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DEZE WEEK:

Orthodontiepraktijk
Woerden

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

www.deortho.info
Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Geen krant?
0297-581698

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.1%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

zaterdag 7 en zondag 8 september 2013

GRATIS ENTREE
op vertoon van deze bon

U aangeboden door deze krant

!

!

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

KUNSTBEURS AAN DE
WESTEINDERPLASSEN
AALSMEER
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Veranderingen in de zorg

Er gaat veel veranderen, maar 
de gemeente zorgt waar het kan
De Ronde Venen - Er gaat veel 
veranderen in de zorg. Er gaan per 1 
januari 2015 veel zorgtaken, die nu 
door de Rijksoverheid worden uit-
gevoerd, overgeheveld worden naar 
de gemeenten. 
De gemeente De Ronde Venen pro-
beert zich hiervoor zo goed moge-
lijk voor te bereiden. Dit zorgt echter 
voor veel onrust onder de mensen. 
Niet zo vreemd, want er gaat heel 
veel veranderen en dit zal grote ge-
volgen met zich meebrengen voor 
de bewoners. Wij spraken hierover 
met de verantwoordelijk wethouder 

Erika Spil, die de onrust heel goed 
begrijpt: 

“Er gaat echt veel veranderen in de 
zorg. De huishoudelijke hulp is de 
eerste grote verandering. Maar het 
is zeker niet de laatste. De gemeen-
te probeert zorgvuldig te handelen, 
niettemin is het overduidelijk dat de 
gevolgen voor inwoners groot kun-
nen zijn. We kunnen het alleen sa-
men oplossen. Gelukkig is het soci-
ale hart van De Ronde Venen groot! 
Het Rijk heeft besloten om fl ink te 
bezuinigen op de Huishoudelijke 

Hulp. Gemeenten krijgen ongeveer 
30% minder geld. Dat betekent voor 
de gemeente De Ronde Venen één 
miljoen euro minder. Om dat op te 
vangen is geen gemakkelijke op-
gaaf. We hebben nieuwe beleids-
regels opgesteld. Ons uitgangspunt 
blijft dat de meest kwetsbaren ont-
zien worden. Kwetsbaar zijn de in-
woners die óf geen geld hebben om 
zelf hulp in te schakelen óf geen 
mensen in hun netwerk om zich 
heen hebben”, aldus Erika Spil.

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - Vergaderingen 
van het college van B en W vinden 
vanaf september niet meer alleen 
in de collegekamer in het gemeen-
tehuis plaats. Een keer per maand 
gaan B en W vergaderen bij een lo-
kale ondernemer, bewonersgroepe-
ring, vereniging of instelling. Deze 
vergaderingen ‘op locatie’ worden 
gecombineerd met een gesprek en 
een bezoek aan de organisatie. Or-
ganisaties en bedrijven kunnen dan 
onderwerpen bij het college onder 
de aandacht brengen. Lokale be-
drijven, bewonersorganisaties, ver-

enigingen of instellingen kunnen 
het college uitnodigen om bij hen 
te komen vergaderen. De vergade-
ring wordt gecombineerd met een 
bezoek van het college aan de or-
ganisatie, waarbij onderwerpen of 
thema’s die de organisatie bezig-
houden met B en W kunnen worden 
besproken. Deze bijeenkomsten zijn 
met name bedoeld om nieuwe on-
derwerpen onder de aandacht te 
brengen, niet om zaken te bespre-
ken die al spelen en waarover al op 
andere momenten met het college 
of leden daarvan zijn besproken. Op 

16 september vergadert het college 
voor het eerst ‘op locatie’. Dat ge-
beurt met de ondernemersvereni-
ging Vinkeveen. 

Wilt u onderwerpen bij het college 
onder de aandacht brengen en be-
schikt u in ruil over een vergader-
locatie waar B en W gebruik van 
kunnen maken? Dan kunt u con-
tact opnemen met Hennie van Of-
ferden van het bestuurssecreta-
riaat van de gemeente De Ronde 
Venen, tel. 0297-291710 of e-mail: 
h.vanofferden@derondevenen.nl.

College gaat vergaderen bij 
bewoners en ondernemers

Perceel grond aan de 
Ontspanningsweg in 

Mijdrecht in de verkoop
De Ronde Venen - Het college van 
B en W heeft besloten een perceel 
grond aan de Ontspanningsweg in 
Mijdrecht te gaan verkopen. De kavel 
van 5.000 vierkante meter ligt naast 
het Veenweidebad, in het verleng-
de van de parkeerstroken. Vraagprijs 
is 825 duizend euro. Om de verkoop 
van de grond in goede banen te lei-
den, hebben B en W ook een Nota 
van uitgangspunten vastgesteld. De 
kavel is ontstaan na de bouw van het 

Veenweidebad en heeft op dit mo-
ment de bestemming ‘Sport’. B en W 
zijn bereid, indien gewenst, om dit te 
wijzigen in ‘Bedrijf-1’. Deze bestem-
ming maakt het mogelijk om bijvoor-
beeld een bedrijfspand op het per-
ceel te bouwen. De kavel wordt in 
zijn geheel of in maximaal drie delen 
van ongeveer 1.350 vierkante meter 
te koop aangeboden. Het resteren-
de deel is in geval van verkoop in de-
len nodig voor (verkeers)ontsluiting.

Wilnis - Komende zaterdag 6 sep-
tember staat van 11.00 tot 13.00 uur 
de deur van het Johannes Hospiti-
um De Ronde Venen weer open voor 
belangstellenden.
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het 
hospice, aan de Vossestaart 2 in 
Wilnis, zullen medewerkers en vrij-

willigers u, onder het genot van een 
kopje koffi e, graag informatie geven 
over de organisatie, de opnamecri-
teria, de zorg aan bewoners en het 
vrijwilligerswerk. Er is foldermateri-
aal aanwezig en indien gewenst is 
een rondleiding in het hospice mo-
gelijk. Medewerkers en vrijwilligers 

nodigen iedereen graag uit eens 
een kijkje te komen nemen in hun 
huis, in het hart van De Ronde Ve-
nen, waarin hun motto ‘Leven met 
aandacht’ voorop staat. Kijk ook op 
de website www.johanneshospiti-
um.nl of vraag nadere inlichtingen 
via info@johanneshospitium.nl.

Zaterdag Open huis bij Johannes Hospitium

 Feestelijke open dag in 
de Bibliotheek Wilnis

 Mijmeringen

 Eerste Openlucht 
Toernooi Adelhof groot 
succes

 Explosie tankwagen 
naast buurtbarbecue in 
Wilnis

 Jubileum cursusmarkt

 Goed geschoten

 Nacht van Neptunes

 2500 euro voor Wajir

OFFICIËLE DEALER VOOR SERVICE EN ONDERHOUD

1 JAAR GRATIS 
EERSTE HULP BIJ AUTOPECH 

Actie bij onderhoudsbeurt. Vraag naar de voorwaarden.

VAN KOUWEN
Mijdrecht, Communicatieweg 26

Hoofddorp, Robijnlaan 2b 
www.vankouwen.nl
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Fietsen over cultureel erfgoed
Regio - Bijna 400 fietsers namen af-
gelopen zaterdag deel aan de fiets-
tocht rond de Stelling van Amsterdam. 
Bij het fort aan de Drecht gaf Ria Zijl-
stra, de nieuwe wethouder van sport 
van Gemeente Uithoorn, om 09.00 uur 
het startsein voor de unieke fietsrou-
tes rond Amsterdam. De weersvoor-
spelling was niet gunstig maar na het 
middaguur werd onder goede om-
standigheden gefietst en konden de 
deelnemers bij terugkomst genieten 
van de zon op het buitenterras van 
Het nieuwe Pannenkoeken Fort. Ver-
reweg de meeste fietsers kozen voor 
de volledige Ronde. Met een afwisse-
lend traject door ongerept natuurge-

bied rond Amsterdam werd de Stel-
ling in zijn geheel gerond. Onderweg 
een traktatie bij de forten die speci-
aal voor deelnemers aan de fietstocht 
waren geopend. Erg veel deelnemers 
waren ook te vinden op de middellan-
ge afstand van 85 km langs twaalf for-
ten met een verzorging in theehuis De 
Akermolen, ooit onderdeel van de linie 
van Amsterdam. 

De belangstelling voor nieuwe route 
van 45 km bleef door de weersvoor-
spelling wat achter maar desondanks 
kozen diverse gezinnen en recreatie-
ve fietsers voor de route door het Am-
sterdamse Bos. Vanwege grote druk-
te op de terrassen door het WK roei-
en konden deze fietsers met gevulde 
knapzak vertrekken. Een leuke verras-
sing die door iedereen bijzonder op 
prijs werd gesteld. Mede dankzij ge-
slaagde acties van Van Rijn Fietsen, 
C1000 Piet Visser en Het Rechthuis 
aan den Amstel ontbrak het de deel-
nemers niet aan aandacht.

Getuigen 
gezocht

Mijdrecht – Vrijdag 29 augus-
tus is een rode Piaggio scoo-
ter gestolen vanaf Hofland in 
Mijdrecht. Het kenteken is: 
F2561N. Heeft u iets gezien? Bel 
dan 0621942098

Zaterdag is de schrijfter bij Mondria
Presentatie boek: Moedige 
moeders & dappere dochters
Mijdrecht - A.s. zaterdag is bij Boek-
handel Mondria in de Lindeboom de 
presentatie van het nieuwe boek van 
Lou Niestadt met haar dochter Jip. 
Het boek Moedige moeders & dap-
pere dochters van Lou Niestadt en 
haar tienerdochter Jipp Heldoorn gaat 
over onvoorwaardelijke liefde en tie-
nermoederschap. Als tienerdochter 
Jipp zwanger blijkt te zijn, kiest moe-
der Lou onvoorwaardelijk voor haar. 
Maar hoe ga je om met de vooroor-
delen, meningen en wensen van an-
deren bij een tienermoederschap? Lou 
en Jipp vertellen ieder over de obsta-
kels die ze tegenkomen, de mooie er-
varingen van het moederschap en de 
groei die zij beiden meemaken. Hoe-
wel Lou haar dochter nou niet direct 
een tienermoederschap toewenste en 
ze opzag tegen de reacties van familie, 
werd ze blij van het idee dat er weer 
een kleintje in huis zou komen. Dat-
zelfde gold voor Jipp. Ook zij had dit 
kindje niet gepland, maar voelde intu-
itief aan dat het geboren moest wor-
den. Moeder en dochter lieten hun 

hart spreken en laten zien dat liefde 
en geluk in staat zijn alles te overwin-
nen. Zelfs al sta je daarmee lijnrecht 
tegenover de gevestigde orde en con-
venties. Moedige moeders & dappere 
dochters ontroert, door de bijzondere 
combinatie van de intieme dagboek-
achtige aantekeningen van Jipp en 
het persoonlijke en getekende artjour-
nal van Lou. Naast een positief verhaal 
over een beladen onderwerp is het 
vooral een pleidooi voor onvoorwaar-
delijke liefde voor je kind. Iets wat al-
le ouders aan zal spreken, jong én oud. 
Zelfs mensen zonder kinderen wor-
den geraakt door deze feelgoodfilm in 
geschreven vorm. Beleef het mee en 
voel… dat liefde echt alles is wat je 
nodig hebt. Lou Niestadt is auteur en 
illustrator van Groots & Meeslepend 
Leven en Less is Luxe. Jipp Heldoorn 
(17) is haar jongste dochter en moe-
der van Liv. Samen met haar vriend 
blijkt Jipp een natuurtalent te zijn voor 
dit ouderschapsavontuur. Zij wil ande-
re tienermoeders helpen om in hun ei-
gen kracht te gaan staan.

Groep 8 de Schakel deelnemer 
van ALS Ice Bucket Challenge
De Ronde Venen - De ALS Ice Buc-
ket Challenge, waarbij een lading ijs-
water over het hoofd van de deelne-
mers wordt gegooid, heeft na een 
paar weken ook de scholen in Vinke-
veen bereikt. Zo deed afgelopen vrij-
dag basisschool de Schakel een ei-
gen ALS Ice Bucket Challenge. 

ALS Ice Bucket Challenge is in de 
Verenigde Staten begonnen om aan-
dacht te vragen voor de relatief on-
bekende spierziekte ALS en natuur-
lijk om geld op te halen. De Stichting 
ALS heeft het aantal donaties de af-
gelopen weken met honderdduizen-
den euro’s zien toenemen door de 

actie. Om de stichting ALS nog meer 
onder de aandacht te brengen is er 
een Facebook actie bedacht en in-
middels gaan er op FB al meer dan 
2,5 miljoen filmpjes rond. 

De leerlingen van groep 8 behandel-
den tijdens de les Nieuwsbegrip deze 

actie. En dat bracht hen op het idee 
om hun groep 8 uit te dagen voor de-
ze challenge. Vrijdagmiddag was het 
zover en hebben de kinderen van 
groep 8 van basisschool de Scha-
kel meegedaan aan de uitdaging. Al-
le kinderen mochten een eigen em-
mer meenemen en nadat deze ge-
vuld was hebben alle groep achters 
gezellig in een kring, een voor een, 
elkaar van een ijskoude emmer wa-
ter voorzien. Op het laatst was juf Pe-
tra aan de beurt. Zij legt uit “Met de-
ze actie willen we aandacht vragen 
voor de ziekte ALS. Verder vind ik 
het heel mooi dat de kinderen willen 
laten zien dat ze meeleven met de 
mensen die de spierziekte hebben. Ik 
zie het als een mooi gebaar.” Natuur-
lijk hebben de kinderen van de Scha-
kel ook gedoneerd aan de stichting 
en daarnaast anderen genomineerd, 
waaronder de nieuwe gym leerkracht 
Bouke. Ook groep 8 van basisschool 
de St. Jozefschool en de Pijlstaart-
school zijn hiervoor uitgedaagd door 
groep 8 van de Schakel. 

Veranderingen in de zorg

Er gaat veel veranderen maar de 
gemeente zorgt waar het kan
Vervolg van de voorpagina.

Ontzien
“Om er voor te zorgen dat de meest 
kwetsbaren ontzien worden, en toch 
de bezuiniging te halen, is ons beleid 
aangepast. Zo is er onder andere be-
sloten om te kijken naar het netwerk 
van mensen (“wat kan mijn omge-
ving voor mij doen”) en naar het ge-
bruik van het huis. Ruimten die niet 
gebruikt worden, worden niet meer 

door de Huishoudelijke Hulp schoon 
gemaakt. Bijvoorbeeld, de schuur, of 
de garage. Als de bewoner bijvoor-
beeld de bovenverdieping niet ge-
bruikt, wordt ook deze niet meer 
schoon gemaakt door de huishou-
delijke hulp. Dit moet dan geregeld 
gaan worden door familie, buren of 
vrienden. Dat kunnen wij niet meer. 
Vanaf mei 2014 is bij alle mensen 
die nu huishoudelijke hulp krijgen 
opnieuw gekeken waar ze volgens 

het nieuwe beleid recht op hebben. 
We hebben het voor onze gemeente 
over 518 inwoners. Alle mensen heb-
ben een brief gekregen, en zijn ver-
volgens benaderd. Een deel is gebeld 
en mensen die aangegeven hadden 
dat ze graag huisbezoek ontvan-
gen, zijn allemaal thuis bezocht. Na 
dit onderzoek is er uitgekomen dat 
er 243 mensen zijn die vanaf januari 
, minder huishoudelijke hulp krijgen, 
199 mensen blijven hetzelfde aantal 

uren hulp krijgen en 54 mensen krij-
gen meer hulp”, aldus Erika

Fouten
“In dit proces zijn er helaas fouten 
gemaakt”, zo vervolgt de wethouder. 
“Dit heeft tot een groot aantal be-
zwaren geleid. Al deze bezwaren zijn 
in behandeling. Alle mensen die be-
zwaar hebben gemaakt, worden nu 
opnieuw bekeken. 

Als er fouten gemaakt zijn, wor-
den die natuurlijk alsnog rechtge-
zet. Maar laat heel duidelijk zijn. De 
nieuwe regels zijn en blijven: Als 
blijkt dat de mensen minder uren 
hulp krijgen omdat mensen zelf een 
netwerk hebben, of bijvoorbeeld in 
een huis wonen waar ruimtes niet 
gebruikt worden, valt dit onder de 
nieuwe regels”, aldus Erika Spil.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 8,1 – 5,3; kms/liter 12,3 – 18,9; CO2 gr/km 149 – 185.

Amsterdam
Snijdersbergweg 99-101
Telefoon (020) 567 20 33
amsterdam@vankouwen.nl

GEMAAKT OM ELKE KLUS TE KLAREN.
DE NIEUWE VIVARO

Ervaar op 6 september de nieuwe Vivaro bij Van Kouwen. 

Met trots presenteren wij de nieuwe Vivaro. Deze zeer comfortabele en luxueuze bedrijfsauto is uitgerust met de ef ciënte en krachtige BiTurbo 
Dieselmotor. Hierdoor heeft de nieuwe Vivaro de laagste gebruikskosten en brandstofverbruik in zijn klasse. 

U bent op zaterdag 6 september van harte welkom in onze showroom om de introductie van de nieuwe Vivaro met ons te vieren. We maken er 
een feest van met o.a. een hapje, BBQ, drankje en een springkussen voor de kinderen. Kom langs en ontdek de Vivaro zelf!

Actie aanbiedingen zijn geldig van 6 september t/m 13 september  2014.Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Kijk voor  nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Al vanaf:

€ 17.995
Pro teer nu van:
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
-  Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
-  Uithoorn, Ebro: Cyperse kater met wit bef. Hij is gecastreerd 
 en al iets ouder. Heeft beetje diep liggende ogen. 
-  Wilnis. Wilnisse Zuwe: Rood-witte gecastreerde lieve kater. 
 Loopt bij vakantie huisjes.
-  Wilnis, Gagelweg: Zwart-witte kat.
-  Uithoorn, ‘T Rond: Zwart-witte forse kater.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

De Kwabaal
Regio - Ik ben een gepassioneerde sportduiker die vaak in het helde-
re water van de Vinkeveense Plassen duikt samen met SDVP, hier vele 
fi lmpjes en foto’s maakt van het onderwater leven. Laatst kwam ik een 
hele aparte vis tegen, namelijk de Lota Lota of Kwabaal, deze vis is heel 
bijzonder omdat deze in Nederland bijna is uitgestorven.  In een ge-
zamenlijk project van o.a. Project Baseline en Stichting RAVON was er 
al een zoektocht geïnitieerd naar deze zeer zeldzame vis. De vis wordt 
ongeveer 40 cm groot en verkiest normaal gesproken watertempera-
tuur tussen de 3 en 12 graden Celsius.

Kees Fransen

De Ronde Venen - Donderdag 28 
augustus opende Koninklijk NVVH 
Vrouwennetwerk afdeling De Ron-
de venen, het nieuwe seizoen met 
een lezing over erf en schenkings-
recht door mevrouw Touw van nota-
riskantoor Fanoy Forsthövel. 
Na een korte pauze kwam de nieu-
we landelijk voorzitter, mevrouw 
D. Scheffer, iets vertellen over de 
doelstellingen van het ACWW 
t.w.Association of Country Women 
of the World. Deze organisatie komt 
op voor de belangen van vrouwen 
over de gehele wereld, door mid-
del van fi nanciële ondersteuning 
van projecten op het gebied van 
onderwijs voor vrouwen. Leden van 
NVVH Vrouwennetwerk in Neder-
land steunen deze organisatie elk 

jaar met 25 eurocent. Een kwartje 
voor een wereldpartje!Aansluitend 
kwam dokter A. Groeneveld ons 
iets vertellen over `zijn project Wa-
jir´ in Noord Kenia. NVVH afdeling 
De Ronde Venen heeft deze stich-
ting al vaker gesponsord, o.a. voor 
de bouw van meisjestoiletten. En zij 
hebben nog een keer bij het 40 ja-
rig bestaan van hun afdeling geld 
opgehaald. En nu heeft ACWW bij 
de viering van hun landelijke 100 
jarig bestaan aan 3 afdelingen van 
NVVH, die een project ondersteu-
nen een mooi bedrag voor dit goe-
de doel geschonken. Dokter Groe-
neveld heeft voor Stichting Wajir 
een cheque van 2500 euro, ontvan-
gen! Zo kunnen jaarlijkse kleine bij-
dragen tot grote resultaten leiden!

NVVH Vrouwennetwerkt 
schenkt 2500 euro aan Wajir

Wilnis - Tot haar verbazing ont-
dekte een bewoonster van de 
Burg. van Baaklaan in Wilnis deze 
week ‘s morgens een hele uilen-
familie in de katalpaboom in haar 
voortuin. De vier jonge ramsuilen 
lieten zich de gehele dag tot laat 
in de avond onbekommerd door 
de omwonenden bekijken en fo-
tograferen. Na hun nachtelijke 
jacht blijken ze echter weer van 
adres veranderd te zijn.
 
Ben Bunders uit Wilnis

Uilen in 
Wilnis

Complimenten voor Nick Ros-
man voor de mooi geschoten 
opname van ‘een pijlstaartrups’.
 
Als IVN-natuurgids wil ik hierbij een 
kleine aanvulling van de bij de foto 
geplaatste tekst aanleveren: “De fa-
milie van de pijlstaarten (nachtvlin-
ders) omvat wereldwijd ongeveer 
1050 soorten, waarvan het groot-
ste deel in de tropen leeft. In Neder-
land en Belgie komen 18 soorten 
voor, waarvan de meeste als stand-
vlinder (waarbij de hele cyclus van 
ei, rups, pop en vlinder in Neder-
land plaatsvindt) en enkele als trek-
vlinder (die vliegt vanuit het zuiden 
van Europa soms naar het noorden 

maar kan vaak niet hier overwinte-
ren). De afgebeelde rups is van de 
Ligusterpijlstaart, een standvlinder. 
De vlinders(ca. 41-55 mm) vliegen 
hier ’s nachts van half mei tot begin 
september. De rups is te vinden van 
juli tot begin november. De soort 
overwintert als pop in de grond op 
een diepte van soms meer dan 30 
cm. Het is een gewone soort die in 
overal voorkomt: graslanden, stru-
welen, open bossen, tuin en moe-
rassen. De planten waar je de rups 
op kunt vinden: liguster, sering, es, 
sneeuwbes, gelderse roos, moeras-
spirea en vlier.’ 

Elza Vis, natuurgids bij  IVN 

Reactie op goed 
geschoten vorige week

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 5 september orga-
niseert de Lijnkijkers de maandelijk-
se bingo in de kantine van sport ver-
eniging Argon. De bingo van deze 
maand heeft als thema “Oosters”, de 
hoofdprijs is een diner voor 6 perso-
nen bijKokusal. Zaal open 19.00 uur, 
de aanvang is 20.00 uur, en natuur-
lijk is het eerste kopje koffi e weer 
gratis. Met het meedoen aan deze 
bingo steunt u de jeugd van Argon.

Oproep aan oud 
medewerkers 
Hoge Heem

Uithoorn - Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem in Uithoorn bestaat 40 
jaar. Oud medewerkers zijn dan ook 
van harte welkom bij de offi ciële 
opening van de feestweek. Datum: 
zondag 21 september vanaf 14.30 
uur inloop en offi ciële opening om 
15.00 uur. Locatie: restaurant Het 
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 
1422 CB  Uithoorn.

Speelgoed- en 
kledingbeurs 
Wilnis - Zaterdag 13 september is 
er weer een speelgoed- en kleding-
beurs in de Roeping (achter de her-
vormde kerk) te Wilnis. De verkoop 
is van 9.30 tot 11.00 uur. De inbreng 
is op vrijdag 12 september. Als je 
spullen wilt verkopen krijg je de ver-
dere gegevens via de mail. Het geld 
kan ook gedoneerd worden voor 
Compassion. Drie vrouwen gaan in 
Thailand een halve marathon lopen.

De Ronde Venen - Aanstaan-
de vrijdag opent Cursusproject De 
Ronde Venen het najaarsseizoen 
met een extra feestelijke cursus-
markt. Want het Cursusproject be-
staat 40 jaar. Vanaf 18.45 uur kan 
men terecht in De Boei in Vinke-
veen, alleen via de entree aan de 
achterkant (parkeerterrein). Het 
shantykoor De Turfschippers zal 
een optreden verzorgen. Er is een 
tentoonstelling met foto’s en crea-
ties van het cursusproject door de 
jaren heen, open vanaf 18.45 uur. 
Ook wordt daar een fi lm vertoond 
over het Cursusproject. Burgemees-
ter M.Divendal opent de markt om 
19.15 uur, de inschrijving voor de 
cursussen begint om 19.30 uur. De 
vele docenten die aanwezig zijn zul-
len informatie geven over hun te 
geven cursus/lezing/workshop. Het 
shantykoor treedt nog een tweede 
keer op.

Inschrijven
Inschrijven na de cursusmarkt kan 

bij de Rabobank of via de websi-
te www.cursusproject.nl op de cur-
sussen die nog niet tijdens de markt 
zijn volgeboekt. Als men inschrijft 
via de website kan men ons vanwe-
ge nieuwe bankregels alleen mach-
tigen om het cursusgeld van de re-
kening af te schrijven als het in-
schrijfformulier van de website vol-
ledig (denk aan Ibanbanknummer) 
ingevuld, geprint en voorzien van 
een handtekening is opgestuurd 
naar: Cursusadministratie Cursus-
project De Ronde Venen. A.Dekker, 
Kievitslaan 64, 3645 KM Vinkeveen.
Een correctie op het inmiddels 
reeds gepubliceerde cursuspro-
gramma: Cursus nr. 28, “Wande-
ling Amsterdam als diamantstad”, 
komt helaas te vervallen. Cursus nr. 
24, “Wandeling Oude havens”, wordt 
gewijzigd in : “Wandeling Krachtige 
vrouwen in Amsterdam”. Datum en 
tijd van deze wandeling is ongewij-
zigd. Het volledige programma + in-
formatie is te vinden op bovenver-
melde website.

Jubileum-cursusmarkt

Wilnis - Op zaterdag 6 septem-
ber is er een feestelijke open dag 
in Gebouw de Willisstee in Wilnis. 
Ook de Bibliotheek is die dag ge-
opend van 11.00 tot 15.00 uur. In en 
rond het gebouw zijn die dag diver-
se activiteiten. Zo kunt u in de Bibli-
otheek een leuke boekfacefoto la-
ten maken van uzelf. En wethouder 
Dijkstra komt voorlezen. Kent u het 
al, boekfacen? U bent lekker aan 
het lezen, helemaal weggedoken in 
het boek, uw gezicht verstopt ach-
ter de cover. Zo ontstond boekfa-
cen. Met een stukje van het gezicht 
op de omslag en een stukje van je-
zelf krijg je soms hilarische effecten. 
Wilt u ook een boekfacefoto? Kom 
dan zaterdag 6 september naar de 
Bibliotheek Wilnis. Fotografe Mirjam 
Schiethart is aanwezig voor het ma-
ken van foto’s. U kunt zelf een boek 
meenemen, een boek met een ge-
zicht natuurlijk, maar in de Biblio-
theek liggen ook boekface-boeken 
klaar. Vanaf 12 september ligt uw 
foto in de Bibliotheek. Een kleine af-
druk krijgt u cadeau. Een grote af-
druk of een digitaal bestand kunt u 
tegen betaling nabestellen.

Vaders Voor Lezen
Onder het motto ‘Vaders Voor Le-
zen’ worden vaders in het bijzon-
der en mannen in het algemeen dit 
jaar aangemoedigd veel voor te le-
zen. Ook de burgemeester en wet-
houders van De Ronde Venen willen 
zich graag inzetten voor dit doel en 
komen voorlezen tijdens de Week 
van de Alfabetisering. Wethouder 
Dijkstra komt deze feestelijke zater-

dag 6 september voorlezen in de Bi-
bliotheek Wilnis. Let op: het voorle-
zen begint al om 10.00 uur, dus voor 
offi ciële opening van de open dag. 

Kleurwedstrijd
Voor de kinderen is er een leuke 
kleurwedstrijd. Haal tijdens de open 
dag een vrolijke kleurplaat. De te-
kening kan tot 26 september inge-
leverd worden. Tijdens de Kinder-
boekenweek wordt de uitslag be-
kend gemaakt. Bent u nog geen 
lid van de Bibliotheek, dan kunt u 
nu voordelig lid worden. Wie zich 
tijdens de open dag inschrijft bij 
de Bibliotheek Wilnis krijgt voor 
de prijs van een klein abonne-
ment een standaard abonnement. 
www.bibliotheekavv.nl

Feestelijke open dag in de 
Bibliotheek Wilnis

De Ronde Venen - Vrijdag 5 sep-
tember is in Studio Rotschild het 
eerste leerlingenconcert in de na-
jaar cyclus. Het publiek maakt ken-
nis met muziek dat weinig ten geho-
re wordt gebracht. Greetje de Haan, 
zangpedagoge en zangdocent bij 
Rotschild voorziet een spectaculaire 
avond: “Het wordt een blije opening 
van het herfstseizoen. Mijn leerlin-
gen zijn erg vooruit gegaan. Ze laten 
het publiek kennis maken met mu-
ziek waar je weinig van hoort. Een 
gevarieerd  en controversieel reper-
toire passeert de revue. Bijzonde-
re jazznummers, klassieke liederen 
en swingende Engelse- en Neder-

landstalige pop. Maar ook klassiek 
Duits, Italiaans en bijzonder Frans. 
Ik zing zelf ook een aantal liederen.”
Het concert duurt ongeveer 2 
uur en begint om 19.30 uur. Het 
kost 7,50 euro per persoon, inclu-
sief een drankje en hapje. (Kinde-
ren 5 euro). Studio Rotschild, Bo-
zenhoven 128A, Mijdrecht. Kaar-
ten zijn via e-mail te bestellen: 
gretele.rotschild@gmail.com

Nieuwe concert cyclus bij 
Studio Rotschild
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JAMES Mijdrecht geeft 
klant factuurbedrag terug

Goede start Jozefschool

Winnaars recycle-wedstrijd 
Wereldwinkel

Mieke Schenk in Stee-Inn/
Dorpscentrum Willisstee

Goed bezochte Open Dag 
bij de Paraplu

Nacht van Neptunis 2014 

Mijdrecht - De maandprijs van de 
landelijke actie ‘Factuurbedrag te-
rugwinnen’ van JAMES is geval-
len bij JAMES Auto & Service in 
Mijdrecht. Directeur eigenaar Paul 
Dros verraste de heer Kremers op 
vrijdag 29 augustus met de terug-
gave van het factuurbedrag van 270 
euro. 
Klanten van JAMES maken elke 
maand kans om het volledige fac-
tuurbedrag terug te winnen. Lease-
rijders die winnen krijgen een diner-
cheque ter waarde van 150 euro.
Het was voor de heer Kremers een 
aangename verassing: ‘Ik had nooit 
gedacht te zullen winnen, dus dit is 
een fantastische verrassing! Ik kom 
al vanaf het begin bij JAMES Au-
to & Service Mijdrecht en ik was al 

zeer tevreden. Nu natuurlijk hele-
maal!”. Hij krijgt het factuurbedrag 
van 270,- euro op zijn rekening te-
ruggestort. 
Directeur Paul Dros is erg te spre-
ken over de landelijke actie. “Door 
deze actie hebben wij weer een te-
vreden klant blij gemaakt! Wij atten-
deren al onze klanten op deze ac-
tie en de reacties zijn altijd positief!”

Landelijke actie
Zowel zakelijke als particuliere klan-
ten van JAMES kunnen zich voor de 
landelijke actie ‘Factuurbedrag te-
rugwinnen’ registreren op www.
jamesautoenservice.nl/factuur. Elke 
maand wordt één winnaar bekend-
gemaakt die het volledige factuur-
bedrag terugwint. 

Vinkeveen - Afgelopen maandag 
verzamelden ouders en kinderen 
zich op het grote plein van de Sint 
Jozefschool in Vinkeveen voor het 
begin van het nieuwe schooljaar. Op 
het plein waren grote vakken gete-
kend zodat de kinderen hun klasge-
noten snel konden vinden. Het was 
een vrolijk weerzien na al die mooie 
zomerdagen. 

Nadat directeur juf Corrie iedereen 
welkom heette, werden de nieu-
we schoolshirts uitgedeeld. Met het 
nieuwe shirt aan zongen de kin-
deren een vrolijk schoollied en be-
zochten de kinderen hun nieuwe 

klas. Na een korte terugblik op de 
vakantie werd er al snel vooruit ge-
keken. Zo werden er met elkaar af-
spraken opgesteld voor het komen-
de schooljaar, zoals: welke regels 
hanteren wij in de klas, hoe gaan we 
met elkaar om, welke taken en ver-
antwoordelijkheden hebben wij met 
elkaar? Allemaal goede vragen om 
het schooljaar goed te beginnen en 
die ook passen in het leerprogram-
ma De Vreedzame School. De eerste 
weken van het nieuwe schooljaar 
is het thema van dit lesprogram-
ma “Wij horen bij elkaar”. Daarmee 
werd al op deze eerste dag van het 
schooljaar een goede start gemaakt!

Mijdrecht - De recyclewedstrijd die 
de wereldwinkel Mijdrecht had uit-
geschreven voor kinderen tussen 4 
en 12 jaar, is gewonnen door Feli-
ne Bras. Zij maakte een lamp met 
wel 400 flessendoppen. De tweede 
prijs was voor het vliegtuig van plas-

tic flessen, gemaakt door de drieling 
Levi, Lex en Rik. Een eervolle ver-
melding ging naar de poef van een 
oude autoband, gemaakt door Ky-
ran. De voorwerpen zijn deze week 
nog te zien in de etalage van AH in 
de Passage.

Wilnis - Kunstenares Mieke Schenk 
exposeert van 1 september tot en 
met 19 december 2014 in Stee-Inn/
Dorpscentrum Willisstee te Wilnis. Zij 
laat in deze expositie tien schilderij-
en zien. Het dorpscentrum is geves-
tigd aan de Pieter Joostenlaan 24 
in Wilnis. Mieke’s voorkeur ging al-
tijd uit naar landschappen, maar de 
laatste tijd schildert zij ook - en met 
succes - andere onderwerpen, zoals 
portretten en stillevens. Haar atelier 
bevindt zich midden in het oer-Hol-
landse poldergebied van Het Groene 
Hart. Daar vindt zij de rust en inspi-

ratie voor haar prachtige landschap-
pen. De vader van Mieke Schenk 
was een verwoed amateurschilder. 
Van hem kreeg zij al op jonge leef-
tijd verf en penselen ter beschikking 
en leerde de basistechnieken van het 
schilderen en de fijne kneepjes van 
het bepalen van de compositie en het 
gebruik van kleur. Later heeft zij haar 
vaardigheden verder ontwikkeld door 
les te nemen bij Atelier de Kromme 
Mijdrecht en bij diverse kunstenaars. 
Om een indruk van haar werk te krij-
gen, kunt u ook terecht op haar web-
site www.kockarde.nl.

Wilnis - Zaterdag 30 augustus or-
ganiseerde de Stichting ‘Paraplu’ 
haar jaarlijkse feestelijk Open Dag 
in haar eigen gebouw aan de Pie-
ter Joostenlaan in Wilnis. tijdens het 
komende activiteitenseizoen een 
cursus, workshop, activiteit of dag-
tocht verzorgen.
Na het wat aarzelende begin van de 
Open Dag liepen de eerste bezoe-
kers het gebouw binnen en zochten 
de docent of spelleider van de ac-
tiviteit of cursus waarvoor belang-
stelling bestaat. Alle aanwezige do-
centen en spelleiders waren uitvoe-
rig voorbereid en gedocumenteerd 
om op alle vragen en opmerkingen 
in te kunnen gaan. Vragen waren er 
meer dan voldoende, voor alle do-
centen en men vermaakte zich uit-
stekend onder het genot van een 
kopje koffie of thee werd vaak over 
verschillende cursussen informa-
tie gevraagd. Zowel de computer-
cursussen als de creatieve cursus-
sen en workshops stonden volop in 
de belangstelling evenals de talen-
cursussen. Vele bezoekers besloten 
meteen om zich in te schrijven, het-
geen resulteerde in vele tientallen 
nieuwe deelnemers, zodanig zelfs 
dat een aantal cursussen en activi-
teiten al tijdens de Open Dag vol of 
bijna vol geboekt werden.

Ondanks de verschillende volge-
boekte cursussen en activiteiten zijn 
er bij vele van de andere cursussen 
nog plaatsen vrij voor belangstellen-
den.
Mogelijkheden voor deelname be-
staan er nog voor de volgende ac-
tiviteiten: Creatieve cursussen, Digi-
tale cursussen: Moderne talen The-
orie cursussen, Workshop Mindful-
ness, Klussen: Doe-het-zelf in en 
rond het huis, Schilderen met Wol, 
Geboorte-schilderij maken, Dom-
pies en Boomgezichten van zelf har-
dende klei, Nieuwsgierige Trol van 
zelf hardende klei, Paverpol beeld 
“Samen, Sieraden maken van Zilver-
klei, Sieraden maken á la Pandora, 
Drukknopen (Chuncks) maken van 
Fimo-klei, Mondharmonicaclub “De 
Oude Klanken”, Klaverjassen, Brid-
gen, Biljarten, Linedance, Stijldan-
sen voor paren, Inloop- en ontspan-
ningsmiddag en Dagtochten naar: 
Artihove, bij Bergschenhoek; Kerst-
fair in Garderen; Lentiade in het Lin-
gebos bij Gorinchem.

Alle informatie over deze cursus-
sen, workshops, activiteiten en dag-
tochten is te vinden in het program-
maboekje, en op de website www.
stichtingparaplu.nl.

Vinkeveen - Op zaterdag avond 
6 september wordt weer de nacht 
van Neptunus gehouden in Vinke-
veen. Jaren geleden is ontdekt dat 
de natuurgoden ons “Rondeveners” 
niet welgezind blijven als niet op ge-
paste wijze wordt afscheid genomen 
van het vaarseizoen. Terecht, want 
het varen op de Vinkeveense Plas-
sen geeft de watersporters en recre-
anten enorm veel plezier. Een feest 
uit dankbaarheid is het minste wat 
we terug kunnen doen. Neptunus is 
de indrukwekkend barse, trotse ko-
ning van de zee. Hij is in staat ge-
weldige golven tot bedaren te bren-
gen. Belangrijk dus om hem te vriend 
te houden! Daarom wordt zoals ieder 
jaar de eerste zaterdag van septem-
ber gewijd aan Neptunus. Neptunus 
zelf is bereid gevonden om naar Vin-
keveen te komen en mee te varen 
om afscheid te nemen van de zomer.

Indrukwekkend
De indrukwekkende gestalte van 
Neptunus en zijn meegereisde zee-
meerminnen zal te zien zijn op een 
grote verlichte boot. Het schip van 
Neptunus zal zoals altijd de leiding 
nemen. Er zal vanaf 21.00 uur een 
route worden gevaren over de Vinke-
veense Plassen. De boten die mee-
varen volgen “Neptunus”. Alle deel-
nemende boten kunnen bij het ont-
moeten van de Neptunusboot een 
groet uitbrengen aan Neptunus. De 
deelnemende boten moeten hun 
boot op een bijzondere manier ver-
lichten, aankleden of geheel trans-
formeren. De uitdaging is dat iede-
re deelnemer iets heel bijzonders 
van zijn bootje of schip maakt. Hoe 
mooier, gekker, opvallender hoe be-
ter!!! Kies een item en maak er wat 
moois van. Ook als je maar een klein 
bootje hebt kun je meedoen en er 

iets bijzonders van maken. Goede 
verlichting is wel heel belangrijk. Je 
trekt de aandacht en het is boven-
dien veiliger. 

Wedstrijd
Ook dit jaar is het weer een “wed-
strijd” en worden er een aantal prij-
zen uitgereikt aan de winnende 
deelnemers. Voorwaarde is wel dat 
de deelnemers zich inschrijven bij 
nachtvanneptunus@gmail.com,  of  
bij Jachthaven Winkeloord, Camping 
de Tachtig morgen of bij Jachtha-
ven Oldenburger. Deelname is gra-
tis! Inschrijven is mogelijk tot Zater-
dag 6 september om 16.00 uur. Nog 
een voorwaarde voor het meevaren 
is dat de gewone navigatieverlich-
ting gevoerd moet worden. Het BPR 
is van kracht, en de aanwijzingen van 
de organisatie en politie, handhaving 
moeten worden opgevolgd. De poli-
tie zal ook dit jaar alcohol controles 
houden op het water.  Start om on-
geveer 21.00 uur , vanaf de startto-
ren op zandeiland 8, Neptunus voor-
op, varen richting eiland 9 om daar-
na voor eiland 10 , 11, 12 langs te va-
ren. Daarna wordt voor eiland 1 en 
2 langs gevaren dan langs eiland 3 
richting eiland 4. Let op bij het duik-
gebied!. Daarna wordt er tussen ei-
land 5 en 6 doorgevaren richting 
de boei bij jachthaven Oldenburger. 
Daarna weer richting WVA om van-
daar langs eiland 3 richting de start-
toren te varen. Hierna zal worden af-
gemeerd bij de starttoren op eiland 8 
voor de prijsuitreiking. Na uitreiking 
van de prijzen is de Nacht van Nep-
tunus afgelopen. Deelnemers wor-
den dan geacht terug te varen naar 
hun thuishaven. Geluidsoverlast zal 
niet worden toegestaan. De verlicht-
te boten zijn het beste zichtbaar van-
af de eilanden 4, 5, 1 en 2.

Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen 

Mindfulness trainingen 
in Amstelveen

Regio - Zoekt u een mooi object 
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt 
u gewoon genieten van kunst, kom 
dan naar de vierde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westeinderplas-
sen. Deze beurs was voorgaande ja-
ren een groot succes. Bezoekers 
toonden zich verrast door het aan-
bod. De deelnemende galeries en 
kunstenaars zijn met zorg geselec-
teerd en staan garant voor een hoge 
kwaliteit. Alle disciplines zijn verte-
genwoordigd. Schilderijen, bronzen 
en keramische beelden, maar ook 
glaskunst, foto’s en sieraden kunt u 
in de mooi uitgelichte stands bewon-
deren. In tegenstelling tot bij vele an-
dere beurzen zijn de meeste kunste-
naars zelf aanwezig. Men koopt di-
rect van de makers, die daarbij toe-
lichting kunnen geven op hun werk, 
technieken en inspiratiebronnen. 
Een aanrader voor iedereen die 
van schoonheid en van betaalbare, 
met vakmanschap gemaakte kunst 
houdt. Maak kennis met een breed 
aanbod van hedendaagse kunst op 
de schitterende locatie aan het water 
van galerie Sous-Terre Aalsmeer. De 
ligging aan de Westeinderplassen 
met zijn stranden, eilandjes, jachtha-
vens, flora en fauna, is een extra ar-
gument voor een culturele ontdek-
kingsreis. Kom naar de beurs en laat 
u verleiden door al het moois dat er 
te genieten valt.

Win een portret van uzelf.
Mieke van Zundert is een virtu-
oos schilder. Naast haar vrije werk 
heeft zij honderden mensen gepor-
tretteerd. Met snelle, directe toet-
sen maakt zij in ongeveer twintig 
minuten een expressief, goed gelij-
kend portret. Wilt u uzelf, een kind 
of een geliefde in olieverf laten ver-
eeuwigen, dan kunt u zich opge-
ven via de nummers 0297-364400 
en 0412-482159 of via kunstbeurs@
aandewesteinderplassen.nl. Ook bij 
binnenkomst op de beurs kunt u 
zich nog aanmelden. De kosten zijn 
e100,- per schilderijtje. U kunt het 
direct mee naar huis nemen. Tijdens 
de beursdagen wordt aan een aan-
tal bezoekers aangeboden zich gra-
tis door Mieke te laten portretteren.

Maak kans op een 
kunstcheque van e1000,- 
Onder de bezoekers die bij binnen-

komst op de beurs hun gegevens en 
e-mailadres achterlaten, wordt een 
kunstcheque van e1000,- verloot. 
Deze cheque kan besteed worden 
bij galerie Sous-Terre, de organisa-
tor van de beurs. De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht.

Beleef een spetterend vuurwerk 
vanaf ons dakterras. 
Zaterdagavond 6 september vindt 
het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats. Een 
stoet prachtig verlichte boten vaart 
over de plassen en gaat rond 22.30 
uur voor anker bij de watertoren in 
Aalsmeer. 
Vanaf 21.00 uur start daar een feest 
met optredens van diverse arties-
ten. Om 23.00 uur is er aansluitend 
een grote vuurwerkshow vanaf een 
ponton op het water. De locatie van 
de kunstbeurs bevindt zich pal ach-
ter de watertoren. Vanuit onze beel-
dentuin en ons dakterras is het uit-
zicht op het vuurwerk magnifiek. 
Voor deze gelegenheid organiseren 
wij een ‘vuurwerkborrel’. Wilt u ge-
nieten van de muziek en het vuur-
werk en daarbij rustig kunnen ver-
pozen met uw familie of relaties, 
kom dan naar ons terras. Met een 
hapje en een drankje te midden van 
prachtige kunst is het hier goed toe-
ven. Voor de liefhebbers worden er 
tijdens deze avond rondleidingen 
over de beurs georganiseerd. Be-
zoek aan het beursterrein is vanaf 
20.00 uur gratis.

Lezersactie krant.
Knip de uitknip op de voorpagina 
van deze krant uit, lever hem in bij 
de balie van de beurs en u ontvangt 
gratis entree voor 2 personen. 

Beursinformatie
Beurslocatie:   Kudelstaartseweg 
1 in Aalsmeer (tegenover de water-
toren) Openingstijden: Zaterdag 6 
september van 11.00 uur tot 23.00 
uur. Zondag 7 september 2014 van 
11.00 uur tot 18.00 uur. De parkeer-
plaats op de beurslocatie is uitslui-
tend bestemd voor minder validen 
en bezoekers die op de fiets komen. 
Er zijn in de omgeving diverse open-
bare parkeerterreinen, onder meer 
bij zwembad ‘De Waterlelie’, Dreef 7 
in Aalsmeer. Vanuit hier gratis pen-
delbusjes naar de beurs.

Regio - Binnenkort starten er in 
Amstelveen weer Mindfulness trai-
ningen, voor iedereen die bewus-
ter in het leven wil staan. Trainsters 
Marjanne Kruyswijk en Renée Coo-
ken geven deze trainingen al 7 jaar 
met veel plezier. 
Renée legt uit wat Mindfulness be-
tekent: je bewust zijn van je erva-
ringen zonder dat je daar een oor-
deel over hebt. Mindfulness is het 
makkelijkst te begrijpen vanuit zijn 
tegenpool: leven op de automati-
sche piloot. Bij het opstaan, in de 
keuken, tijdens het autorijden - let 
maar eens op hoe vaak we op rou-
tine draaien terwijl we denken aan 
zaken uit verleden of toekomst. We 
zijn niet aanwezig in het hier-en-nu 
en reageren vanuit automatische 
patronen, waardoor we geen vat 
hebben op veranderingen. Een eer-
ste vereiste om mindfulness te le-
ren, is jezelf te concentreren op het 
heden. Ben je met de kinderen aan 
het spelen? Schakel bijvoorbeeld 
je telefoon eens uit en geniet vol-
ledig van je kinderen. Hierdoor zul 
je je meer ontspannen voelen. De 
boodschap is dus het geluk niet in 
de toekomst te zoeken, maar in het 
nu. Om je goed op het nu te leren 
concentreren, kun je de 8-weekse 
mindfulness training volgen, onder 
begeleiding van een ervaren trainer. 
Marjanne Kruyswijk en Renée Coo-
ken zijn ervaren trainers. Marjanne 

is counsellor van beroep en heeft 
een eigen praktijk. ,,Door Mindful-
ness heb ik geleerd dat pijn, ver-
driet en geluk bij het leven horen 
en dat je emoties niet uit de weg 
moet gaan, want het vechten erte-
gen kost veel energie. Met Mindful-
ness leer je bewuster in het leven te 
staan en om meer te genieten van 
het moment. Mensen worden een 
stuk blijer van Mindfulness”, vertelt 
Marjanne. Ook Renée is counsellor 
van beroep met een eigen praktijk. 
,,Mindfulness heeft mijn hart gesto-
len omdat het mensen in contact 
brengt met zichzelf. Daarnaast zien 
we dat onze cursiusten er minder 
door piekeren en de kleine dinge-
tjes weer kunnen zien. En dat geeft 
veel rust”. In 2 uur per week gedu-
rende 8 weken training leer je con-
tact te maken met je eigen gevoe-
lens, gedachten, gewoonten en ge-
dragingen. Je ontdekt hoe je je ei-
gen geest kunt observeren en hoe je 
zelf je geluk kunt creëren. Door on-
der andere yoga- en meditatie oe-
feningen leer je omgaan met wat er 
is en met wie je bent. Na de training 
hebben de cursisten een soort ge-
reedschapskist die ze thuis kunnen 
gebruiken, die hen helpt om te gaan 
met allerlei ‘weersomstandigheden’ 
in het leven. Voor meer informa-
tie: www.leveninhetnu.com Of bel 
met onze trainsters, Marjanne 06-
13536600 en Renée 06-41887715.
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Mijmeringen
Ice bucket 
challenge
De laatste paar weken kun je er niet om-
heen, ergens heb je het gehoord, gele-
zen en vooral gezien: de Ice Bucket Challenge. De internethype om 
de ziekte ALS meer bekendheid te geven en vooral om geld in te za-
melen om zo onderzoek naar deze ziekte en een mogelijke kuur te 
verwezenlijken.

Waar komt dit fenomeen vandaan?
De Ice Bucket challenge, vrij vertaald de ijsemmer uitdaging begon in 
Amerika. Als je gaat zoeken, vind je geen duidelijk antwoord hoe en 
wie dit nu heeft gestart. Een golfer zou een emmer ijswater over zich 
heen hebben gegooid om aandacht te vragen voor ALS en daagde 
iemand anders uit om hetzelfde te doen. Een ander verhaal gaat weer 
dat het is gestart bij de acties van Pete Frates, een sportman die de 
diagnose ALS kreeg. Hoe het ook is begonnen, wanneer iemand niet 
de uitdaging aangaat of dit niet binnen 24 uur voor elkaar krijgt, dient 
deze persoon 75 euro te doneren aan de stichting ALS Nederland. 
Wanneer iemand wel de uitdaging aangaat, zou men niet hoeven te 
doneren. Veel deelnemers plaatsten echter zowel een filmpje en ga-
ven aan dat zij een donatie gingen doen. Sindsdien gaat de hype de 
hele wereld rond, mede door de vele filmpjes op de social media en 
de inzet van beroemdheden die deze uitdaging aangaan. 

Wat is ALS?
ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose en is een ongenees-
lijke spier/zenuwziekte. Nederland telt op dit moment rond de 1500 
patiënten. Elk jaar overlijden er 500 mensen aan ALS en komen er 
ongeveer 500 ALS patiënten bij. Ondanks wereldwijd onderzoek is de 
oorzaak van ALS nog steeds onbekend en er is er ook geen medicijn 
welk het proces kan stoppen, laat staan genezen.

Opbrengsten
Wat heeft deze challenge de wereld nu gebracht? Ten eerste wereld-
wijde bekendheid voor de ziekte ALS, maar veel beter nog is dat er 
naast deze bewustwording ook simpelweg geld is gekomen voor on-
derzoek. Stichting ALS Nederland krijgt normaal zo’n 200 donaties 
per maand. Sinds de Ice Bucket Challenge is er ruim 51.000 keer ge-
doneerd en heeft het al een miljoen euro opgeleverd, alleen al in ons 
eigen kleine kikkerlandje! 

En dan?
Niet iedereen is blij met deze hype. Sommige noemen het een uit de 
hand gelopen versie van een kettingbrief. Mensen doen alsof het een 
leuke activiteit is, gooien een emmer koud water over zich heen, no-
mineren drie anderen en geven vervolgens geen geld aan het goede 
doel. Anderen geven aan dat het raar is dat wij zo met schoon water 
omgaan, terwijl er in de wereld genoeg landen zijn waar ze helemaal 
geen water hebben en zeker niet zo met drinkwater om zouden gaan. 
En weer anderen wijzen terecht met de vinger richting ons zorgstel-
sel. Wat als er dan eindelijk een medicijn zou zijn, kunnen deze pa-
tiënten deze medicatie dan nog wel krijgen? Met ons eigen risico wat 
elk jaar hoger wordt en de zorg steeds meer wordt uitgekleed. En de 
treurige standaard van tegenwoordig, wat verdienen de mensen die 
werken voor zo’n stichting? Hoeveel blijft er aan de strijkstok han-
gen? Maar dat is een onderwerp voor een geheel nieuwe actie, mo-
gelijke werktitel zou kunnen zijn “geld voor goede doelen is voor on-
derzoek, niet voor bestuurders”.

En toen was ik aan de beurt!
Vanuit Amerika, met voorgangers als Oprah Winfrey, George W. Bush 
en vele andere beroemdheden is het fascinerend om te zien hoe snel 
het internet werkt en hoe snel die challenge niet meer ver van je bed 
is, maar heel vlakbij. Dus van de week werd ik genomineerd door 
mijn zus. Wat prima is, alleen een beetje jammer dat ik op dat mo-
ment een migraine aanval had en al een dag of wat op bed lag met 
de gordijnen dicht. No way dat ik dan een emmer ijswater over mijn 
hoofd ga gooien, mijn hoofd knalde vanzelf al bijna uit elkaar. Of de 
plotselinge kou zou een verkwikkend medicijn kunnen zijn, maar ook 
voor migraine is het wondermiddel nog niet uitgevonden. Nu mag en 
wil ik absoluut niet klagen. Ik heb regelmatig last van migraine, maar 
ik weet dat het weer overgaat en dat ik daarna mijn gewone leven 
weer kan hervatten. Voor heel veel mensen met ALS of andersoorti-
ge aandoeningen is dit niet het geval. Er is een recordbedrag bijeen 
gebracht voor een ziekte die voorheen niet zoveel bekendheid ge-
noot en het zorgde voor een goed gesprek met mijn kinderen over 
het hoe en waarom van deze challenge en over wat nu nomineren 
en doneren is.

Tot slot
En alleen daarom al heb ik meegedaan. Ik weiger mee te gaan in het 
negatieve. Diegene die dit heeft bedacht, heeft ervoor gezorgd dat ie-
dereen het over ALS heeft. Je weet niet of het geld echt goed besteed 
wordt, maar als je zo gaat denken, hoef je nooit meer iets aan het 
goede doel te geven. Vervolgens kun je alle andere positieve initiatie-
ven ook bekritiseren of negeren, maar ik wil geloven dat de mensheid 
goed is en iedereen die in actie komt is geweldig, want niks doen le-
vert maar een ding op en dat is niks!

Dus die emmer ijswater heb ik over me heen gegooid, ik heb drie no-
minaties gedaan en ik heb geld gedoneerd. Die emmer ijswater viel 
reuze mee, je voelt weer even van top tot teen dat je leeft en is dat 
niet net waar we dankbaar voor mogen zijn?

De zon schijnt. Prachtig septem-
berlicht, mooie kleuren in de tuin. 
En bovendien is het oogsttijd en 
daar word ik altijd blij van. Het 
is dit jaar bij ons in de tuin voor-
al een goed perenjaar. De afge-
vallen peren verzamelen we om 
er sap van te maken. En wat dan 
opvalt is dat er dit keer helemaal 
geen wespen te zien zijn. Vliegen 
in allerlei soorten en maten en    , 
ja, die zijn er wel. Maar wespen? 
Het blijkt dat dit komt door de ex-
treme regenval. En dan niet die 
van afgelopen weken, maar van 
mei. Vanwege het vroege voor-
jaar waren de wespenkoningin-
nen extra vroeg bezig met het 
maken van nesten. En toen het 
in mei zoveel regende (kunt u het 
zich nog herinneren?) overleef-
den veel werksters hun voedsel-
strooptochten niet. En daardoor 
verhongerden de larven en zijn 
er nu minder wespen. De mees-
te mensen hebben hier overigens 
geen problemen mee. Maar een 
nadeel van weinig wespen is wel 
dat de natuurlijke bestrijding van 
vliegen en muggen dit jaar be-
duidend minder is. Een werkster 
vangt gemiddeld zo’n anderhal-
ve prooi per uur. Een wespennest 
op sterkte zou rond deze tijd van 
het jaar rond de honderdduizend 
vliegen en muggen per dag weg-
vangen.
Hebben andere dieren ook last 

van de regen, vroeg ik me af. Dus 
even een speurtocht op inter-
net op de websites van natuur-
bericht en natuurkalender. Over 
bijen kan ik niets vinden. Wel dat 
de hazenstand te lijden heeft on-
der regen in de zomer of de vroe-
ge herfst. Jonge hazen overleven 
de nattigheid niet. En parasieten 
die ziektes bij hazen kunnen ver-
oorzaken houden juist wel van de 
vochtigheid.
Regen heeft ook voordelen. Er zijn 
bijvoorbeeld al erg veel padden-
stoelen te zien. Vooral veel bole-
ten zoals eekhoorntjesbrood. En 
door de relatief warme en vochti-
ge zomers van de afgelopen jaren 
vestigen zich in Nederland ook 
nog eens nieuwe boletensoorten. 
Kijk, dat vind ik leuk nieuws. Veel 
regen is ook goed voor mensen 
die last van hooikoorts hebben: 
de regen spoelt de lucht ‘schoon’. 
Maar van de regen van de afge-
lopen tijd zullen we ons vooral 
de beelden van overlopende rio-
len en vollopende kelders herin-
neren. En veel boeren merken het 
aan de oogst. Gelukkig hebben 
wij in onze tuin hier geen last van. 
Ook niet van de boycot van peren 
door Rusland. We eten ze lekker 
allemaal zelf op, zonder concur-
rentie van wespen.

Ineke Bams 
IVN-natuurgids

Het regent peren
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Vinkeveen/Uithoorn - Dinsdag 26 
augustus vierden Bertus en Fietje 
Smits-Bom uit Vinkeveen het heu-
gelijke feit dat zij 65 jaar met elkaar 
getrouwd zijn. In alle opzichten een 
briljante gebeurtenis; want niet al-
leen wordt het briljant gekoppeld 
aan dit lustrum, ook is het steeds 
meer een unicum in deze tijd. Een 
bijzonder moment dus in hun le-
ven dat zich verder afspeelt in Zorg-
centrum Zuiderhof. Oorspronkelijk 
woonden Bertus en Fietje in Nieuw-
Avondlicht in Mijdrecht. Maar dat 
staat op de nominatie om te ver-
dwijnen en dus werden de inwo-
ners medio dit jaar verhuisd naar 
andere zorgcentra in De Ronde Ve-
nen. “Punt is wel dat we bijna 50 
jaar zonder één keer te verhuizen 
in de Beatrixlaan in Uithoorn heb-
ben gewoond en nu binnen twee 

jaar drie keer. Dus van Uithoorn 
naar Mijdrecht, van Mijdrecht naar 
Vinkeveen en sinds kort nog eentje, 
namelijk van de vijfde verdieping 
waar we eerst zaten naar de vierde. 
De bovenverdieping wordt namelijk 
verbouwd, Maar het is tijdelijk, want 
als het klaar is gaan we weer te-
rug naar boven. Dat is dan zelfs vier 
keer”, rekent een helder van geest 
zijnde Bertus voor. Eerst had men 
een oogje op het Hoge Heem in Uit-
hoorn, maar daar was geen plaats, 
dus werd het uiteindelijk Nieuw-
Avondlicht in Mijdrecht. Je mag van 
geluk spreken dat het toen nog kon!

Bertus was er al vroeg bij
Bertus komt oorspronkelijk uit Uit-
hoorn/De Kwakel. Hij is geboren op 
26 februari 1925 en kreeg de offi-
ciële namen Lambertus Wilhelmi-

nus Smits in het trouwboekje van 
zijn ouders bijgeschreven. Fietje zag 
op 11 augustus 1926 in Amstelhoek 
het levenslicht en kreeg de namen 
Sophia Maria Cornelia Bom. Bertus 
woonde met zijn familie aan de Bo-
terdijk, Fietje aan de rivier de Am-
stel. Ze trouwden op 26 augustus 
1949 voor de wet in het (oude) stad-
huis te Uithoorn en pas anderhalf 
jaar later op 26 april 1951 voor de 
RK kerk in de Schanskerk. Uit het 
huwelijk werden een zoon en twee 
dochters geboren. Intussen zijn er 
zes kleinkinderen, 3 jongens en 3 
meisjes.
Bertus en Fietje kennen elkaar al 
meer dan tachtig jaar. “Ja, ik was er 
al vroeg bij. Toen we nog kinderen 
van een jaar of zes waren speelden 
we al met elkaar aan huis. Zij was 
het zusje van een vriend van mij. Op 

Bertus en Fietje Smits-Bom 
65 jaar getrouwd

mijn veertiende vroeg ik haar of we 
verkering konden hebben, maar dat 
vond Fietje nog te vroeg. Pas later 
‘gingen’ we met elkaar en werd het 
serieus,” aldus Bertus. Het groot-
ste deel van zijn leven heeft hij ge-
werkt bij ‘Nettenbouw’. Dat is later 
opgegaan in wat nu Imtech heet. 
Fietje heeft altijd voor het huis-
houden gezorgd en erop toegezien 
dat het gezin bleef ‘draaien’. Grote 
hobby van Bertus was muziek ma-
ken. Hij speelde trompet en mond-
orgel. Hij was en is nog steeds lid 
van mondharmonicaclub ‘De Oude 
Klanken’. Maar meer nog kent men 
hem hoofdzakelijk in Uithoorn als 
de scheidsrechter bij de pupillen en 
junioren, toen nog bij V.V. Uithoorn 
(later SV Legmeervogels). Hij heeft 
dat tot op hoge leeftijd gedaan. Zijn 
Fietje was ook actief bij de club en 
stond o.a. in de kantine en waste 
ook de sportkleding. Al met al heb-
ben zij veel voor de club gedaan en 
de kinderen hebben sommige ta-
ken nu zelfs overgenomen en voort-
gezet. Op 10 augustus is het feest-
je ter ere van de briljante gebeurte-
nis in besloten familiekring gezellig 
gevierd. Trots werd de brief met fe-
licitaties Van Koning Willem Alexan-
der getoond en eveneens die van 
de Commissaris van de Koning in 
Utrecht. Burgemeester Maarten Di-
vendal kwam traditiegetrouw zijn 
persoonlijke gelukwensen over-
brengen en nam namens de ge-
meente een fraai bloemstuk en het 
boek ‘De Plassen’ als cadeautje 
mee. Het jubilerende echtpaar was 
bijzonder in zijn nopjes met deze 
geschenken en niet in het minst met 
de taart die speciaal voor deze gele-
genheid was gemaakt en hen werd 
aangeboden. Bruidspaar, na deze 
mijlpaal in uw leven kijkt u natuur-
lijk uit naar het volgende feestje in 
uw leven, namelijk de datum waar-
op u voor de kerk bent getrouwd. 
Over anderhalf jaar dus. Dat moet 
met uw conditie en wellevendheid 
haalbaar zijn! Mooi vooruitzicht!

Mijdrecht - Persoonlijke verzor-
ging is eerder een noodzaak dan 
een luxe wil je er goed uitzien. En 
wie wil het laatste nu niet. Boven de 
Passage aan Bozenhoven 19a (de 
trap op aan de zijkant achter de vis-
kiosk) is een ‘plaza’ waar je je ge-
zicht en lichaam in de breedste zin 
van het woord goed kunt (laten) ver-
zorgen. Je vindt er een zonnestudio 
(SunCare Mijdrecht), Slimness (ge-
wichtsconsulente), een pedicure, 
een nagelstudio annex salon voor 
een haarbehandeling (extensions) 
en schoonheidssalon Nzuri als on-
derdeel van zonnestudio SunCare. 
Nzuri?? Daar zit meer achter. De 
naam stamt uit het Swahili in Afrika 
en betekent schoonheid, mooi, aan-
genaam, lekker… De salon doet die 
betekenis in haar doen en laten be-
slist eer aan. Schoonheidspecialiste 
Laura Haak is degene die u verwent 
in haar salon met heerlijke ontspan-
nende lichaamsmassages alsook 
huidverzorgende én huidverbete-
rende behandelingen voor het ge-
zicht. Zij doet dat met daartoe ge-
eigende (Nederlandse) producten 
van de merken ‘Cenzaa’ en ‘han-
nah’. Maar ook voor verven, wenk-
brauwen modelleren harsen van ge-
zicht en lichaam en sinds kort ook 
voor het definitief ontharen van li-
chaamsdelen met de IPL-methode 
bent u hier aan het goede adres. De 
lichtimpulsen bij IPL tasten uitslui-
tend de ‘wortels’ van de haargroei 
aan waardoor de haren niet meer 
terugkomen. Het is risicoloos en 
kan zonder gevaar toegepast wor-
den, ook bij zwangerschap of men-
sen die ziek zijn. Niet alleen zijn da-
mes welkom, ook de heren kunnen 
bij Nzuri van Laura hun uiterlijk en 
lichaam laten verzorgen. Dat is trou-
wens heel gewoon tegenwoordig. 
Laura beaamt dat en geeft aan dat 
mannelijke clientèle ook tot haar 
klantenbestand behoort.

Weldaad voor de huid
“Sinds 1979 is ‘hannah’ de Ne-
derlandse visionair op het gebied 
van huidverbetering met de unie-
ke bindweefselmassage en het ge-
bruik van beproefde producten. 
Toen de schoonheidssalon onder de 

naam Nzuri in april vorig jaar werd 
geopend, zijn we eerst gestart met 
producten van het merk ‘Cenzaa’. Wij 
wilden ‘hannah’ er graag bij hebben, 
maar dat kon toen niet omdat een 
salon in de regio het merk ook al 
voerde. Toen die ophield te bestaan 
kregen wij het exclusieve recht om 
de producten van ‘hannah’ te mo-
gen gebruiken,” aldus Laura. “Onze 
klanten die bij hun gezichtsbehan-
delingen hiervoor hebben gekozen, 
zijn er erg enthousiast over. Het is 
een exclusief Nederlands merk voor 
huidverbetering in de breedste zin 
van het woord. Cenzaa is ook een 
goed product maar meer voor well-
ness behandelingen. De twee mer-
ken vullen elkaar prachtig aan. Bij 
Nzuri kan iedereen terecht voor zo-
wel ontspannende, verzorgende als 
huidverbeterende gezichtsbehande-
lingen. Een weldaad voor de huid.” 
Laura legt uit dat bij een ‘hannah’-
behandeling eerst de conditie van 
de huid met een apparaat wordt on-
derzocht en gemeten. Bescherming 
van de huid bestaat onder ande-
re uit vet, vocht en zuurgraad. Die 
drie onderdelen worden met het ap-
paraat gemeten. Met name op de 
zuurgraadmeter heeft ‘hannah’ een 
patent. Aan de hand van het resul-
taat wordt de behandeling van de 
huid aangepast. Zo kan de behan-
deling voor elke huid op maat wor-
den uitgevoerd. Het merk heeft een 
ruime keuze in producten met spe-
cifieke eigenschappen. Het gebruik 
ervan is erg effectief. Na de behan-
deling moet de huid wel onderhou-
den worden. Dat kan men thuis 
doen. Op zaterdag 11 oktober a.s. is 
er een Open Dag. Dan komt er ook 
een specialist van ‘hannah’ die ex-
tra informatie geeft aan belangstel-
lende klanten. Die kunnen dan gra-
tis en professioneel hun huid laten 
meten. Wie op die dag een afspraak 
voor een behandeling op een later 
tijdstip maakt, betaalt dan slechts 
45 euro in plaats van 60 euro. Laura 
werkt uitsluitend op afspraak; graag 
online of per e-mail, maar ook bel-
len kan natuurlijk. Tel. 06-31576702. 
Voor alle informatie, behandelingen 
en producten, zie de website: www.
nzuri.info.

Mooi met ‘hannah’ bij 
schoonheidssalon Nzuri

Regio - Op zaterdag 6 september 
zal de nieuwe Opel Vivaro worden 
geïntroduceerd bij Van Kouwen in 
Amsterdam. 

Deze introductie wordt feestelijk ge-
vierd met een drankje en een hapje 
in de vorm van een barbecue. Voor 
de kinderen is er een springkussen 
aanwezig, zodat een bezoek voor 
iedereen de moeite waard is. Uniek 
in Nederland biedt Van Kouwen de 
nieuwe Opel Vivaro op 6 september 
aan met een gratis navigatiepak-
ket of korting op het comfortpakket 
op de Vivaro Sport, e250,- aan gra-
tis accessoires, een gratis tankpas 

t.w.v. e500,- en e2.500,- inruilbonus 
op uw huidige bedrijfsauto. De zeer 
compleet uitgeruste Vivaro beschikt 
over een krachtige en efficiënte Bi-
Turbo dieselmotor. Hierdoor heeft 
de Vivaro de laagste gebruikskosten 
en brandstofverbruik in zijn klas-
se. Ook met zware belading! Ver-
der biedt de nieuwe Vivaro het ho-
ge comfort en de luxe van een per-
sonenauto. De nieuwe Opel Viva-
ro is er al voor e17995,-. Bovenge-
noemde voordeelacties gelden nog 
t/m 13 september. Van Kouwen Am-
sterdam is gevestigd aan de Snij-
dersbergweg 99-101 in Amsterdam 
Zuidoost en vindt u naast de Praxis. 

Feestelijke introductie van de 
nieuwe Opel Vivaro bij Van Kouwen
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De biljartballen rollen weer

Vinkevener Daan Versteeg 
Europees Kampioen Zeilen

Sportinstuif op Open dag 
Willisstee

Kim Versleijen en Mark Weitjens 
Clubkampioen Strokeplay

Eerste Openlucht Toernooi 
Adelhof groot succes

De Ronde Venen - Afgelopen 
week is de biljartcompetitie in de 
Ronde Venen weer van start ge-
gaan. Na een paar maanden zomer-
rust mochten de spelers weer aan 
de biljarttafel. Titelkandidaten van 
vorig seizoen in de 1e divisie, DIO en 
Bar Adelhof 1 lieten direct al pun-
ten liggen. Bar Adelhof 2 en Stie-
va/Aalsmeer, vorig seizoen gepro-
moveerd, lieten er geen gras over 
groeien en begonnen beide met 
een ruime zege. Dat geldt ook voor 
Kees de Bruijn van de Springbok 1 
en Bert Dijkshoorn van DIO. Kees 
laat zien dat hij de vorm meteen al 
te pakken heeft door zijn partij te-
gen John Beets in slechts 12 beur-
ten uit te maken. Bert (DIO) was de 
enige die in de wedstrijd tegen de 
Merel/Heerenlux 3 2 punten wist 
te behalen. Hij benadrukt dat nog 
even door de hoogste serie, 25 ca-
ramboles (35,71%), van deze week 
te maken. De Merel/Heerenlux 1 en 
De Merel/Heerenlux 2 hadden met-
een al de eerste “thuis/uit”- wed-
strijd te pakken. De Merel/Heeren-
lux 2 maakte net iets meer caram-
boles en won daardoor net met 4 te-
gen 5. Ook Bar Adelhof 1 en 2 had-
den een thuis/uit”- wedstrijd. De 
promovendus Bar Adelhof 2 had lak 
aan de status van titelkandidaat, Bar 
Adelhof 1, en won overtuigend met 
2-7. De Kuiper/Stee Inn en Stieva/
Aalsmeer konden ook in hun ver-
trouwde omgeving, Stee Inn, spe-
len. Stieva Aalsmeer, gepromoveerd 
in de nacompetitie, maakte met 2 
tegen 7 korte metten met De Kui-
per Stee Inn. De kampioen van vo-
rig seizoen, de Springbok 1, kwam 
goed uit de startblokken. Het be-
gin was moeizaam maar naarmate 
de wedstrijd vorderde ging het be-
ter met als sluitstuk de snelle par-
tij van Kees de Bruijn waarmee de 
Schans/Lutis ventilatietechniek met 
9-0 naar huis werd gestuurd.
ASM 1 en 2 mochten het ook ”thuis” 
uitvechten. Het op papier misschien 
iets sterkere ASM 2 kon het niet 

bolwerken tegen hun verenigings-
genoten en gingen met 7-2 ten on-
der. De laatste “thuis/uit”- wedstrijd 
was die van Kromme Mijdrecht 1 
tegen 2. Ook hier werden de wed-
strijdpunten gedeeld en moest aan-
tal gemaakt caramboles de door-
slag geven. Dat viel in het voor-
deel van Kromme Mijdrecht 2 uit, 
4-5. CenS 1 miste in de nacompe-
titie net de promotie naar de 1e di-
visie en mocht tegen degradant On-
ze Vrijheid/de Biljartmakers aantre-
den. Onze Vrijheid/de Biljartmakers 
liet meteen zien dat zij weer snel te-
rug willen naar de 1e divisie, met 
1-8 werd CenS 1 verslagen. Het ge-
degradeerde Paddestoel 1 begon 
helaas slecht. Alleen Ron Hartsink 
haalde een enkel puntje binnen, de 
andere 8 waren voor de Springbok 
2. De laatste wedstijd was van een 
nieuw team met vertrouwde gezich-
ten, die hun kwaliteiten al vaker in 
de 1e divisie als Paddestoel 2, heb-
ben getoond. Helaas voor hen be-
gint een nieuw team, Bar Adelhof 
3 in dit geval, in de tweede divi-
sie maar zij lieten wel meteen blij-
ken waar zij naar toe willen. CenS 2 
werd vrij eenvoudig met 9-0 aan de 
kant geschoven.

Vinkeveen - Vinkeveense zeiler 
Daan Versteeg  heeft op het Stein-
huder Meer de Europese titel be-
haald  in de Sharpieklasse. Hij voer 
samen met Ton van Berkel uit Lei-
muiden. Versteeg en Van Berkel wa-
ren heer en meester op het Duit-
se Meer en voeren in zes manches 
naar vier overwinningen, een twee-
de en een zesde plaats. Met in to-
taal 41 deelnemende schepen was 
het een goed bezet Europees Kam-
pioenschap. De organisatie was 
in handen van de Baltische Segel-
verein Steinhude. Hoewel er tien 
manches gepland waren, had de or-
ganisatie moeite om voldoende ra-
ces te houden in verband met een 
gebrek aan wind. Andere deelne-
mers uit Vinkeveen en Mijdrecht 
waren ook goed vertegenwoordigd 
tijdens het kampioenschap. Jan Pie-
ter Braam eindigde als vijfde, Pim 
van Dijk als twaalfde, Jos Voorbij als 
dertiende, Arie van Vliet als zestien-

de, Jan Willem van den Berkhof als 
23 ste, Marie-Therese Willekens als 
24 ste, Bart Versteeg en Hans Kok 
als 27 ste, Cees en Elly van Dijk als 
29 ste en Piet en Klara van Dijk als 
34 ste. Voor Daan Versteeg kwam 
de overwinning als een bevrijding, 
de afgelopen twee jaar was hij als 
tweede geëindigd op Europese 
Kampioenschappen. Versteeg heeft 
zijn zeilopleiding genoten bij Wa-
tersportvereniging Vinkeveen-Ab-
coude alwaar de Sharpies op 4 en 5 
oktober aanstaande te bewonderen 
zijn tijdens de Snertcup.

De Ronde Venen - Bijna elke dag 
zijn er sporters van Spel en Sport 
DRV te vinden in de Willisstee. Ze 
spelen badminton, ze doen oefenin-
gen, volleyballen en drinken daar-
na gezellig nog even koffie met el-
kaar. Spel en Sport DRV kan daar-
om niet ontbreken bij de Open Dag 
van de Willisstee! In de grote zaal 
kunt u tussen 11 en 15 uur binnen-
lopen voor onze Instuif. De zaal is 
in drieën verdeeld. Zo kunt u een 
goed beeld krijgen van wat Spel en 
Sport DRV te bieden heeft. U kunt 
bijvoorbeeld meedoen met volley-
bal. Als afsluiting van de ‘gewone’ 
Spel en sportlessen wordt er vaak 
volleybal gespeeld en er is ook een 

volleybalgroep, waar wekelijks vele 
spannende en vrolijke wedstrijden 
gespeeld worden. In het middelste 
deel van de zaal wordt gebadmin-
tond. De badmintonners zijn op hun 
eigen terrein: elke woensdagmid-
dag zijn ze in de Willisstee te vinden 
om twee uur lang elkaar uit te da-
gen in heel wat partijtjes. Ook kan 
er hier easy tennis gespeeld wor-
den. En daarnaast kunt u kennisma-
ken met allerlei onderdelen van een 
Spel en Sportles zoals conditietrai-
ning en spieroefeningen. Ook is er 
in de loop van de dag een demon-
stratie van de danslessen van Spel 
en Sport DRV. En natuurlijk kunt u 
daar ook even aan meedoen.

Wilnis - In het weekend van 30 en 
31 augustus werd op de 18 holes 
golfbaan van Golfpark Wilnis ge-
streden om de titel van clubkampi-
oen strokeplay van Golfclub Veld-
zijde. Zaterdag werd gestart met 
twee rondes van 18 holes en zon-
dag werd de beslissende ronde ge-
speeld. Door het wisselvallige weer 
was het zwaar voor de deelnemers. 
Zowel bij de dames als bij de heren 
was zaterdag een duidelijke koplo-
per in zicht. Mark Weitjens zette za-
terdag met een ronde van 75 slagen 
de toon bij de heren. Bij de dames 
was Kim Versleijen zondag op haar 
best met een ronde van 78 slagen. 
Toch blijft het spannend om een 
tweede dag gedurende 18 holes op 
en top geconcentreerd te blijven. Al 

met al hebben de spelers per ron-
de zo’n uur of 5 door het glooien-
de landschap in de polder gelopen. 
De golfers die zaterdag al voor-
sprong hadden, hebben dat uitein-
delijk ook kunnen verzilveren in de 
titel clubkampioen Strokeplay. Bij de 
dames won Kim Versleijen (Wilnis) 
voor de vierde maal en Mark Wei-
tjens (Mijdrecht) werd voor de der-
de keer clubkampioen bij de he-
ren. Bij de dames werd Pascale Mi-
chels uit Uithoorn tweede en Joke 
Schiphorst uit Mijdrecht derde. De 
tweede plaats was bij de heren voor 
Alain Dufornée uit Vleuten en der-
de werd Benno Gerritsen uit Har-
melen die zaterdag verrassend goed 
scoorde en zondag zijn meerderen 
moest erkennen in Mark en Alain.

Mijdrecht - Dit unieke evenement 
is ontstaan na een idee van Cock 
Verver. Om negen uur werd begon-
nen met opbouwen van het toer-
nooi, met hevige regenbuien. Voor 
de zekerheid hadden ze ook ten-
ten gehuurd omdat de weersvoor-
spelling niet helemaal goed was. 
Ze zouden starten om elf uur, maar 
door het weer zijn we gestart om 
kwart voor twaalf, met het maxima-
le van 32 deelnemers. De weer go-
den waren hen toch goed gezind 
want vanaf een uur of twaalf begon 
de zon te schijnen. Door het mooie 
weer kwamen er ook veel toeschou-
wers. Omstreeks zeven uur begon-

nen ze aan de finales, de derde en 
vierde plaats gingen tussen Paul 
Claassen en Pim de Jager. Deze 
werd gewonnen door Paul. De fina-
le werd gespeelt tussen Sander Pa-
ter en Rohan Janmaat en werd ge-
wonnen door Sander. Ze kregen al-
lemaal een beker gesponsord door 
de Biljartmakers en het inschrijfgeld 
werd door Bar Adelhof verdeeld on-
der de winnaars. Mede dankzij een 
goede voorbereiding en door het 
enthousiasme van de deelnemers 
en de supporters is het een zeer ge-
slaagd evenement geworden. Dus 
voor herhaling vatbaar alleen dan 
groter opgezet. Tot volgend jaar!

Daan Versteeg (rechts) en Ton van Berkel voor Sharpie NED14

De Jong Nederlands kampioen

BMX West Uithoorn

Hertha E4 walst over Argon E8 

Regio - Zaterdag 30 augustus vond 
het Nederlands kampioenschap tijd-
rijden voor Masters plaats in Dron-
ten. Een mooi parcours van 30 km 
door Flevoland moest worden afge-
werkt. Henk de Jong uit Mijdrecht 
nam deel aan de klasse Masters 

30+. De Jong werkte het parcours 
af met een gemiddelde snelheid van 
45,47 km en bleef daarmee Maar-
ten Schavemaker uit Nieuw-Vennep 
één seconde voor. Gijsbert Nieuw-
koop uit Veen werd 3e en gaf 15 se-
conden op de Jong toe.

Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de zesde wedstrijd verreden 
om de strijd de beste rijder van de 
clubs van het Westen. Deze keer op 
de eigen baan in Uithoorn en zo vlak 
na de vakanties was het mooi om te 
kijken hoe je er na een rustperiode 
voorstaat. 58 Rijders van UWTC had-
den zich vandaag ingeschreven voor 
de eigen en de open klasse, de klas-
se voor de dagprijzen. Om 10.30 uur 
werd er mooi op tijd begonnen met de 
39 manches in de eigen klasse en de 
23 manches in de open klasse. In de 
manches zaten veel rijders van UWTC 
bij elkaar en die moesten op hun ei-
gen baan een flinke onderlinge strijd 
leveren. Dit leverde vaak mooie ge-
vechten op. Om 13.30 uur waren al-
le manches in de eigen en open klas-
se verreden en moesten er nog twee 
herkansingen plaatsvinden bij de 
boys 13 en boys 17 voor een plek in 
die felbegeerde halve finale. Dit pakte 
goed uit bij de boys 13 jaar voor Boris 
Zandvliet (3e). Jeffrey Koeleman (2e) 
en ook Michiel Jansen, bij de boys 17 
+, reden mooi naar plek 3. Helaas luk-
te het Lars Wiebes niet om bij de eer-
ste vier te eindigen. 

Eigen klasse
Bij de boys 9/10 veel Uwtc-ers die zich 
wisten te plaatsen voor de finale in de 
eigen klasse. Goed gedaan Alec van 
der Mast, Jessy Soede, Daan Corts, 
Rens Grömmel en Joël Rijneker. Bij de 
boys 11/12 lukte dit ook voor Tonko 
Klein Gunnewiek, Max de Beij
en Jochem van de Wijngaard. Brian 
Boomkens bij de boys 12/13 de hele 
dag al sterk rijdend reed in zijn hal-
ve finale mooi naar een tweede plaats! 
Bij de boys 13 jaar ook een flink aan-
tal Uwtc-ers die zich wisten te plaat-
sen voor de grote finale, Kevin Boom-
kens, Flip van Walraven, Jimmy van 
Woerkom en Maarten van de Mast. 
Ook een plek in de finale bij de boys 
14 voor Joey Nap en Bart van Bem-
melen. Bij de boys 15/16 reed Thomas 
v.d. Wijngaard mooi naar een vier-
de plaats. Voor Wiljan Brouwer bij de 
boys 17 was het nog spannend tot het 
laatste stuk maar wist toch nipt zijn 

concurrent voor te blijven en eindig-
de in zijn halve finale op een vierde 
plaats. 

Open klasse
Net bijgekomen van hun halve finale 
in de eigen klasse konden de mannen 
weer aan de bak voor de halve finale 
in de open klasse. Veel tijd om uit te 
rusten was er niet. Bij de boys 7- reed 
Jur de Beij heel sterk naar de eerste 
plaats. Hij had vandaag wel weer zin 
om een beker mee naar huis te ne-
men. Ook bij de boys 8/9 vier Uwtc-
ers naar de finale, Rens, Jessy, Daan 
en Alec. Ook Joël Rijneker lag mooi op 
koers voor een plaats in de finale maar 
in de laatste bocht viel hij helaas. Bij 
de boys 10/11 reed Brian Boomkens 
mooi naar plek 1 in zijn halve finale 
en nog drie rijders van UWTC, Tonko, 
Max en Jochem wisten zich te plaat-
sen. Bij de boys 12/13 wisten Kevin, 
Joey en Bart zich te plaatsen en ook 
bij de boys 16 + twee rijders in de fi-
nale te weten Mats en Michael.

Nu was er toch een kleine pauze, zo-
dat een ieder zich goed kon voorbe-
reiden voor zijn of haar finale. In totaal 
waren er 29 A/B finales in de eigen 
klasse en 5 finales in de open klas-
se. De top 3 notering van de A-finales 
in de eigen klasse: cruiser 40 +: Gaby 
Paans 2e, cruiser 30/39: Eric Schoen-
makers 3e, cruiser 17/29: Wouter Plai-
sant v.d. Wal 1e, Sven Wiebes 2e en 
Mike Veenhof 3e Boys 9/10: Jessy 
Soede 2e Boys 10/11: Brian Worm 2e 
Boys 11/12: Max de Beij 2e Boys 13: 
Kevin Boomkens 1e Boys 14 Joey Nap 
1e de volledige uitslag is te lezen op 
BMXwest.nl 

De volgende rijders van UWTC gingen 
nog met een mooie beker naar huis: 
Boys 7- en Jur de Beij 2e Boys 8/9. 
Jessy Soede 2e en Daan Corts 3e, in 
deze finale gingen helaas 4 rijders in 
de eerste bocht al onderuit, gelukkig 
hield geen enkele rijder er een blessu-
re aan over. Boys 10/11: Brian Boom-
kens 1e, Boys 12/13 Joey Nap 1e en 
Kevin Boomkens 2e en bij de Boys 
16+ werd Michael Schekkerman 3e.

De Ronde Venen - In het begin 
was het duidelijk even zoeken en 
wennen aan elkaar, maar het duur-
de niet lang of de E4 toppers namen 
het heft in handen. Steeds beter wis-
ten de toppers elkaar te vinden. De 
keeper van Argon had blijkbaar zijn 
dag, want vele pogingen van Hertha 
wist hij onschadelijk te maken. Steve 
aan de andere kant, ja ja hij deed nog 
steeds mee hoor, maar hij kreeg bij-
na niets te doen. De paar keer dat Ar-
gon dreigend kon worden wist Steve 
dit te voorkomen. 

De steeds maar groter wordende 
druk op de Argon goalie, resulteerde 
in de 20 ste minuut in een doelpunt 
voor Hertha. Het was Thijs Stroet die 
het net deed bollen. Het eerste doel-
punt voor de E4 was een feit. Direct 
na de aftrap was het Hertha die de 
bal wist te onderscheppen, en nu 
was het de beurt aan Corné Huijb-
reghs die met een mooie schuiver de 
0-2 noteerde, en dat binnen 1 minuut 
na de 0-1. In de rust werden de E4 
toppers gewezen op een aantal za-
ken die opgevallen waren in de eer-
ste helft. Met die zaken die opgeval-
len waren als bagage en de tactische 
omzettingen door beide trainers werd 
begonnen aan de tweede helft. Hert-
ha was duidelijk sterker, en vanaf de 

aftrap werd de Argonnautjes ver te-
rug gedrongen. De trainers, duide-
lijk in hun nopjes met dit team zagen 
mooie acties voorbij komen. Het doel 
van de Argon goalie was duidelijk de 
schiettent vandaag. Nadat Sander 
van Senten, in de tweede helft door-
geschoven als spits en met een af-
standsschot de keeper bijna wist te 
verschalken, bracht hij redding met 
zijn voet. 
Thijs Stroet was er als de kippen bij 
om de 0-3 hoog in de rechterboven-
hoek te plaatsen. De jongens van 
Hertha, vleugels gekregen door deze 
mooie voorsprong, genoten duidelijk. 
Weer 4 minuten later konden de ve-
le mee meegekomen ouders weer de 
handen in de lucht steken, want Lars 
Jansen wist zijn tweede van de och-
tend te maken. Dit betekende de 0-4. 
Het mooiste werd door de E4 toppers 
bewaard voor het laatst, want 5 mi-
nuten voor tijd werd er uit een cor-
ner gescoord door Hertha met een 
prachtige kopbal van Finn Voor-
bij. Dat Finn, en het team er blij mee 
was, dat was wel duidelijk. Een lange 
sprint naar eigen helft waar het doel-
punt werd gevierd met alle teamge-
noten. Kort daarna floot de scheids-
rechter van dienst voor het einde van 
de wedstrijd en was de eerste winst 
een feit.

Vlnr: Benno Gerritsen (Harmelen, 3e) - clubkampioen strokeplay 2014 Mark 
Weitjens (Mijdrecht) – Pascale Michels (Uithoorn, 2e), Joke Schiphorst 
(Mijdrecht, 3e) – clubkampioene strokeplay 2014 Kim Versleijen (Wilnis) – 
trotse Charlie Dufornée met haar vader Alain Dufornée (Vleuten, 2e) 
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Badminton bij Veenshuttle bij 
uitstek geschikt voor recreanten
Mijdrecht - Badminton is een leuke 
en intensieve sport die door ieder-
een beoefend kan worden. Jeugd 
vanaf 8 jaar tot en met senioren ver 
in de zeventig kunnen op ieder ni-
veau een shuttle slaan. De intensi-
teit wordt bepaald door het individu 
en zijn mogelijkheden. De sportieve 
uitdaging is op ieder niveau aanwe-
zig en gezelligheid is er altijd. 
Donderdag 4 september begint het 
badminton seizoen weer bij bad-
minton vereniging Veenshuttle. Ie-
dere donderdag spelen alle groe-
pen in de sporthal Phoenix aan de 
hoofdweg in Mijdrecht. De groeien-
de jeugdafdeling in twee groepen 
vanaf 18.30 en 19.30 uur met trai-
ning onder begeleiding van erva-
ren spelers. De senioren spelen ‘s 
morgens van 9.30 tot 12.00 uur en 
‘s avonds van 20.00 tot 23.00 uur en 
ook daar is voor beginners en er-
varen recreanten training waar je 
voor in kunt schrijven. Ook rolstoe-
lers zijn ‘s avonds van harte welkom. 

Er zijn al een aantal rollers aanwe-
zig die graag wat meer tegenstan-
ders zien komen.
Twee jeugdteams en drie senioren 
teams doen mee aan de bondscom-
petitie. Voor een aantal recreanten 
toernooien in de regio wordt door 
een grote groep gezamenlijk inge-
schreven. Hierdoor is het mogelijk 
op ieder niveau badminton te spe-
len.

Nieuwe leden, zowel jeugd als se-
nioren, zijn natuurlijk altijd welkom 
en kunnen zo binnen komen lopen. 
Men kan 3 maal mee komen spe-
len om te ervaren hoe leuk het spel-
letje is en de sfeer van de club te 
proeven. Rackets liggen klaar, dus 
sport kleding en zaal schoenen aan 
en je kunt gezellig mee spelen. Voor 
nieuwe leden is er een aantrekke-
lijk aanbod om tot eind van dit jaar 
een proef abonnement af te sluiten. 
Meer informatie is te vinden op onze 
website www.veenshuttle.nl .

Korfbalvereniging de Vinken wint 
Goede Doelen Actie Cheque
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het feest bij MC Meu-
belen in Amstelhoek. MC Meube-
len mocht namens het meubelmerk 
Henders & Hazel de gewonnen 
Goede Doelen Actie Cheque uitrei-
ken twv van maar liefst €3000,- aan 
Marco Gijsen van Korfbalvereniging 
de Vinken uit Vinkveen. De korfbal-
vereniging had via facebook aan de-
ze wedstrijd meegedaan. Het maat-

schappelijk betrokken merk bestaat 
10 jaar en had daarom een mooie 
actie opgezet, de verenigingen kon-
den voor €3000,- aan meubels win-
nen voor hun clubhuis. Maar liefst 
10 goede doelen in Nederland heb-
ben deze prijs gewonnen. MC Meu-
belen is trots dat zij als ervaren dea-
ler deze prijs hebben mogen uitrei-
ken en zien de korfballers terug om 
de prijs te verzilveren.

Duivensport “PV rond De Amstel”
Regio - Dit weekend werden er 
weer twee duivenvluchten gevlo-
gen door de duiven van de duiven-
liefhebbers uit onze regio. De kor-
te vlucht was de derde vlucht van 
de natourcompetitie. Hier sloeg (wie 
kent hem niet) “Hallo mensen….” 
Piet van Schaik genadeloos toe. Piet 
wist net als vorig jaar de vlucht vanuit 
het in België gelegen Wovertem op 
zijn naam te schrijven. Piet zal voort-
aan door het leven gaan als “Mister 
Wolvertem”!! De duiven werden ge-
lost om 14:15 uur voor een gemid-
delde afstand van 146 km. voor on-
ze regio. Piet kon zijn eerste duif 
15:50 uur klokken, gevolgd door een 
duif van Ron den Boer, daarna kreeg 
Hans Half als derde een duif thuis. 
In Rayon F stonden 1861 duiven aan 
de start. Piet werd hier 57e, Ron 92e 
en Hans 101e. De tweede vlucht was 
de zevende en tevens laatste vlucht 
van de jonge duiven competitie. Hier 
was het Peter Bosse uit Uithoorn die 
de zege opeiste. Tweede werd Leo 
van de Sluis en derde werd Ali Kho-

dair. Deze duivenliefhebbers leverde 
in Rayon F ook prima prestaties. Pe-
ter werd 2e van 1610 duiven, Leo 13e 
en Ali 22e . Over heel Noord-Holland 
stonden 6004 duiven in concours. 
Ook hier werd Peter 2e, Leo 15e, en 
Ali 37e. Nadat de computer alle be-
rekeningen uitgevoerd had bleek dat 
Leo van de Sluis zich dit jaar de jon-
geduiven kampioen mag noemen. 
Tevens bleek dat een jonge duif van 
Leo nl. de “061” de meeste punten 
verzameld had en zodoende duif-
kampioen jong werd.

De volledige uitslag 
Wolvertem, natour
1 Piet van Schaik, Uithoorn - 2 Ron 
den Boer, Uithoorn - 3 Hans Half, 
Amstelhoek - 4 Hennie Pothuizen, 
Vinkeveen - 5 Peter Bosse, Uithoorn

Nanteuil, Jonge duiven
1 Peter Bosse, Uithoorn - 2 Leo van 
de Sluis, Uithoorn - 3 Ali Khodair, 
Aalsmeer - 4 Hans Half, Amstelhoek 
- 5 Martin van de Hoort, Uithoorn

Biljartfederatie De Ronde 
Venen bestaat 30 jaar
De Ronde Venen - Donderdag 4 
september 2014 viert de Biljartfede-
ratie De Ronde Venen het feit dat zij 
30 jaar geleden werd opgericht. Het 
collectief bestaat momenteel uit 12 
deelnemende biljartverenigingen uit 
de regio, die met 22 teams, bestaan-
de zes of acht spelers, hun wedstrij-
den veelal in een café, bar of dorps-
huis afwerken. Het gaat hier voorna-
melijk om het carambole biljart als 
libre en driebanden. Op 25 augus-
tus is de biljartcompetitie inmiddels 
weer van start gegaan. De offi cië-
le ‘viering’ van het lustrum vond so-
ber maar wel gezellig op woensdag 
13 augustus plaats met een exposi-
tie van oud beeldmateriaal en publi-
caties op de bovenverdieping in het 
pand van Ton Bocxe aan de Heren-
weg in Wilnis. Pal naast de RK-kerk 
heeft Ton altijd zijn bedrijf gehad 
waar hij tot 2003 biljarttafels en an-
dere accessoires voor de biljartsport 
maakte (Bocxe Biljarts). Nu is het 
een Art-Galerie. “Tijdens de exposi-
tie konden de leden allerlei plakboe-
ken inkijken en op wandborden had 
ik talrijke foto’s en artikelen van de 
afgelopen jaren aangebracht. Meer 
dan 70 van de 160 leden van de ver-
schillende biljartclubs uit de regio 
hebben op die avond blijk van hun 
belangstelling gegeven. Dat was 
veel te noemen, want aantal leden 
was toen nog op vakantie,” vertelt 
Ton. Destijds maakte hij bij wedstrij-
den de nodige (toen nog) zwart/wit 
foto’s die hij zelf afdrukte.

Biljardbond De Ronde Venen
Hoewel het biljarten in de regio in 
kroegen en cafés in de toen nog 
zelfstandige gemeenten Wilnis, 
Mijdrecht en Vinkeveen al veel lan-
ger door locale clubjes werd beoe-
fend, kwam er pas in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw enige lijn in 
een georganiseerde biljartcompeti-
tie. Een en ander vermeldt het club-
blad uit 2004 dat gewijd is aan het 
20-jarige bestaan van het georgani-
seerde biljarten in de regio. Tijdens 
een van de clubavonden van biljart-
club De Schans in Vinkeveen kwa-
men de toenmalige leden van de 
club, Arnold Scholten en Ton Bocxe, 
op het idee om een regionale biljart-
competitie op te zetten. Op 24 au-
gustus 1984 kreeg het idee ver-
der gestalte wat zich vertaalde in 
een oprichtingsvergadering van wat 
toen ‘Biljartbond De Ronde Venen’ 
zou gaan heten. Een en ander met 
het doel de biljartsport te stimule-
ren door georganiseerd te biljar-
ten en regiokampioenschappen te 
houden. Op 4 september 1984 was 
de biljartvereniging een feit waarbij 
als eerste bestuursleden optraden 
Arnold Scholten als voorzitter en Ton 
Bocxe als secretaris/penningmees-
ter. Laatstgenoemde heeft alle jaren 
daarna tot op heden(!) deel uitge-
maakt van het bestuur. Hij is een van 
de langstzittende actieve bestuurs-
leden én biljarter. Tegenwoordig als 
penningmeester, waar Toine Doezé 
momenteel voorzitter is.

‘Biljartfederatie’ in 1990
Tijdens die eerste vergadering traden 
vijf clubs tot de nieuwe ‘bond’ toe, te 
weten de biljartclubs De Schans, De 
Merel, ’t Meertje, Mijdrecht en De 
Vergulde Wagen (Wilnis). Al snel za-
gen een programmaboekje en een 
wedstrijdreglement het levenslicht, 
waarna op 8 oktober 1984 de eer-
ste wedstrijd werd gespeeld. De eer-
ste teamkampioen van het seizoen 
1984-1985 werd Biljartclub ’t Meer-
tje uit Vinkeveen. De eerste indivi-
duele (persoonlijke) kampioen was 
Wilbert Anthonijsh in de spelsoort li-
bre. 

Waren er het eerste seizoen 5 clubs 
die deelnamen aan de biljartcom-
petitie, in de seizoenen die volg-
den breidde het aantal deelnemen-
de verenigingen zich drastisch uit. Er 
bleek dus grote belangstelling te be-
staan voor een regionale biljartcom-
petitie en dat is er de laatste jaren 
niet minder op geworden. In 1990 
werd de naam van de biljartvereni-
ging veranderd in ‘Biljartfederatie 
De Ronde Venen’, een naam die ook 
vandaag de dag nog steeds actueel 
is. Precies 20 jaar geleden zag ook 
het eerste offi ciële clubblad, ’t Pi-
keetje’ genaamd, het levenslicht. In 
1995 werd de speelsoort 3-banden 
aan de competitie toegevoegd. Het 
15-jarig jubileum werd in 1999 uit-
bundig gevierd waarbij de Belgische 
wereldkampioen Raymond Ceule-
mans in dorpshuis De Willisstee een 
demonstratie van zijn kunnen ten 
beste gaf voor 200 enthousiaste bil-
jarters. Inmiddels heeft de Biljart-
federatie 3 klassen driebanden en 
vier klassen libre op haar program-
ma staan.

Vrouwen biljarten ook
Biljarten is anno 2014 overigens al 
lang geen sport meer die uitslui-
tend door mannen wordt beoefend. 
Ook vrouwen nemen bij veel vereni-
gingen in de regio deel aan de com-
petitie. Elk jaar wordt er in de re-
gio een competitie gespeeld om het 
kampioenschap van De Ronde Ve-
nen. Daarnaast zijn er persoonlij-
ke kampioenschappen libre en drie-
banden. Het gaat dus niet om snoo-
ker en poolbiljart. Dat zijn volgens 
Toine Doezé en Ton Bocxe heel an-
dere biljartsporten. Elke club orga-
niseert zelf ook allerlei biljarteve-
nementen. Jaarlijks wordt door het 
bestuur ook iemand vanuit de le-
den genomineerd als ‘Speler van het 
Jaar’ als die zich op een bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de biljartsport in De Ronde Ve-
nen. De biljartfederatie is aangeslo-
ten bij de KNBB. Biljarten is een leu-
ke sport voor jong en oud, mannen 
en vrouwen. Niet alleen de sport zelf 
maar ook de sociale contacten en 
de gezelligheid erom heen dragen 
daaraan bij. 
Voor wie wat meer wil weten over 
de biljartfederatie kan zich oriënte-
ren op de website: www.biljartfede-
ratie.nl.

Argon D3 start het seizoen 
met Coerver Coaching
Mijdrecht - Op zaterdag 30 augustus 
had de D3 van S.V. Argon het genoe-
gen om training te krijgen van Coer-
ver Coaching Nederland. Het doel van 
deze organisatie is om voetballers be-
ter te maken. Hiervoor wordt de Coer-
ver-methode gebruikt, die is gericht 
op zo volledig mogelijke balbeheer-
sing, aangevuld met de nodige tech-
niek. De grondlegger van deze metho-
de is Wiel Coerver, hij was een Neder-
landse voetballer en voetbaltrainer en 
werd ook wel omschreven als de ‘Al-
bert Einstein van het voetbal’. Coerver 
Coaching is de nummer 1 voetbaltrai-
ningsmethodiek die wereldwijd wordt 
gebruikt en de jongens van de Argon 
D3 verschenen dan ook enthousiast en 
vol verwachting aan de start. De trai-

ning was opgebouwd uit verschillen-
de onderdelen, waarbij trainer Rainel 
Woerdings steeds uitlegde waarom 
dit werd getraind en hoe de voetbal-
lers dit kunnen toepassen in de wed-
strijden. Aan bod kwamen onder an-
dere: kaatsen en passen, aanvallen en 
verdedigen, aannemen en scoren, tip-
pen en drawback. Ook werd de condi-
tie en de coördinatie van de D3-spelers 
aangescherpt. Kortom, de Argon D3-
spelers gaan fi t, met nieuwe technie-
ken en vooral met veel voetbalplezier 
van start in dit nieuwe voetbalseizoen! 
Deze training werd mogelijk gemaakt 
door de sponsors: Argon Club van 100, 
dbArt Intelligence en Esta Camina Out-
door Coaching. Namens alle spelers en
ouders: reuze bedankt!

EHBO vereniging en Brandweer Wilnis trappen seizoen af 
Explosie tankwagen naast buurtbarbecue in Wilnis

Wilnis - EHBO vereniging Winis is van mening 
dat je EHBO vaardigheden het beste leert in echte 
praktijksituaties. Daarom heeft de EHBO vereni-
ging in het dorp van Wilnis in samenwerking met 
de Brandweer een grote EHBO-oefening georga-
niseerd. De EHBO-leden en brandweer werden op 
maandagavond 1 september ter plaatse gecon-
fronteerd met een ernstig ongeval met 8 slachtof-
fers. De slachtoffers zijn gespeeld door opgeleide 
LOTUS-slachtoffers, die de verwondingen zo echt 
mogelijk schminken en de slachtofferrol spelen.

Ondenkbaar scenario
Hanneke Vrensen is die avond de bevelvoerder 
van de EHBO vereniging uit Wilnis: “Voor aanvang 
van de oefening hebben wij natuurlijk geen idee 
wat er is gebeurd, zodat we onder zo reëel moge-
lijke omstandigheden oefenen. We moeten zo snel 
mogelijk samen met de brandweer de situatie be-
oordelen en onze mankrachten verdelen.” Hanne-
ke voert voor het tweede opeenvolgende jaar het 
bevel tijdens de jaaroefening. “In het dorp van Wil-
nis gebeurt die avond volgens het scenario een 
ondenkbaar en vreselijk ongeval: een tractor met 
tank met explosieve chemische middelen scheurt 
open en explodeert precies ter hoogte van een 
buurt-BBQ. De chauffeur en zeven buurtbewo-
ners raken licht tot ernstig gewond. Met de opge-
roepen EHBO´ers proberen we dan alle gewonden 

zo snel en goed mogelijk te verzorgen. De brand-
weer waarborgt de veiligheid en zorgt dat de bran-
den en het explosiegevaar zo snel mogelijk onder 
controle zijn.”

Verwondingen door drukgolf
Door de grote explosie heeft de chauffeur over zijn 
hele lichaam verbrandingen opgelopen. De explo-
sie heeft een drukgolf veroorzaakt, waardoor al-
lerlei BBQ-materiaal en bestek in de rondte vloog. 
Een omstander kreeg een rondvliegend mes in zijn 
buik en moest aan de zuurstof. Een ander slacht-
offer had een vreselijke oogwond door een vork 
die in de rondte vloog. De brandweer en EHBO 
hadden hun handen ook vol aan een fi etser die 
door een automobilist van schrik was aangereden. 
De brandweer moest de fi ets doorknippen en de 
auto met speciale uitrusting optillen, om de man 
te bevrijden. 
De BBQ-kok van die avond voelde zich de hele 
middag al niet zo lekker. Dat bleek uiteindelijk om 
hartklachten te gaan. De explosie is de man te veel 
geworden en de EHBO´ers hebben hem moeten 
reanimeren..” 

Onverwachte hoek
Naast de zeer ernstige verwonden bekommer-
den de EHBO’ers zich ook over diverse slachtof-
fers met schaafwonden, snijwonden en botbreu-

ken. “In de oefening zitten zo veel mogelijk van de 
meest gangbare zware en minder zware verwon-
dingen verwerkt, die ook in de dagelijkse prak-
tijk voorkomen,” aldus Hanneke. “Hoe ondenk-
baar het scenario ook lijkt, een ongeluk komt na-
genoeg altijd uit onverwachte hoek. Vaak geluk-
kig met kleinere verwondingen, maar ook grote, 
zoals een slagaderlijke bloeding, of een doordrin-
gende borstwond. Als dit niet goed wordt aange-
pakt, kan dit iemand het leven kosten. Maar bij 
adequaat en snel handelen, kunnen we als EHBO-
er ervoor zorgen dat we de juiste eerste hulp bie-
den en de professionele hulpverlening het daarna 
van ons overneemt.

Weet u wat u moet doen?
Iedereen heeft wel eens met een ongevalletje of 
soms zelf een groter ongeval te maken. Met een 
goede EHBO opleiding kunt u het leven redden 
van misschien wel een familielid, vriend, mogelij-
ke andere volwassenen of kinderen. EHBO ver-
eniging Wilnis start in oktober een nieuwe EHBO 
opleiding, en heeft nog plaats voor 4 personen. 
Schrijf je daarom nu snel in via info@ehbowilnis.
nl. Kijk op www.ehbowilnis.nl voor meer informa-
tie over KNV EHBO afdeling Wilnis en de EHBO 
opleiding of de herhalingslessen.. Meer informatie 
over evenementen en inschrijven voor de nieuwe 
cursus kan via info@ehbowilnis.nl. 



Persoonlijke benadering en begeleiding op maat

Sportschool PLUX start nieuwe 
seizoen met kennismaking
Uithoorn - Deze week kunnen lief-
hebbers van verantwoord spor-
ten en fitnessen vrijblijvend kennis-
maken met Sportschool PLUX en 
wat die te bieden heeft. De bekend-
ste sportschool van Uithoorn, geves-
tigd aan de Johan Enschedeweg 180, 
pal naast het Libellebos, organiseert 
hiervoor een Open Week van maan-
dag 1 tot en met zaterdag 6 septem-
ber. Met het verschijnen van deze edi-
tie is die week halfweg. Wat niet weg-
neemt dat u nog altijd uw licht kunt 
opsteken wat men bij PLUX te bie-
den heeft en dat is erg veel. Sporten 
en bewegen, de beleving ervan en de 
tijdstippen waarop men dat het liefst 
doet, worden een plaats gegeven bin-
nen de levenssfeer. Daar ligt een gro-
te mate van flexibiliteit aan ten grond-
slag. Want zowel jonge als (vooral) 
oudere sporters hebben overdag vaak 
een druk bezette agenda en kunnen 
niet op elk tijdstip sporten en bewe-
gen. Dat moet ingepast worden in de 
dagelijkse gang van zaken. Daarnaast 
speelt het sociale aspect een rol wat 
steeds meer aan een uurtje gezel-
lig sporten wordt gekoppeld. Al met 
al zijn dat factoren waar Sportschool 
PLUX met zijn instructeurs mede op 
inhaakt en rekening mee houdt. On-
derscheidend in persoonlijke aan-
dacht en begeleiding van sporters en 
fitnessers waar dat nodig is. Andere 
deelnemende partijen die zich in het 
unieke pand – een voormalige wa-
terbunker - hebben gevestigd, doen 
daarin mee.

PLUX voor iedereen
Bij PLUX kunt u ook terecht voor fy-
siotherapie, manuele therapie, men-
sendieck e.d. Er is zelfs een beau-
tysalon (Amber) met zonnebanken, 
een sauna met Turks stoombad en 
niet te vergeten het Grand Café PLUX 
met gezonde voeding, zoals sala-
des, sandwiches en soepen die hele-
maal passen bij een gezonde levens-
stijl zoals die bij PLUX wordt gepropa-
geerd. Samen sterk in het aanbod en 
het creëren van een gezellige spor-
tomgeving met een sportbar, een in-
formele sfeer en een breed aanbod 
van toestellen en mogelijkheden zijn 
daarbij belangrijke factoren. Bij PLUX 
zijn sporters dus aan het juiste adres 
als zij een dergelijke ambiance op het 
oog hebben. PLUX is er voor iedereen 
en presenteert anno 2014 een nieuw 

seizoen met nieuwe uitdagingen. Lek-
ker sporten, revalideren, onder pro-
fessionele begeleiding werken aan 
je conditie om je lichaamsgewicht op 
peil te houden of gewoon elke week 
een paar keer fitnessen tegen alles-
zins aantrekkelijke tarieven, het kan 
allemaal.
Voor jongeren tot 23 jaar is er bijvoor-
beeld een speciaal tarief. Zij kunnen 
voor 25 euro per maand onbeperkt 
sporten. Naar buiten om echt fit te 
worden? Doe dan mee aan de boot-
camp! PLUX staat ook bekend om 
zijn veelvoud aan groepslessen waar 
u aan kunt deelnemen. Niet te ver-
geten zijn er ook verdedigingsspor-
ten waar liefhebbers zich op kunnen 
inschrijven. Teveel om op te noemen. 
Het is daarom raadzaam om de web-
site www.plux-uithoorn.nl eens te be-
kijken waarop u alle informatie vindt. 

Warme band
Martin Elsemulder en Maarten Roes-
tenburg runnen met hun deskundi-
ge team van medewerkers sinds be-
gin deze zomer de sportschool, waar 
zij inmiddels ook de eigenaar van 
zijn. Beiden zijn al jaren verbonden 
aan PLUX en zetten hun deskundig-
heid in om mensen verantwoord en 
plezierig op verschillende manieren 
te laten sporten op diverse niveaus, 
met inachtneming van de lichamelij-
ke conditie en de gezondheid. “Er zijn 
sinds dat PLUX van start ging in 2006 
meer sportscholen in de regio bij-
gekomen. Het was een echte groei-
markt. Met ook aan de onderkant van 
de markt goedkope aanbieders. Dat is 
niet in het voordeel geweest van re-
guliere sportscholen met een hoog 
servicegehalte en deskundigheid zo-
als PLUX dat voorstaat. Toen de cri-
sis in 2008 zijn intrede deed werd het 
alleen maar slechter wat het bezoek 
van een sportschool betreft en mede 
daardoor het aantal leden terug liep. 
Omdat een sportschool in feite ook 
een onderneming is moet je wat gaan 
doen om het tij te keren. Daar zijn we 
sinds begin van de zomer hard mee 
bezig en het gaat langzaam maar ze-
ker weer de goede kant uit, maar we 
zijn er nog niet,” vertelt Martin die zijn 
visie op de zaken weergeeft. “Wij wil-
len een warme band met onze leden 
smeden, ze leren kennen en een ge-
sprekje met ze houden. De bedoeling 
is dat bezoekers zich hier thuis voelen 

en in een gezellige omgeving kunnen 
sporten. Laagdrempelig en toeganke-
lijk, hen bekend maken met de toe-
stellen en wijzen op de mogelijkheden 
en kwaliteiten die wij in huis hebben 
dank zij onze instructeurs en instruc-
trices. De mensen moeten met een 
ontspannen en voldaan gevoel naar 
huis gaan en ook graag weer willen 
terugkomen. Wij hebben van alles te 
bieden, van bootcamp tot PT’s, van 
spinning tot aan fitnessbegeleiding 
met een schema. Iedereen die hier 
komt vindt nagenoeg alles op sport-
gebied, behalve zwemmen. Op ver-
zoek informeren wij ook over gezon-
de voeding, het voorkomen van bles-
sures en zetten we specifieke sche-
ma’s op om conditie op te bouwen. 
Het zijn de details waarin wij ons wil-
len onderscheiden, maar ook in een 
actieve benadering en begeleiding. 
Dat kan omdat we daarvoor de moge-
lijkheden en mensen in huis hebben,” 
vult Maarten met geloof in eigen kun-
nen aan. “Kortom, wij geven duide-
lijk aan wat je mag verwachten, trans-
parant en no-nonsens. Verder wordt 
ook het sociale aspect aan de sport-
bar niet vergeten met een kopje koffie 
of een sportdrankje. We gaan er voor!”

Meer dan alleen sportschool
De sportschool heeft ook de ope-
ningstijden aangepast. Vanaf 7 uur ’s 
morgens kan men al terecht. Dit om 
degenen die nog voordat de werk-
dag begint op kantoor een uurtje wil-
len sporten en daarna te douchen de 
gelegenheid te geven dat te kunnen 
doen. Deze maand gaat het nieuwe 
fitnessrooster van start. Daarin wordt 
extra aandacht geschonken aan de 
verschillende trainings- en conditie-
programma’s waar iedereen (vrijblij-
vend) onder leiding van een instruc-
teur aan kan deelnemen. Vrijdag-
avond 5 september is er een feest-
avond bij PLUX als onderdeel van de 
Open Week. Zaterdag worden er al-
lerlei sportlessen gegeven waaraan 
men gratis kan deelnemen om te er-
varen wat dat inhoudt. Jongeren kun-
nen op gepaste wijze kennis maken 
met de mogelijkheden die het spor-
ten bij PLUX biedt. Er is een spring-
kussen voor kinderen en eigen pro-
gramma voor hen waarbij samenwer-
king met de naast gelegen kinderop-
vang ‘Brood en Spelen’ (tot voor kort 
De Blokkendoos) wordt geaccentu-
eerd. Wie hier een poosje wil spor-
ten, maar zijn of haar kind(eren) niet 
alleen kan laten, kan die meenemen 
en bij de kinderopvang tijdelijk even 
‘stallen’. Ook dat is een pré. Alle par-
tijen die in het gebouw gevestigd zijn 
laten zich ook zien of doen van zich 
horen tijdens deze promotieweek. 
PLUX bergt dus meer in zich dan al-
leen maar een sportschool te zijn! Dat 
kunt u zelf ervaren tijdens de Open 
Week. De eigenaren hebben idee-
en genoeg om de verschillende tak-
ken van sport binnen hun sportschool 
te promoten en er thema’s aan te ver-
binden. Ook willen zij op termijn graag 
investeren in nieuwe en uitgebreide-
re mogelijkheden om hun leden daar-
van te laten profiteren. Daar wordt 
momenteel volop naartoe gewerkt om 
dat te realiseren.

Selectie van KDO maakt zich op 
voor de start van de competitie!
De Kwakel - Zodra de Kwakelse 
Kermisoptocht aankomende dins-
dag voorbij is, zal het vizier van de 
KDO-selectie volledig gericht zijn op 
de start van de competitie op zon-
dag 7 september. Voor KDO 1 be-
tekent dit een terugkeer in de der-
de klasse, nadat het elftal afgelopen 
seizoen kampioen wist te worden in 
de vierde klasse F. De eerste tegen-
stander voor de Kwakelaars zal het 
onbekende Wijk aan Zee zijn. Zo-
dra men begin september aan Wijk 
aan Zee denkt, wordt er niet direct 
een link gelegd met voetbal, maar 
met strand, blauwe lucht en bikini’s. 
Toch wordt het voor Wijk aan Zee al 
het derde seizoen op rij in de derde 
klasse, waarbij er vorig seizoen als 
tiende geëindigd werd. 
De voorbereiding van de KDO-se-

lectie verliep voorspoedig, waarbij 
er o.a. op het FC Aalsmeer toernooi 
een keurige tweede plaats werd be-
haald. Daarnaast werd erin het be-
kertoernooi alleen verloren van 
tweedeklasser CSW (4-2). Afgelo-
pen woensdagavond was de ploeg 
van trainer Raymond de Jong knap 
Abcoude met 1-0 de baas, terwijl 
er afgelopen weekend met 2-2 ge-
lijk werd gespeeld tegen BVV’31 in 
Blaricum. Om 14:00 uur begint in De 
Kwakel de wedstrijd KDO-Wijk aan 
Zee die onder leiding zal staan van 
scheidsrechter K. Dinkelberg.

KDO 2 
Voor KDO 2 begint eveneens aan-
komende zondag de competitie met 
een thuiswedstrijd, zij starten tegen 
Kampong 4. De eerste feestvreugde 

was afgelopen weekend al een feit, 
want de ploeg van Paul ten Brink 
plaatste zich voor de tweede ronde 
van het bekertoernooi. Dankzij twee 
overwinningen (3-1 tegen NFC en 
1-0 tegen Sporting Martinus) was 
een gelijkspel in de thuiswedstrijd 
tegen Ouderkerk 2 genoeg om eer-
ste te worden in de poule.
Topscorer in de voorbereiding voor 
KDO 2 was Jean-Paul Verbruggen 
die acht keer het net wist te vin-
den in de zes wedstrijden die er ge-
speeld werden.
De wedstrijd KDO 2 – Kampong 4 
begint om 11:30 uur en wordt geflo-
ten door I. Adam.

Wij hopen u aankomende zondag te 
mogen begroeten op ons sportpark 
aan de Vuurlijn.

Zonnekoning van het 
Zomerbridge
Uithoorn - Het is Ruud Lesmeis-
ter gelukt, na twaalf avonden zomer 
bridgen met Bridgeclub de Legmeer 
met een ongekend hoge tegenstand 
van meer dan gemiddeld veertig pa-
ren per avond, kwam hij uit op 489,18 
punten en vergaarde zo dus eeuwi-
ge roem. Cora de Vroom kwam nog 
dichtbij door de laatste avond boven 
de zestig procent te scoren, maar 
haar totaal van 484,12 reikte dus net 
niet ver genoeg. Gerda Schavema-
ker legde beslag op de derde plek 
met 469,31 en Hetty Houtman werd 
als niet A speelster knap vierde door 
459,52 punten te verzamelen. Jan 
Egbers, die deze zomer vele hand en 
span diensten voor de toppers ver-
vulde, hield er tenslotte met een to-
taal van 455,36 een zeer verdiende 
vijfde plaats aan over. 

In de A- lijn waren Joop van Delft & 
Frans Kaandorp deze avond de bes-
te met 62,24%. Luuk Smit liet zich 
ook weer eens zien en dat resulteer-
de samen met Johan Le Febre in een 
derde plek met 59,38%. Francis Ter-
ra & Wim Slijkoord hebben elkaar 
duidelijk teruggevonden, alweer bij 
de top vijf, ze werden nu vierde met 
55,93% net voor Gerda Schavema-
ker & Jaap Kenter die op 55,47% uit-
kwamen. In de B- lijn ging de eer-
ste plaats naar Joop den Blanken & 
Riet Doeswijk met 57,99%. Ook Rie 
Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt za-
ten als tweede met 54,86% weer in 
de top. Ina Brandt stond deze keer 
Cobie Bruine de Bruin bij en dat le-
verde als derde 54,51% op. Ellen v/d 
Toorn & Ineke Koek kwamen daar 
als vierde erg dichtbij met 54,17% 

en de vijfde plaats werd met 53,47% 
gedeeld door Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer en Ada van Maarse-
veen & Wouda Roos. In de C- lijn 
kreeg Wim Röling deze avond steun 
van Mieke Peeters en daar werd 
hij eerste mee met 59,17%. Tineke 
Schreurs & René de Jong volgden 
als tweede met 58,75% waardoor ze 
Hetty Houtman & Atie de Jong die 
op 55,83% uitkwamen de baas ble-
ven. Henny & Viviane van Nieuwkerk 
werden vierde met 54,17% en ook 
hier werd de vijfde positie gedeeld, 
Marte Pijnappels & Wies Gloude-
mans en Marjan & Jan Wille behaal-
den gezamenlijk 53,75%. Na het af-
sluiten van de zomerbridge cyclus is 
het nu weer tijd voor de verenigings-
competities. Ook hier speelt Bridge-
club De Legmeer een actieve rol op 
de zelfde tijd en woensdagavond in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297-
567458.

TC Qui Vive in de bloemen 
gezet door Zijdelfleur
Uithoorn/De Kwakel - Bij TC Qui 
Vive is het topdrukte in de zomer-
maanden, Competitie en Clubkam-
pioenschappen worden opgevolgd 
door de Open Toernooien. In juni, 
op de valreep voor de zomervakan-
tie vonden de Clubkampioenschap-
pen van de junioren plaats. Onge-
veer 80 kinderen in alle leeftijden 
streden om de titel Clubkampioen. 
Dankzij het mooie weer en de va-
kantie stemming was het een heel 
gezellige sportieve week die afge-
sloten werd met een barbecue. In 
de laatste week van de zomerva-
kantie vond traditie getrouw het Al-
bert Heijn Jos van den Berg Open 
Jeugd Toernooi plaats. Ondanks de 

slechte weersvoorspellingen scheen 
het zonnetje boven het park van TC 
Qui Vive en konden alle wedstrijden 
lekker buiten gespeeld worden. Vo-
rige week was het de beurt aan het 
Van der Wurff Makelaars 35+ Open 
Grastoernooi en ook daar weer veel 
gezelligheid en veel mooie wedstrij-
den. Wij sluiten het buiten seizoen 
af met de Clubkampioenschap-
pen voor de senioren in de tweede 
week september. Natuurlijk wordt 
het park altijd gezellig gemaakt voor 
een toernooi en horen bij iedere 
prijsuitreiking bloemen voor de win-
naar en de organisatoren. TC Qui Vi-
ve is heel blij met de samenwerking 
met Zijdelfleur (www.zijdelfleur.nl). 

Zij zorgen telkens dat de bloem-
bakken op het terras er stralend bij 
staan en dat iedere prijsuitreiking 
opgevrolijkt wordt met mooie bos-
sen bloemen.

Legmeervogels E1 speelt Ajax E1 zoek
Uithoorn - Onthutst ging Ajax E1 van 
het veld na een middagje voetballes 
bij de Legmeervogels aan de Rand-
hoorn. De tweede bekerwedstrijd was 
net afgelopen in een 1-6 nederlaag 
voor de Ajaxieden en dat was zeker 
geen vertekende uitslag, integendeel. 
Eerder op de middag begon Legmeer-
vogels E1 samen met Trainer-Coaches 
René van Boxtel en Raymond Haf-
kamp aan de wedstrijd bespreking 
tijdens een heerlijke lunch, verzorgd 
door ouders Marian en Linda. Een ge-
zellig en leerzaam begin aan wat een 
geweldige voetbalmiddag zou gaan 
worden. Veel toeschouwers hadden 
de weg naar de Randhoorn gevon-
den om deze beker topper met ei-
gen ogen te kunnen aanschouwen. 
Het weer zorgde voor optimale condi-
ties en het veld lag er goed bij. Hoe-
wel de spanning er door de ontspan-
nen voorbereiding een beetje af was, 
had Ajax E1 in de eerste helft al snel 
het eerste doelpunt te pakken. Hoe-
wel gewaarschuwd, werd er toch met 

iets teveel respect aan de wedstrijd 
begonnen. De vogels herpakten zich 
echter geweldig en pakten de draad 
geweldig op door volle druk te gaan 
spelen. Hierdoor veroverden ze de 
bal snel en door uitstekende combi-
natie spel werden er veel kansen ge-
creeerd. Een staaltje fantastisch voet-
bal spel werden de enthousiaste toe-
schouwers voorgeschoteld, met een 
snelle gelijkmaker voor Legmeervo-
gels E1. De vogels hadden de smaak 
te pakken en drukten door. Vooral het 
sleurende werk van spits Sebastiaan 
en de goede ondersteuning van ach-
teruit van Amir zorgden voor veel bal-
bezit. Laatste man Robin stond te ver-
dedigen als een beer en won elk duel.  
Schitterende goals van Derk en Jes-
se (de bal met links hoog boven in de 
kruising) en een mooi schot van Nico-
lai leverde een ruststand op van 3-1 
ten voordele van Legmeervogels E1. 
Welverdiend en vastberaden werden 
de puntjes verder op de i gezet tijdens 
de rust in de kleedkamer, maar zowel 

technisch als tactisch gecombineerd 
met een geweldige teamgeest zorgde 
voor deze terechte ruststand.

Huiswerk
Ajax had zijn huiswerk in de rust ook 
goed gedaan en begon in de tweede 
helft met een aangepaste opstelling. 
Dit leverde enkele gevaarlijke kan-
sen op, maar keeper Caden bleef koel 
en haalde een paar schitterende bal-
len van de doellijn. De Legmeervogels 
machine was nu echt op gang geko-
men en denderde door. De toeschou-
wers konden genieten van enke-
le schitterende combinaties van Leg-
meervogels kant. De mooiste steek-
passes, individuele acties en soms een 
forse tackel kon het publiek wel beko-
ren. De individuele kwaliteiten van en-
kele Ajax, maar ook Legmeervogels, 
spelers waren af en toe een lust voor 
het voetbalkenner oog. Ajax had ech-
ter niets in te brengen tegen dit ont-
ketende Legmeervogels E1 en kreeg 
vanmiddag voetballes. Derk pikte we-
derom zijn goaltjes mee door een ge-
weldige assist van Nassim. Nassim 
zelf wist ook zijn goal te scoren waar-
bij hij profiteerde van het goede werk 
van Sebastiaan. Mika, Raoul, David en 
Alex werkten als leeuwen om de bal 
snel weer te veroveren wanneer Ajax 
aanvallende intenties had. Ze deden 
dat geweldig en schakelden snel om 
zodat Legmeervogels E1 weer levens-
gevaarlijk richting het doel van Ajax 
E1 wist te stormen. Een enerverende 
wedstrijd met een terechte winnaar. 
“Bedankt voor de voetballes” was een 
gevleugelde en terechte uitspraak van 
de Ajax trainer na afloop richting de 
trotse Legmeervogels trainer Rene. 
Het zou wel eens de voorbode kun-
nen zijn voor een mooi voetbalseizoen 
aan de Randhoorn. Legmeervogels 
E1, ik zou ze maar in de gaten houden!
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