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VOOR MIJDRECHT

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Groen licht voor
bouwplannen De Maricken

Verbod op oplaten ballonnen
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft
unaniem ingestemd met een verbod op het oplaten van ballonnen. De regel is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar aanleiding van schriftelijke vragen die de fractie
van PvdA/GroenLinks eerder dit jaar stelde aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We
zijn blij dat het vanaf nu verboden
is om ballonnen op te laten in De
Ronde Venen. Ballonnen blijven
na oplaten namelijk lang achter
in het milieu, ook als ze biologisch
afbreekbaar zijn. Daardoor raken
dieren verstrikt in de touwtjes of
gaan ze dood door het inslikken
van de resten.”

zijn eveneens vervuilend, maar
zijn daarnaast ook brandgevaarlijk
door het vuur dat nodig is om de
ballon te laten vliegen. Zo zijn het
bekende veroorzakers van brand
aan woningen en vormen ze een
risico op natuurbranden. In de wijziging van de APV zijn ook nieuwe
regels opgenomen ten aanzien
van zwerffietsen. Voorheen had
de gemeente geen mogelijkheid
Wensballonnen en zwerffietsen om deze weg te halen, waardoor
Behalve het oplaten van gewone deze vaak lange tijd in de openballonnen, is ook het oplaten van bare ruimte bleven staan. Met de
wensballonnen verboden. Deze nieuwe regels kan de gemeen-

te deze fietsen nu wel weghalen
en moeten zwerffietsen een probleem van het verleden worden.
Geen verbod op lachgas
In de schriftelijke vragen eerder
dit jaar heeft PvdA/GroenLinks
ook gevraagd om het instellen
van een verbod op het gebruik
van lachgas in de openbare ruimte. Er zijn nog maar weinig gemeenten die dit ook daadwerkelijk gedaan hebben, en het is onduidelijk hoe juridisch houdbaar
een dergelijk verbod is. Daarom
is het nog niet opgenomen bij deze wijziging van de APV. In het geval van overlast kan het college op
grond van de APV al wel ingrijpen
en bij evenementen wordt een
verbod op de verkoop in de vergunning opgenomen.

en

MEEWERKEND UITVOERDER
Voor meer info
bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl
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Nieuwe Meerbode

Rijbewijs
ingenomen

De Ronde Venen - Geen
waarschuwingen, geen code oranje, niet preventieve strooien, niets van dit alles maandagochtend. In
Mijdrecht had het wel nodig geweest, zeker gezien
de glijpartijen. Hulpverleners hadden het er maandagochtend maar druk mee.
Eerst ging er een fietser onderuit op De Borsaliastraat,
het slachtoffer hield er een
gebroken been aan over. Enkele minuten op de Nicolaas
van der Steenmstraat (een
straat verderop) ook een glijpartij. Hier vielen de verwondingen gelukkig mee. De politie zetten de spekgladde af
en de gemeente kwam met
de strooiwagen. Een auto te
water in De Hoef en een zestal auto’s op de Ir Enschedeweg Wilnis richting Woerden.

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

De Ronde Venen - Bij een
grote alcoholcontrole vorige week donderdagavond
moest een vrouw haar rijbewijs inleveren, aangezien ze
veel te veel had gedronken.
Rond 20.00 uur werd de actie ingezet bij de rotonde
ter hoogte van de Kannelaan in Wilnis. Later verplaatste de controlepost naar de
Mijdrechtse Dwarsweg. In
totaal moesten bijna 1000
automobilisten blazen. Vijf
hadden te veel gedronken,
waarvan dus een vrouw die
haar rijbewijs direct kon inleveren. Ook werd getest op
drugs. Hiervoor werd een
man gehouden. Hij was onder invloed van THC
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Het is mooi geweest…

Fysiotherapie Hoofdweg
in Mijdrecht stopt ermee

Mijdrecht - Eind van deze maand
valt het doek voor Fysiotherapie
Hoofdweg in Mijdrecht. Na bijna
40 jaar stoppen Joke en Rene Besançon-Bots met hun praktijk. Ze

gaan genieten van hun welverdiende pensioen. René is al eerder gestopt en ook nu zet Joke
ook een punt achter haar carrière, want zo mag je dit toch wel

noemen. Joke (haar man Rene
was al eerder gestopt wegens lichamelijke klachten) vinden het
aan de ene kant jammer dat ze
gaan stoppen: Joke: “maar op

Wilnis - Provincie Utrecht heeft
ingestemd met de bouw van 225
woningen in De Maricken, Wilnis.
Onderzoek naar en berekening
van de stikstofuitstoot tijdens de
bouwfase tonen aan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
geen belemmering vormt. Dankzij dit groene licht gaat de bouw
deze maand van start. In mei
2019 legde de Raad van State de
verplichting op om alle projecten
die tot een toename van stikstofammoniakuitstoot kunnen leiden
opnieuw te beoordelen. Voor De
Maricken betekende dit vertraging in de planning voor deelgebied 4 en 5. De 125 woningen in
deelgebied 4 zijn al verkocht. De
100 woningen in deelgebied 5
gaan begin 2020 in de verkoop.
Berekening: stikstofuitstoot
geen belemmering
Om toestemming te verlenen
een gegeven moment komt dat
moment. Ik heb nu de pensioengerechtigde leeftijd en er zijn
nog zoveel leuke dingen die we
samen willen gaan doen. Het was
toen ik jong was niet mijn voorkeur om fysiotherapeut te worden. De bedoeling was docent
Frans! Op school maakte ik kennis met wat men toen noemde
heilgymnastiek en massage. Omdat ik dat toch wel als iets moois
heb ervaren besloot ik dit ook te
gaan doen. Het voelde alsof het
op mijn lijf was geschreven,” vertelt Joke. Kort en goed, zij koos
voor een studierichting aan de
Academie voor Fysiotherapie Jan
van Essen (nu de Hoge School
Amsterdam), studeerde in 1975
af en begon veertig jaar geleden
met haar werkzaamheden bij een
praktijk in Mijdrecht. Op de Academie leerde zij ook haar man
René kennen. Samen hebben ze
de huidige fysiotherapeutische
praktijkruimte en woning aan de
Hoofdweg 48A ontworpen, laten bouwen en in gebruik genomen. Dat was in 1980. Joke: “Vanaf die tijd tot nu toe is er natuurlijk veel vooruitgang geboekt op
het gebied van kennis en behandelingen. Door nieuwe inzichten zijn er ook allerlei behandelmethodes bijgekomen voor specifieke aandoeningen. Dat is opgepakt en we hebben in deze 40
jaar diverse medewerkers gekregen die in teamverband allemaal
verschillende specialisaties inbrachten. Op dit moment werkt
Joke nog samen met Bram van
Hulst. Bram stopt niet, maar gaat
werken bij Fysiotherapie Muusse
& van Deudekom aan de Croonstadtlaan 1a. Dus alle patiënten
die dat zouden willen, kunnen
met Bram mee”.
Reizen en genieten
Joke en Rene zullen zich niet

voor de bouw, vroeg de provincie een berekening van de
stikstofuitstoot. Ingenieursbureau Sweco berekende dat tijdens de bouw- en gebruiksfase geen stikstofuitstoot plaatsvindt op de nabijgelegen natuurgebieden. De provincie onderschrijft de conclusie en heeft toestemming verleend om de bouw te starten.
De gemeente heeft op basis
hiervan de omgevingsvergunning afgegeven. Wethouder
Rein Kroon is tevreden met het
groene licht van de provincie.
“Geweldig! Gelukkig passen de
bouwplannen voor deze deelprojecten in De Maricken binnen de normen van de toegestane stikstofuitstoot. Voor de
huizenkopers was het een onzekere periode, maar nu kunnen zij zich echt verheugen op
hun nieuwe huis.”
gaan vervelen. Ze zitten beiden vol plannen: “In al deze jaren hebben we weinig tijd gehad
om eens gewoon lekker door de
weeks naar een museum te gaan,
een musical, toneeluitvoering of
gezellig naar Artis. We hebben al
jaren jaarkaarten, maar gebruiken ze zelden. Ook Nederland
gaan verkennen met dagtripjes.
Er zijn nog zoveel steden die we
nog niet gezien hebben. We zullen ons echt niet gaan vervelen.
Fietsen
Ook zullen Joke en Rene regelmatig gaan zien op hun E-bike.
Ze blijven gewoon lekker wonen
waar ze nu wonen en hun fietsen
staan klaar om toertjes te gaan
maken: “Dat was vroeger wel anders”, vertelt Rene. “Joke had, zoals ik dat noemde ‘tegenwind
vrees’. Echt waar. Als we wel eens
hadden besloten te gaan fietsen en we gingen bijvoorbeeld
de bocht om en er kwam tegen
wind, dan keerde ze om, ging
naar huis en pakte de auto”. Joke:
“klopt, dat heb ik overgehouden
uit mijn jeugd. Vijf jaar lang kilometers per dag naar de middelbare school fietsen en meestal tegen wind. Maar nu heb ik een Ebike, geweldig, had ik jaren eerder moeten doen. Echt heerlijk is
dat. Ik fiets wat af.
Afscheid
Op 31 december nodigen Joke
en Rene iedereen uit om even
langs te komen voor het afscheid
met een glühwein en een oliebol.
Vanaf 14.00 uur is iedereen van
harte welkomaan de Hoofdweg:
“En dan is het over en sluiten met
onze praktijk. Ik zal het best gaan
missen, zeker de patiënten, we
hadden altijd therapietrouwe patiënten en dat zal wel even wennen worden. We hopen tot 31 december”.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

gel, piano en improvisatie. Daarnaast verzorgt hij bij verschillende instanties muziekcursussen
en workshops. En is hij actief als
componist van met name kooren kerkmuziek.

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.

Scau presenteert:

Kerstconcert door Corde
Vocali
Regio - De zangers van Corde Vocali keren terug in Uithoorn! In
2017 gaven zij al een succesvol
kerstconcert in de Thamerkerk.
Deze keer staan ze in De Schutse
met een nieuw programma rondom Kerst: ‘Het mysterie van Kerst’.
Uitgevoerd worden o.a. Rorate
Coeli (Gregoriaans), O Virgo (uit
Libre Vermell de Montserrat), een
8-stemmig Magnificat van Praetorius en een 5-stemmige Mis van
Byrd. Verder werken van Gjeilo,
Spaanse kerstmuziek en Engelse Carols. Aan het eind van het
concert wordt het publiek uitgenodigd om mee te zingen! Het
geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Eric Jan
Joosse. Verder werkt mee de bekende Nederlandse cellist Joachim Eijlander, die enkele liederen begeleidt maar ook als solist
optreedt.

stellandse Cantorij. Achtentwintig jaar lang leidde hij het Franz
Liszt Kamerkoor, dat op 1 januari
2019 werd opgeheven. Als organist, pianist en klavecinist werkt
hij samen met diverse ensembles
en koren. Eric Jan Joosse werkt
als dirigent en als instrumentalist
mee aan diverse radio- en tv-programma’s.
Hij werkt als privé-docent or-

over het programma en de musici
is te vinden op de website van de
SCAU: www.scau.nl Daar zijn ook
online losse kaarten te bestellen
à € 15; jongeren tot en met 16
jaar betalen slechts € 7,50. Vanaf zaterdag 7 december zijn losse
Joachim Eijlander
kaarten tevens verkrijgbaar in de
Joachim Eijlander (1975) is op- boekhandels The Read Shop Exrichter van het Rubens Quartet, press (Zijdelwaardplein) en Brueen vooraanstaand Nederlands na (Amstelplein). De resterende
strijkkwartet. Met dit kwartet trad kaarten worden op de concertdahij veelvuldig op in Europa, de tum vanaf 14.00 uur aan de zaal
VS en Israel. Als cellodocent en verkocht. Laat het daar niet op
kamermuziekcoach was hij ver- aan komen, want het loopt nu al
bonden aan verschillende voor- storm met de kaartverkoop!
aanstaande conservatoria en festivals in Europa en de VS. Samen
met pianiste Anastasia Safonova
treedt Joachim als duo op. Joachim verbindt zijn muziek met
dansers, visual artists en met wetenschappers in inspirerende gezamenlijke optredens om zo een
breder geïnteresseerd publiek te
inspireren. Hij heeft onlangs alle
cellosuites van Bach opgenomen
op CD. Zijn interpretatie ontving
wereldwijde lof.
Informatie en kaartverkoop
Het Kerstconcert door Corde Vocali wordt gehouden op zondag
15 december a.s. in De Schutse.
De aanvangstijd is 14.30 uur. Uitgebreide achtergrondinformatie

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

Kerstconcert Rom-koor

Heb jij hiervoor ook inspiratie?
Stuur je gedicht dan uiterlijk 15
in kerststemming te komen. Het december naar kerstgedichtconcert begint om 20:00 uur. De romkoor@gmail.com en wellicht
toegangsprijs is € 5,=. Kinderen komt jouw gedicht in ons kerstt/m 12 jaar gratis. De kerk is open concert.
vanaf 19:30 uur. Reserveren is niet
nodig, maar kom op tijd want vol
is vol.
Kerstgedichten
Een oproep tot het inzenden van
gedichten voor ons kerstconcert
heeft inmiddels al enkele inzendingen opgeleverd. Een selectie
van deze gedichten zal tussen de
kerstliederen door worden voorgedragen.

Bingo

Regio - Zaterdag 7 december is
er weer een gezellige bingo met
mooie prijzen in het Buurthuis
van Amstelhoek, Engellaan 3a.
Aanvang 20:00 uur, zaal open om
19:00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee is gratis.

Kerstfeest met Braq
Regio - Op vrijdag 20 december
vindt in de grote katholieke kerk
in Vinkeveen het ‘Kerstfeest met
Braq’ plaats. Tijdens deze avond
wordt de meerstemmige zang
van Braq ingebed in een speciaal
voor deze avond geschreven modern kerstverhaal. Voor dit kerstevenement werkt de zanggroep
uit de Ronde Venen samen met
een professionele regisseur, een
verteller en lokale kunstenaars uit
verschillende disciplines.
Zanggroep Braq heeft in de dertien jaar van haar bestaan veel
concerten gegeven, en zelf georganiseerd. Ton van Asselen, Emiel
Janmaat, Mon van Kouwen, Babette Labordus en Annet van
Zwieten waren onder meer te horen op de lichtjesavond in Wilnis, het Straattheaterfestival in
Mijdrecht, maar ook bij de daklozenbrunch in de Duif in Amsterdam en het Bostheater in het Amsterdamse Bos. Met de door henzelf georganiseerde concerten,
wisten ze een trouwe schare fans
aan zich te binden. Met het kerstfeest pakken ze dit jaar bijzonder uit. Ton van Asselen: “Kerst is
de tijd van verbinding. Door onze
muziek te koppelen aan toneel,
vertelkunst, beeldende kunst en
andere muzikanten, creëren we

een totaalbeleving, die mensen
dat gevoel van samenheid geeft.”
Modern
Voor ‘Kerstfeest met Braq’ heeft
regisseur Marjan Visser een modern kerstverhaal geschreven,
dat wordt uitgevoerd door enkele Vinkeveense toneelspelers.
Bart van Gerwen, professioneel
voordrachtskunstenaar en muzikant uit Utrecht, zorgt ervoor dat
het spel en de muziek vlekkeloos
in elkaar overlopen. Tijdens de
avond kan het publiek getuige
zijn van de totstandkoming van
een schilderij van beeldend kunstenaar Dorien van Diemen. Ton
van Asselen: “De samenwerking
met de anderen is een bron van
inspiratie. Het zijn allemaal mensen die de lat hoog hebben, en –
net als wij - intens genieten van
wat ze doen.”
Kerstfeest met Braq vindt plaats
op vrijdag 20 december vanaf
20.00 uur in de katholieke kerk
aan de Kerklaan in Vinkeveen.
Kaarten kunnen – ad € 7,50 per
persoon – gereserveerd worden
via https://ibs.online-inschrijven.
nl/form/kerstfeest-met-braq. Klik
‘like’ op de Braq Facebook-pagina
voor meer infomatie over Braq en
het evenement: https://www.facebook.com/braq.6/.

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

Eric Jan Joosse
Eric Jan Joosse (1960) is cantororganist van de Amstelkerk in
Ouderkerk aan de Amstel, vaste
repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer dirigent
van Chorus ad Hoc en de Am-

Regio - Op donderdagavond
19 december kunt u het ROMKoor onder leiding van Ferdinand Beuse gaan beluisteren tijdens het traditionele kerstconcert in de Janskerk, Kerkstraat 11
te Mijdrecht. Naast de vaste pianist van het koor James Pollard is
er dit jaar extra begeleiding door
Gijs Wagenaar op bas en Michiel
van Putten op viool. Het ROMkoor brengt bekend en minder
bekend kerstrepertoire en uiteraard ook weer enkele nieuwe
kerstnummers. U bent van harte welkom om deze avond alvast

COLOFON

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

Kerstconcert met de
Mastreechter Staar
Regio - Een kerstconcert met
de Koninklijke Zangvereniging
Mastreechter Staar is op zich al
bijzonder.
Want “Staar” betekent in het
Maastrichts “ster”.
Een kerstmis zonder sterren dat
kan immers niet. In deze decembermaand zijn er weer een aantal
kerstconcerten en mogen in Wilnis/Mijdrecht een concert verzorgen in de monumentale kerk van
de H. Johannes de Doper op zondag 15 december a.s. om 14:30
uur. De engel met bazuin uit de

kerstgroep van voornoemde kerk
siert het affiche van dit concert,
waarvan de organisatie in handen is van de Vrienden Monument Johannes de Doper en nodigt u hiermee uit dit concert bij
te wonen.
Het koor brengt hier voor u een
dubbelprogramma: Voor de pauze wereldlijke werken van beroemde componisten.
Na de pauze de mooiste kerstliederen uit verschillende landen,
waardoor u al vroegtijdig in een
kerststemming wordt gebracht.

Onder leiding van onze jonge
Belgische dirigent en vleugelvirtuoos Michiel Ballhaus zorgen
wij samen met onze solisten Eline Meijs (sopraan), Bèr Schellings (bas-bariton) en Fabio Verga (tenor) voor een onvergetelijk
en sfeervol optreden. De kaartverkoop voor dit evenement verloopt via boekhandel Mondria te
Mijdrecht en via de website www.
vriendenmonument-johdedoper.nl. Zie ook website: www.
mastreechterstaar.nl (Foto: Vincent van den Bergh)

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.

WWW.MEERBODE.NL

“Buddies Hairdesign:

in totaal 65 jaar kapper Franke in Mijdrecht”
25 jaar vader J.H. Franke en 40 jaar zoon J.G. Franke

Aan het woord is Han Franke: “Ik weet
het nog als de dag van gisteren. Hoe het
voelde toen ik de zaak van mijn vader
overnam op 4 december 1979. Super
spannend en heel gaaf. Op dat moment
was mijn vader al 25 jaar kapper. Mijn
vader bestond onder de naam ‘coiffeur
Franke’. Eerst aan Hofland, daarna aan
de Pr. Marijkelaan in Mijdrecht. Op het
moment dat ik de zaak zou overnemen,
kwam er een pand in winkelcentrum
Adelhof vrij. Ik heb de zaak toen daarnaartoe verhuist en ben begonnen onder de naam ‘Han Hairstyling’.
In eerste instantie had ik alleen een damessalon. Toentertijd was het nog normaal om een dames- óf herensalon te
hebben. Daarbij zat mijn vader tegenover ons met een herensalon. Na zijn
plotselinge overlijden is die herensalon
geïntegreerd in onze salon en zijn we
een gemengde kapsalon geworden.”
Na lange tijd Han Hairstyling geheten
te hebben, veranderde de salon in 1992
van naam. Sindsdien prijkt het alom bekende ‘Buddies Hairdesign’ op de gevel.
“Klanten vragen nog regelmatig hoe ik
ooit op deze naam ben gekomen. Wel
dat is simpel. Buddies staat voor ‘matje’ en dat willen wij graag zijn: ieders
‘maatje in de haarmode’. En dat zijn we;
inmiddels al 40 jaar!”

Nooit te oud om te leren
Ondanks dat Han opgegroeid is met
het kappersvak, was het niet vanzelfsprekend dat hij in de voetsporen van
zijn vader zou treden. “Toen ik in het
kappersvak begon waren vooral de
permanent en watergolf populair. Die
twee dingen waren niet echt mijn ding.
Voor mij was en is knippen nog steeds

het meest favoriete onderdeel als kapper. Het voordeel was dat mijn vader
toen al een kapsalon had en dat ik daardoor al externe kniptrainingen bezocht
tijdens mijn opleiding. Dit bleek de beslissende factor te zijn om door te gaan
in het kappersvak.

kon onderscheiden. In de regio Utrecht
is Han de enige 4 sterren Curlsys® mastercircle Member. Ik ben bijzonder trots
deel uit te maken van deze bevoorrechte groep. Binnen het Buddies Team zijn
er nog 4 stylistes die trainingen volgen
in het Curlsys® knippen.

Buddies Hairdesign staat bekend om
het feit dat zij hoge eisen stellen aan
de kennis en vaardigheden van de stylistes. Han zegt: Kiest men voor het kappersvak, kiest men er ook voor om te
blijven trainen. Op deze manier zorgen
wij ervoor dat wij een up-to-date salon
blijven. Het huidige team stylistes dragen hierdoor mede bij aan het succes
van de salon. Het team bestaat uit allround stylistes met ieder zo haar eigen
specialisatie. Wij hebben overigens nog
een vacature voor een allround styliste
dus lijkt het je wat om ook deel uit te
maken van een jong enthousiast team
reageer gerust.

Krullen knippen

Natuurlijk kan iedere kapper gekruld
haar knippen volgens de technieken
geleerd op school. Maar gekruld haar
knippen volgens de gepatenteerde
Curlsys® kniptechniek dat is echt wat
anders, zo vertelt Han. “Dat het verschil maakt blijkt wel uit het feit dat
van heinde en verre klanten onze salon
weten te vinden. Reistijden van 1 tot 2
uur zijn geen uitzondering. Vaak vinden klanten ons via, via of het internet.
“Wij waarschuwen onze klanten er wel
voor dat, als men kennis heeft gemaakt
met deze techniek, men niet meer anders wil. Gezien het groeiende aantal
Curlsys® -behandelingen die we doen
Mastersalon Curlsys®
wordt dit bevestigd. “Als men voor het
Eén van de specialisaties van Buddies eerst met Curlsys® in aanraking komt
is de Curlsys® Kniptechniek van Brian is de eerste reactie vaak dat de krul
McLean. Han is zo’n tien jaar geleden met het Curlsys® systeem anders zit dan
met deze techniek in aanraking geko- voorheen. Voor die verbaasde gezichmen. Deze demonstratie kwam precies ten gaan wij iedere keer weer opnieuw.
op het juiste moment. Na 32 jaar geves- In de meeste reacties geven klanten
tigd te zijn geweest op Adelhof kwam aan dat zij niet wisten dat ze zoveel krulde mogelijkheid om de salon naar het len hadden, het zit veel mooier zonder
centrum van Mijdrecht te verhuizen. pluis, het voelt veel luchtiger en het is
Het werd in 2011 de Passage 13 in een niet zo ‘ontploft’. Naast een mooie bos
gloednieuw pand. “Ik ben toen we ver- krullen, gaan de klanten naar huis met
huisden naar het dorp, op zoek gegaan tips en een verzorgingsadvies hoe om
naar hoe wij ons in het nieuwe pand wil- te gaan met het haar.”
de profileren. Al snel werd duidelijk dat
wij het echt bij het kappersvak wilde Meer over deze techniek weten? Kijk
houden. Ook was meteen duidelijk dat dan eens op www.curlsys.nl of op onze
Curlsys® iets was waar Buddies zich mee site www.buddieshairdesign.nl

Master Colorist

te doen of men blijft wachten onder
het genot van een lekker kopje koffie
“Wij zijn ontzettend trots op onze vier
(vaak cappuccino) of thee naar keuze.
sterren, maar even zo trots zijn we
Ook hebben we in de wachthoek wat te
onze tweede specialiteit: het kleuren
lezen en gratis wifi. Voordat je het weet,
van haar. Een aantal van onze stylisten
ben je geholpen.”
volgen een jaarlijks trainingstraject tot
master colorist bij de firma Goldwell
ons huismerk. Waarmee zij alle ins en December feestmaand
outs op het gebied van kleuringen up- De decembermaand zal in het teken
to-date houden. Dit zowel wat betreft staan van 40 jaar Buddies. Het team
de technieken als de nieuwste product heeft al een voorproefje genomen op
ontwikkelingen. Bij Buddies wordt er het feest. Het gehele team is met aangoed gekeken welke kleur de persoon- hang naar een Themafeest geweest in
lijkheid van de klant benadrukt of juist Schijndel. Dit was de start om vanaf
niet. “Maar ondanks dat bijna alles mo- 1 december de feestelijkheden te begelijk is, zeggen we het ook als iets niet ginnen. Zo hebben we de hele maand
kan. Soms moet je niet alles willen met december voordeelacties en een feeshet haar. We zullen altijd waakzaam zijn telijke sfeer in de salon. Iedereen zal
en ten alle tijden de kwaliteit van het getrakteerd worden op wat lekkers. Onhaar op nummer één zetten. Soms is der andere van het Chocoladehuisje.
het beter een bepaalde kleurbehande- En we weten allemaal dat die heerlijke
ling niet te doen. Het kleuren van het bonbons en truffels heeft!, aldus Han.
haar is meer dan even een papjes op “Graag zien we jullie allemaal verschijhet haar smeren. Het is een specialiteit nen in de salon om het feest met ons te
en die is ruimschoots in huis”, aldus Han. vieren. We hopen nog vele jaren door
te gaan met het knippen van hele generaties van families. We zijn nog lang
Zonder afspraak
niet klaar met het blij maken van menWat ook al 40 jaar goed gaat en een
sen. Iedereen mag binnenkomen lopen
kenmerk is van Buddies, is het werken
wanneer men toe is aan een knip- of
zonder afspraak zowel voor hem als
kleurbeurt; de koffie en een lekkernij
voor haar. Zo is men niet tijdgebonden
staan klaar.”
wat betreft de gewenste behandeling
en de klant kan dit doen wanneer hij
of zij het wilt. Zijn er dan geen lange
wachttijden? Han: “In de praktijk valt
dit reuze mee. Dit is een kwestie van
je team goed plannen. Natuurlijk moet
men weleens wachten omdat meerdere klanten tegelijk binnenlopen. Maar
met een beetje geduld lukt dit altijd en
valt het reuze mee. Echt extreme wachttijden hebben we bijna nooit. Men kiest
er soms voor eerst even een boodschap

Han
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Goedkoop Kerstartikelen
kopen bij Ceres

Huisartsen in Vinkeveen
verhuizen
Vinkeveen - Het nieuwe gezondheidscentrum in Vinkeveen, aan
het Tuinderslaantje, is bijna klaar!
In februari werd de eerste steen
gelegd van dit nieuwe onderkomen voor de twee huisartsenpraktijken in Vinkeveen: de Beuk
en de Heuvelink. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd
aan de buitenkant. Aan de binnenkant wordt nog hard doorgewerkt. Er komen veel positieve reacties op dit stoere, robuuste pand, ontworpen door architect Roland Borst van Studio 110.
Eén van initiatiefnemers, huisarts
Diana Lucassen: “We zijn blij dat
we Vinkeveen zo’n krachtige zorg
kunnen bieden. En dat ook nog
eens in een prachtig pand.” Huisarts Pieter Harms voegt daaraan
toe: “Het is een zeer markant gebouw in het centrum van Vinkeveen. We hadden niet durven hopen dat het zo mooi zou worden.”
Beide huisartsenpraktijken zullen per 20 december 2019 in het
nieuwe pand hun intrek nemen.
Die dag zullen beiden praktijken dicht zijn, en kunnen patiënten alleen voor spoedgevallen terecht bij huisartsenpraktijk Gezond Wilnis. Vanaf maandag 23
december kunnen de inwoners
van Vinkeveen voor hun medische zorg terecht in het nieuwe
Medisch Centrum Vinkeveen.

Hulpverleners
Naast de twee huisartsenpraktijken, die beiden op de bovenste
verdieping komen, zullen er nog
heel wat meer hulpverleners hun
intrek nemen in het pand. Onder
andere zijn dit: fysiotherapie VB
fysio, osteopaat Hugo Tijhuis, dietiste Ivette Schuurman, verloskundigenpraktijk Vida, Sociaal
Team van gemeente de Ronde
Venen, Dermatologisch Centrum
Utrecht, reumatologie Reade,
psychiatrie Altrecht, podotherapie Rondom en thuiszorg Careyn.
Ook kan er bloed geprikt worden
bij Saltro en kunnen er echo’s gemaakt worden. Ziekenhuis Amstelland zal er een buitenpoli
openen.
In het nieuwe gezondheidscentrum komt ook een apotheek:
Apotheek de Vink.
Deze opent 20 januari zijn deuren. Deze apotheek heeft al een
vestiging in het gezondheidscentrum Gezond Wilnis.
Het uitdeelpunt hiervan, wat zich
nu in huisartsenpraktijk de Heuvelink bevindt, zal vanaf 23 december met de huisartsen meeverhuizen naar de nieuwe locatie.
De feestelijke opening voor alle inwoners van Vinkeveen staat
gepland op zaterdag 1 februari.
Hierover volgt te zijner tijd meer
informatie.

Scouts bezorgen kerstkaarten voor een prikkie
De Ronde Venen - December
is al druk genoeg! Dus…gaan
de scouts van de Jan van Speyk
en Eliboe voor jou op pad om
je kerstkaarten te bezorgen. Dit
doen zij voor maar 45 cent per
kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef. De
scouts hopen er weer een flinke klus aan te hebben, want het
is natuurlijk een leuke inkomstenbron voor de groep! En zeg
nou zelf, een echte kaart is toch
altijd nog veel leuker dan een
Whatsappje of een mailtje. De
gang van zaken is simpel. Er is
een groot aantal inleveradressen verspreid door de gemeente. Daar kan de post tot zondagavond 15 december 18.00 worden ingeleverd. Stop alle kaarten en het verschuldigde bedrag
in één grote envelop. Vermeld
daarop jouw naam en telefoonnummer. De envelop mag vervolgens gewoon door de brievenbus
bij een van de inleveradressen. Je
herkent deze aan een kerstpostposter achter het raam. De scouts
verwerken alle post, doen er een
scoutingstempel op en bezorgen

alles in de week van 17 t/m 23 december (week 51). Alle informatie over de kerstbezorgdienst van
de Jan van Speyk en Eliboe is ook
na te lezen op www.janvanspeykgroep.nl en www.eliboe.nl.
Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren bij
de Scouts op de Oosterlandweg
2-b in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen (alleen tijdens
openingstijden). De overige inleveradressen (met een poster voor
het raam) zijn:
Mijdrecht:
Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 14, Ambachtsherensingel
14, Agaat 24, Watersnip 20, Midrethstraat 45, Dubloen 32.
Wilnis:
Burg. Fernhoutlaan 3, Burg. Van
Trichtlaan 49, Raaigras 3, Langhuis 2, Stationsweg 11.
Waverveen:
Cliffordweg 14, Kreekrug 17
De Hoef: De Hoef Oostzijde 28
Vinkeveen:
Proosdijland 17, Bloemhaven
4, Wulpenlaan 25, Rietveld 30,
Baambrugse Zuwe 19.

Regio - De traditionele Kerstafdeling bij Stichting Ceres is vanaf vrijdag 6 december om 10 uur
open voor publiek. Stichting Ceres heeft dan heel veel kerstartikelen in de winkel staan.
Kerstbomen, kerstversieringen,
kerstverlichting,
kerstballen,
kookboeken voor de feestdagen
en mooie kerstcadeautjes. Ceres zorgt ervoor dat iedereen een
prachtig kerstfeest kan vieren.
Kom wel snel, want op = op!
Stichting Ceres heeft dit jaar
enorm veel kerstartikelen. Om
dit allemaal netjes te plaatsen en
te etaleren, is Stichting Ceres op
donderdag 5 december gesloten.
Regio - Om alvast een beetje in prachtige verlichtingen en mooie Alleen de inname is die dag gede kerstsfeer te komen ging het kerststukjes en plantjes. Ook veel opend van 8 - 13 uur.
uitstapje van de Zonnebloem af- indruk maakte het schaalmo- Op deze 5e december gaan de
deling Uithoorn/Amstelhoek, dit del van het winterlandschap van medewerkers van Stichting Ceres
keer naar Intratuin in Ter Aar.
‘Holland van Toen’. Voor velen een de kerstafdeling inrichten. Alles
Nadat de 20 gasten met auto’s herkenning aan vroegere tijden.
zal, zoals ieder jaar, tegen kleine
van vrijwilligers gearriveerd wa- Na de wandeling stond er een prijzen worden verkocht. Waarren, werd in het restaurant ge- heerlijke lunch klaar. Natuurlijk om dure kerstartikelen kopen, als
start met koffie met wat lekkers. werden er kleinigheden gekocht je bij Stichting Ceres uitstekende
Daarna was het tijd voor een om het eigen huis wat in kerst- en mooie kerstartikelen kunt korondwandeling langs de vele uit- sfeer te brengen. Het was een pen? Veel artikelen zijn nieuw of
gestalde kerstartikelen, kleurrijke zeer geslaagd uitje, dat voor her- zo goed als nieuw. En….u steunt
versieringen, opgetuigde bomen, haling vatbaar is, werd gezegd.
er ook nog Goede Doelen mee!

Met de Zonnebloem
naar Intratuin

Genieten van kerststallen
Regio - Wat bestaan er veel verschillende kerststallen! Vrolijke,
kleurrijke, sobere, moderne, nostalgische, van stof, van hout, van
keramiek. Ieder met een eigen
sfeer. In De Schutse kun je van 12
tot en met 28 december heel verschillende kerststallen bewonderen uit Nederland, Oost Europa,
Azië en Afrika.
Iedereen is welkom! Je kunt je laten verrassen door de vele verschillende kerststallen of kerstgroepen, genieten van muziek,
zelf een kaarsje aansteken voor
iemand die je dierbaar is of voor
jezelf, een praatje maken bij een
kopje koffie of thee. Of gewoon
eens binnenlopen omdat je
nieuwsgierig bent naar die puntkerk bij winkelcentrum Zijdelwaard: De Schutse. Elke dag kun
je om 15.30 uur luisteren naar een
kerstverhaal. Kortom: een mooi
kerstmoment voor groot en klein,
voor oud én jong. De organisatie van de tentoonstelling is in
handen van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. De kerststallen zijn in bezit van de familie Oudenes uit Amersfoort, mevrouw
Delemarre en de heer Kroon uit
Amsterdam en van diverse leden
van de Protestantse Gemeente te
Uithoorn.

Waar en wanneer?
De Schutse | De Merodelaan 1 |
Uithoorn.Van 12 tot en met 27
december van 10.00–16.00 uur.
Op 28 december is er om 11.00
uur een afsluiting samen met de
exposanten onder het genot van
koffie, thee en iets lekkers. Op
zondagen en de kerstdagen gelden andere openingstijden.
Kijk daarvoor op www.pkn-uithoorn.nl

Volg ons via Facebook (Stichting
Ceres Kringloopcentrum) en twitter (@CeresKringloop). Of kijk regelmatig op onze website.

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.

Vogels pikken het niet meer!

Pouring techniek bij Atelier
De Kromme Mijdrecht
Regio - De Ronde Venen - Bij Atelier de Kromme Mijdrecht volgen zo’n 110 enthousiastelingen
schilderles. Iedereen, van jong
tot oud, leert tekenen en schilderen onder begeleiding van ervaren kunstdocenten, deels professionele kunstenaars, deels vergevorderde leden. Op woensdagen vrijdagmiddag krijgen kinderen vanaf 8 jaar les en de rest van
de week volgen volwassenen lessen op 11 verschillende dagdelen. Varierende Onderwerpen en
technieken worden aangeboden
in 3 blokken van 10 lessen. Afgelopen week is het tweede blok
van 10 lessen gestart.Op vrijdagavond om 20:00u geeft docent
Carin de Hondt de cursus “Pouring techniek met acryl”. Pouring
is een verftechniek waarbij je op
een bepaalde manier verf mengt,
verdunt en olie toevoegt om hier
vervolgens mee te gieten. Je kunt
hiervoor verschillende soorten
verf gebruiken. Bij pouring probeer je cellen te creëren. Cellen
zijn de openingen die je krijgt
door bv siliconen toe te voegen
aan je mengformule, hierdoor
krijg je een gaatjeseffect. Het leuke is juist dat je in de gaatjes de
diverse kleuren ziet die je hebt

Geen winst
Stichting Ceres is een ANBI erkende organisatie zonder winstoog-

merk. Stichting Ceres streeft ernaar om geld over te houden aan
de verkoop van kringloopgoederen, zodat zij daarmee Goede
Doelen kunnen steunen.
Stichting Ceres is daarbij afhankelijk van wat de bevolking van
de gemeente Uithoorn en omliggende gemeenten aanleveren bij
Stichting Ceres.
Gooi uw artikelen daarom niet
direct weg. Stichting Ceres ontvangt graag meubels, boeken,
platen en cd’s, glas- en aardewerk, kleding, speelgoed, lampen
en elektrische apparatuur.
En na de kerst uw gebruikte kerstartikelen uiteraard!
Met andere woorden, alles wat
men in en rond het huis gebruikt,
kan Stichting Ceres ook gebruiken! Het magazijn is zes dagen
per week van acht tot half vier
open voor het afgeven van uw
goederen.
Eventueel kunt u ook goederen
laten ophalen of laten bezorgen.
Onze winkel is geopend van
maandag tot en met zaterdag
van 10 uur tot 16 uur.

gebruikt. Pouring kun je in een
volgend stadium weer toepassen
als ondergrond, of voor een hoed,
sluier, jurk of bij een portret. Ook
kun je het gebruiken bij zeeluchten etc. Vanaf vrijdagavond 2911 is een blok van 10 lessen gestart onder leiding van docent
Carin de Hondt. Er is nog plek
om in te stromen, tot maximaal
12 deelnemers. Op de site https://atelierdekrommemijdrecht.
nl/ vind je meer info over de docenten en de andere cursussen.
Voor vragen mail naar: leden@
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Boven Den Haag ziet het zwart
van de vogels, reusachtige zwermen zwanen blokkeren het luchtruim boven Schiphol en tienduizenden andere
angry birds zijn vanuit het hele land onderweg naar het Malieveld. Een tiental kokmeeuwen is aangehouden wegens
het bevuilen van een hulpverlener en afgezien van een kleine confrontatie tussen de politie en een groepje grauwe ganzen, aangemoedigd door roodborst-hooligans, verloopt de
actie vreedzaam.
“Wij pikken het niet meer!” en
“Wij zijn allemaal Rode Lijsters!” klinkt het uit de snavels.
Het laatste verwijst naar de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.
Een grutto, speciaal voor de demonstratie uit zijn winterverblijf
in Senegal teruggevlogen, licht
toe: “Ja, wij vogels laten onze stem horen, voordat die zo
zwak is dat niemand ons meer
hoort! Heeft u gemerkt hoe
stil het tegenwoordig is op het
platteland?”
“Het water staat jullie aan de
lippen?”
“Was het maar zo. Het grondwater staat zo laag dat wij zelfs
met onze lange snavels niet
meer bij ons voedsel kunnen.”
Een tureluur vult aan: “Bestrijdingsmiddelen! En geen kruiden en bloemetjes meer in de
wei, daardoor nauwelijks insecten. Onze jongen verhongeren!”
“Steeds meer wegen, bedrijfsterreinen, woonwijken!” somt
een veldleeuwerik vanuit de
lucht op.
“Mijn vrouw en ik komen elk
voorjaar hier broeden, al twintig jaar lang, maar ....maar nog
geen jong van ons....heeft ...
heeft het gered…,” stottert de
grutto met een samengeknepen stemmetje.

“Maar met jullie gaat het toch
wel goed?” zegt een journalist
tegen het groepje mezen dat
zich luidruchtig rond zijn microfoon verdringt. “Ik zie jullie
overal!”
“Stikstof, meneer!” piept een
pimpelmees “Wel eens van gehoord? Ammoniak! Verzuring!
Geen kalk voor onze botjes en
eitjes! Jonkies met nog slappere knieën dan Friese provinciale bestuurders! Ze breken hun
pootjes al vóór ze zijn uitgevlogen!”
“Geen kalk! Geen slakken!”
roept een zanglijster drie keer
achter elkaar. Een bekakte buizerd legt het nog maar eens uit:
“Kijk, beste man, ik zit boven in
de voedselpiramide en als de
basis verzwakt, stort het hele
bouwwerk in…”
Hoewel de vogels op de sympathie van het grote publiek mogen rekenen, is er ook kritiek:
“Die beesten moeten gewoon
hun snavel houden!” en “Protesteren tegen vervuiling en intussen het hele Malieveld onderschijten!”
Insecten laten weten ook actie
te willen voeren. Kunnen zulke kleine beestjes wel een vuist
maken? Een koolwitje desgevraagd: “Nou, als de tijgermuggen, hoornaars, eikenprocessierupsen, bombardeerkevers
en killerbees meedoen, moet
dat toch lukken! Maar misschien zijn we al met te weinig...”

Jaap Kranenborg
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De Schakel opent deuren
voor toekomstige leraren

Driehuis schoolplein
deel 2
De Ronde Venen - Eerder dit jaar,
heeft u in ‘Driehuis schoolplein
deel 1’ kunnen lezen dat Sterrenschool Driehuis dit schooljaar
haar 150-jarig bestaan viert. Dit
is een uitgelezen moment voor
een metamorfose van het schoolplein, als een geweldig ‘verjaardagscadeau’ voor alle leerlingen.
Toen de kinderen na de zomervakantie op school kwamen waren
de noodlokalen verdwenen, de
entree van de school en de opgang naar het plein aangepast.
De plaats waar de noodlokalen
stonden was veranderd in zand
en grond en klaar voor de verdere invulling en uitvoering van
het plan. Door fa De Twee Heren,
experts in natuurspeeltuinen, is
een geweldig ontwerp gemaakt
met uitdagingen voor alle leeftijden. Er is een mix van zand, water, groen, tegels en materiaal gemaakt waarop gespeeld, gesport

en (buiten) geleerd kan worden.
Zeer verheugd kunnen we u nu
vertellen dat fase 1 van de werkzaamheden van het schoolplein
zijn begonnen. Vorige week werden leerlingen en team verrast door een minikraan en sjofel waarmee zand verplaatst en
materialen op het plein gebracht
werd. Vanzelfsprekend onder veel
bekijks van leerlingen, ouders en
personeel. Vooral de plaatsing
van de klimtoren was indrukwekkend en vereiste de nodige spierkracht. Vol verwachting worden
de ontwikkelingen op het plein
gevolgd. Vanzelfsprekend houden we u ook op de hoogte. Met
de uitvoering van dit plan laat
Sterrenschool Driehuis ook zien
dat zij, ondanks haar leeftijd,
met haar tijd meegaat. Natuurlijk
houden we u ook op de hoogte
van de festiviteiten rondom ons
150-jarig bestaan.

Diamanten echtpaar in
Vinkeveen
De Ronde Venen – Vorige week
heeft burgemeester Maarten Divendal van de Ronde Venen een
bezoek gebracht bij het diamanten bruidspaar Gijs en Jannie van
Leeuwen-Wolf. Hij kwam hen persoonlijk feliciteren met dit heugelijke feit en hen namens de
gemeente een cadeau overhandigen. Dit werd zeer door het

Aftrap Kerst actie
Lionsclubs
De Ronde Venen - De Lionsclubs
zijn na het grote succes van voorgaande jaren landelijk weer de
kerstactie ‘Koffie voor de Voedselbanken” gestart in samenwerking
met Douwe Egberts.
De laatste actie vorig jaar december leverde maar liefst 130.000
pakken koffie op voor de voedselbanken.
Ook in onze gemeente was massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Lionsclubs om de DE
punten te doneren aan onze lokale Voedselbank De Ronde Venen.
In totaal zijn maar liefst 660.000
punten binnengehaald, goed
voor 1357 pakken koffie! Hiermee
kon onze Voedselbank 120 gezinnen voor ruim een half jaar van
koffie voorzien.

Dubbele actie: lever ook
uw oud & vreemd geld in!
Het inzamelen van de koffiepunten wordt gecombineerd met het
inzamelen van oud en vreemd
geld. Bijna iedere Nederlander
heeft wel oud of vreemd geld in
huis liggen waar niets mee wordt
gedaan De Lionsclub zal het geld
omwisselen voor euro’s. Voor iedere 15 euro kan in de derde wereld een arme blinde gratis aan
staar worden geopereerd, waarna zij weer normaal kunnen zien,
werken en leven!

Inzameling gedurende de
hele maand december
Uw DE waardepunten, bij voorkeur geteld, en uw oud & vreemd
geld kunt u vanaf 1 december
t/m eind december inleveren op
Landelijk maar toch lokaal
de volgende adressen in VinkeDit jaar willen de Lionsclubs van veen: Jumbo, Albert Heijn, MaMijdrecht Wilnis, Vinkeveen Wa- ria-Oord (receptie), drogisterij De
verveen en Abcoude Baambrug- Bree, SMC De Bron en De Groenge weer hun steentje bijdragen tehal. In Mijdrecht:: Albert Heijn
om onze eigen Voedselbank De op Leicester 13, Boni, Hema, VoRonde Venen te ondersteunen. lendammer Visdelicatessen AdelOok in onze gemeente zijn helaas hof. In Wilnis: Jumbo, Van Soest
honderden personen afhankelijk Stoffen. De Lionsclub Abcoudevan onze voedselbank.
Baambrugge zal tevens de waarKoffie is met name een product depunten huis aan huis ophalen
waar de voedselbanken om zitten op zaterdag 18 januari tegelijk
te springen. Koffie bederft niet en met hun jaarlijkse snertactie.
wordt dan ook maar zelden aangeboden door supermarkten en
andere toeleveranciers.
De door u ingeleverde waardepunten zullen worden verzilverd
voor pakken koffie die worden
gedoneerd aan de Voedselbank
De Ronde Venen.

zolang die ene mens meer
macht wil
dan die andere
dat is het verschil met die ene
en de andere engel:
zij beiden willen dezelfde vrede!
Vervolgens begon Julie ook andere kerstkaarten met engelen
te sparen. Waaraan later o.a. klassieke kunstengelen werden toegevoegd. Er ontstond een ‘gevleugelde’ verzameling. Voor het
eerst wordt deze uitgebreide engelencollectie, inclusief een engelenkerstboom, tentoongesteld
in het Abcouder ontmoetingscentrum De Angstelborgh, gedurende de hele maand december.
U bent van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen. Op
weekdagen is de Angstelborgh,
waar iedereen gewoon kan binnenlopen, zowel ’s ochtends als
’s middags geopend, alsmede op
zaterdagochtend en zondagmiddag. Adres Dorpszicht 22, 1391
LX Abcoude, tel. (0294) 28 48 24.
Bereikbaar met buslijn 20 (halte
Dr. Van Doornplein).

de ene engel
is de andere niet
de ene mens
is de andere niet
één ding hebben ze gemeen
ze zingen beiden van vrede
op aarde
en in de mensen een welbehagen
een eeuwig lied, dat eeuwig
zal klinken

Kransen maken en Move
Mates bij De Woudreus

Wilnis - Kom op woensdagmiddag 11 december in de kerststemming bij de Woudreus met de activiteit ‘een mooie (kerst)krans
maken’. Daarnaast kun je warme
chocomel drinken en lekker chillen in de lees- en tekenhoek met
als thema ‘winter’. Om 15:00 uur
kun lekker buiten spelen met de
Move Mates (beweeg-maatjes).
Dat zijn kinderen uit groep 7 die
opgeleid zijn om spelactiviteiten te bedenken en begeleiden.
Let op: aanmelden via www.DeWoudreus.nl (bij activiteiten) is
verplicht. Kinderen vanaf 4 jaar
kunnen meedoen met hun ouder, grootouder of begeleider.
Kosten voor het maken van een
krans zijn €5,= per kind. Pin aanwezig. van 14:00 - 15:00 uur: een
krans knutselen van 15:00 - 16:00
uur: Move Mates. NME-centrum
De Woudreus is in de Kerstvakantie gesloten.
Adres: Pieter Joostenlaan 28a

van de dagelijkse gang van zaken
in een klas. “De open dagen zijn
vooral bedoeld om mee te kijken,
in februari mogen de scholieren
en zij-instromers een gastles geven op onze school,” vertelt Marius-Jan Breugem, directeur van
de Schakel. “We hopen natuurlijk
dat hierdoor meer mensen geïnteresseerd raken voor het onderwijs en dat het lerarentekort kan
worden tegengegaan, want dat is
hard nodig,”
Aanmelden voor “Meekijken in de
klas” op de Schakel kan tot en met
7 december a.s. door een e-mail
te sturen naar directie@schakelvinkeveen.nl.

bruidspaar gewaardeerd. Onder
het genot van een kopje thee
met bonbon werd de vraag gesteld “wat is het geheim van een
goed 60 jarig huwelijk”.
Het genoeglijke gesprek wat
daarna ontstond ging over samenleven in Vinkeveen, opgroeien en een lang en gelukkig huwelijk houden!

Engelenexpositie in
De Angstelborgh
De Ronde Venen - Al jaren spaart
dorpsgenoot Julie Duijker kerstkaarten met engelen. Julie vertelt hierover: “Ongeveer kwart
eeuw lang ontvingen we elk jaar
een prachtige kerstkaart van de in
december 2016 overleden chefkok, restaurateur, en televisiepresentator Joop Braakhekke. Wat al
die kaarten zo bijzonder maakte,
was het onderwerp: engelen. En
niet zomaar engelen, maar kunstzinnige engelen. Joop vroeg namelijk bekende Nederlandse kunstenaars om hun eigen impressie
van een kerstengel te tekenen of
schilderen, waarna hij er zelf een
mooi engelengedicht bij schreef.
Er ontstond iets unieks, elke decembermaand weer. Als de grote
envelop met Joops nieuwe kerstkaart in de brievenbus viel, was
het even stoppen, even zitten en
even genieten van de nieuwste
Joop engel en het bijpassende
gedicht. Ik heb zelfs een speciale
engelenmap gekocht, in Venetië,
om de kaarten te bewaren.” Bij de
afgebeelde engelkaart van Ramses Shaffy creëerde Joop Braakhekke het volgende gedicht.

De Ronde Venen - In het kader
van het project ‘Meekijken in de
klas’ openen in december honderd christelijke scholen hun
deuren voor scholieren en zij-instromers die meer willen weten
over het mooie vak van leraar. Op
dinsdag 10 en donderdag 12 december gaat ook de deur open
op basisschool de Schakel in Vinkeveen. ‘Meekijken in de klas’
maakt onderdeel uit van de campagne ‘En dan ben je leraar’, een
wervingscampagne voor primair
en voortgezet onderwijs. Doel
van het project is om te laten zien
hoe leuk en waardevol het vak leraar is en een beeld te schetsen

(achter de Willisstee),
3648 XR Wilnis
www.dewoudreus.nl
nmederondevenen@odru.nl
Twitter & Facebook:
@NMEDeWoudreus

De Pieten van Sinterklaas
doen hun warming-up
Mijdrecht - In de zeer vroege
morgen van maandag 2 december verzamelen de Pieten van
Sinterklaas zich met een flinke
ploeg van vijftig man voor een
laatste warming-up! Niet onbelangrijk want er volgen een paar
pittige dagen van pakjes bezorgen, scholen bezoeken, daken
beklimmen, schoorstenen trotseren en slootje springen in de Ronde Venen! Concentratie oefeningen, rug- en nektrainingen waar
menig formule 1 coureur nog erg
moe van zou worden. Ook de ba-

lans wordt behoorlijk op de proef
gesteld en de armspieren krijgen
een extra boost door het voorttrekken van een kleine maar zware ‘stoomboot’ op wielen.
De Pieten maken die dag ook nog
een sympathiek gebaar naar de
kinderen van OBS De Eendracht:
ze laten het spannende oefen-circuit opgesteld staan om de hele dag te kunnen ervaren hoe de
Pieten van Sinterklaas zich voorbereiden op het jaarlijkse pakjesfestijn op 5 december! Sportieve
Piet, wie kent hem niet?

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1542545, 26-11-2019, Kat, poes genaamd Poes, EUROPESE
KORTHAAR OF HUISKAT, Wit met zwart op het hoofd, de
oren, en bakkebaarden. Een paar zwarte vlekken op de rug.
Ringdijk 2e Bedijking, Mijdrecht.
• 1541010, 25-11-2019, Hond, Bobby, reu, KRUISING, ZWART
met BRUIN. Herderachtig uiterlijk, driekleurig. Zwart, met
bruin en witte gespikkelde bef. Draagt een bruine halsband.
Linkeroor klapt om, rechteroog staat rechtop. Ziet, en hoort
slecht. Loopt soms wat moeilijk. Is terughoudend, maar lief.
Doude van Troostwijkstraat, Abcoude.
Gevonden
• 1541170, 25-11-2019, Kat, EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT,
ZWART. Geheel zwart, en erg angstig. Rijksstraatweg, Baambrugge.
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Bezoekers, kinderen, winkeliers en Sint met zijn
Pieten genoten winkelcentrum De Lindeboom
Mijdrecht – Het was een waar feest zaterdag jl, tussen 11.00 en 16.00
uur in en rond winkelcentrum de Lindeboom in Mijdrecht. De Sint en
vier van zijn Pieten hadden deze dag vrijgemaakt om een uitgebreid
bezoek te brengen aan dit gezellige en prachtige, overdekte winkelcentrum in het hart van het Mijdrechtse Koopcentrum. En de Sint en
zijn Pieten namen dan ook alle tijd om een bezoekje te brengen in de
winkels, om de volwassenen te begroeten, maar vooral de kinderen
konden hun lol niet op, want de Sint en zijn Pieten namen alle tijd om
met hen te praten, op de foto te gaan of gewoon even kletsen. Kortom iedereen, jong en oud genoot. Een prima idee van het bestuur van
winkelcentrum De Lindeboom.
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Atalante Heren 2 grijpt
de overwinning

HSV JO12-1 najaarskampioen
De Hoef - HSV’69 had na een serie overwinningen 2 wedstrijden
de mogelijkheid om kampioen te
worden. De eerste wedstrijd uit
bij Roda’23 eindigde in een gelijkspel, waardoor Roda’23 geen
kampioen meer kon worden en
HSV’69 met 3 punten voorsprong
de laatste competitie ronde in
ging. In de laatste thuiswedstrijd
tegen FC Aalsmeer zou een gelijkspel volstaan voor het kampioenschap. Er was extra veel publiek

op komen dagen om de kinderen
aan te moedigen, en dat zorgde
ook voor best wat zenuwen. Na
een zeer spannende wedstrijd
tegen een heel goed spelend
Aalsmeer werd er uiteindelijk afgefloten bij een 2-2 gelijke stand,
waardoor het kampioenschap
binnen was!
Bram, Job, Sven, Lars, Sam, Max,
Hidde, Francis, Thomas en Quinten zijn super trots op de uitgereikte kampioensschaal (zie foto).
Bas Boelhouwer bij één van de schaarse aanvallen in duel met doelman
Dirk Bakker van Zwaluwen. Foto: Hans van Gelderen

Argon geeft niet thuis in
Hoorn

Pieten bij Judoschool Blaauw
Wilnis – Het afgelopen weekend
stond voor Judoschool Blaauw in
het teken van de Pieten. Vrijdagavond 29 november en zaterdagochtend 30 november werden de
jonge judoka’s van Judoschool
Blaauw tijdens de les verrast door
een bezoek van zwarte Pieten.
De kinderen in de leeftijd van
4 t.m 9 jaar hebben aan de Pieten hun judokunsten laten zien

en de Pieten wat judogrepen geleerd. Tijdens dit verrassingsbezoek hebben de kinderen met de
Pieten sinterklaasliedjes gezongen en spelletjes gedaan. Nadat
de groepsfoto was genomen kregen alle kinderen van de Pieten
pepernoten. Na een afscheidslied gingen de Pieten weer weg
en kwam er een eind aan de onverwachte maar heel gezellig bezoek van de Pieten.

Mijdrecht - Argon heeft opnieuw
een forse, enigszins geflatteerde,
nederlaag geleden bij Zwaluwen
’30 in Hoorn. De aanval van Argon gaf vooral in de tweede helft
niet thuis.
Wel kwam argon al na 75 seconden op voorsprong. Eerst was er
nog een aanval van thuisploeg
die vooralsnog voor Argon goed
afliep. Vervolgens ging Elgreenio
Dorade er op links pijlsnel vandoor, zijn voorzet kwam bij Ilias
Latif die met een strakke uithaal
Argon op voorsprong zette 0-1.
Deze voorsprong kon niet lang
vastgehouden worden, in minuut
acht werd een voorzet van Joost
Veld door Mircle Elstak hard ingekopt 1-1. Daarna moest Antonioli
een paar keer goed ingrijpen echter hij kon toch niet voorkomen
dat Zwaluwen na een half uur op
voorsprong kwam. Peter Koopman profiteerde van slecht wegwerken van de Argon verdediging, na een hoekschop werd de
bal in eerste instantie wel weggewerkt maar Koopman kon de
opnieuw ingeschoten bal simpel van richting veranderen voor
de 2-1.
Na rust moest al snel Jasper van

der Jagt geblesseerd afhaken, hij
werd vervangen door Raoul van
Wijk. Ook nu kon Argon in aanvallend opzicht weinig brengen,
alleen een vrije trap van Ilias Latif zag er gevaarlijk uit, echter de
bal ging net naast de verkeerde kant van de paal. De defensie
van Argon stond bij vlagen behoorlijk onderdruk, echter Romero Antonioli bleek ook deze middag weer een betrouwbare sluitpost. Met nog twintig minuten
te gaan besloot coach Aart Jan
van Boksel een extra aanvaller
in te zetten. Teun Gortenmulder
maakte daarom plaats voor Epi
Kraemer. Na weer enkele knappe reddingen van de Argon sluitpost en een schot op de paal van
de thuisploeg werd het vijf minuten voor tijd nog 3-1 voor de Zwaluwen. Intussen was Yannick van
Doorn vervangen door Stan van
Scheppingen. Door de ruimte die
achterin ontstond door de eerdere wissel, werd het in blessuretijd
zelfs nog 4-1 voor thuisploeg. Het
was opnieuw de snelle Mircle Elstak die van de ontstane ruimte
achterin profiteerde.
Zaterdag speelt Argon thuis, het
ontvangt FC Breukelen.

Meer Zonnepanelen bij
Atlantis
Mijdrecht - Sinds februari 2017
liggen er op het dak van korfbalvereniging Atlantis 12 zonnepanelen.
De positieve gevolgen voor de
energierekening en de bijdrage
aan een schoner mileu heeft de
leden doen besluiten om dit aantal te verhogen. Afgelopen week
was het eindelijk zo ver, de 18 extra zonnepanelen werden geleverd. Binnen een dag werden de
18 nieuwe zonnepanelen vak-

ste serve, wist Forza sterk terug te
komen naar 13-11. De set eindigde als een echte nagelbijter, Forza
pakte op een stand van 23-21 de
service terug maar Atalante deed
hetzelfde bij 23-23 en wist de set
met 25-23 te winnen!
Alles zou dus afhangen van de
vijfde en beslissende set. Forza had met zijn 11 man genoeg
vers bloed aan de kant staan, terwijl onze mannen allemaal al anderhalf uur in het veld stonden.
Of het daaraan lag is niet helemaal duidelijk, maar toch stonden de Vinkeveense heren al snel
met 0-7 achter in deze korte set.
Normaal gesproken een redelijk
uitzichtloze stand, maar met solide spel en misschien wat overmoed van Forza wisten onze heren deze 0-7 achterstand om te
buigen naar een 8-7 voorsprong
bij het wisselen van kant!! Terug
aan de kant van het veld waar
Atalante de eerste en derde set
hadden verloren (bijgeloof?) ging
het weer gelijk op, maar toch hielden onze heren steeds een kleine
voorsprong om uiteindelijk met
15-12 de vijfde set én de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Al met al een zeer leuke wedstrijd tussen tweede aan elkaar
gewaagde, sportieve teams, maar
waarin Atalante Heren 2 uiteindelijk met 3 hard verdiende en
broodnodige punten richting de
kantine konden vertrekken.

Verlies
Ondanks het set verlies gingen
de mannen van heren 2 toch
vol goede moed, overtuigd dat
er nog een overwinning in zou
zitten, aan de vierde set. Misschien al overtuigd van hun eigen overwinning, maar ook verrast door enkele scorende smashes van spelverdeler Rick, werd
Forza echter al snel met een 1106 achterstand geconfronteerd.
Echter leek de concentratie wat
te verslappen en o.a. door een
drietal directe fouten op de eer-

kundig door JDG Zonnesystemen geinstalleerd. En aangezien
er toch makkelijk toegang was
tot het dak werden de bestaande zonnepanelen eens goed
schoongemaakt voor een beter
rendement. Met deze 30 zonnepanlen ligt het dak van Atlantis
vol en hoopt het al de benodigde elektriciteit zelf te kunnen opwekken. De aanschaf is mede tot
stand gekomen door een bijdrage van de Rabo ClubSupport.

Geslaagde pietentraining
voor de Kangoeroes

HVM JC1 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag werd de
laatste wedstrijd gespeeld om
het kampioenschap door JC1.
Een wedstrijd tegen Hurley op de
HVM thuisbasis. Deze competitie
werden de wedstrijden met hoge
verschilscores gewonnen, zo ook
deze wedstrijd. Mijdrecht mocht

Vinkeveen - Vrijdag 29 november trad Heren 2 aan tegen directe concurrent Forza Hoogland HS3 uit Amersfoort (twee
punten minder, met 1 wedstrijd
minder). Alle reden dus om voor
de overwinning te gaan. De eerste set gingen beide teams tot
een stand van 10-13 redelijk gelijk op, maar door middel van een
tussensprintje met snelle en harde aanvallen wist Forza de voorsprong uit te breiden naar 10-19
en wisten ze uiteindelijke de eerste set met 16-25 te pakken.
De tweede set lieten de Atalante heren gelukkig de kopjes niet
hangen en met goede moed,
een sterker blok en sterkere aanval ging de eerste helft van de set
wederom gelijk op. Met dat verschil dat deze keer onze heren
een tussensprint wisten te nemen. Forza begon wat zenuwachtig te worden, wisselde hun jonge
spelverdeler, maar dat mocht niet
baten want met 25-18 wist Atalante de set netjes naar zich toe
te trekken. Op naar de winst!
De derde set ging Forza wat
schuiven in de opstelling en stonden onze heren tegenover een
wat geroutineerder team. Dit resulteerde in wat gevarieerder spel
van Forza en uiteindelijk werd de
set een kopie van de eerste: lang
gingen de twee teams gelijk op,
maar uiteindelijk liepen de mannen uit Amersfoort weg met een
17-25 overwinning.

9-1 op het scorebord zetten. De
jongens hebben de laatste maanden keihard getraind voor dit resultaat. Rondjes rennen, opdrukken, burpees, niet altijd even leuk
maar dus wel effectief. De coaches kennende smaakt dit naar
meer.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 6 december is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel in Vinkeveen er worden vier ronden van
zestien giffies gespeeld en dan
worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, afgelopen vrijdag
was Cees Wijngaarden de beste
kaarter met 7243 punten de totale uitslag van deze avond was; 1.
Cees Wijngaarden met 7243 punten, 2. Peter Kerkwijk met 6876
punten en derde, 3. An Pothuizen
met 6865 punten. De poedel ging
naar Willem Hofsteatter met 5155

punten. De volgende prijsklaverjasavond zal zijn op vrijdag 6 december, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel, Arkenpark Mur 43. Vinkeveen
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie 2019/2020, in 2019 dus 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 .

Mijdrecht - Zaterdag 30 november was het weer zover, de jaarlijkse pietentraining voor de de
Kangoeroes van korfbalvereniging Atlantis. Het is een terugkerende activiteit, die ondertussen
een mooie traditie aan het worden is. De avond ervoor kwam
Sinterklaas al op bezoek in het eigen clubgebouw, de pietenpakjes konden de dag erna weer aangetrokken worden voor de pietentraining. De zaal was omgetoverd tot een ware pietenschool.
Om te beginnen moesten de kinderen naar een envelop zoeken in
de zaal.
Deze werd gelukkig snel gevonden. In die envelop zat een gedicht van Sint en Piet. Daarin stond dat de kinderen zes onderdelen moesten afleggen om
hun pietendiploma te kunnen
krijgen. De kinderen kregen een
stickerkaart mee en na elk onderdeel was een sticker te verdienen. Bij een volle stickerkaart
stond er ook wat lekkers op hun
te wachten. De kinderen werden

verdeeld in vier groepjes. Er waren onderdelen zoals: van het dak
springen, over de daken lopen,
van dak naar dak springen, zaklopen, door de schoorsteen kruipen en pakjes in de korf mikken.
Wat waren de Kangoeroes fanatiek. De onderdelen werden goed
uitgevoerd en met trots werden
de stickers op de stickerkaarten
geplakt. Het leukste onderdeel
was toch van het dak springen.
De kinderen kregen er geen genoeg van. Alle stickerkaarten waren vol geplakt dus het was tijd
voor de verrassing. Met een volle
stickerkaart in de hand liepen de
kinderen naar de tribune waar altijd na afloop een bekertje limonade word gedronken. Op hun
vaste drinkplek aangekomen zagen de kinderen iets extra’s staan.
Er stonden namelijk “Sint bekertjes” met pepernoten erin verspreid over de tribune. Iedereen
zocht zijn of haar beker op en de
pepernoten konden welverdiend
opgegeten worden. De kinderen
hebben weer genoten.

‘DE GRUTTO TE MIJDRECHT’

HET
LAA
PEN TSTE
THO
USE

!

Inmiddels is de bouw van de derde en laatste
toren van het nieuwbouwproject ‘de Grutto’
nagenoeg gereed en verwachten we medio
februari 2020 op te leveren!
Het penthouse heeft een oppervlakte van 138 m²,
een entresol van 57m², balkon/terras van 30m² en
twee eigen parkeerplaatsen.
De koopsom bedraagt € 660.000,- v.o.n. excl.
bouwrente. Wilt u alvast binnenkijken?
Meld u dan aan voor een bezichtiging!

Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel.: 0297 - 212 987
www.vidamakelaars.nl

Bridgeclub ABC

CSW leert Sport Pieten een beetje voetballen
Wilnis - Op woensdag 27 november stroomde de kantine van
voetbalvereniging CSW vol met
bijna 70 enthousiaste kinderen.
Niet alleen de kinderen waren
enthousiast, de Pieten konden
er ook wat van! De pieten werden welkom geheten en vervol-

gens startten we met een voetbaltoernooi, waarbij de pieten de
scheidsrechters waren. Dit ging
niet altijd helemaal goed; de pieten pakten de bal op met hun
handen, snapten niet wat ‘uit’ is
en ze renden maar wat heen en
weer. Wat een lol hadden we met

Spectaculaire stunt Vitac 1:

Kampioen op de laatste dag!
De Ronde Venen - Het eerste
team van tafeltennisvereniging
Vitac uit Vinkeveen kwam afgelopen vrijdag in actie voor de laatste wedstrijd van het najaarsseizoen 2019 in de tweede klasse.
Vitac 1 ( bestaande uit Ellie van
Senten, Rian van de most en Danny Hilhorst) stond op de tweede
plaats en moest spelen tegen de
verwachte kampioen Gispen 3 uit
Culemborg waarvan in de eerste
wedstrijd met 5-0 verloren was.
De achterstand was ook precies
vijf punten. Vitac rekende gezien

de vorige 5-0 nederlaag nergens
op en had de sterkste speler Ellie van Senten niet opgesteld en
ging er vanuit dat na 1 of 2 wedstrijden het kampioenschap van
Gispen 3 een feit zou zijn.
Groot was de verrassing in tegenstelling tot de eerste wedstrijd
nu de twee minder sterke spelers van Gispen 3 in de zaal verschenen, kennelijk dacht men
het komt wel goed met die twee,
een puntje is genoeg. Rian van de
Most opende de avond door een
overwinning in vier games op

elkaar! In de pauze zongen we
mooie Sintliedjes en kwam Sinterklaas binnen wandelen. Aan het
einde van de middag was er patat
voor iedereen. Na het geven van
een handje aan de Sint en een bezoekje aan de cadeaupieten, was
de middag alweer voorbij. Met

een voetbal en een zak snoep in
de hand gingen de kinderen weer
naar huis. Iedereen Wij heeft genoten van deze middag die, mede dankzij geweldige sponsors en
vrijwilligers, weer een succes was!
De sportpieten en Sint kijken nu
al uit naar volgend jaar!

John van Tuyl. Daarna won ook
Danny Hilhorst zijn partij tegen
Andre de Beus ( 3-0). Toen kwam
het dubbelspel, Vitac kwam in
de eerste game een paar punten
achter, maar trok deze game in de
verlenging over de streep met 1311. De games daarna was er weer
een vroege achterstand, die weer
ingelopen werd maar na 11-11
ging het nu mis: 11-13 verlies. De
derde game leek een kopie van
de eerste game, in de verlenging
13-11 winst voor Vitac. De vierde game ging in een nog langere verlenging verloren met 12-14.
Gispen 3 was nu maar een game
verwijderd van het kampioenschap… Ook de laatste game was
weer bloedstollend spannend en

eindigde zoals alle games in het
dubbelspel in een verlenging.
Vitac won deze met 13-11 en Gispen werd toch wel een beetje onzeker over het kampioenschap,
Vitac durfde daar nog steeds niet
aan te denken.
Spanning
Nadat Rian van de Most Andre
de Beus met 3-0 klopte kwam alle spanning te staan op de partij tussen Danny Hilhorst tegen
John van Tuyl. De winnaar zou het
kampioenschap voor zijn team
binnenslepen. Danny won de
eerste game moeizaam met 119, daarna raakte hij echter de juiste schwung kwijt tegen de materiaalspeler van Tuyl. Door het las-

Regio - Donderdag 28 november was de vijfde en voorlaatste
zitting van de tweede ronde van
het dertigste levensjaar van onze bridgeclub. Het wordt spannend, nog een zitting te gaan en
dan zijn de degene die een lijn
hoger mogen gaan spelen en
degene die helaas een lijn lager
moeten gaan spelen bekend. Er
werd op negen tafels gebridged,
helaas een stilzit in de A-lijn deze keer.
A-lijn: Hier was de eerste plaats
voor het paar Aja en John met
exact 60,00%, waar zij het vandaan halen is nog een vraagteken, maar zij doen het toch maar.
De tweede plaats was voor het
paar Henk en Willy 55,00%, een
gelegenheids koppel, die beide
wel tot de betere spelers van de
A-lijn behoren. De gedeelde derde en vierde plaats was voor het
paren Ciny met Herman en Corry
met Greet met 53,33%, waarbij

tige effect van de lange noppen
van van Tuyl maakte Hilhorst teveel fouten, 4-11 verlies. Het kon
dus nog steeds alle kanten op..
Danny Hilhorst pakte de draad
echter knap weer op en liet van
Tuyl daarna met 11-3 en 11-8
kansloos. Daarmee stelde hij het

opvalt dat vooral Corry en Greet
aan een opmars bezig zijn.
B-lijn: De eerste plaats was hier
voor het paar Leny en Phini met
59,38%, dit paar speelt met wisselend succes, nu weer een eerste plaats. De tweede plaats is
voor het paar Joop en Ria met
534,69%, sinds dit paar weer samenspeelt worden er weer heel
goede resultaten geboekt. De
derde plaats was voor het paar
Henny en Lucas met 53,13%, onverwoestbaar gaat dit paar voort
met goede uitslagen te behalen. In deze ronde een geen klein
slem geboden, waarschijnlijk waren de kaarten te goed geschud..
De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor het
paar Leny en Willy met een gemiddelde score van 54,09%. De
tweede plaats is voor het paar
Aja en John met 54,05% De derde plaats is voor het paar Ciny en
Herman met 53,76%. Zoals U de
vorige week al kon zien, is hier
nog van alles mogelijk, zo dicht
liggen hier de scores bij elkaar.

onverwachte
kampioenschap
voor Vitac veilig. Het onderlinge
resultaat tegen concurrent was
namelijk in games gunstiger voor
Vitac. Vitac keert daarom in januari als de voorjaarscompetitie begint terug in de eerste klasse van
de afdeling midden.

14

4 december 2019

Sportieve Sportinstuif
van Senior Sportief Actief
De Ronde Venen - nHet was
een druk bezochte, vrolijke happening in De Boei in Vinkeveen:
voor de derde keer organiseerde
Senior Sportief Actief een Sportinstuif. Een middag om bekende
of onbekende sporten uit te proberen. Elke vorm van bewegen is
goed want: Senior, blijf Sportief
en Actief! Voorzitter Rien van de
Berge lichtte dat nog eens toe in
zijn welkomstwoord: voor alle senioren, vitaal of van plan om vitaal te worden, heeft Senior Sportief Actief een mogelijkheid om
regelmatig te bewegen. Dat is
ook de reden zo’n Sportinstuif te
organiseren, zowel voor de mensen die al meedoen aan activiteiten van Senior Sportief Actief, als
ook voor mensen die een manier
zoeken om regelmatig wat aan
bewegen te doen.
En om de daad bij het woord te
voegen, volgde er een stevige
warming-up voor alle deelnemers.

Keus was er genoeg: alle zalen
van De Boei werden gebruikt
voor uiteenlopende sporten: er
werd Walking Football, zaalhockey en volleybal gespeeld in de
sporthal; het ging er rustiger aan
toe bij koersbal en stoelhonkbal,
en steviger bij de bootcamp. Na
steeds een half uur was het ‘wisselen’, een nieuwe sport proberen, of in de hal blijven om met elkaar gezellig wat te drinken. Daar
kon ook gesjoeld en getafeltennist worden.
Na vier rondes van vrolijk sporten
was het tijd voor een verrassende
afsluiting: een Haka-workshop!
Robert Bouman, in Haka tenue,
nam ons mee naar de oorsprong
van de Haka en samen leerden ze
de diepere betekenis van Haka én
niet in de laatste plaats, ook een
stukje praktijk! Ze zetten allen
ons beste beentje voor, oefenden
arm-combinaties met bijbehorende teksten én uiteraard lieten
ze ook het achterste van de tong
zien: “Aaaaah!”
Aktiviteiten
Met dank aan de sponsors kijken
Daarna waaierden de deelnemers ze terug op een geslaagde, sporuit naar de gekozen activiteiten in tieve en actieve middag voor alde verschillende zalen.
le senioren!

Schoolvolleybaltoernooi
weer een succes!

De Ronde Venen - Volleybal Vereniging Atalante heeft alweer het
zeventiende
Scholentoernooi
volleybal 2019 georganiseerd.
Net als vorig jaar gesponsord
door De Veensteker in Vinkeveen.
In de weken voorafgaand aan
het toernooi, hebben 650 basisschoolleerlingen van De Schakel,
De Pijlstaart en de Jozefschool uit
Vinkeveen, net als de leerlingen
van basisschool De Willespoort
uit Wilnis twee keer volleyballes
gehad van zeer ervaren volleybaltrainers.
Daarna volgden twee woensdagen waarop het toernooi plaatsvond. Op de eerste dag, woensdag 20 november, waren 11
teams van de groepen 7 en 8 vertegenwoordigd, zo’n 65 kinderen. Normaliter speelt ook groep
3 tegelijk met groep 7 en 8, maar
helaas waren er te weinig teams
om een toernooi the spelen. Met
de 11 teams was het een gezellig
toernooi met leuke wedstrijden.

Het ene team nog fanatieker dan
de ander. Bij groep 7 is het team
De Pijlballers van basisschool De
Pijlstaart eerste geworden en bij
groep 8 was het Ajax 1 van de Jozefschool die met de eerste prijs
naar huis ging.
Op woensdag 27 november was
het de beurt aan de groepen 4,
5 en 6. Helaas viel deze dag samen met de 9-jaarsprik en waren
er nog andere activiteiten. Maar
uiteindelijk waren er 4 teams van
groep 3 en 4 welke allemaal gemixt waren. Op 1 zaaldeel waren
twee velden gemaakt en werd
er een dubbele competitie gespeeld. De gezelligheid was er
niet minder om!
Moesten de kinderen in hun eerste wedstrijden nog een beetje
inkomen, in de loop van de middag ging het bij iedereen steeds
beter, heel leuk om de progressie te zien. Bij groep 3/4 ging Pijlstaart Pro er met de eerste prijs
vandoor.

Biljarten de 5 bogen
Baambrugge - Zaterdagmiddag 14 december organiseert biljartclub
De Poedel weer een gezellig Kruk en Stoof biljart evenement met leuke prijzen in Dorpshuis De 5 Bogen in Baambrugge. Het dorpshuis is
vanaf 13.00 uur open en aanvang van de eerste ronde is 14.00 uur.

Dolle boel bij de pietengym van GVM’79
Mijdrecht - Iedereen weet hoe
lenig, snel en behendig de Pieten van Sinterklaas zijn. En waar
hebben ze al die leuke trucjes
geleerd?? Bij de Gymnastiek Vereniging natuurlijk. Elke jaar organiseert GVM’79 een leuke middag waarbij de gymnasten van

GVM’79 kunnen kennismaken
met het Pieten-vak. Dus op 27
november waren de daken weer
opgebouwd in gymzaal de Eendracht en klommen de Pietjes in
opleiding hier gemakkelijk overheen. Ook werd er geoefend met
het gooien van de pakjes in de

schoorsteen. Lekker gekke sprongen konden gemaakt worden op
de trampoline of over de kasten.
Er waren wel 10 onderdelen waar
de Pieten zich konden uitleven.
Natuurlijk was er ook even pauze
om wat te drinken en een dansje te maken met de echte Pie-

ten, die op dit feestje niet mochten ontbreken. Na 1,5 uur gingen
de Pietjes moe weer naar huis en
allemaal met een lekker zakje pepernoten en een leuk cadeautje.
Er waren bijna 80 mini-Pietjes die
deze middag lekker hebben geoefend.

HV Mijdrecht JD1
in Sintsfeer
Zoals elk jaar in dit jaargetijde
Komt Sint weer langs om ons te verblijden.
Piet was alvast in Mijdrecht en omstreken gaan kijken
Om zijn kennis van de JD1 van HVM te verrijken.
Sinds vorig seizoen is er wel wat voorgevallen
Een aantal jongens erbij en een paar afgevallen.
De eerste periode was erg wennen voor groot en klein
Eindigen in de middenmoot van de poule is heel fijn.
Dan de herfstperiode vol goede moed
Met dikke cijfers winnen in Hoorn doen jullie goed.
Toen thuis tegen de Heerugowaardse boys,
Samen kwamen jullie tot veel moois.
We hebben het maar niet over de Westerparkse mannen
Die wedstrijd wordt uit de herinneringen verbannen.
Gelukkig vorige week herpakt tegen Pinoké
De wedstrijd ging meer dan oké.
Vandaag om het kampioenschap tegen Amsterdam spelen
Aan de support zal het niet liggen, we zijn met velen.
De ballen vlogen over het veld, dat kon ons bekoren
Amsterdam en jullie konden echter niet scoren.
De spanning was tot de 1-0 in het laatste kwart te snijden
Het eindsignaal wist jullie te verblijden.
Met een doelsaldo van +28 plus één
Waren jullie over Amsterdam heen.
Nu lekker naar binnen in de zaal
We zien jullie 8 januari graag in de Phoenix, allemaal!
Groetjes Sinterklaas

Hoog niveau PK driebanden
De Ronde Venen - Op zaterdag
30 november en zondag 1 december zijn in De Springbok in De
Hoef de finales van de Persoonlijke Kampioenschappen (PK) driebanden gespeeld. Er werd door
15 deelnemers gestreden in drie
poules; de C-poule tot moyenne
0.374, de B-poule tot 0.499 en de
A-poule vanaf 0.500.
Evert verrast
In de C-poule verrastte Evert Driehuis zijn vier tegenspelers Martien Heijman, Jan van Kranenburg, Ruud Breyaen en Desmond
Driehuis. Zijn 1e partij tegen zijn
zoon Desmond duurde nog 40
beurten en zijn 2e partij verloor
hij tegen Ruud, maar daarna volgde een partij in 23 beurten en tot
slot in slechts 11 beurten. Met
41 wedstrijdpunten en een eindmoyenne van 0.389 was hij de terechte winnaar. Ruud werd tweede, Jan derde, Desmond vierde en
Martien vijfde.

tages. Net als Evert in de C-poule had Henk in één partij slechts
11 beurten nodig, de kortste partijen van dit weekend. Op zondag verloor Cees zijn derde partij.
Henk verzaakte niet. In de allerlaatste partij kon Cees nog de titel
pakken als hij Henk zou verslaan
met 5 punten verschil. Cees pakte
wel een voorsprong en won ook
de partij, maar het verschil was te
klein. Henk werd daardoor kampioen, Cees tweede, Ray Kramer
derde, Joop Luthart vierde en
Sander Pater vijfde.

Theo Valentijn ongenaakbaar
Tot slot de strijd in de hoogste
poule. Hoezeer alle deelnemers
ook hun best deden, er stond
geen maat op Theo Valentijn. De
titelverdediger won al zijn partijen. Bij 1 partij had hij 25 beurten
nodig, de overige 3 partijen besliste hij alledrie in 22 beurten.
Hij eindigde het toernooi met
een ongekend hoog moyenne
van 0.879. Tweede werd Kees de
Spanning tot het eind
Zwart, derde Gijs Rijneveld, vierIn de B-poule bleef het tot het de Bert Loogman en vijfde Paul
eind heel spannend. Henk Door- Huzemeijer.
nekamp en Cees Duinker had- Op de foto staan de drie trotse
den op zaterdag allebei 2 partij- winnaars met vlnr Henk Doorneen gewonnen met hoogstaand kamp (B), Theo Valentijn (A) en
spel en hoge moyenne percen- Evert Driehuis (C).

Lutis loopt uit
De Ronde Venen - Alle teams
hebben 8 wedstrijden gespeeld,
waarmee de competitie precies
op de helft beland is.
Lutis Ventilatietechniek heeft de
koppositie stevig in handen genomen. Ze behaalde de maximale score van 48 punten tegen promovendus De Kromme
Mijdrecht 1, de huidige nummer
laatst. Ab Augustin van De KromMijdrecht - Ook dit jaar heeft Sin- terklaas toch even tijd nodig om me Mijdrecht 1 had wel de hoogterklaas een bezoek gebracht aan alle kinderen stil te krijgen. Al- ste serie van de week (9 van 31 =
de hockey vereniging. Op vrijdag- le kinderen waren zo enthousi- 29.03%). Na Lutis zijn er 5 teams
middag 29 november kwam Sin- ast, dat ze spontaan liedjes be- die binnen 9 punten van elkaar
terklaas met 2 Pieten naar het gonnen te zingen. De Sint vroeg staan.
sportpark.
ook nog wie de Benjamins, de F- Vraag is of die teams “slechts” strijEr werd flink getraind, want er jes en E-tjes waren. Daar werd na- den voor plek 2 of Lutis nog kunmoest op zaterdag nog 1 keer tuurlijk heel spontaan op gerea- nen bedreigen voor de titel? Door
gespeeld worden, voordat het geerd. Toen was het tijd om lied- driemaal winst en 1 gelijkspel lezaalhockey seizoen gaat star- jes te zingen. Iedereen deed uit verde Merel/Heerenlux 3 slecht 1
ten. Sinterklaas is natuurlijk al volle borst mee. Sinterklaas zorg- punt in tegen DIO, die geen beswat op leeftijd en heeft dan ook de ook nog voor een wedstrijd- te avond beleefde. Bar Adelhof 1
niet meegedaan, maar de 2 Pie- je tussen de jongens en meis- had het niet makkelijk tegen De
ten hebben flink meegespeeld jes : Wie kan het hardst zingen? Merel/Heerenlux 1. Beide teams
met de verschillende oefeningen Ik weet niet meer wie gewonnen wonnen 2 wedstrijden, de einddie op het veld gespeeld wer- heeft. Aan het eind kon iedereen uitslag was met 37-34 in het voorden. Uiteindelijk werd het tijd nog op de foto met Sinterklaas en deel van Bar Adelhof 1. De Biljartom naar het clubhuis te gaan. Op de Pieten deelden nog wat lek- makers presteren deze competide mooi versierde stoel had Sin- kers uit voor iedereen.
tie nog niet al te best, hun winst

Sinterklaas bezoek HV
Mijdrecht

met 40-34 tegen De Springbok 1
was derhalve een opsteker.
In de tweede divisie is de titelstrijd iets spannender.
Koploper The Peanut Bar 2 wordt
op de voet gevolgd door ASM
en De Merel/Heerenlux 2. Daarna volgt een middenmoot met
4 teams en tenslotte 2 teams die
blij zijn dat de winterstop nabij is.
Koploper The Peanut Bar 2 overklaste De Kromme Mijdrecht 2
met een 48-28 overwinning.
Wesley Buijing verrastte. Hij was
als nieuweling na 4 wedstrijden
verhoogd met 3 caramboles.
Desondanks speelde hij de kortste partij van allemaal door in 17
beurten uit te zijn.
Een prachtige prestatie. ASM
bleef in de buurt door 45 punten
te scoren tegen The Peanut Bar
1. Cens scoorde eindelijk weer
eens een goed resultaat door De
Springbok 2 te verslaan.
Het goed presterende De Merel/
Heerenlux 2 verloor nipt van Bar
Adelhof 2, mede door een zeer
goede partij in 21 beurten van
Anton Wibier tegen Ralph Dam.
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Wie wint bij Bridgeclub
De Legmeer?
Regio - Na vijf avonden parenbridge van de zes is het verschil in
de top van de A- lijn slechts een
honderdste procent! Joop van
Delft & Ruud Lesmeister staan
met 53,35% nipt voor op Johan
Le Febre & Wim Slijkoord, die met
53,34% de kleinst mogelijke achterstand hebben. Op drie zijn Lijnie Timmer & Marcel Dekker echter ook nog in de race om het beste paar van de club te worden met
een gemiddelde van 53,01%. Deze avond verzamelden Geke Ludwig & Margo Zuidema de meeste
procenten door met 59,38 eerste
te worden. Janny Streng & Francis
Terra werden tweede met 58,68%
en Marja Hartmann & Ger Quelle kwamen met 57,64% als derde
ook op het virtuele podium. In de
B- lijn is promotie voor Huib van
Geffen & Lambert Koeter vrijwel
zeker met een gemiddelde van
57,55%. Ook Stenny & Herman
Limburg staan een beetje los van
de achtervolgers met 56,57% als
tweede. De derde plek gaat tussen An Greven & Gijs de Ruiter en
Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman die respectievelijk 55,44 en 55,03% hebben opgebouwd. Deze keer waren het
nu eens Maria Baas & Klaas Verrips die het applaus oogsten,
door met 61,46% eerste te wor-

den. Op twee kwamen Ria Verkerk & Wim Röling door met
60,42% en ook paar drie, An Greven & Gijs de Ruiter, scoorde een
zestiger met 60,16%. Dat was in
het laatste spel van de laatste tafel de kers op hun taart door, als
enige met vijf schoppen, voornoemde concurrentie kansloos
achter te laten. In de C- lijn ziet
het er goed uit voor Anja de Kruijf
& Rob Bakker die met 58,88% de
lijst aanvoeren. Richard van den
Bergh & Tim Vader volgen met
56,36% als tweede en ook Annemieke & Floor Hesselink maken
als derde met 55,11% kans op bevordering. Irene Hassink & Henriette Omtzigt waren nu de besten
met tevens het hoogste percentage van de avond van 63,89%.
Richard & Tim bleven met 57,99%
goed meedoen en Wouda Roos &
Ria Kraan legden met 54,86% beslag op de derde plaats. Volgende week volgt de ontknoping en
bent u nu ook aangestoken door
de bridgekoorts, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

UWTC goed op dreef van
WK tot regio wedstrijd

Regio - Vrijdag 29 november
hebben de UWTCX dames Elleke
Claessen en Judith van Maanen
meegedaan aan het WK veldrijden masters 35+. Hiervoor moesten ze naar het plaatsje Mol in
België. Voor Elleke was net haar
EK tenue klaar en vandaag stond
ze er voor het eerst mee aan de
start, en dat gaf haar vleugels.
Vrijwel de gehele wedstrijd reed
zij aan de leiding, maar in de laatste 300 meters werd ze voorbij gereden door een Française
en moest ze zich gewonnen geven... Toch een hele mooie tweede plaats als beloning op het WK.
Ook Judith van Maanen reed lang
op podium koers, maar voor haar
was de wedstrijd wat te lang. Jueen met 3harten met een upslag). dith werd 7e. Weer een mooie erIn de B-lijn deden de broers Leeu- varing voor de dames van het
werik goede zaken. Hans & Nel UWTCX cyclocross team.
Leeuwerik scoorden 64,08%.
Frans Leeuwerik & Carla Navest Veldrit Oudewater
deden het prima met 58,10% met Een ouderwetse baggerbende
Piet % Joke Homan daarna met was het de laatste dag van no55,42%. Ook hier een spel waar vember in Oudewater. Een wedieder paar 5schoppen maakten, strijd lekker dicht bij huis, maar
4 geboden. Nel & Hans Leeuwerik voor de helpers in de wisselpost
boden in een spel als enigen 4har- was het flink aanpoten om het
ten, dat ook werd gemaakt. Henk materiaal steeds weer schoon te
& Lenie van der Laan deden het- krijgen. Renners met een reservezelfde in een ander spel. Richard fiets wisselde veelvuldig van mavan Heese & John van Diemen teriaal.
boden een creatief 3sanscontract Als eerste mochten de amateurs
dat met 3upslagen binnen werd van start met daarbij de UWTC legehaald. Als u wilt bridgen meldt den Bart de Veer, Ian vd Berg en
u dan aan via het secretariaat Ge- Frank Jansen. Bart had een prigeven op de web site van bridge- ma start, net als Ian. Bart reed samen met Atse ten Brinke uit Lichvereniging Mijdrecht.
tenvoorde aan de leiding totdat

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Maandag 25 november werd de vierde ronde van de
tweede competitie gespeeld. In
de A-lijn was het spannend. De
top drie lagen dicht bij elkaar.
Dick Elenbaas & Ad Zijerveld behaalden 60%, met Gerard & Janny
Telling met 59,00% daar nipt achter, op de voet gevolgd door Ans
de Ruiter & Rietje Tijssen.
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen
maakten een prachtig 5ruitenencontract gedoubleerd met 1upslag. Gerda Ruigrok & Agnes
kroes speelden klein slem schoppen met 1upslag waar de andere paren in 6ruiten belandden of
in 3sans met 4 upslagen. Soms is
er ook eensgezindheid tussen de
paren. In een spel speelde iedereen 4hartencontract (waaronder

Bart aan het einde van de eerste ronde op een bruggetje hard
onderuit ging. Het duurde weer
even voor hij in zijn ritme kwam
en Atse was ondertussen uit zicht
verdwenen. Voor Bart restte de
tweede plaats. Ian werd 20e en
Frank 29e.
Bij de nieuwelingen was Rens
Grömmel weer goed weg. Mike
Derogee had een slechte start,
maar kwam daarna prima op
stoom. Hij reed zelfs Rens voorbij. En voor de eerste keer reed
Mike prijzengeld! Mike 18e en
Rens 25e, zo scoorde beide mannen weer wat punten voor het regelmatigheidsklassement. Onze
junior Sven Buskermolen uit Kudelstaart had een slechte start
maar reed daarna een sterke
koers. Sven werd heel knap 11e!
Bij de masters reed Sjon vd Berg
na wat blessureleed eindelijk
weer mee. Sjon werd 26e.
ACC Ulysses
De start van de 8ste cross van
de ACC bij ARC Ulysses in Amsterdam werd met een half uur
uitgesteld. De ochtend vorst, in
combinatie met een dichte mist
zorgden ervoor dat het op enkele plekken van het parcours te
glad was om te rijden. Met name de brug was een te gevaarlijke hindernis. Na een half uur hard
werken was het veilig genoeg en
werd alsnog gestart. De organisatie had een lang en technisch
parcours uitgezet dat voor veel
rijders erg zwaar bleek. Bij de A

Klaverjassen en Legmeervogels
Regio - De opkomst op vrijdag
29 november tijdens de klaverjasavond bij Legmeervogels overtrof de verwachtingen van de organisatie. Het was dan ook een
zeer gezellige klaverjasavond.
Helaas had Sinterklaas geen tijd
om deze avond te bezoeken. Was
wel jammer. Pepernoten overhandigd door de goede sint smaken altijd anders als de gekochte pepernoten. Aan het eind van
de avond zijn er toch nog pepernootprijzen uitgedeeld. Tinus
Smit is derde geworden met 6939
pepernoten. De tweede plaats

is gegaan naar Egbert Verkerk
met 7027 pepernoten en de eerste plaats is gegaan naar Gerrie
de Kuijer met 7327 pepernoten.
Dre verhoef kreeg slecht 4788 pepernoten bij elkaar gespeeld. De
minste van de avond. De volgende klaverjasdag/avond is deze
keer niet op de laatste vrijdag van
de maand maar op zondag 29 december 2019. Tijdens het traditionele oliebollenklaverjas -en het
oliebollenvoetbaltoernooi. Het
klaverjassen begint om 14.00 uur.
Tijdens het toernooi zijn er vers
gebakken oliebollen.

rijders had Morgan Hartveldt hele koude handen gekregen door
het wachten. Zijn start was weer
super, maar de winst ging naar
thuisrenner Dailey Terweij. Morgan werd netjes 2de.
Jytte Timmermans werd bij de
jeugd B 9de en vond achteraf dat
er meer in had gezeten.
In de volgende wedstrijd reden
Nees Wahlen, Jari Buskermolen
en Sem Amelink in de C categorie. Jari lijkt steeds sterker te worden en vocht een pittig duel uit
met Sem. Ze waren erg aan elkaar
gewaagd en reden steeds bij elkaar. Sem won de eindsprint en
werd 13e, Jari werd 14e. Nees viel
in de laatste ronde en moest even
langs de EHBO.
Bij de nieuwelingen stond Lars
Hopman op de eerste rij klaar
voor de race. Helaas ging hij 100
meter later als 14e en laatste het
veld in. De eerste 2 ronden moest
hij in zijn ritme komen, maar daarna begon Lars weer gestaag aan
zijn opmars. Ondanks dat bij de
start werd aangegeven dat ze 4
ronden moesten rijden, klonk de
bel pas na de 4e doorkomst. Dus
5 rondjes koers, bijna 3 kwartier
lang; ook voor jeugd C! Maar uiteindelijk was dat wel in het voordeel van Lars, want in de laatste
ronde pakte hij nog 2 renners. Gefinisht als 10e.
Overige uitslagen: 45-: 32 Sven
Buskermolen. Dames: 7 Diana
Kuijpers. 45+: 7 Peter v Capel, 11
Wilfred Zijerveld, 23 Wilfied Burgmeijer, 29 Paul vd Aar.
Clubcross (1 dec)
Uitslag 40-:
1. Gerben v.d. Knaap
2. Jim v. Vliet
3. Michael v. Meerland
4 Lars Wiebes
Uitslag 40+:
1. Wouter Verhoef
2. Frans v. Heteren
3. Maarten de Jong
4. Robert Wiebes
5. Peter Wiebes
6. Mark Best
7 Leen Blom
8. Rene Wiebes, dnf Mark Zwart
Veldrit Moergestel
Alleen Bart de Veer en Ian vd Berg
reden op zondag 1 december de
GP Destil in Moergestel. Er lag
een zeer snel rondje. Deze wedstrijd was er weer één van de topcompetitie dus reden de ama-

Eerste winst in Nationale Petanque Competitie
Regio - Na een vrije speeldag trad
Boule Union Thamen aan tegen
OSB 2 in Bodegraven.
Het was voor beide teams eigenlijk een thuiswedstrijd, immers
BUT speelt haar thuiswedstrijden
in de winterperiode in de overdekte accommodatie van OSB.
Maar formeel was het een uitwedstrijd voor BUT. Het team van
BUT bestond uit de dames Wilma
Buchner, Ina Hoekstra en Marja de Ru en de mannen Niels van
Diemen, Harry van den Dungen
en Ruud Vaessen.
Henk van Rekum was mee op als
scheidsrechter op te treden, zodat de scheidsrechter van OSB
een vrije dag had.
Bij aankomst in Bodegraven werd
opgemerkt: “Er kan wel buiten gespeeld worden!” Maar dat is niet
aan de orde geweest. OSB speelde met twee teams thuis. OSB

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

1 speelde tegen Zoetermeer en
OSB 2 dus tegen BUT.
Stroef
Niels en Ruud kwamen wat stroef
op gang. Het was voor Niels zijn
eerste optreden dit seizoen en
Ruud maakte voor het eerst kennis met de accommodatie van
OSB. Na een 7-2 achterstand kregen ze grip op het spel en wonnen met 13-9. Ina en Wilma deden het iets beter. Winst met 136. Harry en Marja daarentegen
moesten het onderspit delven (413).
Het team ging dus met een 2-1
voorsprong de triplettenronde in.
De samenstelling was evenals op
speeldag 4 een mannenequipe
en een vrouwenequipe. Dat bleek
ook nu weer goed te werken. Ina,
Marja en Wilma wonnen hun partij met 13-3. Harry, Niels en Ruud

teurs weer samen met de elite
en beloften renners. Na een vrij
lange start gelijk een 180 graden bocht...Bart had er geen last
van want hij reed brutaal met de
beste mee en ging als derde het
veld in. Maar tussen de sterke elite renners kon hij deze plaats niet
vasthouden. Na een sterk gereden koers werd hij 9e en hiermee
greep hij de winst bij de amateurs. Ian werd 19e bij de amateurs.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

hadden een langere en spannender partij nodig, maar pakten met
13-11 de winst.
Het was een geruststellende gedachte dat deze 4-1 voorsprong
zeker maakte dat de doublettenronde niet meer tot verlies van
de ontmoeting kon leiden. Een
was gelijkspel was verzekerd,
maar de spelers en speelster wilden meer. Wilma en Marja waren
redelijk snel klaar, maar wel door
een 4-13 verlies. Niels en Ruud
maakten de overwinning zeker
door hun partij met 13-3 te winnen. Het was nu aan Harry en Ina
om de overwinning wat te ver-

groten. Voor Harry gold weer het
motto “iets meer met een boogje”
en de boules kwamen weer beter
op punt. Ina was goed in vorm en
schoot regelmatig blijvers en ook
mooie boules op punt. Dit leidde
tot een 13-7 overwinning en een
6-2 overwinning van de ontmoeting. Dit resultaat betekende dat
BUT in de tussenstand een plaats
steeg ten koste van OSB2 en nu
vijfde staat op 4 punten van de
leider, Boel de Boule, die verrassend verloor van de nummer drie,
Les Boules Fleuries 4. Dat is ook
de tegenstander van BUT op zaterdag 14 december in Lisse.
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Geweldig sportevenement bij AKU

Gelijk spel voor Legmeervogels onder de 19
Uithoorn - Onder een strak blauwe hemel trapten Legmeervogels
en Aalsmeer om 15.00 uur af. Een
belangrijke wedstrijd, los van de
derby-sentimenten, omdat beide teams nog in de race zijn voor
een plek in de promotiepoule.
Van beide verenigingen was er
veel publiek op afgekomen, zodat alle ingrediënten voor een
spektakel aanwezig waren. De
wedstrijd begon stroef, van beide kanten veel balverlies en ook
weinig doelkansen. Coach Jeffrey had wederom voor een centrum van Ian en Benjamin gekozen, om in ieder geval achterin de
boel dicht te houden. Hierdoor
werd helaas wel de lengte van
Ian voorin gemist. Naarmate de
eerste helft vorderde kregen beide teams wel kansjes, maar geen
doelrijpe kansen. De rust werd
met 0-0 bereikt en met enkele gele kaarten van de scheidsrechter,
die wellicht instructies had gekregen om het kort te houden.
Vlak na rust probeerde Aalsmeer
aan te zetten, maar Benjamin
hield zijn verdediging met verve
overeind. Coach Jeffrey besloot
alles op alles te zetten en voor
de winst te gaan, door Benjamin
naar de spits te verhuizen. Na een
minieme overtreding moest Jamal het veld verlaten met een
tweede gele kaart. LMV bleef
de winst zoeken met 10 man en
werd beloond in de 84e minuut.
Een schot van Luc P. werd gekraakt, waarna Lourencao de bal
binnentikte.
Na een stevige overtreding van
Luc P. ontaardde de wedstrijd in

een veldslag. Zelfs de coach van
Aalsmeer vond het nodig zich fysiek ermee te bemoeien en kreeg
meteen terecht de rode kaart gepresenteerd. Uiteindelijk werden
nog 2 spelers met rood bestraft
en werd de wedstrijd voortgezet
met 9 tegen 10. In de 94e minuut
kreeg Aalsmeer een corner. De
bal werd voor het doel gebracht
en met een tergend langzaam
boogje werd de bal over keeper Dimitri heen in het doel gekopt. Eindstand 1-1, een terechte uitslag gezien het spelbeeld,
maar wel zuur voor LMV. Man of
the match: Benjamin, die zonder
een enkele overtreding te maken
Aalsmeer van scoren afhield tot
die verdraaide 94e minuut.

Strafcorners
In de tweede helft starten de meiden met wat aanwijzingen van
de coach en met frisse moed. Ze

Uithoorn - Sportcentrum Tim ‘z
gym wint de Dutch Fitness Award
2019 in Uithoorn en plaatst zichzelf in de top 10 van de provincie.
Alle leden hebben massaal gestemd, een bewijs hoe hoog de
klanttevredenheid is bij dit sportcentrum. De meest gehoorde opmerking is dat je bij hier nog echt
persoonlijke aandacht krijgt. Je
bent niet alleen lid van een sport-

centrum maar je hoort er ook nog
echt bij. Op vrijdag 22 november
mocht Tim Zoutendijk, eigenaar
van het sportcentrum, de award
in ontvangst nemen. Tim is dan
ook supertrots dat hij dit met zijn
team en leden heeft kunnen bereiken. Zijn spontane reactie was;
Dit smaakt naar meer! En het stimuleert mij enorm om verder te
laten groeien!

Op weg naar het sportakkoord van Uithoorn

Winst voor Qui Vive MC3
De Kwakel - Zaterdag 30 november speelde de MC3 de laatste veldwedstrijd voor de zaalcompetitie van start gaat. Uit bij
Haarlem, die drie plaatsen boven
ons in de poule staan, werden
we toch verrast door de felheid
waarmee Haarlem uit de blokken kwam. Binnen een kwartier
stonden we 3-0 achter. Het eerste
kwart leverde nog wel één kans
op voor, maar deze inzet werd
door de keepster van Haarlem
knap gestopt.Het tweede kwart
hadden wij helaas geen enkele wissel meer door blessures. Er
werd veel gevraagd van de meiden in het veld. Door mooi teamwork kwam Qui Vive alleen voor
de keepster, maar ook deze inzet werd gekeerd door de keepster van Haarlem. In de tegenaanval werd jammer genoeg wel gescoord, 4-0. De druk van Haarlem
werd groter, maar onze keepster
heeft met een aantal mooie reddingen ervoor gezorgd dat Haarlem niet verder uitliep. Op slag
van rust breken we door de verdediging van Haarlem, goed samenspel in de aanval zorgt voor
de 4-1. In de volgende aanval
wordt een speelster van Qui Vive
hard onderuit gelopen, maar gelukkig kan zij door.

Uithoorns sportcentrum
wint Dutch Fitness Awards

blijven ervoor gaan en hebben
meerdere strafcorners gekregen,
die helaas niet tot doelpunten
hebben geleid. De druk wordt te
hoog voor de tegenstander. Zij
krijgen de ballen niet meer weg.
Meerdere keren onderscheppen
wij hun ballen en kunnen we opnieuw aanvallen. In één van die
aanvallen haalt Qui Vive genadeloos uit: 4-2. Ook Haarlem krijgt
nog een aantal kansen waarvan zij er één benutten: 5-2. Het
vierde kwart blijven wij de druk
opvoeren. Er zijn kansen voor
ons, maar de keepster van Haarlem verdedigd haar doel uitstekend. Wij weten niet van ophouden. Een mooi schot van Qui Vive
komt via de keepster hoog bij de
tweede paal, de bal wordt door
Qui Vive snel uit de lucht het doel
in getikt: 5-3. De meiden blijven
bikkelen; de verdediging helpt de
kansen van Haarlem om zeep.
De ballen worden vakkundig
door Qui Vive uitverdedigd. Het
middenveld verstoort de aanval
van Haarlem.
De druk vanuit Qui Vive blijft
hoog. Het levert nog drie kansen
op die alle drie gestopt worden
door de keepster. Het vizier stond
op scherp.
De meiden hebben gehockeyd
tot het fluitsignaal. Misschien
geen 3 punten, maar hier staat
een team, dat voor elkaar wil
werken en niet opgeeft en dat is
winst! Op naar de zaal.

Op de foto: Staand van links naar rechts: Luka, Jada, Neeltje, Rosalie, Kyra, Lieke, Teuntje en Danilja. Onder van links naar rechts: Jessie, Myrthe,
Linde, Nessa en Suus.

Uithoorn - Ruim 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, bedrijven, gemeente, welzijns- en zorginstellingen waren
op woensdagavond bijeen in Brede School Legmeer. Er werden
veel ideeën verzameld voor het
in februari 2020 te sluiten lokale
sportakkoord. Ook U kunt meekijken en meediscussiëren door
een inlog aan te vragen voor de
app XiBE. Wethouder Jan Hazen
was enthousiast “ik zie een grote groep betrokken personen en
denk dat er veel mogelijk is. Stel
je voor dat al deze partijen afspraken gaan maken over hoe
Uithoornaars door nauwe samenwerking nog beter kunnen sporten in Uithoorn!”. Hij vertelde dat
de gemeente de informatie die
tijdens het akkoord wordt verzameld wil gaan gebruiken voor
een nieuwe sportnota die voor
2020 op de rol staat. Na een introductie van sportformateur en
onafhankelijk procesbegeleider
Marco Kooiman, bogen de aanwezigen zich over vier door de
kopgroep voorbereide thema’s.
Naast Kooiman bestaat deze kopgroep uit: Daniëlle Klijnsma (Uithoorn voor Elkaar), Corien Baijens
(Samenwerking Eerstelijns Zorg
Uithoorn), Mehtap Özaltun (gemeente Uithoorn), Nick Braakman (Videt Uithoorn en Adviseur

Lokale Sport), Petra Goesten (Het
Duet) en Wim Verlaan (Atletiek
Klub Uithoorn).
Over vier thema’s werd uitgebreid gesproken: Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen
(trekker Nick Braakman) . Vitale aanbieders, sterke verenigingen (trekker Wim Verlaan) . Vreedzame en positieve sportcultuur
(trekker Petra Goesten) . Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen
(trekker Corien Baijens)
Mooi voorbeeld van een idee
dat werd geopperd was een Uithoornse Sportpas die het mogelijk maakt om laagdrempelig kennis te maken met verschillende
sporten. Maar ook werd er voorgesteld om meer samen te werken op taken die verenigingen nu
allemaal afzonderlijk doen. Denk
aan onderhoud, schoonmaak,
werven van vrijwilligers, etc.
Wilt u weten welke ideeën er allemaal besproken zijn? Heeft u
zelf suggesties? Wilt u ook meepraten? Dat kan! Niet alleen zijn
er werkgroepen gevormd rond
de vier thema’s en zal er in januari een tussenbijeenkomst plaatsvinden. Ook is de app XiBE beschikbaar om via een telefoon, tablet of computer mee te kunnen
doen. Stuur dan een mail naar
marco@bureaumdj.nl, hij kan ervoor zorgen dat u ook een login
ontvangt.

Uithoorn - Zaterdag 30 november vond de eerste cross van dit
winterseizoen voor de regio midden van Noord-Holland plaats op
en rond de accommodatie van
AKU. Deze cross is de eerste van
een serie van 3 wedstrijden waarbij de atleten die bij de eerste 10
eindigen in het klassement zich
plaatsen voor de finale in maart
van de provincies Noord-Holland
en Utrecht. Vrijwilligers van AKU
zijn 2 dagen bezig geweest om
voor de verschillende categorieen een selectief parcours te bouwen. We hebben daarbij dankbaar gebruikt gemaakt van het
terrein van onze buren, UWTC
en Legmeervogels, op sportpark
de Randhoorn. We willen hen
graag bedanken voor hun medewerking. Hindernissen waren er
volop, de atleten moesten over
strobalen springen en de heuvel
langs de atletiekbaan moest ook
een aantal keren worden genomen. Daarnaast werd in de loop
van de dag het gras wat modderig waardoor vooral de jongste pupillen soms moeite hadden
om bovenop de heuvel te komen.

sering en alle anderen hebben
enorm hun best gedaan en dan is
elke plaats in de einduitslag die je
haalt een prestatie.
Jongens junioren B:
Sjoerd Zuiderduin 10e, Wolf van
Strijen 14e en Wouter Voorn 16e.
Meisjes junioren A:
Paulien Idema 3e
Jongens junioren C:
Peter Idema 26e
Meisjes junioren C:
Lexie Romme 7e
Jongens junioren 2e jaars:
Iver van Streijen 9e, Koen Kaijen
14e en Lard wiedijk 31e
Jongens juioren 1e jaars:
Kyan Valentijn 22e
Meisjes junioren 1e jaars:
Elin van Dijken 10e, Laura van Luinen 35e, Tess van Tol 35e, Laura
Velten 39e, Merel Appeldorn 41e

Jongens pupillen A1:
Sem Rossing 6e, Thijs Schoen 10e,
Jay van Kempen 23e, Tim Taanman 34e.
Meisjes pupillen A1:
Janey nienhuis 15e, Emmanuelle
Armani 19e, Nynke Veen 23e, Marit Wiedijk 31e
Mooi winterweerweer
Jongens pupillen A2:
Op de dagen voorafgaand aan de Mark Westra 17e, Christiaan Penzaterdag had het een paar keer ning 36e, Ilian Kuiper 46e
flink geregend maar de weer- Meisjes pupillen A2:
goden waren ons tijdens wed- Esmee Kriger 1e, fleur Hofmeister
strijd heel gunstig gezind. De he- 14e, Dana Hogenboom 15e, Marle dag scheen een lekker zonnetje lou Smorenburg 34e en Menke
en dat maakte het voor de lopers van Manen 47e
en vele toeschouwers heel aangenaam. Atleten in 20 leeftijds- Jongens pupillen B:
categorieen van 18 verenigin- Luuk van Manen 5e, David Vengen kwamen in de loop van de nink 10e, Sem Koek 32e, Ruben
dag naar de baan van AKU in Uit- Zijerveld 38e.
hoorn, de eerste groep startte om Meisjes pupillen B:
11.00u. en de laatste om 15.00u.
Suus Hogenboom 9e, Bregje
De groep A- en B-junioren moes- Veerhuis 9e, Jonne van diemen
ten 3000 meter afleggen en met 16e, Joy van Dijk 28e
het zakken van de leeftijd werd Jongens pupillen C:
de te lopen afstand ook korter. Roel Verlaan 13e, Frederik Burger
De jongere junioren liepen 2500, 39e.
2000 of 1500 meter. De jongste Meisjes pupillen C:
mini-pupillen 600 meter en de Evi Schoen 6e, Lea v/d Berg 12e
oudere pupillen 1000 meter.
Jongens mini:
Het was een fantastisch gezicht Jip Hofmeister 1e, Siem Verlaan
om alle atleten te zien strijden 7e, Mats van Manen 15e
voor een goede klassering, het Meisjes mini:
maakt dan niet uit of je 5e of 30e Rowan van Kempen 5e
wordt. Er werd ook fanatiek tegen
elkaar gesprint om een 12e of 13e AKU kan weer trots zijn op de wijplek.
ze waarop deze crosswedstrijd is
georganiseerd, met speciaal dank
AKU-atleten
aan de vele vrijwilligers die op al50 AKU-atleten kwamen deze lerlei manier een bijdrage aan het
dag aan de start, een aantal van slagen van het evenement hebhen behaalde een hoge klas- ben geleverd.

Nog volop spanning bij BVK
De Kwakel - Met nog 1 speelavond te gaan in de 2e cyclus van
de parencompetitie is de spanning nog steeds te snijden wat
betreft promotie en degradatie. Sommige paren lijken al vrijwel zeker van euforie of treurnis,
maar het verleden heeft uitgewezen dat de voorspellingen in
dit verslagje regelmatig door de
waarheid worden achterhaald als
gevolg van zeer onvoorziene scores op de slotavond. Op donderdag 28 november betraden 43
paren Dorpshuis de Quakel, door
wedstrijdleider Joop ingedeeld in
14 A-paren, 13 B-paren en dus 16
C-paren. In de A-lijn grepen Nelly Vork en André Verhoef de 1e
plaats met de topscore van de
avond en die bedroeg 63,89%. Rina van Vliet en Gerda Bosboom
scoorden met een fraaie 60,07%
de 2e plaats en Marion en Wim
Noom met 56,25% de 3e. Diezelfde score werd echter ook behaald
door gelegenheidspaar Francis
Terra-Joop den Blanken, dus die
mogen we zeker niet vergeten te
melden. Truus en Elly waren de
weg een beetje kwijt en zij eindigden als 14e. De strijd om de ‘titel’ lijkt alleen nog te gaan tussen
Sonja en Hans Selman, nu nog 1e
met 56,2% gemiddeld en Nelly en
André met 55,9%. De nummers 3
en 4 volgen op meer dan 2% gemiddeld. Onderin is het nog even

‘billen knijpen’ voor zeker 6 paren.
In de B-lijn staat er geen maat op
Kathy Janetzky en Annet Roosendaal, deze week 1e met 63,5%
en met 59,07% gemiddeld afgetekend koploper in deze cyclus.
Om daadwerkelijk te promoveren
moeten zij de laatste avond wel
acte de présence geven. Corrie
en Ruud van Peet deden goede
zaken met 61,67%, goed voor de
2e plaats. Addie de Zwart en Hetty Kesting werden 3e met 56,67%.
Ik durf het toch wel aan om te
voorspellen dat Kathy en Annet,
Corrie en Ruud en ook Piet-Hein
en Huub gaan promoveren.
Toos en Annie landden met een
harde klap weer op aarde en zagen hun gemiddelde van bijna
55% terugvallen naar iets onder
de 50%. Geen degradatiezorgen
voor hen echter, wel voor 6 andere paren. In de C-lijn een weinig
voorkomende gedeelde 1e plaats
met 61,3% voor Joke en Jan Groeneveld en Nico Koning en Jan
Streng. Laatstgenoemden gaan
onbedreigd aan kop in de totaalstand. Ton Scholte en Wim Maarschalk scoorden opnieuw goed,
nu met 57,74% en ook zij staan
er goed voor in de strijd om promotie.
Volgende week de Sinterklaas
drive, op 12 december de ontknoping van deze cyclus.

Deze krant is gedrukt
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Donateurs van K&G al
snel in de ring
De Kwakel - 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.

