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Parken en parels hebben 
  ciee  ee  m 

Iedereen in Vinkeveen, Abcoude, 
Mijdrecht en Wilnis kent deze par-
ken of deze mooie stukjes groen 
(groene parels). O�  cieel hebben 
de parken en parels geen naam. 
Daar heeft het college 12 novem-
ber verandering in gebracht; door 
de parken en het groen o�  cieel 
de naam te geven die door de in-
woners al jaren werd gebruikt. Dit 
zijn enkele highlights. Mogelijk 
breidt zich dit in de toekomst ver-
der uit. Het besluit is het gevolg 
van een oproep die Lijst 8 Ker-

nen in juni deed in de gemeen-
teraad om het park de Meijert in 
Mijdrecht ook o�  cieel die naam 
te geven. In een reactie daarop 
zegde wethouder Kiki Hagen toe 
te inventariseren of er nog meer 
parken of groen in de gemeente 
is dat o�  cieel geen naam heeft 
maar in de volksmond wel. Dat 
heeft een lijst met 15 namen op-
geleverd. Wethouder Hagen: ,,Het 
zijn bijzondere stukjes groen in 
onze gemeente, die verdienen 
een naam. Niet alleen vanwege 

de duidelijkheid, ook omdat we 
met het geven van de naam er-
kennen wat de waarde van deze 
plekken is.’’ De volgende parken 
en groene parels hebben nu o�  -
cieel een naam: In Abcoude Hugo 
de Vriespark, in Mijdrecht: Burge-
meester Haitsmapark, Wickelhof-
park, Park de Meijert, Sportpark 
Mijdrecht. In Vinkeveen: , ’t Zwa-
nenpark, Sportpark Molmhoek. In 
Wilnis: Speelwoud en sportpark 
CSW. Ook zijn er Groene Parels: In 
Abcoude is dat het Schapenwei-
tje, in Vinkeveen het Toon Piel-
park en in Mijdrecht: Wilhelmin-
aplantsoen, Geitenweitje, Herten-
kamp en De Vijver

De Ronde Venen - De Ronde Venen is een groene gemeente met 
mooie (recreatieve) plekken, waaronder onze parken. ’t Zwanen-
park, het Hugo de Vriespark, het Hertenkamp of het Speelwoud. 
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Meerbode ook 
i  c e e  

m r e
De Ronde Venen – Zoals be-
kend verschijnt deze krant 
al velen jaren in deze regio. 
Echter Abcoude en Baam-
brugge daar komen we niet 
huis aan huis. Nu heeft de 
Nieuwe Meerbode een nau-
we relatie met Inwoners Voor 
Inwoners, die ook elke 14 da-
gen een vast column bij ons 
plaatsen. Veel inwoners van 
Abcoude en Baambrugge 
wilde de Nieuwe Meerbode 
en de twee mannen van In-
woners Voor Inwoners ver-
zorgen nu wekelijk op don-
derdag daar er bij diverse af-
haalpunten Nieuwe Meerbo-
des liggen. Deze afhaalpun-
ten zijn: 

Abcoude 
1. PLUS Koot, Amsterdam-

sestraatweg 38, 
 1391 AB Abcoude
2. Dienstencentrum Ang-

stelborgh, Dorpszicht 22, 
1391 LX Abcoude

Baambrugge
3. Dorpshuis Baambrugge, 

Pr. Margrietstraat 10, 
1396 JX Baambrugge

4. Dagwinkel Van der Wilt
 Brugstraat 4, 
 1396 JV Baambrugge 

We krijgen erge leuke reac-
ties zowel van de onderne-
mers als van inwoners in Ab-
coude en Baambrugge. En 
zien ook dat het aantal wat 
we neer leggen nagenoeg 
op is. Met dank aan de IVI 
hun motto is: Samen kom je 
verder!

Het Hertenkamp in Mijdrecht

Bel dan zijn secretaresse 
en maak een afspraak

's avonds na 19.00 uur 
06-51687983

Sint en twee Pieten 
bij u op bezoek?

VANMOSSELVOORRAAD.NL/INRUIL

 €  3.000 

- Van Mossel -

EENMALIGE SUPERINRUIL
TAXEER ZELF UW AUTO
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Mijdrecht: Omg. Anselmusstraat, 
 De Borsaliastraat (170 kranten)

Mijdrecht - Het college van bur-
gemeester en wethouders van 
De Ronde Venen heeft ingestemd 
met het voorstel om op de loca-
tie van de Twistvliedschool maxi-
maal 50 starterswoningen te re-
aliseren. Dit plan is tot stand ge-

komen in samenspraak met om-
wonenden en sluit aan bij de uit-
komsten van het woonruimtebe-
hoefteonderzoek. Daaruit bleek 
onder meer dat er een grote 
vraag is naar starterswoningen.
Het gebouw van de Twistvlied-

Wethouder Rein Kroon op de Twistvliedlocatie.

Herontwikkeling Twistvliedschool: 

 t rter i e  ee  
ie e  r i rec t 

school aan de Kwikstaart in 
Mijdrecht staat sinds 2010 leeg. In 
samenspraak met omwonenden 
is een aantal scenario’s de revu 
gepasseerd. Dit heeft geleid tot 
een voorstel voor de bouw van 
maximaal 50 starterswoningen. 
Hiermee komt de gemeente te-
gemoet aan de grote vraag naar 
dit type woningen, zoals onlangs 
bleek uit het woonruimtebehoef-
teonderzoek. Het voorstel is om 
een appartementencomplex met 
drie bouwlagen te realiseren. De 
oppervlakte van de woningen is 
ca. 45 m2, Minimaal 30% van de 
appartementen valt in de sociale 
huursector. Voor de koopwonin-
gen geldt een maximumprijs van 
€ 160.000,-.
Wethouder Rein Kroon: “Ik ben 
blij dat we op de Twistvliedloca-
tie de mogelijkheid hebben om 
tegemoet te komen aan de grote 
vraag naar starterswoningen. We 
vinden het belangrijk dat we jon-
ge mensen hiermee een betaal-
bare mogelijkheid bieden om in 
onze gemeente te blijven wonen.”

Nota van uitgangspunten
Het voorstel voor de herontwik-
keling is vastgelegd in een nota 
van uitgangspunten. Daarin staat 
dat de ontsluiting van het appar-
tementencomplex aan het par-
keerterrein van de Grutto komt 
en dat er wordt gestreefd naar 
de aanleg van een gecombineerd 

� ets-/voetpad richting dorpscen-
trum. Parkeergelegenheid voor 
de nieuwe bewoners is bij het 
complex, zodat er geen extra par-
keerdruk is voor de omliggende 
straten. Een nadrukkelijke wens 
van de omwonenden was verder 
het behoud van de speelvoorzie-
ning. Deze wordt verplaatst naar 
het grasveld aan de noordwest-

zijde van de Twistvliedlocatie.
De gemeenteraad bespreekt de 
nota in de raadsvergadering van 
17 december 2019. De planning 
is om in januari 2020 de verkoop-
procedure van de locatie te star-
ten. Projectontwikkelaars kunnen 
een voorstel indienen dat vol-
doet aan de uitgangspunten die 
de raad heeft vastgesteld.

De Ronde Venen - “Mantelzorg 
is langdurige zorg die vaak je le-
ven beheerst. Maar het is ook 
je zorgen maken over een lang-
durig ziek familielid. Dat is heel 
zwaar. Zeker als de mantelzor-
ger daarnaast nog naar school 
gaat, een eerste studie volgt of 
een baan heeft. Dan is het bijna 
niet te doen. De inzet van jonge-
ren is vaak groot, maar ook ver-
borgen. Wij zien ze als jonge hel-
den.” Zo vertelt wethouder Alber-
ta Schuurs. 

Extra aandacht voor 
jonge helden
Wethouder Alberta Schuurs: “Een 
jonge mantelzorger wordt, ge-
dwongen door de situatie zo-
als die is, sneller volwassen. De 
leerkrachten op school en ande-
re familieleden kunnen het veili-
ge baken zijn, een vertrouwd luis-
terend oor of de helpende hand. 
Omdat de thuissituatie voor de-
ze jongeren normaal is, zullen 
zij niet direct een beroep doen 
op de ondersteuning.” Eén op de 
vijf scholieren groeit op met een 
langdurig ziek familielid. Daar-
van verleent drie procent inten-
sieve hulp. Dit blijkt uit nieuwe 
cijfers van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau over jonge man-
telzorgers. 
Aan jongeren die opgroeien met 
een ziek familielid moet de juis-
te ondersteuning en erkenning 

worden gegeven. “De lunch op 
de landelijke Dag van de Mantel-
zorg maar ook de pizza- en � lm-
avonden zijn voor ons een mooi 
moment om kennis met hen te 
maken en te horen waar zij be-
hoefte aan hebben”, vertelt Es-
ter Hoogkamp van Mantelzorg 
De Ronde Venen. “We starten een 
brusjesgroep, waar broers en zus-
sen van kinderen met een beper-
king elkaar kunnen ontmoeten. 
Bij dit soort activiteiten delen zij 
hun verhaal én leren wij ze beter 
kennen.”

Bedankje voor de 
goede zorgen
Zowel de jonge als de oudere 
mantelzorger willen wij een waar-
dering geven voor de goede zor-
gen. Ben jij of ken jij iemand die 
opgroeit met een broer, een zus 
of een ouder die langdurig ziek 
is? Schrijf je in bij Mantelzorg 
De Ronde Venen. Jongeren, tot 
25 jaar, ontvangen als bedank-
je twee bioscoopbonnen om een 
avond naar de � lm te gaan. Ben 
jij of ken jij iemand die zorgt voor 
een ander voor minimaal 8 uur 
per week en 3 maanden per jaar? 
En woont de persoon voor wie 
wordt gezorgd in de gemeen-
te? Schrijf je ook dan in bij Man-
telzorg De Ronde Venen. Ieder-
een die ouder dan 25 jaar is, ont-
vangt een tegoed van vijftig euro 
op zijn Mantelzorgpas.

Eén op de vijf scholieren is mantelzorger
e e e  ri e  e tr  
r eri  r e e r e

Kort en fel
Mijdrecht – Zaterdagmiddag 
werd de hulp ingeroepen bij een 
felle, maar naar later bleek, korte 
keukenbrand aan de Watermolen 
in Mijdrecht. In de keuken was 
men bezig met het bakken van 

friet toen er iets mis ging. Binnen 
de kortste keren sloegen de vlam-
men uit de keuken en vluchtte de 
bewoonster met haar hond het 
huis uit. De alerte buren waar-
schuwde direct de brandweer die 
het vuur snel onder controle had-
den. De brandschade viel mee, 
maar de rookschade was erger.



DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.400

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

TRY-OUT Concert 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag-
avond waren de warme klanken 
van de koperinstrumenten weer 
te horen in Sociaal Cultureel Cen-
trum ‘De Boei’ in Vinkeveen. 
Brassband Concordia gaf daar 
een concert met medewerking 
van Fanfare Wilhelmina uit Eind-
hoven. Dit concert was voor 
Brassband Concordia een try-
out voor het programma dat ge-
speeld wordt op het Drui�estival 
in Midwoud. In het weekend van 
23 en 24 november 2019 treden 
daar in totaal 16 korpsen op, ver-
deeld over de zaterdagavond en 
zondagmiddag. Brassband Con-
cordia zal op de zaterdagavond 
aan publiek en jury laten horen 
wat het huidige niveau is van de 
band.
Het was eerst de beurt aan Fanfa-
re Wilhelmina onder leiding van 
dirigent Roger Cobben. Zij be-
gonnen de avond met ‘Band of 
Brothers’, een compositie van Mi-
chael Kamen van de gelijknami-
ge miniserie over een Amerikaan-
se legereenheid tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Daarna werd 
‘Coldplay on Stage’ gespeeld, een 
medley van de rockband Cold-
play met o.a. hun hits ‘Lost!’ en ‘Vi-
va la Vida’. 

Mark
Dit stuk is gearrangeerd door 
Mark van Mierlo, een bandlid 
van Wilhelmina, die dit stuk de-
ze avond ook dirigeerde. Het vol-
gende nummer was een gedeel-
te uit de symfonie ‘Lord of the 
Rings’, door Paul Lavender be-
werkt voor Fanfare en prachtig 
uitgevoerd door de muzikanten 
van Wilhelmina. Het programma 
werd vervolgd met het nummer 
‘Crimson Tide’ uit de gelijknamige 
�lm, waarvoor de �lmmuziek ge-

schreven is door Hans Zimmer. Hij 
mocht o.a. voor dit nummer een 
Grammy Award in ontvangst ne-
men. 
Vooral het slotgedeelte “Eternal 
Father, strong to save” was zeer 
indrukwekkend. Daarna werd 
’Oblivion’ gespeeld, een traag en 
melancholisch werk van Astor Pi-
azzolla, de ongeëvenaarde mees-
ter van de Argentijnse tango. In 
dit stuk prachtige solo’s voor de 
sopraansax gespeeld door Mark 
van Mierlo. Fanfare Wilhelmina 
eindigde hun bijdrage aan het 
concert met het nummer ‘The Ea-
gles in Concert’ en de swingende 
‘Glenn Miller Medley’. 

Gevoelig
Na de pauze maakte Brassband 
Concordia hun opwachting on-
der leiding van dirigent Thomas 
Eveleens. Er werd begonnen met 
het gevoelige nummer ‘Canter-
bury Choral’, een koraal waarbij 
de volledige klank van een Brass-
band goed tot zijn recht komt. 
Hierna speelde Concordia het 
nummer ‘Pompeji’ , een muzikale 
vertolking van het uitbarsten van 
de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 
na Chr. De romeinse stad Pompe-
ji werd hierdoor totaal verrast en 
de mensen werden bedolven on-
der as en lava. De uitvoering van 
dit epische werk was één en al 
spektakel met afwisseling van het 
koper en de percussie. 
Na deze uitbarsting van geluid 
kon de band even op adem ko-
men vanwege de huldiging van 
Henk Gijzen, één van de solo cor-
nettisten. Hij mocht uit handen 
van de voorzitter van de vereni-
ging de zilveren speld met oor-
konde en de bloemen in ont-
vangst nemen voor zijn 25-jarig 
lidmaatschap. 

Concertmars
Daarna werd het programma ver-
volgd met de concertmars ‘Ar-
senal’, gecomponeerd ter gele-
genheid van het vijftigjarig be-
staan van de Koninklijke Harmo-
nie Arsenaal Mechelen. Na deze 
prachtig uitgevoerde mars werd 
het rustigere nummer ‘MacArthur 
Park’ gespeeld, geschreven door 
Jimmy Webb maar vooral bekend 
geworden door de Amerikaanse 
zangeres Donna Summer. Hierna 
mochten de solisten uit de band 
hun kunnen laten horen. Als eer-
ste euphoniumspeler Jan van 
Steenderen en cornettist Wouter 
Zijlman, die op prachtige wijze 
samen met de band het nummer 
‘Calling Cornwall’ speelden. Daar-
na was het de beurt aan Tineke 
Habben Jansen op Flügel in het 
nummer ‘Old and Wise’, een sfeer-
vol arrangement van Larry Foster 
van de hit van The Alan Parsons 
Project. Brassband Concordia ein-
digde hun gedeelte van de avond 
met het nostalgische nummer 
‘The Floral Dance’. Dit werk, waar-
van het origineel gespeeld werd 
door de Brighouse and Rastrick 
Brassband, verscheen in 1978 als 
cover onder de naam ‘De Vaan-
deldrager’ gezongen door Din-
getje & Koor. De muzikale bege-
leiding, toen verzorgd door Brass-

band Concordia, werd ook deze 
avond op een prachtige manier 
uitgevoerd door de huidige band.
Nadat de dirigenten en vrijwil-
ligers bedankt waren door de 
voorzitter van de vereniging, 
werd de avond door beide orkes-
ten op een spetterende wijze af-
gesloten met het gezamenlijk 
spelen van het nummer ‘Amarillo’. 

100 jaar WIK
De Ronde Venen - In de eer-
ste akte ontmoeten een man en 
vrouw elkaar voor het eerst via 
een relatiebureau in een restau-
rant. Beide rollen mooi vertolkt 
door Nico van Leeuwen en Gine-
ke van Diemen. Voor ober Joop 
Kentrop was ook weer een mooie 
rol weggelegd.
In de tweede akte viert Gerrit 
(Joop Kentrop) zijn verjaardag sa-
men met zijn zoon (Vincent Ver-
steeg) en diens vrouw (Anita Bre-
ij) en dochter (Yvonne Valentijn) 
ook de buurvrouw (Henny Bree-
wel) en haar zoon (Edwin Valen-
tijn) zijn van de partij. Zij zorgen 
voor de nodige hilariteit. De ober 

(Jan Thomas fokkers) heeft moei-
te om de familie in het gareel te 
houden. In de derde akte komt 
de familie de Ruiter terug van va-
kantie. Vader (Nico van Leeuwen) 
moeder (Wilma Kraan) dochters 
(Monique Kraan en Anita Bre-
ij) aanstaande schoonzoon (Jan 
Thomas Fokkers) willen een hapje 
eten. Zij zitten net rustig als twee 
motormuizen (Edwin Valentijn en 
Vincent Versteeg) bij hun aan ta-
fel worden gezet. Dit zorgt voor 
de nodige verwikkelingen. Ser-
veerster (Kelly Castien) heeft er 
de handen vol aan. De regie was 
in handen van onze gastregisseur 
Hans Schijf, sou�eur was Her- Verzamelaars-

markt
Wilnis - Op 23 november is weer 
van 9.00 tot 13.00  de verzame-
laarsmarkt in de Willisstee, Pieter 
Joostenlaan 24 in Wilnis. Er zijn de 
stuiverboeken met postzegels en 
handelaren met poststukken, an-
sichtkaarten, winkelwagenmunt-
jes en markclips. Voor inlichtin-
gen tel. 0297-289322 en onze si-
te  www.verzamelaarsrondeve-
nen.nl.

man Kraan en grime was in han-
den van Joyce Haak.
 Wilt u de toneeluitvoering nog 
komen bekijken dat kan nog a.s. 
vrijdag of zaterdag in het oude 
parochiehuis, Bozenhoven 152 
te Mijdrecht. De voorstellingen 
beginnen om 20.15 en de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
deur voor € 10,-- of telefonisch te 
bestellen via tel. 0297-283979. Als 
u donateur wordt is het € 7,50 per 
persoon per avond en worden de 
kaarten bij u thuis gebracht. Bij-
gaande foto is van alle leden die 
tijdens het 100 jarig bestaan spe-
len.

Groep 7 en 8 van De 
Eendracht bezoeken fort 
aan de Amstel!
Amstelhoek - In dit project be-
zochten de leerlingen van groep 
7 en 8 van OBS De Eendracht Fort 
Amstelhoek en keken gefasci-
neerd naar een indrukwekkende 
voorstelling van acteur Ton Feil. 
Het project van Kunst Centraal is 
ontwikkeld voor leerlingen van 
groep 7 en 8 van het primair on-
derwijs. Historische verhalen is 
een literair project dat aansluit 
bij geschiedenis, het lees- en taal-
onderwijs en de culturele omge-
ving. De aandacht voor de eigen 
culturele omgeving en het cul-
tureel erfgoed wordt in de nieu-
we kerndoelen van het onderwijs 

als een belangrijk onderdeel ge-
noemd.
De leerlingen worden zich be-
wust van hun eigen culturele om-
geving, het aanwezige culturele 
erfgoed en de daaraan verbon-
den verhalen en gebeurtenis-
sen. Ze leren dat vormgeving ge-
plaatst kan worden in een histo-
rische, culturele of maatschappe-
lijke context en dat kunst beteke-
nis krijgt vanuit deze context. Op 
school werden al een voorberei-
dende lessen gegeven en na het 
bezoek volgende leerlingen nog 
het tweede onderdeel van het 
project. Dit is een schrijfopdracht 

in de klas, waarbij de leerlingen 
een dagboekfragment schrijven. 
Het vormt de afsluiting van dit 
mooie project, waarbij de leerlin-
gen van de bovenbouw van OBS 
De Eendracht samen nog napra-
ten over wat ze hebben meege-
maakt. Zo blijven ‘de verhalen’ le-
vend en ons cultureel erfgoed 
wordt doorgegeven aan een 
nieuwe generatie.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Bijna elke week wordt het glas 
van diverse bushokjes ver-
nield. De daders bese� en niet 
dat hun opa en oma of vader 
en moeder misschien ook wel 
tussen het glas in de regen op 
de bus staan te wachten. 
En uiteindelijk betalen we alle-

maal voor het herstel. Ook de 
daders!

Lieve mensen..praat eens met 
je kinderen/huisgenoten. Mis-
schien verandert er dan iets.

M. Schreuder.

LEZERSPOST

Nodeloze vernielingen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Een Knotgroep knot
Regio - Ieder doet zijn eigen ding. 
Een knotter knot. In deze regio 
met polderlandschappen, meest-
al wilgen. Vroeger waardeerden 
boeren de snelgroeiende wilgen 
om het nut van de dikke staken 
en om hun warmte in de kachel. 
Nu is de zaagkracht van een knot-
groep nodig om de karakteristie-
ke vorm van een knotwilg in het 
landschap terug te vinden. Daar-
om gaat de Knotgroep Uithoorn 
in de komende maanden weer 
drie keer wilgen knotten.
Zaterdag 23 november knotten 
ze op de Liniedijk bij Fort Nigte-
vecht. Daar staan prachtige, zeer 
oude wilgen, die daarom voor-
zichtig geknot moeten worden. 
De takken worden gebost om in 
Botshol als waterkering te die-
nen. Fort Nigtevecht kun je berei-
ken via de N201 en dan ter hoog-

te van Loenersloot rechtsaf, on-
der het spoor door en bij het Am-
sterdam-Rijn-Kanaal linksaf, na 6 
km linksaf naar het Fort.
Op al deze werkdagen starten ze 
om 9.00 uur en ze stoppen om 
13.00 uur. De knotgroep zorgt 
voor goed gereedschap, en voor 
ko�  e en koek. En voor soep tot 
slot. Zorg zelf voor een mok met 
lepel, voor werkkleding en water-
dicht schoeisel.
Verder knotten ze op zaterdag 7 
december op de Bovenkerker-
weg 100 in Amstelveen en op 21 
december in “het Enge Bos” aan 
de Drechtdijk 49 in De Kwakel. 
Ieder die het leuk vindt om een 
ochtend actief in de natuur te 
werken is van harte welkom.
Voor meer info: Bert Schaap 0297-
565172 of de website www.knot-
groepuithoorn.nl

20e Filmfestival
“De Ronde Venen Open”
Regio - Zondag 8 december or-
ganiseer Filmgroep De Ronde Ve-
nen voor de 20e keer het � lmfes-
tival “De Ronde Venen Open”. Dit 
is een festival voor amateur-� lm-
makers. De inzendingen komen 
uit het hele land, maar ook uit 
België en Duitsland.
Amateur� lmers krijgen hier de 
kans hun � lms ter beoordeling 
voor te leggen aan een deskundi-
ge jury. De jury selecteert uit de 
inzendingen de 24 beste � lms die 
in de loop van de dag vertoond 
worden. Er zijn twee categorieën; 
speel� lms en informatieve � lms. 
Per categorie worden de drie bes-
te � lms gekozen en er is een lau-
reaat voor de allerbeste � lm van 
het festival. De winnaars worden 
aan het eind van de dag bekend 

gemaakt. Iedereen is de hele dag 
welkom op het festival, men kan 
alle � lmblokken volgen of slechts 
een deel door tijdens een pau-
ze binnen te komen. Het festi-
val is voor bezoekers een unieke 
kans om zeer verschillende, kwa-
litatief goede, � lms te zien. Na ie-
dere � lm wordt de maker geïnter-
viewd.
Na het zien van een � lm krijgen 
bezoekers daardoor ook een in-
druk hoe zo’n � lm gemaakt is. De 
pauzes zijn een mooie gelegen-
heid om met (andere) � lmmakers 
van gedachten te wisselen. Film-
festival “De Ronde Venen Open”, 8 
december 2019 van 10.00 – 16.00 
uur, Cultureel centrum De Boei, 
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Entree 
€7,50

Het is onmiskenbaar herfst. 
Elk jaargetijde wordt bepaald 
door het moment waarop de 
zon op de keerkring (of de eve-
naar) staat. Dit moment is in ju-
ni en december en kan per jaar 
een dag verschillen. Er is ver-
schil tussen de meteorologi-
sche kalender en de astrono-
mische kalender : bij het begin 
van de lente bijv. 1 maart ver-
sus 21 maart, zomer 1 juni ver-
sus 21 juni, 1 september versus 
22 september en winter 1 de-
cember versus 21 of 22 decem-
ber. Heel vroeger onderken-
de men hier in de lage landen 
maar twee seizoenen: de zomer 
en de winter.
De meteorologische wintertijd 
is alweer een paar weken gele-
den in gegaan. De bomen ver-
liezen nu in snel tempo hun 
blad. De sapstroom komt tot 
stilstand . De natuur maakt 
zich op voor de winter. Maar de 
herfst is ook kleurrijk. Het blad 
aan de bomen verkleurt van 
groen naar geel of rood. Je kunt 
in de herfst mooie paddenstoe-
len zien . Ik zag langs de Oude 
Spoorbaan de prachtige vlie-
genzwam zowel als bolletje als 
met de hoed. . 
De honderdduizenden gan-
zen uit Noord Europa zijn ook 
weer luidruchtig aanwezig om 
hier te overwinteren. De grau-
we ganzen vliegen in mooie 
strakke V formaties boven on-
ze polders. Ziet u een romme-
lig zootje ganzen overvliegen? 
Dat zijn dan kolganzen. Onze 
zomervogels zijn een paar we-
ken geleden vertrokken naar 
hun overwinteringgebieden. 
Waaronder de spreeuwen maar 
die gaan niet ver: ze overwinte-
ren in Frankrijk en Engeland om 
plaats te maken voor de spreeu-
wen uit Noord Europa en Sibe-
rië. Behalve heel veel ganzen en 
spreeuwen komen er ook veel 
andere vogels zoals smienten, 
een prachtig klein eendje dat 
komt uit het noorden van Euro-
pa. Onze broedvogels zoals de 
kieviten gaan verder naar het 
zuiden naar Spanje , Afrika en 
de boerenzwaluwen zelfs naar 
Zuid Afrika. Voor al die trekvo-

gels kun je de gevarendriehoek 
omhoog houden. Er zijn heel 
veel gevaren onderweg: uitput-
ting, voedselgebrek, hoogspan-
ningskabels, de jacht, slecht 
weer en ga zo maar door. 
Wij mensen hebben intussen 
onze warme jassen en mutsen 
weer uit hun zomer verblijf ge-
haald. 
Omdat door de klimaatveran-
dering vooral de winters war-
mer worden kunnen we de ijs-
truien wel in de mottenbal-
len laten liggen. Het KNMI 
zegt: koud wordt steeds min-
der koud. De vroegste dag dat 
het in de herfst vroor was op 16 
september 1971 met minus 2,4 
graden. 
Sommige mensen zeggen: kli-
maatverandering is van alle tij-
den. Dat is waar. Het verschil 
met vroeger is dat die veran-
dering nu heel erg snel gaat en 
niet in honderden, soms wel 
duizenden jaren. Dat is het ver-
schil met klimaatveranderin-
gen vroeger. Door de klimaat-
verandering raakt de natuur ge-
desoriënteerd. De natuur heeft 
maar weinig tijd om zich aan 
te passen. Ook de enorme hoe-
veelheid verlichting in vooral in 
het westerse deel van de pla-
neet maakt herstel moeilijker. 
In vroeger tijden werden in on-
ze contreien slechts twee sei-
zoenen benoemd: de zomer en 
de winter. Later werden de len-
te en de herfst erbij gevoegd. Er 
zijn gebieden waar nog steeds 
twee seizoenen worden onder-
kend bijv. de droge – en de nat-
te moesson. 
Ik wens u in onze contreien een 
ouderwetse mooie koude zon-
nige winter toe.

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Tussen herfst en winter

Oproep collectanten
Regio -Van 27 januari tot en met 
1 februari 2020 wordt de Hersen-
stichtingcollecte gehouden. Voor 
deze collecte is de Hersenstich-
ting op zoek naar collectanten. 
De Hersenstichting zet zich in 
voor al die mensen met een her-
senaandoening. Vrijwel iedereen 
krijgt ooit te maken met een her-
senaandoening. Hieronder vallen 
onder meer beroerte, dementie, 
autisme, hersentumor, de ziek-
te van Parkinson en ADHD. Er ko-
men per jaar 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen 
met blijvende ernstige gevolgen. 
Daarom vragen zij uw hulp tij-
dens de collecteweek in Amstel-

hoek De Hoef Mijdrecht. U kunt 
zelf aangeven in welke straat en 
hoeveel uur u wilt lopen. Wat 
u ook doet, u helpt uw mede-
mens ermee. Twee uurtjes col-
lecteren voor al deze mensen, 
dat is een kleine moeite voor 
een groot e� ect. U kunt u opge-
ven bij de regiovertegenwoor-
diger Roswitha van Vliet tel. 06-
30343897 of via het hoofdkan-
toor van de Hersenstichting in 
Den Haag, 070-360 4816 of via 
www.hersenstichting.nl. 
Voor overige plaatsen in gemeen-
te De Ronde Venen kunt u zich 
opgeven bij het hoofdkantoor 
of via de website van de Hersen-
stichting. 

HV Mijdrecht DJ2 heeft 
een sponsor
Mijdrecht - Een sportvereniging 
heeft het in het algemeen moei-
lijk om de � nanciële eindjes aan 
elkaar te knopen. Basisgedach-
te is altijd geweest om de contri-
butie op een betaalbaar niveau te 
houden, dus zijn sponsoren van 
groot belang om de club draaien-
de te houden. 
Samen met drie andere ouders 
van leden, probeert de sponsor-
commissie fondsen te werven 
voor zaken als reclameborden, 
trainingsmaterialen, clubkleding, 
feestjes en partijen zoals Sinter-
klaas en de Geselluge Vrijdag 
etc. etc. Alle hulp is welkom; dat 
kan zijn het rondvragen in je ken-
nissenkring wie er een bord wil 
sponsoren of via een eenmalige/
jaarlijkse gift aan de club van in-

dividuen of bedrijven. Als we met 
z’n allen even een stapje meer 
doen, kunnen we de komende 
jaren met een sportief en gerust 
hart weer verder. Voor vragen en/
of ideeën kan ieder mij altijd een 
bericht sturen via sponsoring@
hvmijdrecht.nl
Boet en Khalid Asa� ati van Slage-
rij Adina zijn sinds dit jaar “Spon-
sor van de DJ2” (Dames Jong 2). 
Beiden zijn betrokken onderne-
mers die sportactiviteiten in de 
gemeente De Ronde Venen wil-
len ondersteunen. Afgelopen 
zondag 10 November kregen de 
dames hun nieuwe trainingspak-
ken uitgereikt. Onder het genot 
van een broodje kip en grillworst 
gingen zij met hun nieuwe spon-
sor in het zonnetje op de foto.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 11 novem-
ber is de tweede ronde van de 
laddercompetitie gespeeld. In de 
A-lijn sloegen Gerard & Janny Tel-
ling hun slag door 67,64% te sco-
ren. OP ruime afstand volgden 
Daniel Aartse Tuijn & Carla Eu-
we met 56,94% en Ans de Ruiter 
& Rietje Tijssen met 53,30%. Paul 
& Delia Kenter haalden een su-
per 6schoppencontract met 1up-
slag binnen tegenover de andere 
paren die 6sanscontracten speel-
den. Barbara baron & Marika Ro-
meijn speelden een 5klaveren 
uitneemcontract met 1upslag(in 
Zuid) terwijl de overige paren in 
oost in een schoppencontract te-
recht kwamen. Greet Vermeij & 
Ada Groenewegen speelden een 
sterk 6sanscontract, zo ook Jopie 
de Jong & Lenie Koevermans. Het 
6klaverencontract in het elfde 
spel gespeeld door Daniel Aartse 
Tijn en Carla Euwe mocht er ook 
zijn.
In de B-lijn speelden Richard van 
Heese & John van Diemen een 
prima partij met 59,03%, gevolgd 
door Ineke Koek & Ellen van der 
Toorn met 57,64% en nipt daar 
achter Jan Breedijk & Alice oos-
terling met 57,29%. Soms is een 
spel zo geprogrammeerd dat bij-
na alle spelers in een 4harten-
contract terecht komen met een-
tje die 3sans probeerde maar 
down ging. Johan & Ingrid Vos-
kamp maakten een 3sanscon-
tract met 4upslagenDies Bouter-
se & Ans Bruggeman boden als 
enigen 3sans en haalden dat ook. 
Chris van der Wilt & Carla Steen-
huis boden en maakten een heel 
mooi 6hartencontract.Jan Bree-
dijk & Alice oosterling haalden 
een gedoubleerd 4hartencon-
tract binnen. Soms denkt ieder-
een in een mooi 3sanscontract te 
zitten maar dan worden ze inge-
haald door paren die 6sans bie-
den en maken, paar Ria van Zuy-
len en paar Elly Norel.
Na samenvoeging van de resul-
taten is de totaalstand na twee 
ronden: 1. Barbara Baron & To-
ni Alen 57,07%, 2. Daniel Aartse 
Tuijn & Theo de Cocq van Delwij-

ne 56,56% en 3. Delia & Paul ken-
ter 55,94%. 
Donderdag 14 november is de 
vierde ronde van de tweede com-
petitie gespeeld. In de A-lijn zet-
ten Riet & Gerard van der Meer 
63,13% en Huub & Hennie van 
der reep 62,60% hun winnende 
reeks door, gevolgd door Cees 
& Kiki Lutz 61,41%. Wim & Trees 
Versteeg haalden een 4harten-
cotract binnen waar andere pa-
ren op 2 of 3harten bleven ste-
ken. Riet & Gerard van der Meer 
speelden als enigen een 4harten-
contract met 1upslag terwijl het 
spel ook 2down kon gaan. Elisa-
beth & Nan van den Berg maak-
ten met moeite een 4klaveren-
contrat gedoubleerd.
In de B-lijn speelden Henk Buijs & 
Otto Hoogendijk de sterren van 
de hemel met 65,63%. Baart Groe-
nevelt & Jannie Koppen deden 
het goed met 59,72% met Dick de 
Licht & Xandra Visee daar net ach-
ter met 57,99%. Ben Gabriel & Jan 
Mur maakten een 3sanscontract 
met 3 upslagen waar een ander 
paar 2down ging. Diny de Haas & 
Marion van Nieuwkerk speelden 
een gedoubleerd 5hartencon-
tract met 1upslag, tegen de ove-
rige paren met 4harten plus 1up-
slag. Jan & Gerda Elenbaas kaap-
ten met een 2schoppencontract 
in zuid de winst weg bij oost dat 
harten speelde en veelal haalde.
In de C-lijn was het spannend. 
Annemarie Pierrot & Geri Stap-
pers pakten met 65,97% net de 
winst voor Ria Matthiessen & 
Ruud Pfei� er met 65,76%. Marian 
Verdegaal & Nel Lindeman scoor-
den 52,78%. Willy Klein & Annie 
Schouten deden goede zaken 
met een 3sanscontract met 4up-
slagen. Ria Versteeg & Bea Verlaan 
scoorden een 4ruitencontract in 
zuid met 1upslag waar de andere 
paren in west 3klaveren boden en 
ook vaak haalden. Lies Bosman & 
Hannie Visser boden en haalden 
een 4hartencontract binnen. Tiny 
& Bram van Klaveren speelden als 
enigen een2schoppencontract 
waar de andere paren on harten, 
ruiten of sans verdwaalden.
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VVD maakt zich zorgen over 
veiligheid oversteekplaatsen
De Ronde Venen - Raadslid Ed 
Dohle van de VVD heeft namens 
de fractie schriftelijke vragen aan 
het college van B&W gesteld over 
de veiligheid van oversteekplaat-
sen in De Ronde Venen.
De heer Dohle geeft aan ”Als frac-
tie maken we ons zorgen over de 
veiligheidssituatie bij oversteek-
plaatsen. 

Vooral het gebrek aan duidelijke 
signalering bij oversteekplaatsen 
en matige tot slechte verlichting 
baart ons zorgen”. 
De VVD heeft met diverse inwo-
ners gesproken over de over-
steekplaatsen waar de genoem-
de knelpunten zijn aangegeven. 
Ook heeft de VVD kennis geno-
men van de recent gestarte peti-

tie m.b.t. de oversteekplaatsen in 
Vinkeveen. 
De VVD vraagt het college of zij 
bekend zijn met de als onveilig 
ervaren situaties waarbij er ook 
een aantal speci�eke locaties 
worden aangegeven. 
Hiernaast roept de VVD op tot ac-
tie door mogelijke verbeteringen 
zo snel mogelijk door te voeren. 

Nieuwe aanlegsteiger in 
centrum Abcoude 
De Ronde Venen - Het centrum 
van Abcoude krijgt een aanleg-
steiger. In 2020 wordt aan de 
oostkant van de Hulksbrug een 
steiger aangelegd waar twee tot 
drie boten kunnen aanmeren. 
Voor bezoekers die via het Gein of 
de Angstel het dorp bezoeken, is 
de aanlegsteiger een prima start-
punt om het centrum van Abcou-
de makkelijk te ontdekken. 
Bij bewoners en ondernemers 
in Abcoude bestaat al langer de 
wens om een o�ciële aanleg-
plaats te realiseren van waaruit 
bezoekers het centrum van Ab-
coude kunnen verkennen.
In 2017 zijn binnen het Initia-
tief Abcoude Centrum door be-
woners, ondernemers en de ge-
meente gezamenlijk plannen 
ontwikkeld om het centrum te 
verbeteren. 
Dit alles met het doel een aan-
trekkelijk, leefbaar, levendig en 
authentiek centrum te realise-
ren. Binnen het initiatief zijn in to-
taal 41 concrete actiepunten ge-
formuleerd, waaronder de aanleg 
van een aanlegsteiger voor wa-
terrecreanten. 

Oud Hollandse Waterlinie 
sloepenroute
De steiger gaat deel uitmaken 
van de sloepenroute Oude Hol-
landse Waterlinie. Dit is een route 
voor waterrecreanten over water-
wegen en langs dorpen die on-

derdeel waren van deze 350 jaar 
oude Waterlinie. Door informa-
tie te geven op verschillende lo-
caties, probeert de stichting Ou-
de Hollandse Waterlinie deze ge-
schiedenis levend te houden. 
Abcoude speelde een belangrijke 
rol in deze waterlinie. Het lag als 
dorp in het zogenaamde ‘inunda-
tiegebied’.
Dit zijn de landerijen die onder 
water werden gezet om de vij-
and tegen te houden. In 1672 
(het Rampjaar), toen ons land 
werd aangevallen door Enge-
land, Münster, Keulen en Frank-
rijk, werd Abcoude geplunderd 
en platgebrand door de Franse 
troepen.
Dit mede uit frustratie over het 
water, dat een onneembare bar-
rière vormde. Deze geschiedenis 
wordt op de steiger verteld.

Realisatie en onderhoud
Voor de realisatie van de steiger 
betaalt gemeente De Ronde Ve-
nen €15.000. Dit bedrag is door 
de gemeenteraad beschikbaar 
gesteld in het kader van het Initi-
atief Abcoude Centrum.
Door subsidie van de provincie 
Utrecht en een bijdrage van de 
stichting Oude Hollandse Wa-
terlinie zijn er genoeg middelen 
voor de realisatie. De aanleg be-
gint eind 2019. In het voorjaar 
van 2020 kunnen de eerste boten 
aanmeren.

Afbeelding: Glasnegatief van de Hulksbrug uit 1891. 
Waar de sloep ligt, komt de nieuwe steiger

Kinder-inloopmiddag 
over natuurspeelplaats
De Ronde Venen - Woensdag-
middag 27 november 2019 or-
ganiseren provincie Utrecht, ge-
meente De Ronde Venen en 
Staatsbosbeheer een speciale 
kinder-inloopmiddag. Tijdens de-
ze inloopmiddag kunnen de kin-
deren uit Vinkeveen en Wilnis (en 
hun ouders) vertellen wat hun 
wensen zijn voor de natuurspeel-
plaats die onderdeel wordt van 
het project Natuurontwikkeling 
in Marickenland. Alle ideeën wor-
den zoveel mogelijk verwerkt in 
het uiteindelijke ontwerp van de 
natuurspeelplaats.
De natuurspeelplaats wordt aan-
gelegd aan de rand van het na-
tuurgebied, achter het Veelan-
dencollege in Vinkeveen. Hij 
wordt echt onderdeel van het 
natuurgebied. Met de inrichting 
van de speelplaats moet daar dus 
rekening mee worden gehou-
den. Naar verwachting starten 
de werkzaamheden al in de zo-
mer van 2020 en kan de natuur-
speelplaats datzelfde jaar nog ge-
opend worden. 
Waar en wanneer
De kinder-inloopmiddag is op 
woensdag 27 november 2019 in 
het gebouw van Scouting Eliboe, 
Bonkestekersweg 3 in Vinkeveen. 
Kinderen en hun ouders kunnen 
tussen 15:00 en 19:00 uur binnen-
lopen, wanneer het ze het beste 
uitkomt. Rond 15:15 uur geeft de 
kinderburgemeester van De Ron-
de Venen het startsein voor het 
opschrijven van de ideeën.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer in-
formatie over de natuurspeel-
plaats of het project Natuuront-
wikkeling in Marickenland? Kijk 
dan op www.marickenland.nu of 
stuur een e-mail naar info@maric-
kenland.nu.

De Morgenster kerk 
open voor gedenken
Waverveen - Op zaterdagmid-
dag 23 november staat de kerk 
aan de Herenweg 253 in Vinke-
veen open om naar binnen te lo-
pen. In deze tijd van het jaar ge-
denken we de mensen die gestor-
ven zijn. Om ruimte te geven aan 
het herinneren van overledenen 
of bij wat er om ons heen in de 
wereld gebeurd is in het afgelo-
pen jaar, is de kerk open voor een 

ieder die daar behoefte aan heeft. 
In de kerkzaal klinkt zachte Taizé-
muziek. De paaskaars brandt en 
er zijn kaarsjes voor persoonlijke 
herinnering. Voor bezoekers ligt 
een klein boekje klaar met korte 
gedichten, gebeden en liederen 
die steun kunnen geven bij rouw-
verwerking. Voelt u zich welkom 
op zaterdagmiddag tussen 14.30 
en 16.30 uur.

Cursusproject De Ronde Venen
Nog wat plaatsen vrij
De Ronde Venen - In de maan-
den november en december, 
heeft het Cursusproject De Ron-
de Venen nog plaats op de vol-
gende lezingen en workshops;
42. Lezing opgraving fabriek 
Loosdrechts porselein.
Zoeken naar scherven en schat-
ten vinden. Iedereen heeft wel-
eens gehoord van het mooie 
Loosdrechts Porselein. Over de 
geschiedenis hiervan, de fabri-
cage en de opgraving van de fa-
briek kan de docent als expert 
boeiend vertellen. Als projectlei-
der van de opgravingen in 2009 
en fanatiek porseleinverzamelaar 
vertelt hij het verhaal van de op-
graving met veel fantastische fo-
to’s. Naast docent is hij ook be-
stuurslid van de Stichting Loos-
drechts Porselein. Op donderdag-
avond 21 november van 20.00 
– 21.30 uur in de Boei, Kerklaan 
32, Vinkeveen. O.l.v. Ernst Hasel-
ho� Lich Kasteleijn. Cursuskos-
ten €7,00.
46. Kerststuk.
Met de kerst een mooi bloem-
stuk op tafel, dat gaat met de-
ze workshop wel goedkomen. 
Je gaat een (kerst) bloementaart 
maken. Met steekschuim, kerst-
groen en verse bloemen ga je 
zelf aan de slag. Door een voor-
beeldstuk en leuke tips creëer je 
je eigen kerststuk. Op maandag-
avond 9 december 19.30 – 22.00 
uur in de Boei, Kerklaan 32, Vin-
keveen. O.l.v. Sanne. Cursuskos-
ten € 26,50.
47. Cyanotype of blauwdruk
Maak blauwdrukken van je eigen 
foto’s, tekeningen of voorwer-
pen die je zelf van een composi-
tie voorziet! Waarschijnlijk ken je 
cyanotype als blauwdruk, de ma-
nier waarop men vroeger bouw-
tekeningen afdrukte. Cyanoty-
pe of blauwdruk is in 1842 door 
Sir John Herschel ontdekt en is 
een lichtgevoelige vloeistof die 
uit 2 chemicaliën en water be-
staat. Na belichting met UV licht 
en ontwikkeling wordt hij blauw. 
Anna Atkins, de eerste vrou-
welijke fotografe, heeft dit ge-
bruikt om er boeken vol met bo-
tanische afdrukken mee te ma-
ken. Je gaat aquarelpapier licht-
gevoelig maken met deze vloei-
stof. Hierop leg je iets moois zo-
als een bloem/blaadjes, of een fo-

to z/w afgedrukt op een transpa-
rante sheet, en belicht dit. Tijdens 
de workshop worden UV lam-
pen gebruikt als zon-zekerheid. 
Waar het UV-licht het behandel-
de papier raakt, vindt een reactie 
plaats met de chemicaliën, waar-
door de mooie blauwe kleur ont-
staat. Waar het licht wordt tegen-
gehouden, zal het wit blijven. Je 
gaat naar huis met 2 of 3 zelf ge-
maakte kunstzinnige afdrukken. 
Op dinsdagmorgen 10 decem-
ber van 10.00 – 12.00 uur o.l.v. Re-
si van Zijl. Locatie, Energieweg 12, 
Mijdrecht. Cursuskosten; € 39,00.
51. Reisverslag Vietnam
De grote diversiteit aan bevol-
kingsgroepen en landschap-
pen maakt een Vietnam rond-
reis met haar bewogen geschie-
denis tot een unieke reisbestem-
ming. De reis start in de Chine-
se wijk en het “koloniale” deel 
van Saigon. Verder worden be-
zocht de kerk van de bijzondere 
geloofsgemeenschap Cao Dai en 
de tunnels van de Vietcong bij Cu 
Chi, vanwaar Saigon werd geïn�l-
treerd. Na het bezoek aan de Me-
kongdelta gaat de reis naar het 
midden van het land naar het pit-
toreske plaatsje Hoi An en omge-
ving. Vandaar via de Marmeren 
Bergen naar de oude keizerstad 
Hué, waar het complex van het 
paleis en de keizerlijke praalgra-
ven worden bezocht. Via de voor-
malige gedemilitariseerde zone 
en de tunnels in Vinh Moc gaat 
de reis naar het karstgebergte bij 
Phong Na met de enorme Paradi-
se Cave. Daarna met het vliegtuig 
naar Hanoi dat een gezellige hip-
pe indruk achterlaat. Na een stad-
stoer, de volgende dag naar de 
bergen richting China. Daar een 
bezoek aan een markt met kleur-
rijke bergvolkeren en een wande-
ling langs imposante rijstterras-
sen. De reis wordt afgesloten met 
een boottocht in Halong Bay. Op 
woensdagavond 11 december 
van 22.00 – 22.00 uur in de Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. O.l.v Frits 
de Roever. Cursuskosten € 7,00.

U kunt zich alleen inschrijven via 
onze website; www.cursuspro-
jectderondevenen, ook staat hier 
nog meer informatie over deze 
cursussen en de cursussen die wij 
verder aanbieden. 

Sinterklaasfeest St. 
Tjitze Hesselius
De Ronde Venen - Sinterklaas is 
weer in Nederland en ook dit jaar 
brengt hij weer een bezoek aan 
de Stichting Tjitze Hesselius. Op 
dinsdag 3 december a.s. gaat Sin-
terklaas pakjesmiddag vieren met 
alle alleengaande ouderen in De 
Ronde Venen. Het feest barst los 
om 13.30 uur en duurt tot 16.00 
uur en is deze keer in Dorpscen-
trum De Willisstee in Wilnis.
Pepernoten, Pieten en allemaal 
Surprises ontbreken niet. Uiter-
aard is er ook weer veel muziek 
en dansen we de polonaise. Aar-

zel niet om je op te geven, het is 
altijd heel erg gezellig. 
De activiteiten van de stichting 
Tjitze Hesselius zijn voor alleen-
gaande senioren en gratis toe-
gankelijk, aanmelden is wel ver-
plicht. Dat kan via info@tjitzehes-
selius.nl of als u geen internet 
heeft via de Servicepunten. Uiter-
aard kunt u ook weer thuis wor-
den opgehaald om naar het Sin-
terklaasfeest toe te komen. Ver-
geet dan niet om ook uw adres 
en telefoonnummer door te ge-
ven. Ook nu weer geldt vol = vol.

Algemene 
ledenvergadering CDA
De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 26 november a.s. zal er een 
korte algemene leden vergade-
ring worden gehouden waarin 
vooral aandacht is voor de �nan-
ciën en enkele bestuurszaken. We 
willen hierbij vast van de gele-
genheid gebruik maken om aan 
te kondigen dat we eind januari 

een uitgebreide bijeenkomst met 
prominente spreken hebben ge-
pland. Uiteraard hoort u hierover 
zo spoedig mogelijk meer.

De leden van harte welkom in 
de Willisstee in Wilnis, we begin-
nen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
staat de ko�e klaar.

Bingo bij SV 
Hertha

Vinkeveen - Op vrijdag 22 no-
vember wordt er weer een gezel-
lige bingoavond georganiseerd 
bij SV Hertha in Vinkeveen. In de 
sfeervolle kantine wordt er on-
der het genot van een hapje en 
een drankje om mooie prijzen ge-
speeld. 
De kantine is open vanaf 19.00 
uur en we starten om 20.00 uur. 

Bingo in het 
Veenweidebad

Mijdrecht - Woensdag 27-novem-
ber is er  goede doelen bingo in 
het Veenweidebad   in Mijdrecht. 
Het goede doel is deze keer De 
Voedselbank in Mijdrecht. De zaal 
gaat open om 19:00 en om 19:30 
beginnen we met de bingo. Er zijn 
mooie prijzen te winnen die me-
de zijn mogelijk gemaakt door de 
ondernemers in de Ronde Venen.

Kasteelbezoek groep 6 
en 7 de Schakel
Regio - Vinkeveen - Vrijdag 15 no-
vember waanden de leerlingen 
van groep 6 en 7 van de Schakel 
zich heel even in vroegere tijden. 
In het kader van het project “Bui-
tenplaatsen” bezochten zij Kas-
teel Loenersloot en maakten ze 
kennis met de baron en zijn adel-
lijke zusters. 
Tijdens dit project van Kunst Cen-
traal leren de kinderen over het 
leven van rijke burgers in de af-
gelopen eeuwen, die een mooi 
buitenhuis hadden op het plat-
teland. Op Kasteel Loenersloot 

kregen de kinderen in groepen 
een rondleiding door verschil-
lende ruimtes in het kasteel. Op 
een interactieve manier werd ver-
teld over het leven op de buiten-
plaats en de bewoners. Ook stond 
er een kleine proeverij klaar voor 
de kinderen, met producten 
waarin ‘oude’ kruiden waren ver-
werkt. Pepernoten en drop gin-
gen er makkelijk in, maar de kaas 
met kruidnagel was niet voor ie-
dereen weggelegd. Dank aan de 
enthousiaste vrijwilligers voor de 
leuke rondleiding.
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CSW MO17-2
Het weer, de sfeer en de 
tweede lijn
Wilnis - Afgelopen zaterdag 
moesten de meiden van CSW 
MO17-2 voor hun uitduel afreizen 
naar een plaats waar de laatste ja-
ren misschien wel de meeste re-
cords sneuvelen. De veelbespro-
ken opwarming van onze aard-
bol zorgt er namelijk voor dat de 
weersomstandigheden, ook in 
ons kleine kikkerlandje, extre-
mere vormen aannemen. Hoge-
re temperaturen, meer wind, gro-
tere hoeveelheden neerslag en 
velen van ons hopen nog altijd 
op de terugkomst van die koude 
winters met ijs in de sloten. Als er 
al weerrecords te registeren zijn, 
dan gebeurt dit in De Bilt en u be-
grijpt het al, de plaats van hande-
ling deze keer. De plaatselijke FC 
vertoeft met een schaars aantal 
punten laag op de ranglijst dus 
was een goed resultaat mogelijk 
voor onze dames. Je weet echter 
nooit hoe de eekhoorns lopen, 
zeker niet nu de winterslaap voor 
deze frêle diertjes voor nogal wat 
stress zorgt. Geen stress bij onze 
Chica’s. Men kwam, zag en over-
won en dat is maar goed ook; de 
gewaardeerde coaches dreigde 
nl. met zak en roe. Het is stipt 11 
uur 49 minuten en een handvol 
seconden als de scheidsrechter 
van dienst in een fraaie herfstige 
omgeving �uit voor aanvang van 
de wedstrijd. Het spelbeeld heeft 
direct een groot kat en muis ge-
halte. De thuisploeg worden vast 
gezet op eigen helft en de voor-
waartse drang van onze girls is 
groot. Er zijn nog geen 7 minu-
ten gespeeld als er al 3 open kan-
sen zijn genoteerd en met een 
ziedend schot de lat boven de 
geschrokken goalie is getest. De 
sluitpost van de gastvrouwen is 
helaas voor CSW de schrik snel te 
boven, want er volgen een twee-
tal fraaie reddingen op lage scho-
ten in respectievelijk linker en 
rechter benedenhoek. Onze voor-
ste linie is nog een beetje zoeken-
de. Niet vreemd natuurlijk, onze 
rappe blondjes kampten immers 
lang met blessureleed. Niet ge-
treurd meiden, hard blijven wer-
ken, dan komt het goed. Wan-
neer het voorin even wat minder 
gaat, wordt er doorgaans een be-
roep gedaan op het middenveld, 
de zogenaamde 2e lijn. Dat deze 
bij ons team sterk is, blijkt ook dit 
keer. Na het zoveelste schot op 
doel stuitert de bal terug. Verder 
dan 20 meter komt het speeltuig 
echter niet want daar is Nikki er 
als de Haantjes bij (schrijversvrij-
heid, red.) om een boogbal af te 
leveren die zijn weerga niet kent. 
Gevolg: juichpartijen op en langs 
het veld en de voorsprong is een 

feit. Na de goal een ongewijzigd 
spelbeeld, een uitbreiding van de 
score kan bijna niet uitblijven. In 
de 25e min. is het opnieuw raak. 
Het is een snaar strakke één-twee 
tussen Mandy en Rozemarijn die 
door laatstgenoemd uiterst kalm 
wordt binnengeschoten. De 0-2 
lijkt een vroege beslissingen, me-
de omdat de thuisploeg er niet 
veel tegenover kan stellen. De ur-
gentie ebt daardoor bij onze mei-
den een beetje weg en dit komt 
het schouwspel helaas niet ge-
heel ten goede. Tot aan de rust 
komt het gevoel hotseknotsebe-
goniavoetbal sterk naar boven. 
Langs de lijn blijft het ondanks 
deze mindere fase goed toeven. 
Het kortstondig vertoonde spel 
wordt niet aangegrepen om te 
gaan lopen sippen of mopperen. 
De massaal meegereisde ouders 
hebben het gezellig en als vader 
van nieuwkomer Tara moet ik op-
merken dat de sfeer binnen de 
MO17-2 een zeer aangename is. 
De tweede helft lijkt een formali-
teit. De vraag is niet of er gewon-
nen gaat worden, maar met hoe-
veel doelpunten verschil. De coa-
ches verbinden er zelfs een bo-
nus aan. Als er een 7-en klapper 
wordt geproduceerd is er warme 
chocomel voor iedereen. Het spel 
�eurt na de pauze wel een beet-
je op en er worden een aantal 
fraaie aanvallende combinaties 
ten tonele gebracht. Enige goe-
de bedoelingen sterven ook nog 
weleens in schoonheid. Daarbij 
mag er overigens gewezen wor-
den naar de met bladeren be-
dekte en daardoor spekgladde 
gras/moddermat. Vallen er dan 
geen doelpunten meer vraag je 
je misschien af!? O, zeker wel! In 
de 60e minuut komt de 0-3 op 
het spreekwoordelijke scorebord. 
De goal lijkt op de 0-1. Nu is de 
naam van de schutter echter Ni-
na en de afstand zo’n 25 meter. 
Haar trap is hoog, heeft een boog 
en beland over de kleine goalie in 
het net, een schitterende tre�er. 
In minuut 72 wordt het ook nog 
0-4, onze aanvoerster, is net als bij 
de 0-2 de maakster. Dan is de pijp 
leeg! Er is gestreden op een zwaar 
veld en een klein smetje, maar 
ook niet meer dan dat, is de te-
gentre�er. 1-4 daardoor de eind-
stand en 3 punten toegevoegd 
aan de score waardoor we met 
14 punten uit 8 duels lekker mee-
doen in de bovenste helft van de 
ranglijst. Uw scribent staakt hier-
bij zijn wild geraas, gaat luisteren 
hoe het paardje trippel trapt en 
kijken hoe de maan door de bo-
men schijnt. Tot ziens bij de vol-
gende wedstrijd. 

Biljartcompetitie bijna halfweg
De Ronde Venen - Na 8 speelron-
den in de biljartcompetitie heeft 
de ranglijst kleur gekregen. In 
de 1e divisie zijn van de 9 teams 
er 5 die aanspraak kunnen ma-
ken op de titel en 3 teams die te-
gen degradatie aanhikken. DIO 
staat daar tussenin in niemands-
land. In deze 8e speelronde hiel-
den de teams elkaar aardig in 
evenwicht. Alleen De Merel/Hee-
renlux 1 scoorde 10 punten meer 
dan tegenstander DIO, de rest 
bleef binnen 2 punten van elkaar 
steken. Lutis won nipt met 38-36 
van De Merel/Heerenlux 3 en dat 
ondanks een o�-day van Donny 
Beets die slechts 2 wedstrijdpun-
ten binnenhaalde. Zijn teamge-
noten compenseerden dat door 
alledrie te winnen. De Springbok 
1 en Bar Adelhof 1 verdeelden 
de winstpartijen netjes, het was 
voornamelijk de 9 punten van 
Richard van Kolck tegen Jim van 
Zwieten die de kleine overwin-
ning van 39-37 voor Bar Adelhof 
1 opleverde. Stieva/De Kuiper 1 
en De Kromme Mijdrecht 1 speel-
den gelijk wat niet zo vaak voor-
komt. Beide teams voegden 37 
punten toe aan hun totaal door 
ieder 2 wedstrijden te winnen. 
Ondanks dit resultaat staat De 
Kromme Mijdrecht 1 nog onder-
aan met – slechts – 3 punten ach-
terstand op De Biljartmakers, die 
ditmaal vrij waren.
Spannender bovenin 2e divisie
In de tweede divisie is het iets 

spannender aan kop van de rang-
lijst geworden. Bij De Merel/Hee-
renlux 2 (DMH2) won Roos Aars-
man zoals gewoonlijk en blonk 
Gijs van der Vliet uit met zijn kor-
te partij van 18 beurten. Daaren-
tegen verloren Gerard Roling en 
Piet Best van respectievelijk Chris 
Draaisma en Willem Holla van De 
Springbok 2, waardoor de 37-34 
overwinning lager uitviel dan ge-
woonlijk. Nummer twee The Pea-
nut Bar 2 liep 6 punten in op de 
virtuele koploper. Broer Persoon 
(TPB2) gunde tegenstander An-
ton Wibier van Bar Adelhof 2 maar 
2 wedstrijdpunten en Wesley Bui-
ting (TPB2) zijn tegenstander 
Wiebe Elzinga maar 4. De winst 
van Jos van WIjk (BA2) op Bas Ci-
ton maakte de stand iets draaglij-
ker voor Bar Adelhof, echter Ro-
han Janmaat zorgde voor de der-
de winstpartij en een overdui-
delijke 43-25 uitslag. Cens deed 
het zelfs nog beter door 47 pun-
ten te vergaren tegen The Peanut 
Bar 1. Arjan Gortemulder speel-
de gelijk tegen Antoine Verheul 
(TPB1), Evert en Desmond Drie-
huis plus John Oldersma wonnen 
alledrie hun partij. Plek drie op de 
ranglijst staat ASM, die deze ron-
de niet in actie hoefde te komen.
Edwin van de Schaft (BA1), Eric 
Aarsman (DMH1) en Gijs van der 
Vliet (DMH2) speelden de kortste 
partij (18 beurten), Bob van Kolck 
had de hoogste serie (13 van 41 
= 31.71%).

Pittige oefenperiode 
voor De Vinken
Vinkeveen - Het eerste team 
van korfbalvereniging De Vinken 
heeft zich de afgelopen weken 
voorbereid op de komende zaal-
competitie. Het vlaggenschip van 
de Vinkeveense korfballers kent 
enkele wijzigingen ten opzich-
te van de veldopstelling dit na-
jaar. Trainer-coach Dirk van der 
Vliet heeft inmiddels weer de be-
schikking over de op het Vinken-
nest teruggekeerde Zoë van Das-
ler, zij zal samen met Fenne Claas-
sen, Danique Pauw en Mariska 

Meulstee het dameskwartet vor-
men. De op het veld meespelen-
de Lisette van der Leeden gaat 
hierdoor het tweede team ver-
sterken, terwijl een andere vaste 
waarde in het Suiteteam, Dorien 
Verbruggen, langdurig op reis is.
Aan de herenkant is clubpreses 
Kelvin Hoogeboom langzaam 
herstellende van een vervelende 
blessure, opgelopen in de een-
na laatste-veldwedstrijd. Voorals-
nog neemt Jelle Mul zijn plaats 
in bij het eerste. Samen met Levi 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 no-
vember is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, afgelopen vrijdag 
was Cock Meijer de beste kaarter 
met 7165 punten. De totale uit-
slag van deze avond was:
1. Cock Meijer  7165 pnt
2. Ria Matthiessen  7071 pnt
3. An Pothuizen  6854 pnt
avond zal dus zijn op vrijdag 22 
november 2019 aanvang 20.00 

uur, aanwezig zijn voor de in-
schrijving 19.45 uur .Ook zal er 
een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Tel. van 
Café de Merel is 0297-263562, Ar-
kenpark Mur 43, 3645 EH Vinke-
veen, e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjascompeti-
tie 2019/2020, in 2019 dus 22 no-
vember, 6 en 20 december. Voor 
2020, 3, 17 en 31 januari, 14 en 
28 februari, 6 en 20 maart, 3 en 
17 april,1, 15 en 29 mei, 12 en 26 
juni en 10 juli. Alle datums onder 
voorbehoud. 

Sportieve kanjers van 
Soos De Cirkel
Mijdrecht - Bij Soos De Cirkel 
gaat het niet alleen om spelletjes 
doen, knutselen, muziek maken, 
gezellig samen zijn. Ook sport 
is een belangrijk onderdeel, bij-
voorbeeld hardlopen. Maar liefst 
9 negen kanjers hebben meege-
daan aan de Zilveren Tur�oop 
van vorige week.
Het ging fantastisch, de weers-
omstandigheden waren prima en 
iedereen heeft een geweldige tijd 
gelopen. Iedereen was moe maar 
voldaan.
Maar niet alleen buiten, ook bin-
nen wordt er gesport en gestre-
den op een paar vierkante meter. 
Wekelijks staan er twee dartbor-

den klaar voor de zware competi-
tie die het hele seizoen gespeeld 
wordt. En er lopen heel wat Van 
Gerwens en Van Barnevelds rond 
bij de Soos. De dartborden wor-
den zo vaak gebruikt dat ze echt 
aan vervanging toe waren.
En hoe leuk is het? Jhon en Yu-
ri Cornelissen, de eigenaren van 
Dartwinkel Mijdrecht kwamen 
op 5 november op de Soosavond 
langs om twee nieuwe schitte-
rende dartborden te schenken. 
Daar waren de fanatieke darters 
hartstikke blij mee! Zo kunnen ze 
weer een paar competities voor-
uit. Jhon en Yuri van Dartwinkel 
Mijdrecht, hartelijk dank!

Atalante mini’s spelen 
weer een leuk toernooi
Vinkeveen - Deze minidag in de 
Nieuwe Bankrashal in Amstel-
veen startte Atalante De Bigge-
tjes met 2 nieuwe spelers: Fleur 
en Malak. Samen Cato, Froukje en 
Jort gingen ze de strijd aan. Lisa 
kon er deze toernooironde helaas 
niet bij zijn. De nieuwe spelers 
moesten duidelijk nog wennen 
aan de regels en wanneer door 
te draaien, maar in de loop van 
de toernooidag gingen de Bigge-
tjes steeds beter spelen en waren 
er zelfs een paar fraaie rally’s. Van 
de gespannen koppies kon zelfs 
een lach af na een mooie service-
beurt. Helaas werden alle 6 de 
sets verloren tegen SAS Sprong-
serve (15-19 en 13-23), Spaarne-
stad Power 2 (15-19, 13-17) en tot 
slot tegen Spaarnestad Kwik (10-
21 en 15-20). Hierdoor zijn ze ge-
eindigd op de vierde plek. Nog 
een paar weken lekker trainen 
en dan gewoon weer lekker bal-
len met nieuwe kansen op de vol-
gende toernooidag! En misschien 
even oefenen op een mooie yell 
voor elk gemaakt punt?!

Atalante Vinketoppers: 
wat een team!
Afgelopen zaterdag stond er weer 
een minidag op het program-
ma. Er is de voorgaande weken 
keihard getraind door de jong-
ste kids van Atalante. Deze mini-
dag was het team voor het eerst 
compleet en dus waren er zeven 
spelers voor een team dat uit vier 
bestaat. Even puzzelen dus, maar 
de strategie was bedacht. Vrij-
dag werd er veel getraind om het 
spelen met vijf spelers, waarbij je 
steeds doorwisseld met een spe-
ler aan de kant. 
De generale repetitie beloofde 
niet veel goeds, maar vol goe-
de moed stond het team er za-
terdagochtend. De eerste wed-
strijd werd er gespeeld tegen 
VHZ Spike. De eerste set was dui-
delijk nog wennen; een nieuw sy-
steem en dat spelen met vijf spe-
lers viel heel nog niet mee. Met 
34-20 ging de set verloren. De 
tweede set begon het kwartje te 
vallen, werd er heel mooi afwis-
selend gegooid en pittig geser-

veerd. Net geen winst, maar met 
25-25 een mooi gelijkspel.
De tweede wedstrijd stond 
Spaarnestad Donder op het pro-
gramma. Helaas was er voor deze 
wedstrijd een lange pauze, waar-
in het team veel gespeeld en ge-
rend had. Ook was er nog een be-
zoek van Pieten. De eerste set was 
er geen vuiltje aan de lucht en 
werd er een knappe 20-13 over-
winning geboekt. De tweede set 
bleken alle pepernoten toch wel 
zwaar te vallen. Er werd slordig 
geserveerd, minder scherp ge-
gooid en de koek was even op 
(of waren het de pepernoten). De 
tweede set ging verloren met rui-
me cijfers (17-35).
Na een wedstrijd rust stond alle 
neusjes weer dezelfde kant op en 
lieten Eleana, Hannah, Kjeld, Li-
sa, Lynn, Noa, Roos zich van hun 
goede kant zien. Met support van 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, trai-
ners en jeugdbestuur begon de 
Vinketoppers trein te lopen. In de 
eerste set nog in een rustige ver-
snelling (19-24 winst), maar in de 
tweede set ging het gas vol open. 
Met 16-25 ging deze set en dus 
ook de wedstrijd gewonnen.
Super trots op de progressie die 
de jonge kids ook dit toernooi 
weer hebben laten zien. Ga er 

maar aan staan; in één training 
en een nieuwe opstelling en een 
nieuwe manier van draaien mees-
ter maken. Petje af!! Een prachti-
ge tweede plek als resultaat!Ook 
de Kanaries mochten weer aan 
de bak voor het derde minitoer-
nooi.De Kanaries spelen niveau 
4 en hadden 3 wedstrijden in het 
middagprogramma. Het team 
bestond deze middag uit Emma, 
Jens, Yorell en Niels (Nefeli kon er 
helaas niet bij zijn). Na een wat 
matig begin in de eerste wed-
strijd wisten de Kanaries er met 
een sterke 2e  set toch nog een 
mooi gelijk spel uit te slepen. Het-
zelfde beeld volgde bij de ande-
re twee wedstrijden, maar daar 
wisten de Kanaries net niet het 
niveau van de eerdere toernooi-
en vast te houden. Yorell maak-
te nog een vervelende misstap 
en liep een enkelblessure op. 
Wat een kanjer dat hij wel dapper 
heeft doorgespeeld! 
Ondanks dat de 2e  set bij el-
ke wedstrijd steeds beter ver-
liep, werd er niet meer gewon-
nen. Misschien hebben de Pieten 
die de kinderen in sporthal kwa-
men verrassen voor te veel vrolij-
ke a�eiding gezorgd. Op naar het 
volgende toernooi, nieuwe ronde 
nieuwe kansen!!

Kroon, Jerom Stokhof en Rutger 
Woud vormt Mul het herenkwar-
tet van het Kindermodehuisteam.
Zaterdag 9 november oefende De 
Vinken in de eigen thuishal tegen 
Haarlem. Na een mindere eerste 
helft, waarin de Vinken duidelijk 
moeite had met het snelle en felle 
combinatiespel van de Haarlem-
mers volgde een betere tweede 
helft. Toch bleken de bezoekers te 
sterk en met 15-19 als einduitslag 
was een goede les geleerd. 
Op 16 november kwam Furore uit 
Krommenie op bezoek. Ook deze 
tweedeklasser bleek over teveel 
lengte en schotkracht te bezitten 
om voor De Vinken een mooie 
uitslag te laten ontstaan. Met de 
rust was het 6-10 in het voordeel 

van de bezoekers. In de tweede 
helft kon de thuisploeg iets meer 
scoren, maar uiteindelijk trok De 
Vinken bij een 16-22 eindstand 
toch aan het kortste eind. 
“Het waren twee pittige oefen-
potjes”, concludeerde Dirk van 
der Vliet na a�oop. “Speltech-
nisch waren we niet veel minder, 
maar we hebben de kansen on-
voldoende benut en lieten ons 
teveel aftroeven door het bravour 
van de tegenstander”.
Zaterdag 23 november speelt De 
Vinken de eerste wedstrijd thuis 
tegen het Kockengense ESDO. De 
week erop gaat Vinkeveen op be-
zoek in Huizen en op 7 december 
ontvangen de Vinkeveners het 
Utrechtse Hebbes. 
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CSW naar volgende 
bekerronde
Wilnis - CSW heeft de volgende 
bekerronde bereikt door na straf-
schoppen ASV Arsenal uit het be-
kertoernooi te stoten. Na negen-
tig minuten voetballen stond er 
een eindstand van 2-2 op het sco-
rebord waardoor strafschoppen 
noodzakelijk werden.
Beide ploegen traden �ink ge-
wijzigd aan ten opzichte van een 
week eerder toen het competitie-
duel op het programma stond. 
Maar net als vorige week een 
matte eerste helft met wat kleine 
mogelijkheden voor beide teams.
Na rust viel er meer te beleven en 
kwam CSW goed weg toen een 
prima schot van een speler van 
Arsenal op de lat belandde.
CSW leek aan de leiding te komen 
toen Dennis Prange de bal per-
fect breed lag voor Menno v.d. 
Leeden maar zijn inzet eindigde 
ook op de lat. Vervolgens was het 
Arsenal dat de leiding nam nadat 

de bal uit een voorzet werd inge-
kopt. Even later werd het zelfs 0-2 
toen de bal in de kluts van rich-
ting veranderde en zo het doel in 
rolde. 
De wedstrijd leek gespeeld maar 
CSW kwam tien minuten voor tijd 
op 1-2. De rappe Matt Veerhuis 
werd in de diepte aangespeeld 
en alleen voor de doelman rond-
de hij beheerst af.
Vlak voor tijd kwam CSW op gelij-
ke hoogte. Menno v.d. Leeden lag 
de bal keurig breed op Bram Kor-
ver en op zijn schuiver in de uiter-
ste hoek was de doelman kans-
loos. Na negentig minuten spelen 
dus een gelijke stand waardoor er 
stafschoppen genomen moesten 
worden. CSW bleek hierin de be-
tere en won de serie met 4-3. De 
volgende ronde is op 21 decem-
ber en dan speelt CSW een uit-
wedstrijd tegen de winnaar van 
Valleivogels-SCW.

Seizoen op gang bij Bridge-
vereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Na een aantal span-
nende dinsdagmiddagen begint 
de herfstcompetitie op gang te 
komen. Bart en Tineke waren na 
een aarzelende start goed op weg 
met een eerste plaats in de voor-
bije weken maar moesten met 
46,67 % genoegen nemen met 
een plaats in de middenmoot. 
Met name het 1 sans bod aan de 
eerste tafel tegen oud lid Herman 
vergezeld van Marike schoot te-
kort. De eerste plaats vandaag 
ging naar Corry en Dorette met 
65,42%. Aan alle tafels degelijke 
scores.In de tussenstand nemen 
ze een tweede plaats in.
Bep en Clemens die weer acte de 
presence gaf, waren op de weg 
terug met een verdienstelijke 
derde plaats met 56,67%. Anne-

lies en Joop daar kort achter. Drie 
paren eindigden gedeeld vijfde. 
Ties en Anneke, Marijke en Gerrie 
en Paula en Anky.
Aart en Joke, meestal goed voor 
de subtop, vielen vandaag wat te-
rug. Achter de bar was Aart ech-
ter meer dan top!
De 24 spellen leken complexer 
dan gemiddeld. . De verschuivin-
gen in het tussenklassement wa-
ren  gering. Aan de leiding gaan 
Jeanette en Sander onze nieuw-
komers van het vorige seizoen.
Als tegen de kerst voor de twee-
de ronde de balans wordt opge-
maakt zijn er nog tal van kans-
hebbers. Op naar de gevulde spe-
culaas en de warme chocola. Het 
nieuwe seizoen is goed op gang 
gekomen. 

Interland zaalvoetbal
Wilnis – Vorige week vond er 
een heuse interland plaats in de 
sporthal van de Willisstee in Wil-
nis. 
De huidige kampioen van de be-
drijven-zaalvoetbalcompetitie 
dat (inmiddels het 26e jaar in is 
gegaan) is team SteeInn. Dit team 
speelt sinds vorig jaar in een door 
‘Bar SteeInn’ gesponsord prachtig 
kanariegeel tenue hun wedstrij-
den. Zij namen het vandaag op 
tegen team Maverick FC uit Lon-
den, dat op hun beurt momen-
teel kampioen is in de competitie 
die zij spelen in Londen. 
Na een aftastende start was 
het team SteeInn dat een voor-
sprong nam. Na een ruststand 
van 2-1 voor team SteeInn bleek 

dat de Engelse tegenstanders die 
met een team van wel liefst ne-
gen personen op kwamen da-
gen het hoge tempo langer kon 
vasthouden. Dat had mede te 
maken met het feit dat een vier-
tal van team SteeInn reeds minu-
ten had gemaakt voor CSW 6. Dit 
team draait momenteel vol mee 
om de eerste plaats in de reserve 
6e klasse en hadden eerder deze 
dag op een zeer zwaar veld in een 
pittige wedstrijd met moeite met 
een einduitslag van 2-1 drie pun-
ten in Wilnis kunnen houden. Om 
daarna de Engelse opponents 
voldoende tegenstand te kunnen 
bieden bleek teveel gevraagd. De 
wedstrijd eindige in een 3-4 winst 
voor de Engelsen. 

Hoge scores bij BVK
Regio - In alle lijnen wisten de 
nummers 1 een score boven de 
60% te behalen bij Bridge Ver-
eniging De Kwakel, waarbij   in 
Dorpshuis De Quakel slechts 33 
paren acte de présence gaven op 
de waterkoude donderdagavond 
van 14 november 2019.
In de A-lijn waren het 2 damespa-
ren die in de schijnwerpers kwa-
men. Met 60,42% waren Elly van 
Nieuwkoop en Truus Langelaan 
alle andere paren de baas (of is 
het hier bazin?). 
Met 58,75% deden Paula Kniep 
en An van der Poel eveneens 
goede zaken voor het alge-
meen klassement. Deze score 
was goed voor de 2e plaats.   Op 
de 3e plaats legde gelegenheids-
paar Wim Röling-Francis Terra be-
slag met 57,92%. Matty en Kees 
zijn het meest consequente paar 
tot nu toe in deze cyclus. Of zij er 
blij mee zijn is twijfelachtig, want 
het consequente bestond er uit 
dat zij wederom de laatste plaats 
‘opeisten’. In de B-lijn 2 hoge sco-
res: de hoogste was met 64,48% 
voor Piet-Hein Backers en Huub 
Kamp, de op 1 na hoogste voor 

Tiny Rijpkema en Huub Zandvliet 
met 62,48%.
Met een score van 56,25% voeg-
den Annie Lauwers en Toos Boer-
lage zich bij de top 3 in deze lijn.
Waar hoog gescoord was vallen 
onvermijdelijk ook lage scores. 
Riet en Wim waren vorige week 
alleszins redelijk gestart , maar 
hun score van 51% toen werd de-
ze week bij lange na niet gehaald. 
De 11e en daarmee laatste viel 
hen ten deel. In de C-lijn vinden 
we de topscore van de avond. Ni-
co Koning en Jan Streng waren de 
matadoren die met 65,28% het 
Dorpshuis op zijn/haar grondves-
ten deden schudden. Op gepaste 
afstand werden zij gevolgd door 
de winnaars van vorige week, 
te weten Helen Conijn en Hans 
Broers, die 56,67% lieten opte-
kenen. Met 55% schroefden Ton 
Scholte en Wim Maarschalk hun 
gemiddelde op tot boven de 50% 
en voor deze prestatie ontvingen 
zij de bronzen plak in deze lijn.
Deze week nog geen bespiege-
lingen over de totaalstand. Die 
kan na 2 speelavonden nog dras-
tisch veranderen.

Bridgeclub De Legmeer
Hervat parencompetitie 
met reflecti
Regio - Voorzitter Huub Kamp 
opende de avond met het tries-
te nieuws dat oud voorzitter Jan 
Belderink was overleden. Hij blik-
te in z’n herdenkingsspeech te-
rug op de vele verdiensten van 
Jan voor de vereniging, waarna 
deze met een minuut stilte door 
de aanwezigen werd herdacht. 
Na een viertallen intermezzo 
werd door gegaan met de der-
de avond parenbridge. In de A- 
lijn vielen Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker op met een zestiger van 
60,42% als eerste. Francis Terra 
sloot voor een keer een verbond 
met Kees Visser en dat betaalde 
zich uit door met 59,38% twee-
de te worden. Ook Arnold Heu-
zen & Theo Klijn deden het goed 
door daar vlak achter de derde 
plaats te bezetten met 58,68%. 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
en Hannie & Hein van der Aat 
sloten de top vijf gedeeld af met 
voor allen 57,29%. In de B- lijn 
stond er even geen maat op Huib 
van Ge�en & Lambert Koeter. Met 
uitgekiend spel �nishten ze met 
een straatlengte voorsprong van 
66,07%. Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman hadden 
tegen deze mannen geen schijn 
van kans, maar herpakten zich en 

eindigden zo toch als tweede met 
56,25%. An Greven & Gijs de Rui-
ter volgden met 55,06% als der-
de en ook Joyce Udema & Moni-
que Veenboer gaven met 54,76% 
als vierde goed partij. Adrie & Ko 
Bijlsma haalden als vijfde met 
53,57% ook het nieuws en lieten 
zo nog elf paren achter zich. In de 
C- lijn een schitterend optreden 
van Anja & Rob Bakker, die daar 
met 60,42% de zestiger voor hun 
rekening namen. Richard van den 
Bergh & Marieka Romeijn kwa-
men op 58,68% uit als tweede 
en Anneke Houtkamp & Marian-
ne Jonkers stonden met 57,29% 
op de derde virtuele trede. Het 
gaatje daarna werd nipt opge-
vuld door Irene Hassink & Hen-
riëtte Omtzigt met 54,51%, ter-
wijl Joke van der Hoven & Nico-
lette Posthuma en Annemieke & 
Floor Hesselink met 54,17 % daar-
voor net te kort kwamen en zo de 
laatste plek der sterken moesten 
delen. Bridgeclub De Legmeer 
speelt elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 14 novem-
ber was de derde zitting van de 
tweede ronde van het dertigste 
levensjaar van onze bridgeclub.
Helaas werden wij voor het brid-
gen zeer pijnlijk verrast met de 
mededeling van het bestuur, dat 
Greet was overleden, zij was nog 
maar 71 jaar. Het was voor een ie-
der een grote klap, de stemming 
was dan ook zeer bedrukt, ieder-
een wenst Henk en familie dan 
ook veel sterkte..
Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit in de B-
lijn deze keer.
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Leny en Willy met 58,85%, 
dit paar gaat steeds beter spelen, 
moest er in het verleden een trai-
ner en mentaal coach aan te pas 
komen, dit jaar doen zij het ge-
heel op eigen kracht en nog niet 
zo slecht ook. De tweede plaats 
was voor het paar Ada en Roelie 
met 57,81% dit paar speelt een 
zeer degelijk spelletje, zonder ri-
sico’s, maar wel zeer bekwaam.
De derde plaats was voor het 
paar Jany en Marja met 54,69%, 
ook dit paar speelt een degelijke 

partij bridge, maar is nog wat wis-
selvallig, hier moet nog aan ge-
werkt worden, misschien een me-
taal coach. De gedeelde eerste 
en tweede plaats was hier voor 
de paren Joke en Gerard en Cor-
ry en Netty met 57,50%, Gerard 
was helemaal van slag met de-
ze uitslag, hij vergat gewoon het 
andere paar te noemen, die toch 
ook een prima resultaat had be-
reikt, gelukkig werd hij door de 
hele club hierop aangesproken. 
De derde plaats was voor het 
paar Greet en Ria met 56,25%, 
Ria moest weer even wennen aan 
haar partner, na de vorige week. 
Er werd deze ronde een keer klein 
slem geboden en gespeeld. In de 
A-lijn, in spel 9 werd zes SA gebo-
den, helaas een down.
De wedstrijdleiding was ook deze 
keer niet over te halen, de stand 
wordt pas bekend gemaakt, vol-
gende week, na de vierde zitting.
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel. Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 uur.

Klaverjassen bij 
Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag 29 
november kun je weer naar de 
maandelijkse klaverjasavond bij 
Legmeervogels op Randhoorn-
weg 100 in Uithoorn. We star-
ten om 20.00 uur en de kantine is 
vanaf 19.30 uur geopend. 
Het klaverjassen is voor iedereen 
toegankelijk. Je hoeft geen lid of 
donateur van Legmeervogels te 
zijn om mee te kunnen doen. Er 
wordt in de kantine van Legmeer-
vogels gespeeld om de gebruike-
lijke prijzen. Dit seizoen ook om 
een ‘eerste Mars’-prijs. Deze prij-
zen worden aan het einde van 
de avond uitgereikt. Er worden 4 
rondes gespeeld. In de korte pau-
zes tussen de rondes door kun 
je genieten van een drankje. De 
hapjes die tijdens de rondes wor-

den aangeboden, worden me-
de door slagerij Bader mogelijk 
gemaakt. Het eerste kopje ko�e 
of thee word je, zoals altijd, door 
Legmeervogels aangeboden. 

Data klaverjassen bij 
Legmeervogels
2019: vrijdag 29 november en 
zondag 29 december 2019 – 
14.00 uur
2020: vrijdag 31 januari, vrijdag 
28 februari, vrijdag 27 maart en 
vrijdag 24 april

Ze ontvangen u graag voor de 
derde klaverjasavond van dit sei-
zoen, op vrijdagavond 29 novem-
ber vanaf 19.30 uur bij Legmeer-
vogels aan de Randhoornweg 
100.

Hartenvrouw/man
Regio - Op dinsdagochtend 12 
november kwam de regen met 
bakken uit de lucht. Tegen de tijd 
dat de bridgers richting de Scheg 
gingen was het gelukkig droog. 
Het was weer een mooi tijdver-
drijf op een regenachtige mid-
dag. 16 Paren in de B en 14 pa-
ren in de A. Het was een gezelli-
ge drukte. Na 24 spellen kwam de 
volgende top 3 uit de bus. In de B 
Op 1 Tini en Paula, met de enige 
60er van de middag, 60,71%, 2 Ri-
neke en Marianne 58,63% en op 3 

Annet en Rini met 55,65%. De rest 
iets of veel procenten minder. In 
de A op 1 An en Ria, 58,58%, op 2 
Ina en Jetty 54,51% en brons voor 
Gerda en Nel met 53,47%. In de-
ze lijn haalden slechts 5 van de 14 
paren de 50% niet!
Mede dank zij de verzorging van 
Edwin was het weer een gezellige 
middag.Als u ook mee wilt spe-
len bij onze gezellige club stuurt 
u dan een mailtje naar harten-
vrouw2015@gmail.com of bel 
0297569957.

Hardloopclinic voor de 
Bosdijkloop
Regio - Atletiekvereniging De 
Veenlopers organiseren opnieuw 
een clinic en wel voor de PK Bos-
dijkloop in Vinkeveen, die gehou-
den wordt op zondag 16 febru-
ari 2020. Deze 10-weekse clinic 
zal starten op  donderdagavond 
28 november 2019 om 19:30 tot 
20:45 uur.  Verzamellocatie is de 
Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht 
(zij-ingang van Optisport). Er wor-
den twee groepen gevormd nl. 5 
km en 10/21,1 km en deze zul-
len door gediplomeerde trainers 
worden begeleid. Deelnemers 
aan de 5 km clinic kunnen zich 
voorbereiden door in de weken 
voordat de training van start gaat 
te beginnen met 2x per week te 
gaan wandelen. Begin met 20 mi-
nuten stevig wandelen en pro-
beer elke week een kwartier lan-
ger te wandelen. Zo bouw je on-
gemerkt na 4 weken al een aar-
dige basisconditie op en zal het 
hardlopen tijdens de training 
makkelijker gaan. Als deelnemer 
aan de 10 km kan je minimaal 5 
km achter elkaar hardlopen en 
voor de 21,1 km is 10 km achter 
elkaar hardlopen het minimum. 
De kosten voor deze clinic bedra-
gen € 45,-. Dit is inclusief het in-
schrijfgeld voor deelname aan de 

PK Bosdijkloop. Je kunt ook direct 
lid worden van De Veenlopers 
dan kan je namelijk gratis deel-
nemen aan deze clinic en een 
heel jaar 2 x per week trainen in 
groepsverband. De inschrijfkos-
ten voor de Bosdijkloop zijn dan 
wel voor je eigen rekening. Het 
lidmaatschap kost € 55,- per jaar 
plus een eenmalige bijdrage van 
€ 7,50 voor de aanmelding bij de 
Atletiekunie. Wil je je aanmelden 
als lid dan kan dat via de websi-
te van www.veenlopers.nl, graag 
met vermelding dat je deel wilt 
nemen aan de PK Bosdijk clinic 
plus de afstand waarvoor je wilt 
gaan trainen.

Startdatum eerste training
Op donderdagavond  28 novem-
ber 2019  19:30 - 20:45 uur, be-
gint de clinic voor starters en ge-
vorderden lopen. Er wordt verza-
meld bij het Veenweidebad - Op-
tisport aan de Ontspanningsweg 
1 te Mijdrecht.  Voor het bedrag 
van € 45,- per deelnemer, krijg 
je begeleide trainingen, een uit-
gebreid trainingsprogramma en 
een startbewijs voor de PK Bos-
dijkloop. Enthousiast?   Aanmel-
den kan via de website www.
veenlopers.nl

Koppel-Keezkampioen-
schap van Uithoorn
Regio - Team Samen Sterker or-
ganiseert samen met de club van 
100 van Legmeervogels op vrij-
dagavond 7 februari 2020 voor 
de achtste keer het open Keez-
kampioenschap van Uithoorn 
voor koppels. Het toernooi vindt 
plaats in de kantine van Legmeer-
vogels en begint om 19.30 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt 20 eu-
ro per team, of 10 euro per per-
soon. De inschrijving van dit bij-
zonder populaire toernooi is in-
middels gestart!
Natuurlijk gaan de deelnemers 
voor de volle winst, maar boven-
al staat dit toernooi vooral in het 
teken van een ouderwets avond-
je gezelligheid voor jong en oud. 
Net als voorgaande jaren spelen 
teams van twee personen drie 
volle ronden tegen elkaar. Ben 
je echter alleen, dan ben je ook 
van harte welkom. Je kan dan ge-
woon inschrijven en vervolgens 

koppelt de organisatie je aan een 
andere single. 

Inschrijving
De inschrijving stopt op 2 februa-
ri 2020 of eerder, als het maxima-
le aantal deelnemers is bereikt. 
De organisatie moet, gezien de 
ruimte, zich helaas houden aan 
een maximaal aantal deelnemers. 
Omdat de toernooileiding al ja-
ren de inschrijvingstermijn voor 
de deadline moet stoppen, is het, 
om zeker te zijn van je deelna-
me, raadzaam om je inschrijving 
snel te regelen, want vol = vol! In-
schrij�ormulieren zijn verkrijg-
baar aan de bar in de kantine van 
Legmeervogels, aan de bar bij het 
clubhuis van AKU en bij alle leden 
van Team Samen Sterker. Je kunt 
het inschrij�ormulier ook down-
loaden via de facebookpagina 
van Team Samen Sterker (www.fa-
cebook.com/TeamSamenSterker).

BVU nieuws
Regio - Maandag 18 november 
2019 werd met 36 paren de 1e 
ronde van de 3e paren competi-
tie 2019-2020 van Bridgevereni-
ging Uithoorn gespeeld in de bar-
zaal van sporthal de Scheg. 
Allereerst werd stil gestaan bij 
het vrij onverwachte overlijden 
van Greet Stolwijk. Zij was ruim 
25 jaar lid van de B.V.U. In de 1e 
ronde eindigde in de A-lijn op 
de 1e plaats Bep & John de Voijs 
met 61,67% verrassend op de 2e 
plaats het gepromoveerde paar 
Ans Breggeman & Henk v. Dijke 
met 55,83% en op de 3e plaats 

Jan Broeckmans & Kees Visser 
met 55,42%. In de B-lijn was de 
hoogste score van de avond met 
64,70% voor de nieuwe combina-
tie Tineke v/d Sluis & Nel v. Aar-
le op de 2e plaats eindigde Fons 
Roelofsma & Ton ter Linden met 
57,08% en op de 3e plaats eindig-
de gelegenheids paar Dieny Ver-
hoe� & Corry v. Tol met 53,74%. 
In de C-lijn op de 1e plaats met 
de mooie score van 64,17% An-
ja Baars & Marja Calis de 2e plaats 
werd gedeeld door de paren An-
neke & Wim Braam en Jeanette 
Das & Joop de Haas met 56,25%. 
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Zondag 17 nov. Een prachtige 
zonnige dag. Een record aantal 
deelnemers was naar Abcoude 
gekomen om te starten op hun 
favoriete afstand. De bus was 
gepasseerd, het parcours vrij en 
om 10.00 uur verlieten 300 ma-
rathon lopers De Eendracht te-
gelijkertijd de 160 deelnemers 
aan de Duo-marathon. Even voor 
10.00 uur waren de 160 �etsers 
van start gegaan. De �etsers ko-
men later samen met de hun ma-
tje en wisselen dan op eigen ini-
tiatief. Een drukte van jewelste. 
Nog nooit tevoren waren er zo-
veel ‘gasten’ tegelijkertijd van dit 
terrein vertrokken om een rond-
je van 600mtr te lopen en dan 
het dorp uit de polder in door De 
Horn naar Baambrugge.

Kinderen
Om 10.10 uur komen de kinde-
ren naar de start voor de Mini 
Marathon. De kinderen zijn in- 
gedeeld en 4 leeftijdscategorie-
en. Je kunt zien dat een aantal 
heeft getraind. De nog jonge ver-
eniging Atletiek Abcoude biedt 
deze atletiek faciliteiten. Wat 
een pracht gezicht. Aangemoe-
digd door hun ouders, tantes en 
grootouders, rennen de kinderen 
door Abcoude richting �nish. Een 
prachtige medaille, met een af-
beelding van de Dorpskerk wordt 
door de vrijwilligers van Sport-
huis Abcoude uitgereikt aan de 
kinderen.

10 km
Om 11.00 uur, het startschot voor 
de M’s Fitness 10 km loop. 200 
deelnemers op weg voor een 
rondje Abcoude via Baambrug-
ge. Wat is de polder naar Baam-
brugge toch mooi hoor ja van de 
deelnemers bij de �nish. Een re-
den om weer terug te keren. Bij 
de heren werd Jesper Slik werd 
de winnaar met een tijd van 
34,58 min. gevolgd door Fantasia 
en Haselhof. Bij de dames �nish-
te Roos Gerritsen met 39,37 min. 
als eerste gevolgd door Pleuni 
Hooijman en Selina Vink.

Parcours
Op marathon parcours worden 
de deelnemers hartstochtelijk 
aangemoedigd langs bewoners. 
Bij de waterpost in Wilnis worden 
de lopers met ludieke grappen de 
weg gewezen richting Mijdrecht.  
Hier en daar klinkt muziek in de 
oren. In Mijdrecht speelt een 
doedelzaak. In De Hoef worden 
de lopers getrakteerd op een 
stuk pannenkoek. Nieuwe ener-

gie, en op naar Waverveen. Ook 
daar een leuke sfeer. Nu nog 
“even” door de Botshol. De hout-
snippers (35m3) die daar de laat-
ste weken waren uitgestrooid de-
den hun werk. Een knap stukje 
werk van de �rma Ruijzendaal uit 
Vinkeveen. Toch nog een aantal 
lopers die slim wilden zijn. Stuk-
je afsteken resulteerde in een ste-
vige verzakking in drassig ter-
rein. Abcoude in zicht. De Duo-
�etser mocht zijn �ets parkeren 
en samen met zijn maatje de �-
nish passeren waar de eerste ma-
rathon loper net binnen was. Bij 
de wedstrijd hoort een uitslag 
met winnaars Bij heren zien ve-
le toeschouwers Roy Werner na 
2.35 uur als eerste aankomen op 
de marathon gevolgd door Ri-
chard Dijkhuizen en Brent Pieter-
se. De eerste dame is Silvia Treur-
De Jong met een tijd van 3.17.
uur. Maretha Smit uit Zuid Afrika 
komt ondanks haar jetlag als 2e 
over de �nish gevolgd door Car-
lijn de Wit.

Duo
Bj de Duo-marathon komt in de 
categorie ‘Overall’ het team Ber-
til Klootwijk in 2.35 uur als eerste 
aan in Abcoude gevolgd Alexan-
der Castanon en Patric Stastra. In 
de categorie ‘vrouw’ zijn de teams 
Marlene Straathof in 3.01 uur het 
eerst  gevolgd door de teams Iris 
Theunisse en Ingebourg Cou-
vee. In de categorie m/v zien wij 
Sadie Zwikker in 2,58 uur passe-
ren gevolgd door Nanda Claris-
se en Marko BAM. Ton Gorissen 
uit Wageningen uit Wageningen 
had deze marathon uitkozen als 
zijn 100e . In een tijd van 3.52 uur 
kwam Ton over de �nish. Verwel-
komt door vele vrienden en lo-
pers van Pallas 67. Na een leuk 
interview door de speaker volg-
de de felicitaties van burgemees-
ter Divendal van de Ronde Ve-
nen. Het bestuur van de stichting 
De Ronde Venen Marathon felici-
teerde Ton met een prachtig in-
gelijst T-shirt.

De Ronde Venen 
marathon een record 

aantal deelnemers 
De Ronde Venen - Ruim 800 deelnemers aan de start in Abcou-
de. Deze marathon staat op de kaart bij hardlopend Nederland en 
daarbuiten. Bij de Mini Marathon, met hardlopende kinderen uit 
Abcoude en omgeving, kwamen bijna 100 kinderen naar de start.






