver- stand gevolgd door Co en superschillende spellen om inzicht of sub Evert met 55,73%.
de manche er inzit. Veel A-spelers We kunnen nog steeds enkele
hebben daar al moeite mee, ze- nieuwe leden gebruiken. Nadeker als de vuistregels die uitgaan re informatie bij Lijnie Timmer,
van het gezamenlijk puntenbe- (0297)561126.

Van donderdag 14 november tot en met zaterdag 16 november 2019
voert de provincie onderhoud uit aan het Amstelaquaduct onder de
Amstel en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart. De afsluitingen zijn
nodig voor het uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.
Het verkeer op de N201 wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening
houden met enige vertraging.
Amstelaquaduct
Vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan het Amstelaquaduct is
de N201 ter hoogte van het aquaduct afgesloten van donderdag
14 november (20.00 uur) tot vrijdag 15 november (05.00 uur).
Het verkeer op de N201 wordt tussen de Koningin Maximalaan (N196)
in Ronde Venen en de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn met
gele borden omgeleid via de Koningin Maximalaan en de Legmeerdijk
(vice versa).
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrijdag 15 november (19.00 uur) tot
zaterdag 16 november (06.00 uur) afgesloten. Het verkeer op de N201
wordt tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de
Fokkerweg in Haarlemmermeer met gele borden omgeleid via de
Fokkerweg (N232) en de Bosrandweg/Legmeerdijk N231 (en vice versa).
Ook de toe- en afritten van de N201 zijn ter hoogte van de Middenweg
en de Braziliëlaan afgesloten. Het verkeer vanaf de Middenweg wordt
omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de N231.

Bij beide afsluitingen wordt het verkeer met behulp van gele borden
omgeleid.
Enquête Waterwolftunnel
Wij doen op dit moment een tevredenheidsonderzoek naar de
ervaringen van weggebruikers met de Waterwolftunnel.
Wij zijn benieuwd naar uw waardering van de Waterwolftunnel als
het gaat om bijvoorbeeld de mate van veiligheid of doorstroming.
We stellen het zeer op prijs als u deze enquête wilt invullen.

De enquête vindt u op:
https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/Evaluatie_Waterwolftunnel.
Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met
het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of
per mail: servicepunt@noord-holland.nl.
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Vakcollege op Thamen
geeft eersteklassers vleugels
Regio - Afgelopen week was het op scholengemeenschap Thamen voor de eersteklassers een bijzondere week. Alle dagen stonden in het teken van
Schiphol en techniek. De leerlingen zijn bezig geweest met het maken van maquettes, het bouwen
van bijzondere voertuigen en kunstwerken, en bij
de theorievakken hebben ze nagedacht over de invloed van onze luchthaven op de samenleving, milieu en techniek. Dit deden ze onder meer door opdrachten en zelfs gedichten te maken. Op woensdag stond een bezoek aan de Techniek Driedaagse in Mijdrecht op het programma. De daaraan verbonden techniekwedstrijd is door twee leerlingen
uit 1b1 gewonnen, Cor en Nino. Op donderdag
zijn de eersteklassers naar het Aviodrome in Lelystad geweest en konden ze oude en nieuwe vliegtuigen bewonderen. Op vrijdag vond de afsluiting van het project plaats, met een tentoonstelling van al het gemaakte werk. Ouders en belangstellenden waren uitgenodigd om dit bij te wonen,
en iedereen kon stemmen op de mooiste presentatie. Klas 1M3 viel daarbij in de prijzen. De afsluiting viel samen met de opening van het Vakcollege op Thamen. Met het doorknippen van een ket-

ting door Truus Vaes, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Iris, Ria Zijlstra, wethouder van
onderwijs van Uithoorn, werd het Vakcollege symbolisch geopend, waarna leerlingen van het Licht
– en Geluidteam van Thamen een spectaculaire licht- en geluidshow gaven. De projectweek op
Thamen heeft laten zien, dat onderwijs en techniek
heel goed samengaan. Leerlingen, ouders, mentoren van klas 1 en betrokken collega’s kunnen terugkijken op een aantal zeer geslaagde dagen.

Techniekplezier spat ervan af op
4e editie Techniek Driedaagse
Techniekplezier. Dat woord omschrijft de vierde editie van de Techniek Driedaagse het beste.
Meer dan 3500 leerlingen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer hadden zich
aangemeld en 1600 ouders en kinderen kwamen naar de Open Avond. Allemaal gingen ze aan
de slag met technische workshops. Er werden allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe vaardigheden ontdekt. Metselen, programmeren en boren; op de Techniek Driedaagse kan alles.
Wie vorige week binnenstapte bij de loods van FN
Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht
keek zijn ogen uit; overal waren leerlingen druk
met technische workshops. In de branchegroep
Automotive werden apk-keuringen uitgevoerd
aan auto’s en fietsen gerepareerd. Niet veel verderop, in de branchegroep Metaal en Kunststof,
solderen Tatum en Nikki een metalen figuur.
“Hiervoor gebruik je tin’’, legt Tatum uit. “Het is als
een soort lijm. Daarmee kun je metalen dingen
aan elkaar maken als je het heet maakt. Als het afkoelt zit het vast. Grappig he? Ik wist niet dat dat
kon.’’ In de branchegroep Bouw metselen Roos en
Noor een muurtje. “Dit is echt lastig’’, zegt Roos.
“Je gaat snel scheef. Toch is ons muurtje wel het
hoogste tot nu toe.’’
Nieuw dit jaar was het Recycleplein. Daar leren
de kinderen dat afval kan worden ingezet als een
nieuwe grondstof. Ze kunnen sieraden en sleu-

telhangers maken van oude autobanden en een
speaker maken van kosteloos materiaal, maar de
activiteit die het meest in het oog springt, is het
recyclen van een plastic bekertje tot een ring.
Wende (10) uit Aalsmeer is diep onder de indruk
van het proces. “Je moet eerst je bekertje wassen
en laten drogen’’, legt zij uit. ,,Vervolgens stop je
het bekertje in een shredder. Hij maakt het kapot.
De stukken gaan weer door een andere shredder.
Die maakt de stukjes kleiner. Die kleine stukken
gaan in een apparaat wat er een draad van smelt.
Deze draad stop je in de printer. Hij maakt er dan
een ring van. Die ring was net nog een bekertje.
Gek he?’’
Het enthousiasme bij de leerlingen, leerkrachten,
vele vrijwilligers en deelnemende bedrijven spat
ervan af. Volgend jaar weer een Techniek Driedaagse? Ja! De 5e Techniek Driedaagse wordt gehouden op 10, 11 en 12 november 2020.
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De 40-punten-grens

Atalante Heren 1 weet
weer wat winnen is!

Vinkeveen – De mannen van Atalante Heren 1 treden dit seizoen,
na de degradatie van vorig jaar,
aan in de 1ste klasse. Het door
Loyals gesponsorde vlaggenschip van de Vinkeveense Volleybalclub speelt met een deels gewijzigde basisopstelling ten opzichte van het afgelopen seizoen
door het wegvallen van twee ervaren passer lopers. Dit seizoen is
Max Bouwman toegevoegd vanuit het tweede en speelt ook Ricardo Angulo Velez volle bak mee
bij Heren 1.
Zonder de geblesseerde sterspeler Leroy Kuiper, maar onder
de bezielende leiding van trainer coach Irma Schouten startte
de Vinkeveense ploeg tegen Allvo Heren 2. De mannen van Heren 1 kwamen fantastisch uit de
startblokken. Een ontketende Yorick van Schie bracht de Vinkeveeners binnen no time op een
voorsprong van 3-0 in sets. Al
denkend aan het wel verdiende
biertje aan de bar waren de mannen van 1 niet helemaal scherp in
de laatste set. Toch werd de eerste 4-0 van het seizoen over de
streep getrokken.
Met een grote dosis zelfvertrouwen reisde Loyals Atalante Heren
1 naar Hoofddorp om het op te
nemen tegen het eerst team van
VCH. De mannen van Atalante begonnen furieus, maar kregen het
niet voor elkaar om zes set points
te verzilveren in de eerste set. De
tweede set werd wel gewonnen,
maar hier konden de mannen in
set 3 en 4 geen vervolg aan geven. Lang treuren was er niet bij
want in dezelfde week moesten

de mannen naar Amsterdam om
aan te treden tegen Amsterdam
H5. Amsterdam heren 5 werd verslagen met 2-3 door een sterk optreden van invaller Rick de Groot.
De supersub van de Atalante liet
zijn waarde weer zien.
Na de wedstrijd in Hoofddorp
ging er geen wedstrijd meer verloren. De mannen van de Spuyt
heren 1 werden met 3-1 teruggestuurd naar Amsterdam. Erik Verbruggen leidde zijn verdediging
als een echt veldheer, waar door
de spelverdelers Jeroen Molenaar
en Regi Pothuizen hun aanvallers goed konden bedienen. Een
week later stond op 19 oktober
de wedstrijd tegen Armixtos H1
in Amsterdam op het programma. Atalante startte waanzinnig
sterk en walste in de eerste twee
sets over Armixtos heen. Set 3 en
4 gingen daarna wat onverwacht
naar de Amsterdammers. Set vijf
ging aan de hand van de grote man Bas van der Lubbe toch
naar een veerkrachtig Atalante
Heren 1. Het eerste blok wedstrijden werd afgesloten met wederom een potje in Amsterdam tegen Amsterdam H4. De Vinkeveeners namen door een aantal mokerslagen van middenaanvaller
Ruben Nap al snel de overhand in
de wedstrijd. Vlijmscherpe opslagen zorgden voor een onbezorgde middag en de derde plek in de
competitie. Na de degradatie van
vorig jaar weet Atalante Heren 1
weer wat winnen is.
Atalante Heren 1 speelt op 15 november in de Boei in Vinkeveen
de kraker tegen nummer 2 Albatros.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 november is er prijsklaverjassen
voor iedereen in Café de Merel in
Vinkeveen er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, afgelopen vrijdag
was Cock Meijer de beste kaarter
met 7165 punten.

volgende prijsklaverjasavond zal
dus zijn op vrijdag 22 november
2019, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel is 0297-263562 Arkenpark Mur
43, 3645 EH Vinkeveen, e-mail
thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
De uitslag van deze avond was: nieuwe
prijsklaverjascompeti1. Cock Meijer 7165 pnt
tie 2019/2020 in 2019 dus 22 no2. Ria Matthiessen 7071 pnt
vember, 6 en 20 december. Voor
3. An Pothuizen 6854 pnt
2020, 3, 17 en 31 januari, 14 en
4. A. v. Scheppingen 6706 pnt
28 februari, 6 en 20 maart, 3 en
5. Gerry Ruimschoot 6699 pnt
17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26
En de poedel ging naar Son- juni en 10 juli. Alle datums onder
la v.d.Waa met 5279 punten. De voorbehoud.

Atalante dames 4, fier
aan de leiding
Vinkeveen - Door nog wat wijzigingen bij aanvang van het seizoen kwam het vierde team van
Atalante zonder spelers te staan.
Terugtrekken kost geld, dus oudleden en toernooispelers benadert om een paar wedstrijden te
spelen. Dat is gelukt en nog wel
riant ook.. het team bestaat nu uit
12 spelers die niet trainen maar
het gezellig vinden om zo nu en
dan een wedstrijd te spelen.
Elke wedstrijd is het voor aanvoerdster Nancy nog wel even
spannend of er genoeg zijn. Of
dat er toch een beroep gedaan
moet worden op een jeugd invaller. Er zijn nu vijf wedstrijden
gespeeld en elke keer met 7-8
spelers met een enkele keer een
jeugdspeler als invaller. En het
gaat niet onverdienstelijk. De
routine zit er nog helemaal in bij
de oud-leden en de toernooispeler vullen heel mooi aan! In
de eerste twee wedstrijden was
het even wennen aan de nieuwe
samenstelling, maar het waren
ook de tegenstanders naar om
te kunnen wennen. Daarna volgden Atalante 3 en VVO Ouderkerk
die pittiger tegenstand boden
maar dames 4 hield stand. Met
nog geen set afgestaan staat het
team strak bovenaan in de derde
klasse.
Hekkensluiter
Vrijdag 8 november kregen zij
hekkensluiter Spaarnestad op
bezoek, die nog geen set achter
hun naam hebben weten te zetten. Al in de eerste set was het niveau verschil zichtbaar. De opponent had moeite met de serve en
wat wel goed terug kwam werd
gretig opgevangen door de Vinkeveense equipe en afgemaakt.

Binnen 20 minuten stond er een
25-8 voor Atalante.
In het tweede bedrijf ging Vinkeveense equipe mee in het matige
spel. Tot de 10 punten liepen de
teams gelijk op. Na een time out
van coach Hetty werden de dames weer op scherp gezet. Goede service series en mooie aanvallen van onder andere de middens Carin en Annike brachten de
trein weer op gang en stoof door
naar het eindstation zonder nog
een punt af te staan 25-10.
In het derde bedrijf zakte de tegenstander weg; leken zich nu al
te hebben neergelegd bij een 4-0
verlies. Voor de Vinkeveense dames was dat wel het signaal, dit
moeten we zo snel mogelijk afmaken en zo geschiedde het ook
met 25-5 en 25-6 werden de laatste twee sets in sneltrein vaart afgewerkt.
Prettig
Voor het dames 4 team was dit
ook wel prettig daar zij door
moesten naar de opening van
partycentrum “De Vink” waarbij
de partner van teammaat Wendy een van de oprichters is. Het
voorheen club Roekz was supermooi opgeknapt en omgetoverd
tot partycentrum ‘De Vink’. Ruben
en Chris gefeliciteerd met deze mooie opening! Daar dan ook
meteen nog even de teamfoto
genomen.
Met deze winst staat Atalante dames 4 nog strakker op plek 1. De
komende weken zal het team
meer enerverende partijen krijgen tegen de nummer 4,3 en 2
van deze poule, waarvan de eerst
13 november om 21.00 uur in
Haarlem.

HV Mijdrecht HA verliest
na een top wedstrijd
Mijdrecht - Vorig seizoen zijn we
2x met afstand kampioen geworden. Herfstkampioen en lentekampioen. Wij spelen in district
Noord-Holland in een poule van 6
teams. Na de winterstop worden
alle teams opnieuw ingedeeld.
Zoals gezegd hebben we vorig
seizoen super gespeeld.
De KNHB heeft de indeling van de
klassen dit jaar aangepast. En dat
betekende voor ons team, dat we
niet 1 poule, maar wel 3-4 poules
hoger werden ingedeeld. Ja het is
‘Veteranen-competitie”, maar als
spelers van onze tegenstanders
gem. 5-10 jaar jonger zijn dan
wij, dan is het wel duidelijk dat
we niet heel veel kans hebben.

We hebben veel wedstrijden verloren waarin het niet liep. Soms
ging het heel goed, maar 10 minuten slordigheid en 3 doelpunten tegen. Maar vanmiddag was
het toch anders. We speelden tegen Athena Heren C. Zij staan bovenaan en in de uitwedstrijd waren we absoluut kansloos. Onder
leiding van scheidsrechters Thijs
Gasse en René Post hebben we
ontzettend goed gespeeld. Maar
dan nog met 1-3 verloren, maar
er is door iedereen ontzettend
hard gewerkt. Zelfs een 2-3 of gelijkspel had er in gezeten. Al met
al een mooie opsteker voor volgende week. Dan spelen we tegen Bloemendaal HH.

Wim de Groot koploper
bij Denk en Zet
De Ronde Venen - Het gaat goed
met Wim de Groot. De schaker uit
Breukelen blijft winnen, slechts
de achtervolgers Jeroen Vrolijk,
Henk Kroon en Freek Barwegen
konden Wim een remise aftroggelen. Ook in teambelang wist
hij, als enige, voor Denk & Zet I te
winnen.
De eerste wedstrijd tegen ZZ
Combinatie 1 uit Zaltbommel/
Zuilichem, ging dan ook met 2,55,5 verloren voor de weer in de
eerste klasse uitkomende Denk
en Zetters.
De ranglijst na ronde 10 Wim de
Groot 409, Jeroen Vrolijk 365,
Henk Kroon 317,
Freek Barwegen 306, Cees Samsom 289, Gert Jan Smit 274, Harris
Kemp 254 Bram Broere 245 Cees v.
Houten 241 Cees Verburg 229 Johan Voskamp 223 Stefan Rijsbergen 222Achter de top-3 is Freek

Barwegen goed bezig. Zo won
hij voor Denk & Zet II aan bord 1
sterk. (Het 2e team won met 6,5
– 1,5 van Wijdemeren I). In de actuele ronde versloeg hij Gert Jan
Smit en de 4e plaats is daarmee
zeker verdiend. Een uitslag wil
ik de lezers niet onthouden. Het
spannende duel Wim Klaassen –
Cor Versteegh eindigde in puntendeling. De partij werd onder
genot van een glaasje wijn nog
nabesproken. Mocht U, geachte
lezer, graag uw schaakkrachten
op clubniveau meten? Dat mag
drie keer vrijblijvend. Overigens
hoeven nieuwe leden niet met 0
punten te starten maar beginnen
meteen met 125 punten. In de 1e
partij op de club speelt u tegen
een middenmoter. Meer Informatie en/of aanmelden kan bij wedstrijdleider Jeroen Vrolijk, tel: 06484.03.628.

De Ronde Venen - In de biljartcompetitie is er sprake van een
fictieve grens. Meer dan 40 punten op een avond is een goede prestatie. Na meerdere speelronden gemiddeld meer dan 40
wedstrijdpunten is uitstekend te
noemen. In de eerste divisie is er
1 team en in de tweede divisie
zelfs 3 teams die de 40-puntengrens overschrijden. Om maar
meteen met de deur in huis te
vallen. Lutis Ventilatietechniek/
Springbok is het enige team met
een gemiddelde boven de 40.
Deze speelronde haalden ze 44
wedstrijdpunten tegen De Merel/Heerenlux 1 en versterkte zodanig hun koppositie. Ger Ruimschoot was de enige die zijn partij
niet won (tegen Walter van Kouwen), Allan Knightly, Peter Stam
en John Beets wonnen wel. John
Beets won maar nipt van andere
John (Vrielink, DMH1).
Met 41,83 punten uit 6 speelronden heeft Lutis al een aardig
gaatje met de regerend kampioen Stieva/De Kuiper 1 (39,43),
die deze ronde met 36-47 verloor
van De Merel/Heerenlux 3. Lenette Engel (SDK1) speelde gelijk tegen Jeroen van Rijn (DMH3), Wim
Berkelaar, Hans van Rijn en Dorus van der Meer (DMH3) wonnen alledrie hun partij. Kees de
Zwart (SDK1) kwam slechts 3 caramboles te kort. DIO draait redelijk goed mee dit seizoen en won
tegen het altijd sterke De Springbok 1 met 40-32. Michel Bak van
De Springbok leverde een uitstekende partij af tegen Jos van Wijk
(DIO), Cees de Jong, Jan Koridon
en Ray Kramer zorgde ditmaal
voor de winst. Tot slot de partij
van Bar Adelhof 1 tegen De Biljartmakers. Dat was een kraker.
De korste partij duurde 16 beurten, de langste 24 beurten. Anne Beeker en Richard van Kolck
wonnen namens Bar Adelhof, Jan
Zwietering namens De Biljartmakers.
De kopmannen Richard Schreurs
(BA1) en Bert Loogman (BM) stalen de show. Richard legde een
serie van 40 op tafel, de hoogste serie van dit lopende seizoen.
Desondanks won Bert Loogman

(foto) in 16 beurten. Een knappe
prestatie van beiden.
Gevoelige tikken
In de tweede divisie werden een
paar gevoelige tikken uitgedeeld. Stieva/De Kuiper 2 won
met 40-29 van Bar Adelhof2 en
The Peanut Bar 2 met 41-29 van
De Springbok 2. De hoogste overwinning was echter voor ASM in
de uitwedstrijd tegen Cens. Sophia Oostveen had wel 52 beurten
nodig (de langste partij van deze speelronde), maar kon wel 12
punten bijschrijven, net als haar
teamgenoten Bertus Oostveen
en Hennie Versluis. Alleen Cor Ultee verloor, in dit geval van Sander Pater (Cens). Bij De Merel/
Heerenlux 2 zijn de stabiele prestaties van Piet Best, Gerard Roling
en vooral Roos Aarsman mede
bepalend voor de virtuele koppositie met 43 punten gemiddeld.
The Peanut Bar 2 (41,17) en ASM
(41) zijn zeker nog niet kansloos
voor de titel. En het seizoen duurt
nog lang.
Erik Spiering van Bar Adelhof 2
won zijn partij keurig in 22 beurten, Hans Mooijen, Ad Swartjes en Ruud Breyaen van Stieva/
De Kuiper 2 waren te sterk voor
hun tegenstanders. Bij The Peanut Bar 2 wonnen Said Metalsi (in
maar 21 beurten), Broer Persoon
en Berend Huisingh. Kopman Rohan Janmaat kon het niet bolwerken tegen Willem Holla van De
Springbok 2.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op Maandag 4 november werd de tweede ronde
van de tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn sloegen Carla Euwe
& Karla Schmidt ongenadig toe
met 59,38% en zij scoorden daarbij een 3sanscontract met 3upslagen. Jopie de Jong & Lenie Koevermans deden goede zaken
met 56,94% en dat deden Dick
Elenbaas & Ad Zijerveld ook met
55,90%. Joke & Eric Schiphorst
stalen de show met een 4hartencontract in een spel waar alle overige paren een of meer down gingen.
Zo ook in een spel waar Dick Elenbaas & Ad Zijerveld een 3hartencontract binnen hengelden en
de overige paren nagenoeg alle
down gingen. Richard Morssink &
Ad in ’t Veld ontsnapten aan een
5ruitencontract door 3sans te
spelen met 1upslag.
In de B-lijn pakten Johan Voskamp & Ingrid Voskamp uit met
61,01%. Ineke Koek & Ellen van
der Toorn maakten mooi 58,63%
en paar Ria van Bergen maakten
een prima 56,85%. Twee paren
boden en maakten een 6sanscontract, Johan & Ingrid Voskamp Jan Breedijk & Alice Oosterling maakten een mooi 4hartencontract met 1 upslag waar een
ander team ook hoog scoorde
door een uitneembod van 4klaveren te spelen met 2 downslagen. Dies Bouterse & Ans Bruggeman speelden een lastig 3sanscontract met 2upslagen, terwijl
een ander paar 6harten probeerden en 4 down ging.
Op Donderdag 7 november werd
de derde ronde van de tweede competitie gespeeld. In de Alijn gingen Huub & Hennie van
der Reep er met de winst vandoor met een score van 61,25%.
Kiki Lutz & Cees Houmes haal-

den 59,58% en Riet & Gerard
van der Meer 54,17%. Kiki Lutz
& Cees Houmes deden een fantastisch bod van 7sans en haalden het, waar de andere paren alle in een zes of lager hartencontract bleven hangen. Jan Bunnik
& Corrie Twaalfhoven scoorden
een heel mooi 6schoppencontract dat door andere spelers niet
werd gehaald. Wim & Trees Versteeg maakten een 3hartencontract met 1upslag terwijl andere paren hoger boden en down
gingen. Carla de Goede & Tineke Venhuizen speelden een prima 5hartencontract dat ook door
Ineke Hollaardt & Ineke Siegers
werd gemaakt.
In de B-lijn deden Maria Baas
& Ted Koene goede zaken met
een score van 57,50% gevolgd
door Paula Kooijman & Koos Wieling met 55,42% en Jan & Gerda Elenbaas met 53,75%. Anita Berrevoets & Henk de vries
haalden als enigen een 3sanscontract waar de overige paren
down gingen. Ben Ockhuizen &
Otto Hoogendijk haalden als enigen een4schoppencontract gedoubleerd, terwijl een van de tegenparen (Dick Licht & Xandra Visee, een 3sanscontract boden en
haalden.
In de C-lijn waren Willie Klein &
Annie Schouten iedereen de baas
met 60,14%. Op enige afstand
volgden Tiny & Bram van Klaveren met 54,38% en Ria Matthiesen & Ria Versteeg met 53,96%.
Lies Bosman & Hannie Visser
maakten een 5klaverencontract
met 1 upslag. Ook wisten ze een
4schoppencontract met 2 upslagen binnen te halen. Ria Matthiesen & Ria Versteeg speelden een
3sanscontract met 4 upslagen.
Een top. Hubertine van Buul & Nel
Lindeman haalden als enigen een
4schoppencontract met 1upslag.
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Veenland turnsters pakken 3x
goud op teamwedstrijd!
De Ronde Venen - Zaterdag
werd het wedstrijdseizoen geopend met de teamwedstrijd.
Een team bestaat uit 5 turnsters,
waarvan er 4 turnen en de 3 beste resultaten tellen. Voor Veenland deden er 4 teams mee. De
turnsters van de D3 Zjoske, Noa,

Mette, Bloem, en Sophie mochten beginnen. Noa turnde zich
op de balk zich naar het hoogste cijfer! Op naar vloer. Sophie
draaide een super oefening ze
werd 2de. Op naar sprong. Iedereen sprong mooie sprongen Het
laatste toestel de brug. Zjoske

liet een mooie oefening zien, ze
mag dan wel de kleinste van alle turnsters geweest zijn maar ze
turnde toch maar even het hoogste cijfer!Bloem zag op tegen de
brug maar het op hurken lukte en
ze liet een mooie oefening zien.
Dit team behaalde een gouden
medaille. Super gedaan!
Tweede team
Het tweede team was de D2. Dit
waren Izzy, Noa, Eloise, Kirsten
en Fenna. Ze starten ook op balk.
Hier en daar een val maar met cijfers ruim boven de 12 een goed
begin. Fenna werd 3de. Op naar
vloer hier was het probleem het
doen van de oefening in de juiste volgorde. Ook hier en daar wat
slordigheden. Op sprong ging
het uitstekend er werden mooie
sprongen gedaan. Op naar brug,
Izzy deed voor het eerst salto af maar ook hier werden een
paar foutjes gemaakt. Uiteindelijk werd dit team 7de. In de laatste ronde twee teams . Kimberly
, Jasmijn en Julia turnde in supplement F. Doordat ze maar met
drie turnster waren telde bij hun
elk cijfer. Ze begonnen op balk.
Kimberly deed voor het eerst een
handstanddoorrol en hoe, prachtig was die. Ook Julia en Jasmijn

turnden een mooie oefening.
Na 1 toestel hadden ze 2 punten voorsprong. Op vloer hadden ze zelf hele mooie oefeningen gemaakt en dat bleek ze behaalde mooie cijfers. Jasmijn zelfs
het 3de cijfer. Op sprong springen ze nu allemaal met plank
en dit is aan de cijfers te zien allemaal ruim boven de 10 punten. Op de brug turnden ze prima oefeningen. Bij de prijsuitreiking mochten ze met meer dan
2 punten verschil op de hoogste
trede gaan staan. In supplement
H turnden Sofie, Demi, Emma en
van Beo turnde Annebrit mee. Ze
begonnen op vloer en deden dit
prima. Sofie werd derde . Op naar
sprong, geen idee wat er gebeurde maar de zenuwen sloegen toe
met in turnen maar toch 3 mooie
overslagen. Helaas was na 2 toestellen het gat met nummer 2 al
3,9 punten. Op brug hier en daar
een foutje maar ook het andere
team maakte foutjes. Op naar het
laatste toestel. Het andere team
begon en die maakte veel fouten
op de balk. Emma, Demi en Sofie
bleven op de balk en turnden stabiele oefeningen en wat bleek ze
mochten de gouden medaille in
ontvangst nemen met een verschil van 0.45!!!.

Tweede avond viertallen
Kamp kon nog net tweede blijven met 11. In de E-lijn de hoogste score van de avond op rekening van team Wille dat met 19
imp bijna volle bak haalde. Team
Bakker wist zich met 11 imp naar
een tweede positie op te werken.
Hier voert team Wille met 15,5 gemiddeld de meute aan met team
van Praag met 13,5 als goede
tweede. De F-lijn was voor team
Langendonk dat met 53 punten
als eerste door kwam.
Team de Jong werd hier tweede met 45 en team Buskermolen kwam daar vlak achter met 42
punten. Zo ook de tussenstand
waar Langendonk gemiddeld 11
imp heeft vergaard en de Jong
en Buskermolen 10,5 als gedeeld
tweede. Volgende keer wordt
voor de afwisseling het paren
weer hervat met de derde avond
van de eerste ronde.
Wilt u ook aanhaken bij de enige
club die viertallenbridge organiseert in de regio, kom dan eens
langs bij Bridgeclub De Legmeer.
Er wordt gespeeld op de 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 06-83371540.

BVU promotie/degradatieronde
Regio - Maandag 11 november
2019 werd met 31 paren de 5e
ronde van de 2e competitie 20192020 van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van
sporthal de Scheg.

op de 2e plaats eindigde Greetje
v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg
met 53,91% en op de 3e plaats
eindigde Thea Slot & Rineke v.
Pesch met 53,80%.
De eindstand in de B-lijn is op de
1e plaats Greetje v/d Bovenkamp
In deze 5e promotie/degrada- & Ria Wezenberg en dus promotie ronde eindigde in de A-lijn tie zo ook voor Ans Breggeman &
op de 1e plaats Marijke & Ger v. Henk v. Dijke gedegradeerd zijn
Praag met 60%, die juist op tijd Thea Slot & Rineke v. Pesch en
hun vormcrisis te boven kwamen Corry v. Tol & Kees Geerlings.
om niet te degraderen op de 2e In de C-lijn eindigde gelegenplaats eindigde Jan Broeckmans heids paar Doina v. Ettikhoven &
& Kees Visser met 57,50% en op Marcel Dekker met de hoogste
de 3e plaats eindigde Theo Ver- score van de avond 62,92% op
meij & Rob Fasten met 53,47%.
de 1e plaats op de 2e plaats werd
In de eindstand van de 2e compe- beslag gelegd door Hanneke v.
titie was de 1e plaats voor Hans Overbruggen & Tom Woerde met
Wagenvoort & Nico v/d Meer 56,42% op de 3e plaats eindigde
gedegradeerd zijn Riki Spook & Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden
Hans Geels en Ludy Bonhof & An- met 54%.
neke Buskermolen.
In de eindstand was de 1e plaats
In de B-lijn was de 1e plaats voor en dus promotie voor Desiree v/d
Tonny Godefroy & Harry Rubens Voet & Tom Woerde en Edith en
met de knappe score van 60,68% Bert Burggraaff

Mijdrecht - Tennisvereniging De
Ronde Vener organiseert haar
1e OPEN MidWinterTennistoernooi. De naam OPEN zegt het al,
alle senior tennissers uit de hele regio van niveau 6 t/m 9 zijn
welkom. Het is een gezelligheidstoernooi, maar we proberen wel
in te delen op niveau. Je kunt met
een maatje inschrijven of alleen
(dan zoeken wij een leuke partner
voor je). Op dinsdag 17 december
van 10.30 tot 15.30 wordt er gespeeld op het tennispark van TV
De Ronde Vener
Iedereen speelt 3 rondes van 45
minuten met tussendoor ook
twee pauzes van 45 minuten.
Buiten?? Ja lekker buiten en tussendoor binnen opwarmen met
het soep, hete chocolademelk
en glühwein. Tussen de partijen

door kunnen er binnen spelletjes
worden gespeeld door wie dat
wil: darten, biljarten, sjoelen, putten (golf ) en nog veel meer. Dus
voor ieder wat en wil je alleen lekker kletsen dan kan dat natuurlijk ook.
Wat zijn de kosten? € 10,- p.p.
en daarvoor krijg je een heerlijk
lunch, koffie met koek, lekkere
borrel en … misschien een prijs.
Want behalve met tennis zijn er
ook prijzen te winnen met de verschillende spelletjes. Onder toeziend oog van de deelnemers
mogen de best scorende spelers
van een bepaald spel tegen elkaar de finale spelen.
Lijkt het je leuk, meld je dan aan
via de site van TV De Ronde Vener (www.tvdrv.nl) of op email
adres tec@tvdrv.nl

CSW klopt ASV Arsenal

Bridgeclub De Legmeer
Regio - In de A-lijn zette team Egbers z’n zege tocht onverdroten
voort door weer eerste te worden, maar nu met 17 imp.
De plaatsen twee en drie werden
gedeeld door de teams van de
Vroom en Timmer met voor ieder
10 imp.
In de tussenstand staat Egbers
ruim op één met een gemiddelde van 15,5 en behield team Terra
nog net de tweede plek met 9. Bij
de B scoorde team Quelle weer 15
imp als eerste en herstelde team
Ludwig als tweede met 14.
Hier blijft team Quelle met een
keurig gemiddelde bovenaan
met 15 en kon team Bruine de
Bruin zich als tweede handhaven
met 11,5.
De C-lijn was deze keer voor team
Udema met 17 imp en volgde
team Breggeman met 11 door de
koplopers van een week eerder
nipt te verslaan.
Dit team Visser blijft nog wel
met 14,5 gemiddeld de boventoon voeren, maar team Breggeman zit ze met 14 op de hielen.
In de D- lijn is team van Schaick
nog steeds de blikvanger door 16
imp te vergaren en liet team Bijlsma een spectaculair herstel zien
met 15. Van Schaick staat zo aan
de top met gemiddeld 18 en is
daar zelfs voorlopig het aller beste team van de club mee. Team

Wintertennis bij TV De
Ronde Venen

Jeugdschaatsen bij Nooit
Gedacht in volle gang
Regio - Het schaatsseizoen bij IJsclub Nooit Gedacht is nog maar
één maand oud en nu al zijn de
vorderingen van de jeugdschaatsers goed zichtbaar. Moesten de
kinderen aanvankelijk nog wennen aan het gladde ijs en de dunne ijzers, na 5 lessen zijn ze inmiddels al behoorlijk vertrouwd met
het schaatsen.
De jongste groepen, met kinderen van 6 tot en met 8 jaar,
schaatsen het grootste deel van
de les op de krabbelbaan, waar ze
continue oefeningen krijgen en
spelletjes doen. Ook wordt bij deze groep al voorzichtig een begin
gemaakt met het schaatsen op
de grote baan.
De oudere kinderen (9 tot en met
12 jaar) schaatsen continu op
de grote baan. Binnen één lesuur krijgen zij een half uur oefeningen op een afgezet stukje 400
meter baan en een half uur mo-

gen zij vrij rondjes schaatsen. Ook
hierbij krijgen zij aanwijzingen
van hun eigen schaatsleiders .
Afgelopen zaterdag mochten de
jonge schaatsers ook een vriendje of een vriendinnetje mee laten
doen met de schaatsles. Niet alleen leuk voor de kinderen die al
schaatsen, maar ook een mooie
manier om andere kinderen enthousiast te krijgen voor het
Touwtjes
jeugdschaatsen
Het schaatsseizoen bij IJsclub Na rust nam CSW de touwtjes in
Nooit Gedacht duurt to half
maart. Elke zaterdagmiddag
wordt er van 17 tot 18 uur geschaatst op de Jaap Edenbaan.
Wil je ook schaatsen, dan kan dat.
Er is nog voldoende plek om in te Regio - Donderdag 7 novemstromen. Neem daarvoor contact ber was de tweede zitting van de
op met onze jeugdcoördinator tweede ronde van het dertigste
(jeugdcoördinator@ijsclubnooit- levensjaar van onze bridgeclub.
gedacht.nl) of neem een kijkje Iedereen was dus goed voorbeop de site (www.ijsclubnooitge- reid en dus geen smoesjes meer
deze keer, van dat wist ik niet.
dacht.nl)
Joop bedankte voor het bridgen
een ieder voor de vele belangstelling, het had hem veel goed gedaan.
Er werd op negen tafels gebridged, helaas een stilzit in de Alijn deze keer.

handen. Bij balbezit werd er knap
gecombineerd en bij balverlies
zette CSW direct veel druk op de
bal. Dat leidde na een kwartier
spelen in de tweede helft tot een
verdiende voorsprong. Bij een
aanval over vele schijven kwam
de bal op links bij v.d. Leeden
die vervolgens zijn tegenstander in de luren lag en de bal terug trok op de vrijstaande Stefan
Tichelaar die met een verwoestend schot de doelman het nakijken gaf. CSW bleef het spel dicteren maar moest wel oppassen bij
de tegenstoten van Arsenal maar
de defensie van CSW stond weer
als een huis. Met nog 20 minuten op de klok bouwde CSW de
voorsprong uit. Sander Kunkeler
speelde met een prachtige actie
zijn man uit en zijn voorzet werd
door Tichelaar keihard ingeschoten. Arsenal kwam daarna nog
een keer gevaarlijk door maar de
bal ging via het lichaam van Gok
naast het doel. Arsenal kreeg ook
nog enkele hoekschoppen maar
gelukkig voor CSW zonder resultaat. Zodoende een verdiende zege voor CSW mede op basis van
een sterke tweede helft.

Bridgeclub ABC

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 5
november kwamen 60 bridgers
weer bijeen in de speelzaal van
Sporthal De Scheg voor de eerste zitting van de tweede ronde parencompetitie. In de A-lijn
was de eerste plaats voor Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
met 59,03%. Op twee eindigden
Refina van Meijgaarden & Cathy
Troost met 54,86% en op drie Ina
Melkman & Jetty Weening met
54,17%. Net iets minder namelijk 54,10% werd gescoord door
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders en Inge Dyrbye & Thea Stahl. Goed voor een
gedeelde vierde/vijfde plaats.

Wilnis - Door een verdiende zege
op ASV Arsenal kroop CSW zaterdag richting de koplopers. Na een
gelijkwaardige eerste helft besliste CSW na rust de wedstrijd met
2 prachtige uitgespeelde doelpunten.
Beide ploegen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd
met mogelijkheden voor beide ploegen. De eerste doelpoging kwam van Arsenal maar de
kopbal ging naast het doel. Daarna kwam CSW gevaarlijk door
via Dennis Prange maar zijn lage
voorzet werd knap onderschept.
De volgende kans was weer voor
Arsenal maar de prima voorzet
kon door niemand worden binnen getikt en zo ging de bal voorlangs. Een prima aanval van CSW
opgezet door Menno v.d. Leeden
kwam bij Prange die de bal goed
mee nam maar vervolgens op de
prima doelman van Arsenal stuitte. Vlak voor rust kwam CSW nog
goed weg maar de bal eindigde
na een scrimmage in de handen
van Rahim Gok.

In de B-lijn een prachtige score
voor Willy Woerden & Ellen Boeringa: 58,68%. Zij werden op de
voet gevolgd door Marianne Jonkers & Anneke de Weerdt die met
58,33% de tweede plaats behaalden.
Op drie Ploon Roelofsma & Marja Slinger met 57,29% en vierde
werden Greet van Diemen & Jany van der Ent met 53,47%. Matty Overwater & Yvonne van der
Wildt tenslotte sloten de top-vijf
af met 52,43%.
Ook een keertje meespelen of informatie over de club? Stuur dan
een mail aan hartenvrouw2015@
gmail.com

maat, de uitslag viel nog wat tegen. De tweede plaats is voor het
paar Ria en Joop met 57,29%, wat
is het toch heerlijk om weer met
je eigen man te spelen.
De wedstrijdleiding had Joop
voorop op het loopbriefje gezet,
als enigste van alle paren stond
de man als eerste genoemd, zo
blij waren zij dat Joop weer terug
is en dan gelijk zo’n uitslag.
De derde plaats is voor het paar
Corry en Netty met 51,56%, dit
paar gaat deze zitting als een
speer, vorige week eerste en nu
A-lijn
derde het kan niet op.
Hier was de eerste plaats voor het Volhouden deze goede uitslagen,
paar Greet en Diny met 57,64%, maar vooral niet naast je schoedit paar is dit jaar nieuw binnen nen gaan lopen.
onze club, heeft zich tot nu toe Er werd deze ronde een keer klein
rustig gedragen, maar nu lieten slem geboden en gespeeld. In de
zij even zien wat zij waard zijn.
A-lijn, in spel 8 werd zes schopDe tweede en derde plaats waren pen geboden, helaas twee down.
voor het paren Leni en Willi en Jany en Marja ieder met 54,17%, De competitiestand
deze paren spelen altijd wel in de Er zijn paren die nu al de stand
bovenste regionen mee, maar het willen weten, maar het wordt pas
is knap dit vol te houden.
interessant na de derde of vierde
zitting.
B-lijn
Als u interesse heeft in bridge,
De eerste plaats was hier voor het kom dan eens langs in de Scheg
paar Ria en Arnold met 67,19%, om kennis te maken met het zo
hoe kan het ook anders, met zo’n edele maar moeilijke spel.
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UWTC op podium bij
EK veldrijden
Zaterdag 9 november hebben drie leden van het
UWTCX cyclocrossteam meegedaan aan het EK
veldrijden in het Italiaanse Selville. Verschillende supporters waren aanwezig om aan te moedigen of te helpen in de wisselpost. Op zaterdag werden diverse categorieën verreden vanaf de leeftijd
van 35 jaar die weer per 5 jaar omhoog gingen. Onze dames Elleke Claessen (35-39 jaar) en Judith van
Maanen (45-49 jaar) mochten als eerste van start. De
startvelden varieerde van 8 deelnemers tot 40 deelnemers per categorie. Het parcours lag een stukje
buiten Selville, een kletsnat weiland met diepe en
brede greppels, heel veel modder en daardoor zeker 40% loopstukken. Al met al een hele zware wedstrijd. Hierdoor moest iedere halve ronde van fiets
worden gewisseld. Best wel een uitdaging aangezien Elleke maar één fiets heeft en de reserve fiets
van Judith over beide dames verdeeld zou worden. Uiteindelijk heeft Elleke de fiets meer gebruikt
dan eigenaresse Judith. Bart de Veer stond nu eens
aan de andere kant van de lijn en was druk met het
schoonpoetsen van de fietsen in de wisselpost. Ook
dat was een hele uitdaging omdat er maar enkele tuinslangen beschikbaar waren. Een goed team
in de wisselpost is erg belangrijk bij het veldrijden.
Beide dames reden een sterke koers en Elleke werd
eerste en Judith derde. Zij mochten zich dus allebei
opmaken voor de huldigingsceremonie, prachtig
om mee te maken voor de aanwezige UWTC leden.
Daarna mocht Bas de Bruin aan de bak bij de masters heren 35-39 jaar. Bas reed een hele sterke koers,
maar het podium was net te ver weg. Maar toch
prachtig als je kan zeggen dat je vierde bent geworden op het EK terwijl hier een behoorlijk groot deelnemersveld was. Op zondag hebben ze nog gekeken bij de spannende wedstrijden van de elite renners.

Veldrit Heerde
Zaterdag 9 november stond ook de eerste nationale veldrit in Heerde op het programma. Een mooie
technische cross, waarin een zware zandstrook de
scherprechter van de wedstrijd was. Bij de amateurs alleen Tommy Oude Elferink, Menno van Capel, Maarten Postma en Ian van den Berg aan de
start voor UWTC. Tommy reed goed voorin totdat
hij de aansluiting met de kopman kwijt raakte door
een valpartij in het zand. In de achtervolging maakte Tommy een fout op de balk waardoor hij voorover over de kop ging. Met als gevolg een kapotte fiets en dus rennend op weg naar de wisselpost.
Met zijn reservefiets ging Tommy rond de 13e plaats
weer het veld in en begon weer aan een gestage
inhaalrace. Tommy wist er nog een 6e plaats uit te
slepen. Menno werd 14e, Maarten 37e en Ian 38e.
Bij de master werd Frank Jansen 47e. Ook onze nieuwelingen hadden het zwaar in het mulle zand en wisten net geen punten voor het regelmatigheidsklassement te behalen. Mike 36e, Rens 40e en Duuk 49e.
Clubcross (10 nov)
Ook op het clubparcours zorgt de regen van
de afgelopen weken ervoor dat er steeds meer
modder verschijnt. Glijden en glibberen dus.
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Michael v Meerland, 3 Roberto Blom, 4 Jim v Vliet, 5 Lars Wiebes
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten de Jong, 3 Wouter
Verhoef, 4 Mark Best, 5 Gerard de Veer, 6 Robert Wiebes, 7 Peter Wiebes, 8 Wil Gieling, 9 Bart v Montfoort,
10 Rene Wiebes, 11 Leen Blom, 12 Gijs Kostman, 13
Sjon vd Berg, dnf Louis Oude Elferink
ACC bij HSV de Kampioen
Op het parcours in Spaarnwoude wist Morgan Hartveldt weer de winst te pakken bij de
jeugd A. Hij heeft nu 4 van de 5 ACC wedstrijden gewonnen en staat dus ruim aan de leiding.
Bij de jeugd B en C waren Jari Buskermolen, Nees
Wahlen, Sem Amelink en Jytte Timmermans weer
van de partij. Het was vroeg in de morgen nog wel
erg koud en het parcours was erg nat door de regen
van de afgelopen tijd. Bij het inrijden was er een diepe plas die later uit het wedstrijd parcours is gehaald.
Zwemvliezen waren hier geen overbodige luxe melde één van de ouders. Er was echter nog genoeg
modder op het parcours om het lastig te maken
voor de jury om de rugnummers te lezen. Jytte startte sterk in de groep B en ze was meteen met de eerste rijders mee. Zeker omdat het op sommige plek-

ken erg lastig fietsen was en niet iedereen op de fiets
kon blijven zitten, was dit gunstig voor haar wedstrijd. Uiteindelijk is ze zesde geworden in de uitslag.
Bij de C was Sem voorin gestart. Hij had tijdens de
wedstrijd wel wat last van de modder die vooral bij
de remmen bleef plakken. Uiteindelijk een mooie
10de plaats. Jari en Nees waren gedurende de wedstrijd erg aan elkaar gewaagd. Ze gingen het laatste stuk van de wedstrijd tegelijk in. Nees was uiteindelijk voor Jari geëindigd. Jari had het laatste
stuk van de wedstrijd gelopen en is ook lopend over
de finishlijn gekomen. Al met al een zware maar
mooie wedstrijd geweest. In het begin erg fris en later met het zonnetje alleen nog erg koude voeten.
Bij de nieuwelingen had Lars Hopman een hele goede start en draaide bij de eerste het veld in. Daarna
viel Lars al snel terug, maar met een goede 2e helft
reed hij weer naar een nette 10e plek. De modder
was ondertussen steeds dikker geworden en met
gras en bladeren erbij zorgde het ervoor dat het niet
alleen zwaar koersen was maar ook een hele klus
om het materiaal na afloop weer schoon te krijgen.
Bij de 45- stopte Menno v Capel stopte eerder omdat er
‘bosjes’ renners tegelijk uitvielen met kapotte derailleurs. Sven Buskermolen reed hier netjes naar de 18e stek.
Overige uitslagen UWTC leden: Dames: 11 Diana
Kuijpers, 12 Klara vd Vaart. 45+: 6 Peter v Capel, 17
Frank Jansen, 18 Paul vd Aar, 23 Wilfried Burgmeijer

