De Ronde Venen

Vragen?
Inwoners die vragen hebben over
de app of hulp nodig hebben met
de installatie kunnen contact opnemen met het Klant Contact
Centrum. Onze medewerkers helpen graag telefonisch met de installatie en geven verdere uitleg
over de app. Ook bij de servicepunten kunnen inwoners hiervoor terecht. Inwoners die geen
toegang hebben tot de app of
website kunnen, vanaf 25 november, een print van het jaaroverzicht van Mijnafvalwijzer ophalen
in het gemeentehuis of bij een
van de servicepunten. Bij overige
vragen kunnen zij natuurlijk ook
terecht bij het Klant Contact Centrum via: 0297 29 16 16 of e-mail:
kcc@derondevenen.nl.

• 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

www.vderwilt.nl
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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Sinterklaas komt zaterdag
naar De Lindeboom

Heeft u
Mijnafvalwijzer
al?

De Ronden Venen - Gemeente
De Ronde Venen stapt per 2020
over op Mijnafvalwijzer. Een handige website en app waarmee je
weet wanneer je welk afval aan
de straat moet zetten. De gemeente gebruikt al enkele jaren
Mijnafvalwijzer en stapt nu definitief over. Mijnafvalwijzer vervangt per 2020 de huidige afvalkalender. Wethouder Kiki Hagen
(Afval): ,,Met Mijnafvalwijzer informeren we onze inwoners op
een duurzame manier duidelijk
over afval. Zowel over de wekelijkse ophaalmomenten als over
bijvoorbeeld de extra ophaalmomenten van gft-afval in de zomermaanden of eventuele wijzigingen in routes bij noodweer. Zowel op de website als in de app
kun je handige meldingen inschakelen. Je telefoon herinnert
je er dan aan als je een container of de pmd-afvalzakken buiten moet zetten.” Mijnafvalwijzer
is te vinden in de Appstore, Google Playstore of Microsoft store en op www.mijnafvalwijzer.nl.
Na het invullen van postcode en
huisnummer heb je direct toegang tot je persoonlijke afvalkalender. Via de website kun je ook
het jaaroverzicht van de kalender
uitprinten. De ophaalmomenten
van 2020 zijn al bekend en staan
in de app en op de website. Let
op de wijzigingen in de ophaalmomenten van het gft- en pmdafval.
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Mijdrecht – Zaterdag a.s. komt
Sinterklaas met vier van zijn Pieten op bezoek bij winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht. Van
11.00 tot 16.00 uur zal hij bij alle
winkels een bezoekje brengen en
als het hem wat teveel wordt zal
hij in de gang even een rustmomentje pakken en lekker gaan zitten uitblazen op het witte bankje. Dit is voor de kinderen een uit-

stekende gelegenheid om met de
Sint op de foto te gaan. Ook zullen de Pieten kleurplaten uitdelen die tot en met 4 december ingeleverd kunnen worden bij de
winkeliers. Uiteraard worden de
mooiste kleurplaten beloond met
een leuke attentie. Dat wordt vanaf maandag 9 december bekend
gemaakt. Dus kinderen: tot zaterdag in De Lindeboom!

aan de overzijde van de weg, een
bushalte en sportverenigingen
gehuisvest zijn. Zoals op de foto
te zien, is ook opmerkelijk dat er
haaientanden aan één zijde van
de weg aanwezig zijn.
Aanstaande donderdag, 28 november, zal Lyône Pothuizen
voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis, de
lijsten met meer dan 400 handtekeningen overhandigen aan de Mijdrecht - 60 jaar geleden op
24 november trouwde Piet Oudsverantwoordelijk wethouder.
hoorn met Nel Homan in de kerk
in de Hoef. Piet geboren in Vinkeveen en Nel in de Hoef, verhuisden na hun huwelijk naar Zoeterwoude en kregen 3 kinderen.
Piet heeft lange tijd bij de melkfabriek Menken in Wassenaar gewerkt. Na zijn pensionering zijn
ze teruggekomen naar de Ronde

Venen. Eerst naar Wilnis, anderhalf jaar geleden naar Mijdrecht.
Ze genieten o.a. van de 9 kleinkinderen, houden van fietsen en
kaarten en spelen bijna dagelijks een potje Skibo. Ze vonden
het erg leuk dat de burgemeester
langskwam om hen te feliciteren
en hebben het verder uitgebreid
gevierd met familie, vrienden en
kennissen.

Vinkeveners strijden voor
veilige oversteekplaatsen

Vinkeveen - Twee weken geleden is op initiatief van Lyône Pothuizen uit Vinkeveen een petitie gestart met als titel ‘Veilig oversteken in Vinkeveen’. Deze petitie is inmiddels ruim 400 maal ondertekend, zowel digitaal als bij de lokale supermarkt. De bedoeling is om in De Ronde Venen, en in dit geval Vinkeveen, de oversteekplaatsen veiliger te maken middels aanpassingen en betere (led)verlichting.
Met name de gevaarlijke drukke
bocht bij de sportvelden is een
doorn in het oog voor veel inwoners. Zoals op de foto te zien, zijn
er twee oversteekplaatsen maar

geen zebrapad voor voetgangers.
Zowel de initiatiefneemster als de
te lezen reacties op Facebook vinden dat hier levensgevaarlijke situaties ontstaan. Zeker omdat

Piet en Nel Oudshoorn
zestig jaar getrouwd

Meer dan 12.000 vondsten
Mijdrecht - Resten van woonhuizen, waterputten, beerputten,
sloten en greppels. Resten van de
oude molen aan de Dorpsstraat,
die hier tot in het midden van de
vorige eeuw stond. Ook veel aardewerk, metalen, funderingen en
zelfs een kandelaar uit de dertiende eeuw. Het is een greep
uit de vele artefacten, die opgravingsleider Jan van Renswoude
liet zien tijdens zijn presentatie in
de Oudheidkamer van de historische vereniging ‘De Proosdijlanden’. Van Renswoude, als archeoloog verbonden aan de VUhbs,
een archeologisch bedrijf gelieerd aan de Vrije Universiteit, vertelde na de pauze van de algemene vergadering van ‘De Proosdijlanden’ uitvoerig over de opgravingen van januari 2018 in het
oude centrum van Mijdrecht.
Het waren destijds barre, lastige omstandigheden: kou, donkerte en wateroverlast. Toch zijn
er ruim 12.000 vondsten gedaan.
In zijn verhaal lichtte Van Renswoude niet alleen de werkwij-

ze toe, maar gaf ook duidelijk inzicht in de verschillende grondlagen langs de Dorpsstraat. Resten van bewoning uit de dertiende eeuw, funderingen van boerderijen en huizen en de vele honderden, duizenden overblijfselen
van gebruiksartikelen, water- en
beerputten werden ondersteund
met veel fotomateriaal aan de
ruim zestig belangstellenden getoond. Een geslaagde presentatie, die niet allen veel aanvullende vragen opleverde, maar ook
veel waardering oogstte.
Beeldbank
Donderdag 21 november hield de
historische vereniging De Proosdijlanden haar algemene najaarsvergadering. Het werd geen saaie
bijeenkomst, maar meer een
soort goed nieuws show. Zo kon
voorzitter Rob Blans een reeks
van geslaagde activiteiten noemen, die onlangs onder de vlag
van de historische vereniging
gepleegd zijn. Vervolgens keek
hij vooruit naar 2020 en ook dat

staat nu al bol van alles wat nog
komen gaat. Blans stipte onder
meer de uitbreiding van de digitale beeldbank aan en de op handen zijnde samenwerking met de
historische kring Abcoude/Baambrugge. Secretaris Geertje Oerlemans lichtte een tipje van de sluier op over de komende lezingen
en excursies. Bezoeken aan de
Joodse begraafplaats in Ouderkerk en het fort in Nieuwersluis
staan op het programma, evenals lezingen over het Oranjemuseum in Buren, opgravingen bij
de Noord-Zuidlijn in Amsterdam
alsook een lezing met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Penningmeester Jan van
Breukelen deed een positief verslag van de hieraan gekoppelde
begroting, die vervolgens door
de aanwezigen vastgesteld werd.
Een prettig moment was ook de
herverkiezing van vier bestuursleden: Wiesje Dijkxhoorn, Paul
Hoogers, Jaap Meulstee en Jan
van Breukelen werden bij acclamatie herkozen.

Jan Vos met pensioen na
38 jaar buurtbus
De Hoef - Op zaterdag 16 november jl. heeft Jan Vos uit De Hoef
zijn laatste Buurtbusdienst gereden. Jan heeft menig uur doorgebracht op ‘de bok’ want hij is de
langst rijdende chauffeur van de
vereniging. Maar liefst ruim 37 jaren! De laatste jaren reed Jan altijd op zaterdagochtend of de
middag. Jan werd verwelkomd
met een boeket bloemen en de
gebruikelijke
Merci-chocolade
bij het chauffeurs-wisselpunt in
De Hoef door de bestuursleden
Daan Wiebus en Maj Vriesendorp.
Onderweg waren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen als verrassing ingestapt. Wat een mooi afscheid, maar het was wel even
slikken.
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Slimness heeft weer
nieuwe winnaars

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

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Vogelexcursie IJmuiden
met de IVN
Regio - Op zaterdag 7 december
organiseert IVN De Ronde Venen
& Uithoorn weer een vogelexcursie naar de zuidpier van IJmuiden.
De 2,9 km lange pier is door zijn
opbouw van betonnen blokken en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zeeen kustvogels. Naast de verschillende soorten meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten en paarse strandlopers tussen
de keien door op zoek naar voedsel. En wat dacht u van de kleine
drieteenstrandlopers die met de
golven mee in ongelooflijk snelle pas langs het strand heen en
weer rennen om zo het vers aangespoelde voedsel uit het zand
te pikken. Zij broeden op Groenland en overwinteren bij ons! Omdat het laatste beetje van de vo-

Kerstconcert met koor United
Regio - Interkerkelijk koor United
onder leiding van dirigent/ pianist
Rob van Dijk geeft een verassend
Kerstconcert op maandag 9 december in Kerkgebouw De Schutse, Merodelaan 1 in Uithoorn. Het
concert “Op weg naar Kerst” begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. Toegang kaarten ( inclusief 1 consumptiebon te gebruiken na afloop) kan gereserveerd
worden door te mailen naar: j.tuinenburg@hotmail.com of bezoek

Contactlenzen om mee
te lezen, ze bestaan echt!
Regio - Voor bijna iedereen boven de veertig is het herkenbaar;
de kleine lettertjes dichtbij worden steeds minder goed leesbaar.
Meer licht nodig hebben of het
leeswerk wat verder weghouden
is de gebruikelijke reactie. Maar
er komt een moment dat ook dit
niet meer voldoende helpt en een
betere oplossing nodig is. Wat ongetwijfeld iedereen weet is dat je
met een bril dit probleem prima
kan verhelpen. Dat kan met een
bril om alleen te kunnen lezen of
een bril die op alle afstanden weer
scherp en comfortabel zicht geeft.
Wat veel mensen niet weten is dat
dit ook kan met contactlenzen;
multifocale contactlenzen.
Hoe werkt dit?
Zoals u misschien weet is een
multifocaal brillenglas opgebouwd uit verschillende sterkten.
Deze verlopen geleidelijk in het
glas van het veraf zien, wat zich
boven in het glas bevindt, naar
het nabij zien wat zich onderin
het glas bevindt. Bij het opmeten van uw bril wordt ervoor gezorgd dat het deel voor het veraf
zien zich recht voor het centrale
deel van het oog bevindt; de pupil. Zodra u gaat lezen beweegt
u automatisch uw ogen naar beneden waar het gedeelte zich bevindt om mee te lezen. In theorie
werkt dit bij contactlenzen precies hetzelfde, met het verschil
dat voor uw pupil zowel het deel
voor nabij zien als het deel voor
veraf zien is geplaatst.
Uw brein doet het werk!
Dat leest u goed; u kijkt tegelijkertijd door zowel uw veraf- als
uw leessterkte. Ons brein is in
staat om die beelden in een fractie van een seconde te verwerken
en kiest die beelden uit die u no-

geltrek nog gaande is, en veel vogelsoorten de kustlijn als trekroute gebruiken, is de kans aanwezig
dat we misschien wel wat schaarsere soorten tegenkomen op weg
naar hun overwinteringsgebieden
in het warme zuiden.
Dichtbij
Een bezoek aan deze pier staat garant voor het van dichtbij zien van
vele vogelsoorten, een frisse neus
én misschien wel een glimp van
de bruinvissen en zeehonden in
de Noordzee... Gaat u mee op zaterdag 7 december? Trek passende kleding aan, neem koffie/thee
en lunch voor onderweg en een
verrekijker mee. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in
Wilnis. Vertrek: om 8:30 uur per

het koor site: www.koor-United.
nl. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten
van het concert. Het 56 leden tellende koor is druk bezig met repeteren en zal in een feestelijke
Kerstsfeer zowel nieuwe als oude
nummers ten gehore brengen. Tevens is er de mogelijkheid om na
afloop van het Concert, een Kerst
CD aan te schaffen met hierop een
aantal bekende nummers. Voor
meer info: www.koor-united.nl

auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15:00 uur. Kosten: gratis.
(vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder).
Aanmelden: niet nodig. Als het erg
slecht weer is en u wilt weten of de
excursie doorgaat, kunt u contact
opnemen met de excursieleider:
Roy de Dood (06-23559528) (Foto’s: birdwatchingholland.nl)

dig heeft om scherp en comfortabel te kunnen zien. Om dit goed
te begrijpen moet u zich de volgende situatie eens voorstellen: u
bevindt zich in een restaurant en
heeft een gesprek met een persoon tegenover u. In de ruimte
zijn meerdere mensen aanwezig
en er is een “ruis’ van gesprekken
die door de kamer zweeft. Toch
bent u in staat om uw gesprekspartner goed te volgen. Dit gebeurt omdat uw brein de keuze
maakt op welk deel van de “ruis”
het zich concentreert. Voor het
zien met multifocale contactlenzen gebruikt ons brein dezelfde
unieke handeling.
Gewenning!
Voor uw gehoor heeft het brein
zich al jaren kunnen trainen, met
het zien kost dat even tijd. In de
regel loopt u direct tevreden de
winkel uit met uw contactlenzen,
maar zal u de eerste paar dagen
wat optische “ruis’ ervaren. Zo kan
u om lampen wat kringen gaan
zien en kunnen straatnaam borden ineens een lichte schaduw

Regio - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness altijd
weer een succes! In een groep
is de motivatie vaak wat hoger. Hier zijn de winnaars Linda uit Mijdrecht en Emma uit Vinkeveen (foto) weer het levende
bewijs van. Linda verloor 9,4 kilo
en Emma 9,3 kilo tijdens de cursus van 9 weken (10 bijeenkomsten). Meerdere resultaten van de
groepen met de voor en na foto
staan op de website, maar ook vele positieve reviews over het afvallen bij Slimness. Woensdag 8
januari 2020 starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start
om 19:00 en de 2e om 20:30. Omdat Slimness is aangesloten bij
de beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars
alles of een gedeelte van de cursus. Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar. Wil jij in het nieuwe jaar
aan je gewicht, conditie oftewel
gezondheid werken? Doe dan
mee! Wil je meer informatie of wil
jij je opgeven en zeker zijn van
een plekje? Dat kan via de website www.slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel 0297765027 en vraag eventueel een
vrijblijvende intake aan. Op zaterdag 4 januari 2020 tussen 09:00
en 14:00 heeft SLIMNESS open
dag en is iedereen van harte welvertonen. Maar wees gerust, deze verdwijnen gemiddeld na een
paar dagen dragen.
Ervaar en geniet!
Bij Bril & meer Optiek zijn we specialist op het gebied van contactlenzen en laten we u graag multifocale contactlens ervaren. Zo
kunt u genieten van onbelemmerd en comfortabel zien op alle
afstanden. Om het u nog gemakkelijker te maken hebben wij op
donderdag 12/12/2019 een unieke probeerdag. Tijdens deze dag
wordt u de mogelijkheid geboden kennis te maken met multifocale lenzen, aangemeten volgens
de nieuwste technieken en met
de nieuwste materialen. Ook zijn
er tijdens deze dag technische
specialisten van de leverancier
aanwezig voor al uw vragen. Het
enige wat u hoeft te doen is uzelf
snel aanmelden voor deze spectaculaire dag; want VOL=VOL
Bril & meer Optiek, tel 0297722067, Kerklaan 11, Vinkeveen,
info@brilenmeer.nl

kom. Ook de oud clienten natuurlijk! Een gratis weeg- en meetmoment om te kijken hoe het gaat,
kan nooit kwaad. Slimness, Bozenhoven 19a Mijdrecht
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IVN-lezing: Brug tussen
Bouw en Natuur
Regio - Hoe ziet dat eruit? Wat
kan je er zelf aan doen? Dinsdag
3 december van 20.00-22.00 uur,
NME-centrum de Woudreus in
Wilnis. Spreker: Maike van Stiphout, landschapsarchitect. We weten allemaal dat de biodiversiteit
afneemt en dagelijks staat er een
artikel hierover in de krant. Maar
kunnen we er niet zelf aan bijdragen om de val te stoppen? Ja dat
kan, en relatief eenvoudig en in
ons eigen belang. Want natuur in
je omgeving vergroot de levenskwaliteit voor alles wat leeft. Maike van Stiphout, landschapsarchitect, slaat vanavond de brug tussen de bouw en de natuur. Ze vertelt wat er mondiaal speelt en wat

je kunt doen in je werk- en woonomgeving om de biodiversiteit te
vergroten, van een natuur-inclusieve bouw of verbouwing tot een
goede inrichting van je huis-tuinen leefomgeving. De lezing begint om 20.00 uur in het NME-centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd
van 2,50 euro. Voor meer informatie: Willeke van Soeren-Rotteveel
0622638676. Zie ook: www.ivn.
nl afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Vindt u het leuk dat we dit
soort lezeningen houden kijk dan
ook op de website voor meer informatie om het IVN te steunen
als lid of donateur.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Wintours nieuwe
zilveren sponsor VIOS
Mijdrecht - Regelmatig laat Muziekvereniging VIOS in de plaatselijke nieuwsberichten weten
waar zij de betreffende periodes gaan optreden. Show- & Marchingband VIOS laat zich niet alleen in Mijdrecht zien, maar
wordt in veel meer plaatsen gevraagd. Ook in het buitenland. Uiteraard is uitstekend busvervoer
dan heel noodzakelijk en in onze gemeente zijn we daar gelukkig goed in voorzien.
Eén van die ondernemingen is
Wintours. Dit bedrijf is in 2011
opgericht door Peter Winters en
werd in 2014 verkozen tot de beste onderneming van De Ronde
Venen! Nu in 2019 mag er weer
een mooie vermelding volgen:
Wintours is zilveren sponsor geworden van VIOS!
Zowel Peter zelf als zijn chauffeurs Michel en Arie zijn zeer enthousiast geworden over de optredens die zowel Show- & Marchingband VIOS als Dweilorkest

DORST laten zien, dat hun vervoer op zo’n dag meer een dagje uit wordt dan dat het op werken gaat lijken.
Op de foto staan Peter Winters en
VIOS-voorzitter John Mayenburg,
tijdens het ondertekenen van de
overeenkomst. Muziekvereniging
VIOS dankt Peter voor zijn vertrouwen en rekent op veel veilige
kilometers met elkaar.
Momenteel lijken bovengenoemde onderdelen van de vereniging
even stil te staan maar niets is
minder waar. Het is zelfs een vol
programma want momenteel
heeft de Goedheiligman al onze hulp nodig om in fantastische
sfeer ontvangen te worden. En als
de boot straks weer vertrekt komt
de volgende slee al weer binnen
en staan we o.a. op zondag 8 december met de WinterWonderBand op de grote Kerstmarkt in
Haarlem!

Samen kom je verder
De afgelopen weken heeft u in deze column al even kennis met
IVI kunnen maken. Ik wil met mijn IVI gezicht een bekende verschijning worden in De Ronde Venen. Maar wat doet IVI nu eigenlijk concreet voor de inwoner?

Een nieuwe kraam voor:

’Peet van de Mijdrechtse
markt’
Mijdrecht – Bijna iedere bezoeker van de Mijdrechtse markt,
kent wel Peet. Bij Peet koop je
de mooiste dameskleding. Lange broeken, spijkerbroeken, truien en velen soorten, maten en
kleuren.
Aangepast aan de tijd van het
jaar. Zo gek kun je het niet bedenken of hij heeft het en heeft
hij het niet, doet hij enorm best

om het eventueel bij zijn inkoop
te vinden. Peet had tot voor kort
diverse marktkramen naast elkaar, maar nu heeft hij een prachtige 16 meter lange wagen. Alles
veel makkelijker, ruimer ingericht,
licht, en altijd alles onder ‘dak’. Hij
mag met recht trots zijn op ‘zijn’
prachtige kraam.. Nog niet gezien? Je kan hem bijna niet missen.

Beeldhoudster Marina
vraagt uw hulp

Zorgboerderij Den Haring:

Dementievriendelijke
organisatie
De Ronde Venen - Sinds enkele jaren biedt zorgboerderij Den
Haring van de familie Verhoef in
Baambrugge dagelijks opvang
voor mensen met dementie. Na
een opleidingstraject ‘GOED omgaan met dementie’ voor alle medewerkers en vrijwilligers is de
opvang nu ook officieel gecertificeerd als ‘Dementievriendelijke organisatie. Wethouder Alberta Schuurs overhandigde het certificaat.
Zo’n acht jaar geleden begonnen
Christiaan en Nita Verhoef na te
denken over een verbreding van
de activiteiten. Het starten van
een zorgboerderij was een logische keuze. Nita had 25 jaar in de
zorg gewerkt, waarvan 10 jaar in
een verpleeghuis voor ouderen
met dementie. Na overleg met
diverse instanties en een vriend
die al een tijdje een zorgboerderij had, besloten ze de stap te nemen. Inmiddels draait de zorgboerderij alweer een aantal jaren.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen maximaal
12 mensen met dementie er hun
dag door.

De professionele medewerkers
hebben een zorgachtergrond en
-opleiding. Om de ondersteuning
verder te professionaliseren hebben alle medewerkers – zowel de
betaalde krachten als de vrijwilligers - de opleiding ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Bovendien bezoeken zij regelmatig
de Alzheimercafés, om extra kennis te vergaren.
Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het
certificaat ‘Dementievriendelijke
organisatie’. Zij heeft grote waardering voor de inzet van zorgboerderij Den Haring.. “Het project Dementievriendelijke gemeente heeft tot doel mensen
met dementie zolang mogelijk
te laten meedoen in de samenleving. Daar heeft de gemeente partners bij nodig, zoals zorgboerderij Den Haring.”
Nita Verhoef is blij met de erkenning. “Je ziet dat de mensen hier
blij worden. We houden de mensen langer uit het verpleeghuis.
En ze zijn hier graag. Dat zie je
gewoon. Ik geniet echt van mijn
werk.”

Tussen wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) en projectcoördinator
Margo Bosma (Tympaan-De Baat) staan Christiaan en NIta Verhoef en
Dineke Cromwijk van Zorgboerderij Den Haring met het certificaat Dementievriendelijke gemeente.

De Ronde Venen – Beeldhoudster Marina van der Kooi uit Abcoude doet dit jaar mee met de
ontwerpwedstrijd voor de Oude
Hollandse Waterlinie en zij vraagt
hierbij uw hulp: “Voorheen maakte ik veel studie van koeien, maar
tegenwoordig laat ik mij inspireren door architectuur en abstractie.
Graag verwijs ik naar mijn website www.marinavanderkooi.nl.
Daar zie je mijn beelden en ontwerpen voor grotere beelden. Tevens penningen in brons die ik in
opdracht maak wanneer en bedrijf een jubileum viert bijvoorbeeld, of voor een 50 jarig huwelijk, of voor een wetenschappelijke vereniging. Nu doe ik mee
aan een ontwerpwedstrijd voor
de
OudeHollandseWaterlinie.
Die vroeg om een beeld dat uitdrukking geeft aan het idee Water: Vriend en Vijand. Ik had juist
dit beeld gemaakt, dat je kunt
zien als een ontwerp voor een gebouw. Ik noem het dan ook Waterpaviljoen: ”Meebewegend met

de regen zoek ik bescherming tegen het water, en omringd door
water voel ik mij erdoor beschermd.” Door de eerste stemronde ben ik heen, nu zijn we met
de tweede ronde bezig die landelijk is. Ik zoek mensen die op
mij willen stemmen! Ga daarvoor
naar www.groenehartkunst.nl,
dan naar OHWwedstrijd, en naar
2e ronde.
Daar kun je tot eind november 1x
je stem uitbrengen.

IVI is een podium die de inwoner(s) een gezicht geeft
Het is de bedoeling dat IVI een podium geeft aan inwoners
die wat te melden hebben. Hier moeten inwoners elkaar en
hun initiatieven gaan vinden. Heeft u als inwoner of met de
buurt een idee, een initiatief, een klacht, een vraag, een activiteit of wat dan ook wat u graag wil delen met de inwoners
in De Ronde Venen dan kunt u het IVI platform daarvoor gebruiken.
IVI is onafhankelijk
IVI heeft zelf geen mening en is onafhankelijk. Belangrijk is dat
het initiatief blijft van de inwoner(s) en/of initiatiefnemer(s)
zelf. IVI geeft uitsluitend het podium en bemoeit zich inhoudelijk niet. Een goed voorbeeld is de IVI-website waar inwoners en buurt en wijkcomités (maar ook verenigingen en
maatschappelijke partners) GRATIS initiatieven en activiteiten op kunnen zetten. Inwoners weten bij een bezoek aan de
IVI-website dan precies wat er allemaal te vinden is in hun eigen leefomgeving. Kijk zelf maar eens op de website www.inwonersvoorinwoners.nl. Heeft u zelf een initiatief dan kunt u
dat gelijk eenvoudig plaatsen.
Concrete voorbeelden waar IVI inwoners heeft geholpen
Maar IVI doet meer. Een heel concreet voorbeeld is dat IVI inwoners van Abcoude en Baambrugge aan elkaar gekoppeld
heeft die eenzelfde woonwens hadden. IVI organiseerde een
informatieavond samen met een inwoonster uit Baambrugge die een woonwens had. Zij bleek niet de enige en inmiddels is er een woongroep die samen kijkt of zij deze woonwens kunnen realiseren. De kans van slagen met gezamenlijke krachten is namelijk vele malen groter dan om alleen zoiets op te pakken. Een ander voorbeeld is dat een inwoonster
uit Wilnis bij IVI kwam omdat ze bij de Spoorlijn het wandelpad graag wilde behouden. Zij vroeg zich af hoe ze dat moest
aanpakken. IVI gaf haar advies hoe ze dit het beste kon oppakken. Het was dan ook leuk om te lezen dat zij met vereende inwonerskrachten het voor elkaar hebben gekregen dat er
voorlopig geen fietspad komt. Daar is IVI best trots op. Niet
dat er geen fietspad komt want IVI is daarin neutraal. Echter
dat IVI de inwoonster een podium had gegeven wat voor haar
iets heeft opgeleverd voelt goed. Zo zijn er nog wat voorbeelden waar inwoners door tussenkomst van IVI elkaar hebben gevonden en nu samen optrekken. Mooi toch!
IVI is zelfs een krantenbezorger
Een ander mooi concreet voorbeeld dat IVI echt iets kan toevoegen heeft met deze regionale krant te maken. Inwoners
van Abcoude en Baambrugge spraken IVI aan dat zij De Nieuwe Meerbode niet ontvangen aan de andere kant van de A2.
IVI is daarmee aan de slag gegaan en nu is deze krant met
vereende krachten ook in Abcoude bij Supermarkt PLUS Koot
en Anstelborgh op te halen. In Baambrugge ligt de Nieuwe
Meerbode nu bij Buurthuis De Vijf Bogen en bij Dagwinkel
Van der Wilt. Inwoners kunnen daar dus nu deze inwonerskrant ophalen. Best belangrijk, want Abcoude en Baambrugge is natuurlijk ook De Ronde Venen. We hebben hierover al
veel leuke en dankbare berichten gekregen. En ook de burgemeester kon dit waarderen kreeg IVI te horen.

Scouting Jan van Speyk
start nieuwe Welpengroep
Mijdrecht - In januari 2020 start
Scouting Jan van Speyk met een
nieuwe Welpengroep voor alle
meisjes en jongens van 7 t/m 10
jaar uit Mijdrecht, Wilnis en omgeving. Scouting biedt kinderen een uitdagende invulling van
hun vrije tijd. De activiteiten die
je bij Scouting doet zijn niet alleen heel leuk, maar dragen ook
bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Scouts hebben veel plezier met
elkaar en leren samen te werken
en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op
een natuurlijke manier tot zelf-

Wie is IVI eigenlijk?
Laatst kregen we van een inwoner een mailtje met de vraag
wie er nu eigenlijk achter IVI zit? De persoon vroeg of IVI zich
bekend wilde maken met naam en toenaam. Maar IVI is IVI.
IVI is niet één persoon maar staat voor heel veel inwoners. Inwoners die iets te melden hebben met ieder zijn eigen identiteit, gedachtengoed, principes. IVI staat immers voor Inwoners Voor Inwoners.

standige mensen en krijgen de
ruimte om te ontdekken en te leren. Scouts spelen op een verantwoorde manier in een veilige omgeving. Dat biedt garantie voor
jarenlang plezier met uitdagende
activiteiten!
De nieuwe Welpengroep van
Scouting Jan van Speyk zal op
zaterdagen van 10.00 tot 11.30
uur bij elkaar komen op het
clubhuis aan de Oosterlandweg
2b (ingang via Windmolen) in
Mijdrecht.
Heb je interesse om mee te doen?
Meld je dan aan of vraag om
meer informatie via welpen@janvanspeykgroep.nl.

Samen kom je verder!
Belangrijk is dat inwoners zich betrokken voelen bij IVI. We
moeten het echt als inwoners samen doen. Het is duidelijk
dat we samen verder komen. IVI is namelijk van en voor de inwoners. Zonder enige verplichting en kosten kan je IVI al gelijk laten zien dat je het gedachtengoed van IVI ondersteunt.
Ga naar de IVI-website en wordt vriend(in) van IVI (natuurlijk
is vriendschap met IVI gratis en voor niks).
IVI is het gezicht van de inwoners in De Ronde Venen! Ben jij
een betrokken inwoner doe dan mee met IVI!
Meer weten stuur een email naar : info@inwonersvoorinwoners.nl

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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TwirlPower sluit seizoen af met
Nederlandse Kampioenschappen
Mijdrecht - TwirlPower, de twirl
afdeling van Show- en Marchingband VIOS zal in het weekend van
14 en 15 december het seizoen
2019 afsluiten met hun deelname
aan de Nederlandse Kampioenschappen in Almere. Het afgelopen seizoen, wat liep vanaf maart
dit jaar, is voor de leden van TwirlPower succesvol verlopen. Naast
optredens zoals de seizoenspresentatie, het straattheater en zelfs
een wedstrijd in Engeland, deed
TwirlPower ook mee aan verschillende NBTA wedstrijden in sporthallen in heel Nederland. Met natuurlijk tot doel om zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen in december. Verschillende leden hebben op die
wedstrijden goed gescoord, want
bij TwirlPower kan je niet alleen in
een groep meedoen maar eventueel ook als solist of duo. De solisten Femke Hoffmans (1-baton en
dance), Jedidja van Diemen (kidstwirl), Chelsey Viester (kidstwirl),
Liza van der Linden (duo twirl),

Naomi van Zuylen (2-baton en
duo twirl), Kelly Verschoor (1-baton en dance) en Sanne van der
Kroef (1-baton en dance) hebben
een goed seizoen neergezet. Er
waren promoties naar een hogere
klasse van sommige leden en verschillende deelnames aan de voorronden van het NK. Team A heeft
het aan het begin van het seizoen
al meteen goed gedaan, de plaatsingspunten voor het NK waren in
maart al binnen. En het hele seizoen heeft het team deze hoge
punten weten vast te houden.

het klassement. En na het NK gaat
TwirlPower veel vol aan de gang.
Er wordt een aangepast team A
(18 jaar en ouder) opgezet. En er
wordt gestart met een team D (5
tot 12 jaar). Ook zullen vele leden solistisch hun shows weer laten zien en er start een nieuw onderdeel: 3-baton! Wil je zelfs eens

een keer kijken of twirlen ook iets
voor jou is? Dan kan! Op de dinsdag avond. Van 17:-00-18:00 uur
traint team D en van 20:00-21:00
traint team A. Tussendoor trainen
de solisten, die overigens ook op
de zondag ochtend kunnen trainen. Bij voldoende belangstelling
kan er een team B (junioren vanaf
12 jaar) opgericht worden. Geef je
op via twirlster@vios-mijdrecht.nl
of bel met de trainster Petra, 0638402645. Je mag 4 gratis proeflessen volgen en je kan al beginnen vanaf 5 jaar. Ook jongens zijn
van harte welkom!

Hard werken
Er wordt nu hard gewerkt aan het
NK in het Topsportcentrum Almere. Team A mag zaterdag 14 december de vloer op en gaat met
19 andere teams strijden om de
titel. Naomi van Zuylen mag zondag 15 december de vloer op met
haar 2-baton onderdeel en met 14
andere solisten de strijd aangaan
om de titel. Na de voorronde van
16 november staat Naomi 7e in

Gezellige middag met de
Zonnebloem

Kleuters de Schakel op
bezoek bij Blik op Hout
De Ronde Venen - Op basisschool de Schakel zijn de lokalen groep 1 en 2 veranderd in
heuse speelgoedwinkels. Niet
voor niets, want de kleuters werken de komende weken aan het
thema speelgoed. Om te weten te komen hoe het eraan toe
gaat in een echte speelgoedwinkel, mochten zij een kijkje gaan
nemen bij een echte speelgoedwinkel: Blik op hout in Mijdrecht.
Wat hebben we veel speelgoed
gezien! De kinderen kregen een
rondleiding van één van de me-

Wilnis/De Hoef - Op vrijdag 22
november is er door de Zonnebloemafdeling Wilnis/De Hoef
een gezellige middag georganiseerd voor onze gasten. Deze
vond plaats in de voetbalkantine van CSW en het was de tweede editie. Om deze middag te organiseren wilde de Riki Stichting
wel sponsoren, daar stond tegenover dat er jeugd bij betrokken
moest worden. Een vrijwilliger
heeft er voor gezorgd dat er 10
kinderen van de Willespoort wilden helpen tijdens deze middag.
Zij hebben koffie geschonken,
geholpen met de bingo en ook
drankjes en hapjes rondgebracht.

Hier was iedereen erg blij mee,
vooral de gasten vonden het leuk
dat de kinderen zo druk in de
weer waren. De Riki Stichting was
niet de enige sponsor. CSW en
Stieva Staal hebben de consumpties en de hapjes gesponsord. De
middag begon met een optreden van de groep “Hollands Sentiment”, er werden gezellige Hollandse liedjes gezongen. Dit optreden duurde een half uur, daarna was het tijd voor de bingo met
Sinterklaas- en Kerstcadeautjes.
Terwijl de gasten van een drankje genoten, zong “Hollands Sentiment” nog een half uur, waarbij
iedereen uit z’n dak ging.

dewerkers die uitlegde hoe het
speelgoed bij haar in de winkel
terechtkomt.
De kinderen mochten kijken bij
de kassa, het pinapparaat en de
verschillende soorten inpakpapier. Ze kregen tasjes mee en
stickers om te gebruiken in onze
speelgoedwinkel op school.
Tot slot was er nog een leuke verrassing, voordat we naar school
teruggingen, mochten alle kinderen een jojo meenemen!
Het was een erg leuk en leerzaam
bezoek.

De Bandoneon van de Dood

Reünie toneelvereniging
Willen Is Kunnen
De Ronde Venen - WIK bestaat
dit jaar 100 jaar, en dat was te
merken! Wat heeft iedereen genoten van 3 avonden “Uit eten”.
Ze hebben een mooi stuk neer
kunnen zetten met alle avonden
een volle zaal met een geweldig publiek. Na afloop van het
toneelstuk hebben ze met blauwe glitterchampagne, de kleur
van de WIK, geproost op het jubileum. Om het feest compleet te
maken zong Thomas Oudshoorn

het dat eraf en sloot DJ Andreas
Degasperi de avond af met muziek waar lekker op gedanst kon
worden. Omdat de huidige leden
de 100 jaar niet alleen hebben
kunnen volmaken, hebben ze afgelopen zondagmiddag het jubileumjaar afgesloten samen met
oud-leden. Een gezellige reünie
waarbij de nodige herinneringen
werden opgehaald door jong en
iets ouder. Met een lekker hapje
en drankje hebben ze nogmaals

De Ronde Venen - Na zijn debuutroman De Cellodrager en
diens opvolger De Flamenco
dans komt MisterJack nu met het
laatste deel van de trilogie. De
Bandoneon van de Dood.
Als twee lesbische dames een
hoop geld achterover hebben
gedrukt, en hiermee op reis gaan
naar? Stranden ze in zuid Frankrijk met autopech bij een verlaten kerkhof waar Cas de Baron op
zijn bandoneon voor de doden
speelt. De Baron, berooid van alles en iedereen verteld de dames
zijn trieste levensverhaal, en eigenlijk teveel. Zodat hij op niet
weet of hij de dames nog wel kan
laten gaan. Een meeslepend verhaal dat via de Hollandse duinen
en de Vinkeveene plassen, naar
het duistere kerkhof in Frankrijk en het mooie Denia in Spanje leidt. Waar alles uiteindelijk een
hoogtepunt bereikt.
Wijn, muziek en erotiek. Span-

ning en ontroering. Al deze ingrediënten slepen je op ongenuanceerde wijze mee, zoals alleen
MisterJack kan.
Boek bestellen? Kijk op facebook
bij Mister Jack.

geproost op de afgelopen 100
jaar, en op naar de volgende 100!
Kortom een erg geslaagd feest!!
Dit alles van de afgelopen weken
hebben ze waar kunnen maken
door de vele sponsors die ons al
jaren steunen, erg bedankt daar-

voor. Voor dit jubileumjaar hebben er zelfs sponsors nog extra gedoneerd; Metaal Mijdrecht,
Shadenet Kranenburg, vd Laan
architectenbureau, De Huifkar,
H.M. van Scheppingen, van Yperen, SC Johnson Europlant BV.
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Eindelijk weer eens
een witte Kerst?

Zacht, bewolkt en donker.
Dat is kort samengevat het
weerbeeld dat we van Kerstmis kennen. Zo af en toe ook
wind, regen of mist. In december zien wij de zon sowieso heel weinig: gemiddeld 45 uren. Uitermate somber was de decembermaand
van 1988: slechts 14 uren zon.
Dat is nog geen half uur per
dag. Maar komen er dan geen
koude periodes voor in deze
wintermaand? Jawel, maar ze
worden steeds schaarser. We
moeten teruggaan tot 2010
om een winterse decembermaand tegen te komen. Wat
vooral opvalt is dat een koude periode, die ergens in december begint, vaak net voor
de Kerst afbreekt. Men heeft
hieraan de naam Kerstdooiweer gegeven. Na Nieuwjaar
bestaat de kans dat de vorst
gewoon weer terugkeert.
Een schoolvoorbeeld van
dit Kerstdooiweer is het jaar
2002. Na een veel te zachte
periode leek december evenwel uit een heel ander vaatje
te willen tappen. Al enige tijd
lag er een sterk hoge drukgebied boven Rusland met een
kerndruk van ruim 1050 hPc.
In Moskou vroor het met -19
graden al streng, terwijl in Siberi melding werd gemaakt
van -56 graden. Het hoge
drukgebied breidde zich nar
het westen uit, tegendraads
dus. Daarmee werd aan de
zuidflank van het hoog met
oosten winden de vrieslucht
naar West-Europa gevoerd.
Typische transportkou dus.
Op 8 december begon het
bij ons te vriezen en het leek
allemaal hoopvol voor de
schaatsliefhebber. Het hardst
vroor het in Twenthe: -10 graden. In Mijdrecht ook nog
twee keer bijna -8 graden.
Het was lang geleden dat het
in deze van het jaar zo koud
was. In december 1981 ging
de temperatuur nog verder
onderuit. Maar toen ging het
vooral om lage temperaturen
boven een gesloten sneeuwdek; in Leeuwarden kwam
de laagste temperatuur voor:
-19,2 graden, op 16 december. En jawel, al na een paar
nachten met vorst in december 2002 kwam de Elfstedenkoorts opzetten. Helaas was
de ijspret van korte duur. Een
week voor de Kerst trad de
dooi in. Daarbij zien we dat
het verdrijven van de koude
vrieslucht door een depressie met warmte front en -sector (deze laatste bevindt zich
tussen het warmte- en koufront), vaak niet eenvoudig

gaat. De zachte, lichtere lucht,
stroomt gemakkelijk over de
koude, zwaardere lucht heen,
wat goed te zien was in de Ardennen. Daar vroor het op zeker moment op de grond -6
graden, terwijl het kwik op
200 meter hoogte +4 graden stond. Dooi kan gepaard
gaan met verschillende neerslagvormen, zoals sneeuw, regen, ijsregen en onderkoelde
regen. Die laatste kan aanleiding geven tot ijzel, een gevaarlijk fenomeen. Bovendien
kan er advectieve mist voorkomen. Deze ontstaat wanneer zachte en vochtige lucht
in contact komt met de vochtige, koude lucht boven de
smeltende sneeuwlaag. Na
de passage van het koufront
verbetert het zicht. Spannend
bleef het in 2002 tot vlak voor
de Kerst of het winterweer
nog terug zou komen. Geen
enkele weerman geloofde
daarin. Ja, eentje: Piet Paulusma. Hij bleef hardnekkig geloven in een Witte Kerst, die
er niet kwam. De vorst keerde
(pas) terug op 4 januari 2003,
nadat zowel beide Kerstdagen als Nieuwjaarsdag in
Mijdrecht erg zacht waren
geweest met 10 graden. Uitermate nat waren de eerste
drie dagen van januari 2003
met bij ons 50 mm regen. In
Nederland wordt het verlangen naar sneeuw ieder jaar
weer op de proef gesteld. Elke keer weer is het een bittere teleurstelling, wanneer er
met Kerst geen sneeuw ligt.
Wat zou het mooi zijn wanneer je ‘s ochtends wakker
wordt, de gordijnen openschuift en je ziet een tafereel van neerdwarrelende
vlokken en een witte wereld.
En voor diegene die gelooft
hecht aan de weersvoorspellingen van de vermaarde Enkhuizer Almanak die kan weer
moed putten. Dit boekwerkje voorspelt een winterse decembermaand met een gerede kans op sneeuw tijdens de
Kerstdagen. Eerlijk gezegd is
de betrouwbaarheid van deze voorspellingen ongeveer
50%. Dus komt het er op neer
dat het kan vriezen of dooien.
Op 29 oktober was er de eerste grondvorst in De Ronde Venen; in de weerhut, op
normale waarnemingshoogte, bleef deze met 3,4 graden ruim boven nul. De eerste vorst in de weerhut was
op 20 november en bedroeg
-0,8 graden. Een verschil van
3 à 4 graden tussen 20 cm en
anderhalve meter boven de
grond is heel normaal.
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Inzamelingsactie Beauty Gift for
the Other succesvol van start
Skin Store helemaal gevuld met
leuke cadeausets en artikelen om
de feestelijke dagen van de komende maand extra luister bij te
zetten. Dat het niet voor iedereen is weggelegd om zelfs maar
het minimale aan verzorgingsproducten aan te schaffen: shampoo,
douchegel, tandpasta etc. is helaas keiharde werkelijkheid, ook
in deze omgeving.

Mijdrecht - Bij Périne Skin Store
in Mijdrecht was het afgelopen
zaterdag een drukte van belang.
Om half 9 werd daar namelijk de
aftrap gegeven van de inzamelingactie Beauty Gift for the Other.
Veel vaste klanten van de Concept Store en veel nieuwe mensen wisten op deze koude, winderige ochtend de weg naar het ontbijt op de Genieweg nummer 8 te
vinden. In een gezellige feestsfeer
werd daar namelijk de inzamelingsactie gestart met een voedzaam en gezond ontbijtbuffet
voor de bezoekers, met oa. verse smoothies, (soya)yoghurt met
zaadjes, fruit en noten en sandwiches en wraps met eiwit- en vitaminenrijk beleg. Goede, uitgebalanceerde voeding draagt bij aan
een mooie huid. En dat is wat je
bij Périne Skin Store kunt vinden:
alles wat helpt om de huid te verbeteren. Op deze ochtend was de

Ongebruikt
En tegelijkertijd heeft een andere
groep veel ongeopende producten thuis staan die nooit gebruikt
gaan worden. Dat bracht Périne
Heerooms, eigenaresse van Périne Skin Store, op het idee om de
ongebruikte producten te verzamelen en ervoor te zorgen dat die
bij de mensen terecht zouden komen die ze juist graag willen gebruiken. Zij kwam in contact met
Sinterklaasaktie Uithoorn, een
vrijwilligersorganisatie die hulp
biedt aan (groepen of individuele)
mensen, in het bijzonder ook aan
kinderen, die het door allerlei oorzaken niet zo getroffen hebben in
deze wereld. Zaken als fatsoenlijke kleding en schoeisel, speelgoed, sport, een dagje uit of zelfs
het niet kunnen beschikken over
de meest elementaire levensbehoeften, is voor een aantal mensen in onze samenleving helaas
niet weggelegd. En daar probeert
de Sinterklaasaktie Uithoorn wat
aan te doen. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt in ras, religie of afkomst. De Sinterklaasaktie Uithoorn draagt bovendien
ook bij aan bijzondere wensen
van organisaties en instellingen.
Van de verzorgingsproducten die

door Périne Skin Store worden ingezameld maakt Sinterklaasaktie Uithoorn cadeaupakketten om
deze gezinnen eens lekker te verwennen.
27 jaar
Périne is sinds 1992 gevestigd in
Mijdrecht en inmiddels een begrip op het gebied van natuurlijke
huidverbetering. Met haar team
van gediplomeerde en enthousiaste specialistes, geeft zij al 27 jaar
diverse behandelingen en adviezen om de conditie van de huid te
verbeteren. Met haar passie voor
het schoonheidsvak is zij altijd op
zoek naar de mogelijkheden die
er nog meer zijn. Deze zoektocht
resulteerde eerder dit jaar in Périne Skin Concept Store ofwel Périne Skin Store. De Skin Store is een
Store die niet alleen huidverzorgingsproducten verkoopt, maar
ook producten die direct of indirect een bijdrage leveren aan een
betere huid en die zo min mogelijk milieu belastend zijn. Kortom, een Skin Store waar iedereen
naar binnen kan gaan voor een
heuse Skin Experience, ook zonder een behandeling in het instituut en waar producten aangeboden worden met een verhaal. Een
goed voorbeeld daarvan is de milieuvriendelijke mondverzorging.
Een goede mondverzorging heeft
namelijk een positieve invloed op
de gezondheid. Slechte mondverzorging kan naast lichamelijke klachten ook huidproblemen
veroorzaken. Périne is daarom op
zoek gegaan naar een merk dat
naast de juiste artikelen ook materialen gebruikt die milieuvriendelijk zijn. Op een van haar beurs-

bezoeken in het buitenland is zij
toen een merk tegengekomen
die alle producten op een duurzame manier vervaardigd. Zij maken gebruik van natuurlijke, gerecyclede of recyclebare materialen. Én met elke aankoop worden
daarnaast projecten ten behoeve van kinderen in nood gefinancierd. Deze verantwoorde, duurzame artikelen zijn o.a. ook te vin- lijke pakketten van gemaakt zoden in de kerstpakketten, speciaal dat ze hier de gezinnen nog voor
samengesteld voor bedrijven in de kerst blij mee kunnen maken.
de omgeving Ronde Venen. Ook
bij de Inpakwinkel in Mijdrecht
(naast het Chocoladehuisje) vindt
u een kleine selectie van producten uit Périne Skin Store.
Uithoorn - Op 29 november is
het Black Friday, maar de NieuAftrap
kleuren
De aftrap van de inzamelingsac- wendijk-showrooms
tie werd gecombineerd met het die dag juist oranje. Vanaf deochtendevent One-Stop-Break- ze feestelijke dag staat de nieufast shopping. Elk jaar rond half we Renault Captur in de shownovember presenteert Périne alle rooms en Renault-dealer Nieufeestelijke pakketten van de huid- wendijk geeft u als eerste een
verbeteringsmerken. Deze pak- voorproefje! Met 1,2 miljoen verketten zijn altijd erg populair om- kochte exemplaren sinds de indat ze heel aantrekkelijk geprijsd troductie in 2013 is de Renault
zijn en er supermooi uitzien. Echt Captur de bestverkochte stadseen cadeautje! Dit jaar is alles ex- SUV. De volledig nieuwe generatra feestelijk gepresenteerd in de tie heeft zichzelf opnieuw uitgeSkin Store samen met de zorgvul- vonden en oogt atletischer en dydig geselecteerde gifts op beau- namischer. Tijdens Orange Friday
ty & lifestyle gebied, zoals prach- zal Nieuwendijk de Captur feestetige schaaltjes, duurzame drink- lijk lanceren. Alleen tijdens het inbekers en milieuvriendelijke wattenstaafjes. Tijd dus om de badkamer en toilettafel weer eens op te
ruimen! U kunt al uw ongebruikte (en ongeopende) verzorgingsproducten tot en met 14 decem- Vinkeveen - Vrijdagmiddag 29 nober brengen bij Périne Skin Sto- vember organiseren Koos & Joop
re aan de Genieweg nummer 8 in een gezellige klaverjasmiddag in
Mijdrecht. Daarna worden er door dorpshuis “ de Boei” Kerklaan 32 in
Sinterklaasaktie Uithoorn feeste- Vinkeveen. De grote zaal is open

De Skin Store is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag van
9 tot 13.00 uur.

Orange Friday bij Nieuwendijk
troductieweekend* op vrijdag 29
november (9:00 - 21:00 uur) & zaterdag 30 november (9:00 – 17:00
uur) kunt u rekenen op een Black
Friday Deal tot € 3.500,- op de
laatste exemplaren van de huidige Renault Captur en een Orange Friday Deal van €1.800,- op
de nieuwste Renault. Er wordt
gezorgd voor warme choco met
slagroom of een kop overheerlijke winterse soep en niet te vergeten; de nieuwe Renault Captur. Onthult u samen met hen
het nieuwste model van Renault?
Aanmelden kan via onze website!
*Vestigingen Amsterdam ZO en
Uithoorn zijn niet extra geopend

Klaverjassen de Boei
om 13.00 uur en het kaarten begint om 13.30 uur precies. Het is
een gezellig evenement met heel
veel leuke prijzen, dus voor iedere
kaarter van harte aanbevolen.

De Eendracht heeft een stal gemaakt voor het
paard van Sinterklaas!
Mijdrecht - De Eendracht ruikt deze spannende weken heel erg lekker naar verse pepernoten! Behulpzame ouders hebben overal versieringen aangebracht en zelfs een echte paardenstal voor het paard van
de Sint gemaakt, in de hal waar het lekker warm is. In alle groepen
wordt heel hard gewerkt maar gelukkig is er ook tijd voor een gezellig
liedje, wat tekenen of knutselen of weer een verse lading pepernoten
bakken! De stal van het paard wordt dagelijks schoongemaakt want
het is natuurlijk niet de bedoeling dat de heerlijke kruidige geur van
de bakkerij zich gaat vermengen met de ‘kruidige’ geuren uit de stal!
Het nieuwe paard van de Sint moet zich uiteraard wel zo snel mogelijk
thuis voelen in De Ronde Venen!Verse worteltjes liggen dagelijks klaar
voor de witte schimmel, zodat hij OBS De Eendracht ook volgend jaar
weer zal bezoeken. Want een jaar zonder Sint, Piet en het paard van
Sinterklaas is ondenkbaar op De Eendracht!
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De Vinken moeizaam op gang

Argon afgetroefd door
koploper WVHEDW
Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd de gasten uit Amsterdam
de voet dwars te zetten, na een
slap begin stond Argon al na vier
minuten op achterstand en halverwege stond het zelfs al 0-2. Na
rust probeerde Argon het tij te
keren en kreeg het mogelijkheden, maar toen na een uur spelen
de 0-3 op het bord stond was het
over en uit voor Argon. WVHEDW
speelde in die fase de wedstrijd
gemakkelijk uit en scoorde nog
een doelpunt zodat de eindstand
0-4 werd. Door deze uitslag zakt
Argon een plaats op de ranglijst.

z’n hakken liet zien en voor de 0-2
tekende. Even daarna voorkwam
Antonioli opnieuw een doelpunt
door de bal uit de hoek te tikken.
Daarna werd Dorade vervangen
door Dylan Bergkamp en zagen
we nog een mogelijkheid voor
Argon een omhaal van Refos op
aangeven van Bergkamp ging
over en een kans van Moerkerk
namens WVHEDW ging naast.

Opleving
Coach Aart Jan van Boksel zette de tweede helft Yannick van
Doorn in die na een lange blessure weer speelminuten mocht
Slap begin
maken. Argon ging voortvarend
Zoals eerder vermeld begon Ar- van start, een omhaal van Ian Regon niet echt geconcentreerd fos spatte op de vuisten van keeaan deze wedstrijd, al in de eerste per Kuiper uiteen en een kopbal
minuut kreeg goaltjesdief Joost na een hoekschop van Teun GorHeij al een mogelijkheid maar tenmulder had ook geen succes.
zijn schot werd gekraakt. Vier mi- De tegenstander zette de defennuten later was Heij weer gevaar- sie van Argon voortdurend onlijk en kon hij eigenlijk gemakke- der druk en dat had in minuut 63
lijk voor de 0-1 tekenen. Vijf minu- effect toen Correia met een fraai
ten later greep doelman Romero doelpunt voor de 0-3 tekende
Antonioli goed in toen Heij weer en een paar minuten later werd
aanlegde. Na een vrije schietkans het door een laag schot door het
van de voet van Mick van Moer- midden van Ashraf Azzouz zels
kerk (over) kon Argon na een nog 0-4. In die fase werd Epi Kraekwartier iets terugdoen. Een vrije mer nog ingezet maar hoewel Artrap van Rachad Madi werd door gon nog enkele pogingen deed
Elgreenio Dorade net naast ge- om de score een dragelijker aanschoten. Daarna ging een schot zien te geven, het lukte niet. Ook
Ilias Latif voorlangs en het schot een vrije trap Madi werd door
dat hij enige minuten later pro- doelman Kuiper tot hoekschop
duceerde was te slap om kee- verwerkt. Derhalve een verdienper Matthijs Kuiper te verrassen. de overwinning voor WVHEDW
Daarna liet Argon zich overrom- dat over een sterke en snelle sepelen door Tim Correia die op het lectie beschikt.
middenveld de bal veroverde en Argon gaat het zaterdag opnieuw
vervolgens op snelheid iedereen proberen, het reist af naar Hoorn.

Dammen:

Donateurs van K&G al
snel in de ring
De Ronde Venen - Vanwege de
drukte in ’t Fort De Kwakel is het
damtoernooi van de donateurs
van Kunst en Genoegen al vroeg
in december. Om precies te zijn
staan de deuren van ’t Fort al op
de 7e december open voor de ondersteuners van damclub K&G. Zij
maken al jaren onderling uit wie
van de amateurs het dampotje
het beste beheerst.
Dit jaar zal Luuk Smit zijn titel
moeten verdedigen, Mike Kouwenhoven zint op revanche en
Marco de Groot ziet zijn meeste

aantal titels in gevaar komen. Joris Voorn ligt op de loer om vanuit de B-groep door te stoten en
in de C-groep zal Frans van Doorn
wel weer een masterclass geven.
Genoeg ingrediënten voor een
gezellige middag dammen, natuurlijk is iedereen vrij om aan te
schuiven in ’t Fort.
Vanaf 13.00 uur kan men inschrijven, deze middag staat onder
de bezielende leiding van René
de Jong die ook de hulp van de
damleden aan zijn zijde heeft. Tot
dams!

The Peanut Bar 2 verrast

De Ronde Venen - In de bekercompetitie biljarten hebben de
meeste teams al 4 van de 9 wedstrijden erop zitten. Vier teams
spelen in december nog een inhaalwedstrijd. In de bekerfinaBas Boelhouwer (6) en Epi Kraemer (15) in duel met verdediging WVHEDW. le zal uiteindelijk het hoogst geplaatste 1e divisie team uitkomen
Foto Hans van Gelderen
tegen het hoogst geplaatste 2e
divisie team. Drie 1e divisie teams
zitten elkaar aardig op de hielen.
Van de 2e divisie teams staat ASM
bovenaan en volgt alleen De Merel/Heerenlux 2 op korte afstand.
De grootste verrassing van deze
speelronde kwam op naam van
The Peanut Bar 2. Zij traden aan
tegen het altijd sterk voor de dag
komende Bar Adelhof 1. Broer
Persoon, Arjan Bosman en Wesley
Buijing wonnen hun partij, waarbij Arjan nog de meeste moeite had met Bob van Kolck. Kopman Rohan Janmaat kon het tegen Richard Schreurs niet omzetten naar de maximale winst. Hij
kwam 5 caramboles tekort, nog
wel goed genoeg voor 9 wedstrijdpunten en een eindresultaat
van 45-34.
In café De Merel zijn de thuisspelende Heerenlux teams meestal de overwinnaars. Het eerste
team won van Bar Adelhof 2 met
42-32, het derde team met 44-34
Mijdrecht - Vorig jaar zijn we heel winnen. En dat lukte niet. Dit jaar tegen De Springbok 2. Anton Wiruim kampioen geworden in zo- is er een nieuwe regel : de wed- bier (BA2) en Chris Draaisma (SP2)
wel de herfst – en de lentecom- strijd wordt opgedeeld in 4 kwar- redde de eer voor hun team. De
petitie. Dat we dit seizoen hoger ten. Helaas, maakte Xenios de 0
zouden worden ingedeeld is be- – 1. Maar fantastisch om te zien
kend. Maar de KNHB was net zo dat dit team tegen een veel beteenthousiast als het team en deel- re tegenstander, toch partij konde hen helaas veel te hoog in.
den bieden. Met een beetje geDe laatste 3 wedstrijden hebben luk, hadden ze met 3-1 voor kunze echt heel goed gespeeld en nen staan.
waren er meerdere kansen om Maar het geluk dat ze het vorig
die wedstrijden te winnen, maar seizoen hadden, missen ze dat
als je zelf niet scoort, dan doet deze Herfst-competitie juist.
de tegenstander het wel. Deze 3 kwarten konden ze Xenios heel
zondag thuis tegen Xenios HB. goed partij bieden. Helaas was
Zij konden nog kampioen wor- het 4e kwart net iets teveel van
den als ze heel ruim van zouden het goede.

HVM HA verliest laatste
wedstrijd

Springbok 1 had weinig te duchten van De Kromme Mijdrecht
2, alhoewel Nico de Boer (SB1)
kansloos was tegen Ronald Vis
(DKM2). Michel Bak speelde een
puike partij in 23 beurten en
zijn vader Hans Bak maakte een
mooie serie van 14.
Cens
Zowel Cens tegen Lutis Ventilatietechniek en De Biljartmakers
tegen Stieva/De Kuiper 2 hielden
elkaar aardig in evenwicht. In beide wedstrijden was het eindresultaat slechts 1 punt verschil. Sander Pater van Cens schoot uit zijn
slof door in 21 beurten te winnen van John Beets, waarmee hij
de kortste partij van de week noteerde.
Zoals eerder aangegeven is ASM
thans het hoogst geplaatste 2e
divisie team. Ze verloren wel van
Stieva/De Kuiper 1, maar hielden
ondanks drie verliespartijen de
schade beperkt gezien de einduitslag van 37-44.
Tot slot won De Kromme
Mijdrecht 1 overtuigend met 4431 van The Peanut Bar 1. Na drie
winstpartijen lukte het Kees Westkamp (DKM1) niet om tegen Antonie Schuurman (TPB1) de volle
winst (48 punten) eruit te slepen.
Toon de Kwant maakte wel procentueel de hoogste serie van de
week (12 van 35 = 34,29%).

Op de foto van L naar R: Eltjo, Sander, Sander en Jeroen.

Heren TV Wilnis 8-9
ongeslagen kampioen
Wilnis - De heren van tennisvereniging Wilnis zijn ongeslagen
kampioen van de 8-9 herfstcompetitie geworden.
In totaal is er slechts 1 set verloren gegaan en is de rest met
een behoorlijke overmacht binnen gehaald. Daarnaast werden de heren met open armen

door de ontvangende tennisverenigingen opgewacht, vanwege hun sympathieke en sportieve gedrag. Met dank aan sponsor “Main Energie”, het geregel
door de teamcaptain Eltjo, invaller Wim en de analytische inzichten van Jeroen kon dit memorabele resultaat worden behaald.

Vinkeveen - In de eerste wedstrijd van de zaalkorfbalcompetitie kwam De Vinken 1 wel tot
winst, maar makkelijk ging dit zeker niet. Het bezoekende Esdo uit
Kockengen gaf flink tegenstand
en wist lang in het kielzog van de
Vinkeveners te blijven.
Met Fenne Claassen, Danique
Pauw, Jelle Mul en Rutger Woud
in de aanval kwam de thuisploeg
het eerst tot scoren. Ook het
tweede aanvalsvak met Zoë van
Dasler, Mariska Meulstee, Jerom
Stokhof en Levi Kroon bracht via
laatstgenoemde het Suiteteam
na de Kockengense 1-1 op voorsprong. Toch ging het allemaal uiterst moeizaam en stroperig. Het
leek wel of de volgelingen van
Dirk van der Vliet voor het eerst
met elkaar samenspeelden. In de
eerste twintig minuten nam Esdo
het initiatief volledig over. Na hun
2-2 volgde ook een voor dat moment terechte voorsprong van
2-4. Pas in de laatste tien minuten voor rust kwam de thuisploeg

een beetje los. Levi Kroon (4x) en
Rutger Woud (2x) namen het Kindermodehuisteam op sleeptouw
en nog voor rust was er orde op
zaken gesteld: 8-5.
Iedereen scoort
In de tweede speelhelft bleek
het collectief van de Vinkeveners toch te machtig voor de bezoekers. Weliswaar was het direct
na rust Kockengen dat tweemaal
het gele plastic doorboorde (8-7),
maar net op tijd maakte Mariska
Meulstee 9-7. Langzaam maar zeker kon De Vinken de voorsprong
uitbouwen. Via 11-8 (Jelle Mul en
Jerom Stokhof ) en 14-10 (Fenne
Claassen, Zoë van Dasler en Danique Pauw) werd het uiteindelijk
17-13 (Rutger Woud, Levi Kroon
en Fenne Claassen).
Komende zaterdag gaat De Vinken op bezoek in Huizen en op
7 december volgt de thuiswedstrijd tegen de koploper na één
speelronde: het Utrechtse Hebbes (aanvang 15.30 uur).

CSW klopt FC Zaandam
Wilnis - Tegen een prima voetballend FC Zaandam haalde CSW
zaterdag een belangrijke overwinning binnen. Na een ruime
3-0 voorsprong werd het op het
eind toch nog een beetje benauwd maar verder dan 3-2 liet
CSW het niet komen. In de beginfase van de wedstrijd werd meteen duidelijk dat dit geen gemakkelijke middag ging worden voor
de ploeg uit Wilnis. Zaandam
was duidelijk de betere ploeg en
wist ook direct gevaarlijk te worden. Zo eindigde een schot maar
net naast de verkeerde kant van
de paal en een kopbal van de uiterst behendige spits van Zaandam werd door doelman Rahim
Gok uit zijn doel gebokst. CSW
stelde daar een mogelijkheid tegenover toen Menno v.d. Leeden
de bal inspeelde op Stefan Tichelaar maar zijn schot werd door
de doelman knap gekeerd. Zaandam bleef gevaarlijk en kwam
steeds goed door via de flanken
en bij wederom een kopstoot
ging de bal maar net naast. Na 25
minuten spelen kwam CSW toch
onverwacht aan de leiding. Menno v.d. Leeden verzond een prima
pass richting Bram Korver. Korver
was zijn tegenstander te snel af
en richting de doelman lag hij de
bal keurig breed op Tichelaar die
met deze kans wel raad wist en
de 1-0 liet aantekenen. Zaandam

bleef gevaarlijk met knappe combinaties maar vooralsnog zonder
succes. Vlak voor rust was CSW
wel weer trefzeker na een prima
aanval. Een prachtige steekbal
van Korver kwam terecht bij v.d.
Leeden die vervolgens uithaalde
in de verste hoek en zo de ruststand van 2-0 op het scorebord
bracht. Na rust een open wedstrijd waarin CSW al na 10 minuten spelen op een 3-0 voorsprong
kwam. Weer stond Korver aan de
basis door met een lage voorzet
Tichelaar te bereiken die keurig
de 3-0 intikte. Zaandam wenste niet op te geven en kwam op
3-1 toen de spits de bal binnen de
zestien voor zijn voeten kreeg en
hard uithaalde. Zaandam kreeg
weer hoop en drong CSW terug. De ploeg kreeg enkele hoekschoppen te verwerken maar het
leverde niets op. Ook een paar
schoten uit de tweede lijn hadden niet de juiste richting. CSW
kwam er nog paar maal gevaarlijk
uit maar door goed verdedigingswerk aan de kant van Zaandam
kon de thuisploeg geen vuist
meer maken. Vlak voor tijd kwam
Zaandam nog op 3-2 toen een lage voorzet hard werd binnengeschoten. Het werden nog even
benauwde minuten maar echt in
gevaar kwam CSW niet meer en
bleven de punten deze middag
in Wilnis.

Twee kampioensteams
voor TV Wilnis
Wilnis - De najaarscompetitie is
weer gespeeld dit jaar. Er is tot
midden november doorgespeeld
omdat er vanwege het “matige”
weer door verschillende teams
ingehaald moest worden. TV Wilnis heeft met 2 teams meegespeeld in de 8/9 competitie op de
donderdagavond. Wilnis1 met de
spelers Eltjo, Sander, Sander en
Jeroen zijn ongeslagen kampioen geworden. Ook het nieuwe
team Wilnis2 heeft het heel goed
gedaan en is knap 2de geworden.
De vrijdagavondteams, 2 dames
teams en 1 gemengd team hebben zich goed staande gehouden en zijn boven de streep ge-

eindigd op de plaatsen 5, 5 en 7.
Op de zaterdag zijn de dames
die in de hoofdklasse uitkwamen
knap 6de geworden.
Op de zondag speelde TV Wilnis
voor het eerste mee met een heren team, de heren speelden vorig jaar nog in de jeugd en moesten nu vanwege hun leeftijd in
de herencompetitie opgegeven
worden. De mannen zijn knap
6de geworden. Ook hebben we
voor het eerst met een dames
team gespeeld op de zondag en
de dames zijn 4de geworden. Al
met al een succesvol competitie
seizoen waar TV Wilnis met veel
plezier op terug kijkt.
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Bridgeclub ABC

Willem is tweede van
Nederland
Regio - Dit weekend ging Willem
op voor de landsfinale biljarten,
libre 4e klasse. Er waren acht finalisten uit heel het land naar Wormerveer gekomen. De wedstrijden werden gespeeld bij de Wormerveerse Biljart Vereniging.
Een toplocatie waar alles goed
geregeld is met liefhebbers in de
organisatie. Zaterdag 11.00 uur
werd er gestart tegen Marco die
zo zenuwachtig was dat Willem
deze partij niet kon verliezen.
De tweede partij was tegen Odet,
een van de twee dames die aan
het eind een carambole te kort
kwam. Daarna was Sandra aan de
beurt en die stond te knallen dus
een verliespartij was het gevolg.
Met een goeie partij van 26 beurten was Willem de baas over Marcel, een goede afsluiter van de
eerste dag met als resultaat de
vierde plek.

de laatste drie partijen van het
NK. Als eerste speelde Willem tegen de uiteindelijke kampioen
Joep. Joep is een topper en was
in 22 beurten klaar, er was geen
houden aan met deze man. De
vijfde plaats was het gevolg. Een
trage start resulteerde toch in
winst tegen Piet (nr 3) omdat Piet
er een te kort kwam. Weer een
plekje omhoog, toch weer vierde.
De laatste klus was tegen een
taaie oude rakker van 86, Joop
een man met parkinson was aan
de beurt. Willem de inmiddels bekende slowstarter kwam bijna te
laat op gang maar de diesel was
warm en niet meer te stoppen.
Willem en Joop zorgde voor een
bloedstollende pot, aan het einde kwam Joop er twee te kort
met als eindresultaat een tweede plaats op de NK! De supporters dit weekend waren de zogenaamde twaalfde man, de steun
Drie partijen
was top!
Zondag 11.00 uur starten we voor Het was een speciaal weekend

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19
november was het om één uur
weer tijd om de kaarten te schudden in de speelzaal van Sporthal
De Scheg. Want tijd om te bridgen in de derde zitting van deze parenronde. In de B-lijn viel
de hoogste score: Atie de Jong
& Hans Warmenhoven behaalden 61,46%, goed voor de eerste
plaats. Zij werden op de voet gevolgd door de nummers twee van
deze middag Willie Woerden & Ellen Boeringa met 60,96%. Erny
Brandsen & Corrie Bleekemolen
eindigden op drie met 54,46%.
De vierde plaats was voor Rineke
van Pesch & Marianne Schniedt
met 54,25% en de top-vijf werd

volgemaakt door Tiny Rijpkema &
Henny Jansen met 51% rond.
In de A-lijn hadden Coby Bruine de Bruin & Ada van Maarseveen het weer voor elkaar. Zij
werden eerste met 58,75%. Hier
was de tweede plaats voor Gerda
Bosboom & Nel Hamelijnck met
56,50%. De derde, vierde en vijfde plaats moesten gedeeld worden door Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar, Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders en Ina Melkman & Jetty Weening. Alle drie deze paren behaalden 52,50%.
Voor informatie over de club kunt
u terecht via de e-mail bij hartenvrouw2015@gmail.com

Regio - Donderdag 21november was de vierde zitting van de
tweede ronde van het dertigste
levensjaar van deze bridgeclub.
Voor de meeste een belangrijke dag, want de wedstrijdleiding
geeft de competitiestand vrij
voor publicatie. Er werd op tien
tafels gebridged, helaas een stilzit in de B-lijn deze keer.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Op maandag 18 november is de derde ronde van de
tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn behaalden Daniel
Aartse Tuijn & Karla Schmidt en
Gerda Ruijgrok & Agnes kroes
de hoogste scores met ieder
58,75%. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld scoorden 54,17%. Gerda Ruigrok & Agnes kroes maakten een 4schoppencontract gedoubleerd met 1upslag. Henny
van Nieuwkerk & Ineke van Diemen scoorden een 3sanscontract, waar de overige paren in
het sanscontract alle down gingen. Marja Hartmann & Elly Degenaars speelden een 3sanscontract met 2upslagen, terwijl de
overige paren in 5ruitencontracten terecht kwamen. Een mooi
3sanscontract werd door Chris
van der Wilt & Carla Steenhuis gespeeld met4 upslagen een meer
dan de overige paren. In de B-lijn
deden Barbara baron & Toni van
Alen goede zaken met 63,33%.
Caro Toebosch & Mieke Vedder
scoorden 58,33% met daarachter
Dies Bouterse & Ans Bruggeman
met 56,67%. Richard van Heese
& John van Diemen maakten een
prima 3sanscontract met 4upslagen. Lenie & Henk van der Laan
maakten een 5ruitencontract
in een spel waar de overige paren in de andere richting harten
speelden en down gingen. Ina &
Bram van Rossum boden als eni-

gen een 3sanscontract en maakten dat met 1upslag, de overige
paren zaten in een 2sanscontract.
Op donderdag 21 november
werd de vijfde ronde van de
tweede competitie gespeeld. In
de A-lijn pakten Rene de Jong
& Tineke Schreurs de winst met
66,67%. Riet & Gerard van der
Meer lieten het er niet bij zitten
en scoorden 65,63% met op kleine afstand Huub & Hennie van
der Reep met 62,50%. Een tussenstand in de competitie is : 1. Riet
& Gerard van der Meer 58,98%, 2.
Rene de Jong & Tineke Schreurs
58,45%,en 3. Huub & Hennie van
der Reep 57,18%.
In de B-lijn speelden Henk Buijs
& Otto Hoogendijk weer super
64,17%. Ria Bon & Gerda Borburg
maakten 59,17% en Bart Groenvelt & Jannie Koppen deden goed
mee met 57,92%. De tussenstand
is:1. Henk Buijs & Otto Hoogendijk 59,27%, 2. Jan & Gerda Elenbaas 54,18%, en 3. Bart Groenevelt & Jannie koppen 52,01%.
In de C-lijn sprongen Ben Ockhuizen % Corrie van der Veer er uit
met 67,04%. Ook Jenny Silver &
Wies Versteeg weerden zich dapper met 56,25% gevolgd door Simon Rijser & Marian Verdegaal
met 52,19%. Ook hier de tussenstand: 1. Annemarie Pierrot & Geri Stapper 57,44%, 2. Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer 54,52% , en 3.
Tiny & Bram van Klaveren 53,80%.

Vijf keer podium voor UWTC
Regio - Het weekend van 23-24
november wisten de UWTC leden
vijf podiumplaatsen te bemachtigen bij nationale en regio veldritten. Jeugdlid Morgan Hartveldt
greep de winst bij de Amsterdamse cross competitie. Lorena
Wiebes werd 3e in Valkenswaard.
Tommy Oude Elferink 3e in Leiden en Bart de Veer stond zowel
in Leiden als Valkenswaard op het
podium, 2e en 1e.
De nationale veldrit in Leiden
was één van de feestelijkheden
van LRTV Swift, deze vereniging
bestaat in 2019 alweer 100 jaar.
Rondom hun parcours in park de
Bult, een oude vuilnisbelt, lag een
zwaar en uitdagend parcours op
de veldrijders te wachten. Bij de
amateurs hadden Tommy Oude
Elferink en Bart de Veer weer een
prima start en samen met Yannick Runhart uit Apeldoorn en
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde gingen ze met z’n vieren aan
de leiding. Menno van Capel had
een slechte start en begon aan
een gestage inhaalrace. De klimmetjes waren verraderlijk glad.
De UWTC masters Frank Jansen
en Mark Touwen mengden zich

bij het gebrek van de masterklasse ook in dit geweld. Na 2 weken wedstrijdrust mocht Bart zich
weer opmaken voor het podium ceremonie met een mooie 2e
plaats. Tommy werd knap 3e en
Menno knokte zich naar de 14e
plaats. Op de 35e plaats finishte Mark Touwen en Frank Jansen
werd 40e.
Nieuwelingen
De UWTC nieuwelingen waren
ook weer goed vertegenwoordigd in Leiden. Rens Grömmel
reed een goede koers en wist dit
te belonen met een mooie 26e
plaats en hierdoor sprokkelde hij
weer wat punten voor het regelmatigheidsklassement bij elkaar.
Mike Derogee werd 34e. Duuk vd
Haagen en Jens Versteeg, zij zijn
vanaf 2020 ook UWTC nieuweling, werden respectievelijk 33e
en 41e. Junior Sven Buskermolen
reed ook een goede wedstrijd.
Sven werd 16e.
ACC Ouderkerk
Zondag 24 november reden er
vele UWTC renners een wedstrijd
van de Amsterdamse cross com-

petitie bij de Ouderkerkerplas. De
mulle zandstrook zorgde nogal
voor wat buitelingen/valpartijen.
Het publiek had genoeg om van
te genieten, zeker omdat het ook
nog een prachtig weer was. Bij
jeugd categorie A was de winst
wederom voor Morgan Hartveldt.
Morgan wint bijna wekelijks en
heeft al bijna 40 punten voorsprong in het tussenklassement.
Voor de categorie B kwam Jytte Timmermans aan de start. Dit
was een nieuw parcours voor Jytte met zoveel zand. Ze heeft na
de start goed doorgereden. In de
laatste ronde zat ze nog net achter een groepje van 4 renners. Ze
is in de laatste ronde er nog naar
toe gefietst en heeft nog 2 renners ingehaald. Ze is uiteindelijk
als 8ste gefinished.
Voor de C-renners kwamen Sem
en Jari aan de start. Zij mochten
een langere ronde fietsen dan de
A en B renners. Zowel Sem als Jari reden een goede, maar zware wedstrijd. Sem ging in de laatste 200 meter onderuit, waardoor
hij nog werd ingehaald door een
concurrent. Hij finishde als 9de.
Jari kon het laatste stuk strand
nog fietsend over. Hij heeft alles gegeven en had na de race
even nodig om bij te komen van
de zware wedstrijd. Hij is keurig
12de geworden.
Overige uitslagen UWTC leden: nieuwelingen: 5 Mike Derogee, 8 Lars Hopman. Dames: 15
Diana Kuijpers. 45-: 22 Sven Buskermolen, 24 Mark Touwen. 45+:
14 Peter van Cape;, 17 Wilfred Zijerveld, 29 Paul vd Aar, 30 Wilfried
Burgmeijer, 32 Frank Jansen, 40
Vincent Derogee
Veldrit TWC de Kempen
Rondom en op het eurocircuit
in Valkenswaard lag weer een
mooie zware cross op de nationale renners te wachten.

Bij de dames moest Lorena Wiebes even improviseren want ze
was haar helm vergeten. Maar
een UWTCX helm past ook! Lorena had een snelle start, maar al
snel moest ze wat plekjes prijsgeven. Ze reed een goede koers en
finishte op een mooie 3e plaats.
Rebecca Cornelisse kreeg last van
materiaalpech en kon de koers
niet uitrijden. De amateurs mochten weer strijden met de elite/beloften groep en dat betekent een
lange koers van minimaal 50 minuten. Bart reed een sterke wedstrijd en reed naar de 11e plaats
tussen de elite renners. Hij was
hiermee de beste amateur. Bas
werd 4e bij de amateurs. En Tommy reed helaas door materiaalpech de wedstrijd niet uit.

A-lijn, hier was de eerste plaats
voor het paar Corry en Greet
met 61,98%, een ongekende hoge score, dat bleek ook wel uit de
verbaasde uitroepen, ook van het
paar zelf. De tweede plaats was
voor het paar Ciny en Herman
met 57,81% dit paar speelt elke week sterk, maar hadden ditmaal veel geluk, want zij dachten zelf aan een plaats in de middenmoot. De derde plaats was
voor het paar Ada en Roelie met
54,17%, ook dit paar speelt een
partij bridge van hoog niveau.
B-lijn, deze uitslag wordt onder
voorbehoud gegeven, omdat er
enkele paren waren die volgens
de computer speelde tegen andere paren dan dat zij in werkelijkheid gespeeld hebben.
De eerste plaats was hier voor
het paar Ria en Lia met precies
60,00%, ook een nieuw paar binnen onze vereniging, dat langzaam aan hun reputatie aan het
bouwen is. De tweede plaats is
voor het paar Ank en Lotte met
59,38%, een tijdje was het stil

rond dit paar, maar daar zijn zij
weer met een mooie uitslag.
De derde plaats was voor het
paar Henny en Lucas met 57,29%,
twee oudgediende binnen de
vereniging, die met jeugdig elan
de derde plaats binnen sleepte.
In deze ronde een keer klein slem
geboden en gespeeld.
In de B-lijn, in spel 24, werd zeer
overmoedig zes SA geboden, helaas vier down.
De competitiestand
A-lijn
De eerste plaats is voor het paar
Leny en Willy met een gemiddelde score van 53,89%. De tweede plaats is voor het paar Ciny en
Herman met 53,85%
De derde plaats is voor het paar
Ada en Roelie met 53,48%.
B-lijn
Ook hier de uitslag onder voorbehoud. De eerste plaats is hier voor
het paar Greet en Ria met een gemiddelde score van 58,07%. De
tweede plaats is voor het paar
Corry en Netty met 55,68%.
De derde plaats is voor het paar
Henny en Lucas met 54,08%.
Hier zijn de verschillen wat groter,
maar niemand hoeft nog te wanhopen. Als u interesse heeft in
bridge, kom dan eens langs in de
Scheg om kennis te maken met
het zo edele maar moeilijke spel.
Zij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur.

Competitie vordert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog twee avonden
te gaan van de zes is de strijd in
de parencompetitie volledig ontbrandt. In de A- lijn waren het nu
Gerda Schavenmaker & Jaap Kenter die met een straatlengte voorsprong van 62,08% finishten. Johan Le Febre & Wim Slijkoord waren best van de rest als tweede
met 55,90%, zo met een neuslengte voor op Tonny & Otto
Steegstra en Joop van Delft &
Ruud Lesmeister met respectievelijk 55,83 en 55,33 %! Jan Egbers & Ben Remmers sloten de
top af als vijfde van de zestien paren met 51,90 %. In de B- lijn kwamen nu eens andere paren boven drijven. Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders
ontbolsterden met 63,39% fraai
als eerste. Ook Stenny & Herman
Limburg waren terug op niveau
met eveneens een zestiger van
61,61 %. An Greven & Gijs de Ruiter volgden als derde met 56,25%
en Elly Belderink & Atie de Jong
deden met 52,68% als vierde paar

uitstekend mee. Hier nestelden
Joyce Udema & Monique Veenboer zich met 51,19 % bij de top
vijf. De C- lijn is het domein geworden van Anja de Kruijf, die
partner Rob Bakker tot grote
hoogte weet te brengen. Nu met
zelfs de hoogste score van allen
van de avond van 64,58%. Marjan
& Jan Wille volgden gedegen met
58,33% als tweede en de plekken
drie en vier werden gedeeld door
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen en Anja Brugman & Joke
v/d Hoven met 53,82%. Annemieke & Floor Hesselink hadden
aan 53,13 % ruim voldoende om
als vijfde het plaatselijke nieuws
te halen. Uw belangstelling gewekt, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
of telefoon 06- 83371540.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 25 november
2019 werd met 34 paren de 2e
ronde van de 3e paren competitie 2019-2020 van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de
barzaal van sporthal de Scheg.
Het jaarlijkse bridge weekend
dit keer in Drente was ook nu
weer een groot succes. In deze 2e ronde eindigde in de A-lijn
met 65,83% op de 1e plaats Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden op gepaste afstand gevolgd
door Carla Dijkman & Gerard v/d
Meer met 59,17% op de 3e plaats
Jan Broeckmans & Kees Visser
met 58,33%. In de B-lijn was de
1e plaats opnieuw voor de in blakende vorm zijnde Tineke v/d
Sluis & Nel v. Aarle met 63,54% op
de 2e plaats eindigde Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter met
58,85% en op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Riki Spook &
Hans Geels met 57,81%. In de C-

lijn was opnieuw de hoogste score van de avond voor Cor de Bok
& Tom v. Meijgaarden met 66,83%
op de 2e plaats eindigde Anja
Baars & Marja Calis met 61,83%
en op de 3e plaats gelegenheids
paar Greet Rahn & Ploon Roelofsma met 60,26%. Het is de BVU
er veel aan gelegen om zoveel
mogelijk instroom te krijgen van
nieuwe bridgers. Zo geven we
regelmatig bridgelessen. Bent u
een beginnend bridgepaar (of
thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 06-53175165 of
via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl

Clubcross (24 nov)
Onder zeer mooie omstandigheden hebben we een leuke wedstrijd gezien bij UWTC. Het parcours was redelijk droog en er
was een mooie strijd om de dagzege. 40-: 1 Ian vd Berg, 2 Gerben
vd Knaap, 3 Michael v Meerland,

4 Jim v Vliet. 40+: 1 Frans v Heteren, 2 Wouter Verhoef, 3 Frank
de Jong, 4 Sjon vd Berg, 5 Maarten de Jong, 6 Guido v Walraven,
7 Robert Wiebes, 8 Peter Wiebes, 9 Wil Gieling, 10 Bart v Montfoort, 11 Leen Blom, 12 Menno
Wiersma..

