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Zoek!
Mijdrecht - Sinds vrijdagavond 28 aug. ‘15 missen wij
onze lieve kater Reble. Reble is vrijdagavond voor het
laatst gesignaleerd bij iemand (Scholekster, Twistvlied
in Mijdrecht) op zolder, waarna
hij weer buiten is gezet. Zou u
alstublieft uw zolder en schuur
willen checken voor onze kat?
Mocht u hem vinden, laat hem
alstublieft niet vrij, maar bel
ons! Reble heeft een wit buikje,
4 witte pootjes (voor met rood)
en een hangend buikje. Marlon (06-25295929) Kris (0629432625)

100 gRATIS ToEgAngSkAARTEn
beschikbaar voor kunstbeurs te Aalsmeer
5 en 6 september t.w.v. e 20,Te bestellen via
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl
o.v.v. De Nieuwe Meerbode
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Grote behoefte aan bus
naar Utrecht
De Ronde Venen - Inwoners van
De Ronde Venen en reizigers uit
omliggende gemeenten hebben onlangs een enquête ingevuld over
hun reisbehoefte. Uit de reacties
van maar liefst 1.230 mensen blijkt
een grote behoefte aan een rechtstreekse busverbinding tussen
Mijdrecht, Wilnis en omstreken en
de stad Utrecht.
Vanaf december 2016 komt er een
nieuwe dienstregeling voor de bussen in de provincie Utrecht. In het
verleden was de rechtstreekse bus
tussen De Ronde Venen en Utrecht
één van de succesvolste buslijnen
in de provincie en daarom brengt
de gemeente De Ronde Venen op

verschillende manieren het belang
van deze verbinding naar voren. Zo
heeft ze via de enquête Utrechtstreeks de behoefte van inwoners
getest.
Inwoners zijn dit voorjaar uitgenodigd de enquête in te vullen via gemeentelijke communicatiekanalen,
lokale media en partners van de gemeente. Uit de resultaten blijkt dat
het onderwerp leeft onder inwoners
van en reizigers naar onze gemeente. Maar liefst 1.230 mensen hebben
de tijd genomen om de enquête in
te vullen. Een groot aantal geënquêteerden heeft een ‘hartenkreet’ ingevuld, vaak met een emotionele lading.

Uit de enquête blijkt een positief
effect op de komst van een rechtstreekse busverbinding van en naar
Utrecht: mensen gaan naar Utrecht
reizen (terwijl ze dat eerst niet deden), de frequentie van het reizen
wordt hoger en er wordt vaker met
de bus gereisd. De volledige resultaten kunnen bekeken worden op
www.derondevenen.nl onder Leven en werken > Mijn invloed in de
buurt > Inwonerspanel.
Wethouder Dijkstra biedt de resultaten van de enquête op 10 september a.s. officieel aan gedeputeerde mevrouw Verbeek-Nijhof van de
provincie Utrecht aan.

Ontdek de bijzondere monumenten van De Ronde Venen

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

Laatse
kaarten in de
verkoop via
feestweek.nl
of bij Primera

Beklim de Heilig Hart van Jezuskerk
op Open Monumentendag

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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LEZERSACTIE

Buurtvereniging
Amstelhoek
bestaat 50 jaar!
Amstelhoek - Buurtvereniging Amstelhoek bestaat zaterdag 19 september precies
50 jaar. Daarom is er een feestweek, beginnend met een receptie/reünie op vrijdag 11
september. Alle Amstelhoekers
en oud-Amstelhoekers, lid of
geen lid, worden uitgenodigd
om op deze avond een toast
uit te brengen op de buurtvereniging en om, onder het
genot van een hapje en een
drankje, herinneringen op te
halen uit het (verre) verleden
en om ideeën op te doen voor
de (naaste) toekomst. Het bestuur nodigt u van harte uit om
deze avond aanwezig te zijn.
De avond/receptie begint om
20.00 uur. U, (oud-)Amstelhoeker, bent van harte welkom.
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De Ronde Venen - In het weekend
van 12 en 13 september staat Nederland in het teken van Open Monumentendag. Dé kans voor inwoners om kennis te maken met lokaal
erfgoed in de eigen woonomgeving. Beklim bijvoorbeeld de Heilig
Hart van Jezuskerk, bewonder een
unieke manuscriptkaart in de Ontmoetingskerk of proef ‘kniepertjes’
in de Veenmolen. Rond het thema
Kunst & Ambacht zijn in De Ronde
Venen meer dan tien monumenten
te bezichtigen. Alle gratis toegankelijk. De officiële opening van Open
Monumentendag in De Ronde Venen vindt plaats op zaterdag 12 september om 12.00 uur door wethouder Erika Spil in de Ontmoetingskerk
aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis. Een
kopie van een Rondeveense manuscriptkaart uit het jaar 1782 wordt ter
plaatse verloot onder de deelnemers
van een crowdfunding project. Het
origineel wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen.
Het programma in De Ronde Venen
is divers. In Vinkeveen kunnen bezoekers de toren van de Heilig Hart
van Jezuskerk beklimmen en wordt
uitleg gegeven over de recentelijke restauratie van de kerk. In de

Regio – Van dinsdag 1 tot en met
zondag 6 september is de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer vier nachten afgesloten voor verkeer. De provincie legt in 4 avonden en nachten
nieuw asfalt aan in de tunnel. Verkeer op de N201 wordt deels omgeleid en moet rekening houden met
enige vertraging. De Waterwolftunnel wordt voorzien van zogenaamd
‘stil’ asfalt. De nieuwe asfaltlaag absorbeert beter het geluid van de
motorvoertuigen, waardoor de omgeving minder geluidsoverlast ondervindt. Vanwege deze werkzaamheden in de Waterwolftunnel, is de

tunnel afgesloten van dinsdag 1 tot
en met zondag 6 september tussen
19.00 uur tot 07.00 uur (met uitzondering van donderdagnacht, waarin er niet wordt gewerkt). Door de
afsluiting kan het verkeer geen gebruikmaken van de N201 tussen de
Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer. Met behulp van borden worden de omleidingsroutes
aangegeven.
Bij vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen
via 0800-0200600 (gratis).

Het Hart Van Je Gezin

Janskerk in Mijdrecht en de Dorpskerk van Abcoude wordt orgelmuziek gespeeld en in de Dorpskerk
in Baambrugge worden kerkstoelen verkocht. De Veenmolen in Wilnis bakt ‘kniepertjes’, museum De
Ronde Venen start de veensteekmachine en op Fort Abcoude schiet
de saluutbatterij het kanon af. In

de Ontmoetingskerk in Wilnis komen historie en het thema Kunst
& Ambacht samen doordat bezoekers grote kleurplaten met Rondeveense taferelen van de hand van
kunstenares Jenneke van Wijngaarden kunnen kleuren. Verschillende
speurtochten maken de activiteiten
extra leuk voor kinderen.

Lilian Schreurs nieuwe gemeentesecretaris De Ronde Venen
De Ronde Venen - Lilian Schreurs
is per 1 september 2015 de nieuwe
gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente De Ronde Venen. Dat heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten. Schreurs was directeur en
eerste locosecretaris van de gemeente De Ronde Venen. Sinds
1998 is Lilian Schreurs werkzaam
voor de ‘oude’ gemeente De Ronde Venen, eerst als directeur van de
vakdienst Inwoners en eerste locosecretaris, later als directeur in een
driehoofdige directie. In deze functies was zij onder meer verantwoor-

Waterwolftunnel krijgt
nieuw asfalt

delijk voor de verbetering van de
(digitale) dienstverlening en heeft
zij een kwaliteitshandvest met 85
servicenormen ingevoerd. Ze bereidde de herindeling voor en in die
periode is zij ook waarnemend gemeentesecretaris geweest van de
gemeente Abcoude. Na de herindeling was zij onder meer verantwoordelijk voor de herstructurering en
de transities in het Sociaal Domein
en de verbetering van de dienstverlening.
Lilian Schreurs begon haar carrière bij de provincie Utrecht waar zij
onder meer hoofd Bureau Recreatie

en Toerisme was. Daarnaast werkte
zij als projectleider ‘Provincie van de
Toekomst’ aan de verbetering van
de samenwerking en communicatie tussen de ambtelijke organisatie,
Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten en aan het van ‘buiten naar
binnen’ denken en werken.
Lilian Schreurs studeerde Sociale
Geografie (afstudeerrichting Economische Geografie) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en
heeft naast haar werk verschillende
trainingen en opleidingen gevolgd
op het gebied van management, leiderschap en voorlichting.

De Ronde Venen - Workshops Lokaal organiseert in samenwerking
met de Bibliotheek Vinkeveen op
woensdagavond 23 september van
20.00 tot 22.00 uur een inspirerende
workshop voor ouders van peuters/
kleuters. Als vader of moeder van
een peuter of kleuter komt er dag in
dag uit van alles op je af. Dat vraagt
iets van je. Zeker met een peuter
in huis is ouderschap soms topsport. Deze workshop biedt ouders
de mogelijkheid om even afstand
te nemen van de hectiek van elke
dag. Dat levert veel nieuwe ideeën
en tips op, maar het geeft vooral ook
nieuwe energie. En dat kunnen vaders en moeders altijd goed gebruiken! In deze workshop werk je toe
naar een gezinsmissie: Wat wil je
dat kenmerkend is voor jouw gezin?
Hoe wil je dat je kinderen later aan
jullie gezinstijd terugdenken? Een

gezinsmissie fungeert als een kompas en als spiegel. Wanneer je helder hebt welke waarden jouw gezin
typeren, helpt dat bij het nemen van
grote en kleine beslissingen. Daarnaast is een gezinsmissie een spiegel die iets zegt over hoe het met je
gezin gaat: stellen we de goede prioriteiten? Zitten we nog op koers?
Of laten we ons weer opslokken
door dingen die er eigenlijk niet zo
toe doen?
Verbinding
Workshops Lokaal is onderdeel
van Ouders Lokaal: platform voor
en door ouders in de gemeente De
Ronde Venen. Ouders Lokaal is er
op gericht om ouders/opvoeders via
leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen. Ouders Lokaal
heeft als doel dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om
met elkaar te praten over opvoeding en tevens ervaringen te delen
om zo ook van elkaar te leren. Tevens hoopt Ouders Lokaal dat door
ouders met elkaar te verbinden er
leuke initiatieven ontstaan die gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden binnen de gemeente. Ouders
Lokaal is een samenwerking met
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Deelname is gratis na aanmelding.
Voor meer informatie of aanmelding
voor de workshop zie de website
www.ouderslokaal.nl of email info@
ouderslokaal.nl.
Oproep:
Ouders Lokaal is op zoek
naar moeders en vaders die
het team van Ouders Lokaal
willen versterken.
Mail info@ouderslokaal.nl
als je geïnteresseerd bent.
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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

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.dkavv.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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Bijzondere start voor Jenaplanbasisschool Vlinderbos
Wilnis - Voor de kinderen van Vlinderbos begon het schooljaar wel
heel bijzonder. Voor de vakantie verlieten zij de school met 9 klaslokalen. Toen zij na de vakantie terugkwamen waren het er opeens 10!
Door teruglopende geboortecijfers
lopen op veel scholen de leerlingaantallen terug, met sluiting of samenvoeging tot gevolg. Dit geldt
niet voor Vlinderbos. Steeds meer
ouders zijn geïnteresseerd in ons
Jenaplanonderwijs. Om de groepen
niet te groot te laten worden hadden we dringend behoefte aan een
extra lokaal. De gemeente verwees
al snel naar de leegstaande lokalen
van de voormalige Veenzijdeschool,

amstelproeverij
Uithoorn - Zondag 6 september om
14.00 uur openen tien Uithoornse
horecabedrijven hun deuren om u
leuke inspirerende gerechtjes te laten proeven. Kleine gerechtjes is het
motto, zo kunt u bij meerdere zaken een kijkje nemen. De heren van
Aemstel Boating zorgen voor gratis
vervoer vice versa over de Amstel
tussen de deelnemende bedrijven,
De betaling van de gerechtjes en

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

Crown Theater Uitpodium
bij Vuur en Licht
Regio - Aanstaande zaterdagavond
is er wederom het Crown Theater
Uitpodium bij de Watertoren aan de
Westeinderplassen. Dit evenement

wordt sinds drie jaar samen met de
organisatie van Vuur en Licht aangeboden aan het publiek. Het biedt
gezelligheid ter voorbereiding op

drankjes geschiedt via strippen van
een strippenkaart, voor een snelle en makkelijke afhandeling. Strippenkaarten à 20,00 voor 8 strippen
zijn te koop bij de deelnemende bedrijven. Overgehouden strippen wij kunnen ons dat niet voorstellen! - zijn nog tot en met 4 oktober
2015 in te leveren bij de deelnemende bedrijven (geen geldteruggave).
www.amstelproeverij.nl
het grootse vuurwerk dat stipt om
23:00 uur losbarst. De boten van de
Verlichte Botenshow zijn live te volgen op de beeldschermen rond het
podium.
Na die beelden is om 21:15 uur de
officiele opening van het Uitpodium. Mr. Mike zal optreden met zijn
Drum Battle, vervolgens is het de
beurt aan Suske en Wiske, de musical. Wie is er niet opgegroeid met
tante Sidonia, Lambik en Jerom.
Philip Paar zingt prachtige liedjes
uit de Frank Sinatra Collection en
Isabele Nolte sluit om 22:00 uur het
Uitpodium af. Voor elk wat wils dus!
Overdag zijn er rondom de Braderie
tevens Crown Theater activiteiten;
Bij de Molen worden circusworkshops gegeven voor kinderen.
Dit vindt plaats tussen 10:30 en
13:30 uur en wordt verzorgd door
Jofri de olijke clown van het Winter Circus Martin Hanson. Bij Stage Music shop is er de mogelijkheid
voor kinderen om te drummen en
auditie te doen voor DrumKids Day.
Dit is tussen 11.30 – 14.30 uur. Lees
het volledige theaterprogramma op
www.crowntheateraalsmeer.nl

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
128e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

VIOSKidz, daar zit muziek in
Mijdrecht - Op 11 september is het
weer zover. We hebben er halsreikend naar uitgekeken. De gratis lessen van de VIOS MusicKidz. En nog
meer goed nieuws. Er is nog plek
voor kinderen vanaf groep 4 van de
basisschool. Dus geef je nog gauw
op. Bel met Joyce Tijdeman op telefoonnummer (06) 36 32 99 65 of
stuur een mailtje naar musickidz@
vios-mijdrecht.nl
Op de 11de starten juffen Marinda
en Esther om 19:00 uur in clubgebouw de Notenkraker aan de Windmolen 77 in Mijdrecht met het nieu-

muzikale begeleiding van de koren
verschillen onderling waarbij de accordeon zeker niet mag ontbreken.
Het publiek genoot enorm ook waren de opgestelde tenten een dankbaar onderkomen tegen de ,soms,
felle zon. Het organiserende koor,
de Turfschippers, kreeg vele complimenten en er kwamen zelfs al aanvragen binnen voor een volgende
editie..

Zondag 6 september

sinds 1888

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

Geslaagd Shanty festival
in Vinkeveen
De Ronde Venen - Het kon niet
beter afgelopen zaterdag 29 augustus. Het mooie weer lokte weer vele toeschouwers naar het Boeiplein
om daar te genieten van vier prachtig koren die geheel op hun eigen
wijze het zeemanslied vertolkten.
De verscheidenheid van de gezongen liederen is groot in deze genre. Van Engelstalig shanty´s tot echte Hollandse meezingers. Ook de

COLOFON

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

maar daar hebben we bewust niet
voor gekozen. Op onze school werken de kinderen veel met elkaar samen en niet alleen met klasgenoten,
maar ook met kinderen uit andere
groepen.
Die samenwerking wordt wel heel
lastig als er een groep in een ander
gebouw zit. Gelukkig wilde de gemeente de grond naast de school
wel beschikbaar stellen. Daar heeft
het schoolbestuur nu het tiende lokaal laten plaatsen. Het is een
prachtig lokaal geworden wat direct
aansluit bij het bestaande gebouw.
De groepen van Vlinderbos tellen nu
allemaal tussen de 20 en 25 leerlingen.

we seizoen VIOS MusicKidz. De lessen zijn wekelijk op de vrijdagavond
en duren een uur. En het wordt weer
een tof half jaar. Met workshops
door andere leden van VIOS en natuurlijk ook gezellige activiteiten zoals het VIOS jubileumfeest in oktober en de activiteiten rond Sinterklaas en Kerst.
Vorig jaar is er een heuse MusicKidz-band gevormd met (melodisch) slagwerk, trompet en dwarsfluit. Komen daar dit jaar saxofoons
bij of misschien wel trombones?
In februari treden de MusicKidz in

het clubgebouw op voor hun familie. En in maart dan de grote finale voor het grote publiek tijdens de
VIOS seizoenpresentatie. Het belooft weer een leerzaam en gezellig halfjaar te worden. Want er zit
muziek in de MusicKidz en VIOS
haalt dat eruit! De VIOSKidz is een
initiatief van muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht en mede mogelijk door subsidie van gemeente De
Ronde Venen. Voor meer informatie
over VIOS en beeldmateriaal kijk je
op www.vios-mijdrecht.nl of mail je
naar info@vios-mijdrecht.nl.

Heerlijk ontspannen met
Nzuri en aH Jos v.d. Berg
Regio - Wil jij kans maken op 1 van
de 5 heerlijke Cenzaa Moments gezichtsbehandelingen van 90 minuten (t.w.v 67,-) bij Nzuri Schoonheidssalon? Doe dan in de actieperiode van 7 t/m 20 september voor
ten minste 25,- boodschappen bij
Albert Heijn Jos van den Berg (Amstelplein, Uithoorn) en ontvang een

actiekaart! Vul deze in en doe hem
in de daarvoor bedoelde box bij de
kassa’s.
Like de Facebookpagina van Nzuri Schoonheidssalon en Albert Heijn
Jos v/d Berg om op de hoogte gehouden te worden van het laatste
nieuws en natuurlijk de bekendmaking van de winnaars!

Nacht van Neptunus 2015
De Ronde Venen - Op zaterdag
avond 5 september 2015 te Vinkeveen.
Jaren geleden is ontdekt dat de natuurgoden ons “Rondeveners” niet
welgezind blijven als niet op gepaste wijze wordt afscheid genomen van het vaarseizoen. Terecht,
want het varen op de Vinkeveense
Plassen geeft de watersporters en
recreanten enorm veel plezier. Een
feest uit dankbaarheid is het minste
wat we terug kunnen doen. Neptunus is de indrukwekkend barse,
trotse koning van de zee. Hij is in
staat geweldige golven tot bedaren
te brengen. Belangrijk dus om hem
te vriend te houden! Daarom wordt
zoals ieder jaar de eerste zaterdag
van september gewijd aan Neptunus. Neptunus zelf is bereid gevonden om naar Vinkeveen te komen
en mee te varen om afscheid te nemen van de zomer. De indrukwekkende gestalte van Neptunus en zijn
meegereisde zeemeerminnen 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 Vinkeveense Plassen. De
boten die meevaren volgen “Neptunus”. Alle deelnemende boten kunnen bij het ontmoeten van de Neptunusboot een groet uitbrengen aan
Neptunus. De deelnemende boten
moeten hun boot op een bijzondere
manier verlichten, aankleden of geheel transformeren.
Uitdaging
De uitdaging is dat iedere deelnemer iets heel bijzonders van zijn
bootje of schip maakt. Hoe mooier, gekker, opvallender hoe beter!!!
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 bovendien veiliger. Een flink aantal bootbezitters is al druk bezig met de
voorbereiding van het meedoen aan
de Nacht van Neptunus. Een onderwerp kiezen en vervolgens de boel
optuigen. In de wijde omgeving is
dan ook bijna geen stroom- aggregaat meer te huur, aangezien de

meeste mensen hun boot met dusdanig veel lampjes verlichten dat
een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Veel mensen bedenken ieder
jaar een nieuw thema. Vaak worden
boten voorzien van complete bouwwerken en vooral heel veel lampjes.
Ook dit jaar is het weer een “wedstrijd” en worden er een aantal
prijzen 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
Jachthaven Oldenburger. Deelname is gratis! Inschrijven is mogelijk
tot Zaterdag 6september om 16.00
uur. Nog een voorwaarde voor het
meevaren is dat de gewone navigatieverlichting gevoerd moet worden.
Het BPR is van kracht, en de aanwijzingen van de organisatie en politie,
handhaving moeten worden opgevolgd. De politie zal ook dit jaar alcohol controles houden op het water. Rond 22.30 uur zal er een vuurwerkshow zijn in de duikzone voor
zandeiland nr 4. Deze is mogelijk
gemaakt door sponsoring van een
aantal ondernemers. HOUD AFSTAND van de Duikzone!
Start om ongeveer 21.00 uur , vanaf de starttoren op zandeiland 8,
Neptunus voorop, varen richting eiland 9 om daarna voor eiland 10 ,
11, 12 langs te varen. Daarna wordt
voor eiland 1 en 2 langs gevaren
dan langs eiland 3 richting eiland 4.
Let op bij het duikgebied!. Daarna
wordt er tussen eiland 5 en 6 doorgevaren richting de boei bij jachthaven Oldenburger. Daarna weer richting WVA om vandaar langs eiland 3
richting de starttoren te varen. Hierna zal worden aangemeerd bij de
starttoren op eiland 8 voor de prijsuitreiking. Na uitreiking van de prijzen is de Nacht van Neptunus afgelopen. Deelnemers worden dan geacht terug te varen naar hun thuishaven. Geluidsoverlast zal niet worden toegestaan.
Om 01.30 zal alle muziek uit gedaan
zijn zodat om 02.00 uur de rust kan
weerkeren op de Vinkeveense plassen. De verlichtte boten zijn het
beste zichtbaar vanaf de eilanden 4,
5, 1 en 2.
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Atelier de Kromme Mijdrecht
start nieuwe serie cursussen
00
€ 2.0
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ALLEEN VAN 7 T/M 12 SEPTEMBER BIJ VAN KOUWEN

€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE

+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES
STERK STAALTJE OPEL.

Nieuwe weerbaarheidtraining voor kinderen
De Ronde Venen - Kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 die weerbaar willen worden, kunnen worden aangemeld voor de weerbaarheidtraining Rots & Water die in oktober in
Wilnis van start gaat. Deze training
helpt kinderen bij het ontwikkelen
van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weer-

Regio – De zomerse dagen beginnen achter ons te liggen. Iedereen
gaat zich weer richten op activiteiten die de komende maanden een
zinvolle en leuke invulling kunnen
geven. Op 30 augustus zijn de teken- en schildercursussen van Atelier de Kromme Mijdrecht weer van
start gegaan. Een aantal dagdelen
is volgeboekt, maar er zijn ook nog
cursussen waar nog enkele plaatsen beschikbaar zijn.
Jeugdcursussen
Voor je jeugd tot 12 jaar is er op
woensdagmiddag nog plaats bij docente Moniek van Dijk. Zij brengt
de kinderen de basiskennis en –
technieken van het tekenen bij.
Voor jongens en meisjes tussen de
12 en 16 jaar kan bij Frans Lek op
vrijdagmiddag de bekwaamheid in
het tekenen en schilderen worden
aangeleerd en verder ontwikkeld. Er
kan bij de jeugdcursussen worden
gekozen uit twee lessen, na schooltijd, die elk een uur en een kwartier
duren.

baarheid, vooral via sportieve spellen en lichaamsoefeningen. De kinderen volgen 10 lessen en voor de
ouders is er een ouderavond.
Interesse? Kijk op www.despeltuin.nl of neem contact op met Astrid Millenaar, telefoonnummer 0640977903 of via e-mail: astrid@
despeltuin,nl

Een geslaagd zomerfeest
bij Partou!
Mijdrecht - Op zaterdag 29 augustus stonden de deuren open bij Partou om de zomer samen met de ouders en de kinderen af te sluiten tijdens een gezellig zomerfeest!
Het feest had een Hollands tintje, wat betekende dat de Hollandse
spelletjes uiteraard niet konden ontbreken. Er werd flink gesjoeld, zakgelopen en blik gegooid. Ook werd
de koe gemolken, konden de kinderen stokvangen en zich prachtig laten schminken. Tussen alle spelle-

tjes door werd er ook een muziekles gegeven door de muziekdocente van Partou. Om de buikjes te vullen stond er een poffertjeskraam en
konden de kinderen een ijsje halen
bij de ijskraam van l’opera!
Natuurlijk stond de muziek aan voor
een vrolijk dansje met Dirk de draak
(mascotte van Partou) en scheen
de zon volop, dus zowel de ouders
en de kinderen als Partou zelf, kijken terug op een zeer geslaagd zomerfeest!

Creatieve cursussen
voor volwassenen
Voor volwassen zijn er nog mogelijkheden om zich in te schrijven voor
een proefles, cursusblok van 10 lessen of een lidmaatschap waarmee
je je verzekert van deelname aan 30
lessen voor slechts 180 euro. Er zijn
ook ‘strippenkaarten’ beschikbaar
voor incidentele deelnemers. Dat
kan bijvoorbeeld interessant zijn
voor professionele kunstenaars, die
af en toe een avond willen modeltekenen of om aan iemand cadeau te
doen. Meer informatie is te vinden
op de website: www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Vrije plaatsen
De cursussen die overdag worden
gegeven, zijn alle volgeboekt, maar
er is nog plaats op enkele avondcursussen. Op de dinsdagavond wordt
er naar naaktmodel getekend. Niet
alleen aan amateurs biedt deze cursus de mogelijkheid om zich te bekwamen in het tekenen naar waarneming, maar ook voor professionele kunstenaars kan het interessant
zijn deze avond bij te wonen, om
te schetsen en de resultaten later
voor uitgewerkte schilderijen te gebruiken. Er is geen docent aanwezig. De modellen worden geboekt
door Frank de Leeuw. De woensdagavond is in het eerste cursusblok ingeruimd voor het schilderen
van stillevens in acryl. Deze les staat
onder de inspirerende leiding van
Freddy Hentzen. Ook op de donderdagavond is er nog plaats. Het eerste blok van 10 lessen wordt verzorgd door docente Femke Vos. Zij
zal zich concentreren op abstract
schilderen in gemengde technieken.
De vrijdagavond is bijna volgeboekt.
Er zijn nog slechts twee plaatsen
beschikbaar. Die avond kan er met
de creatieve en technische ondersteuning van Femke Vos in diverse technieken worden gewerkt aan
een werk waarvan je zelf het onderwerp bepaalt. De lessen zijn deze
week van start gegaan. Mocht jij je
iets later aanmelden, wat je via de
website kunt doen, dan worden de
gemiste lessen uiteraard in mindering gebracht op het te betalen cursusgeld. Op www.atelierdekrommemijdrecht.nl vind je uitgebreide
informatie over de diverse cursussen, de kosten en het lesrooster.

Nu ook Tractor rijles bij
Het VerkeersCollege

IVN Vogelexcursie in de
Groene Jonker
Regio - Op zaterdag 5 september organiseert de vogelwerkgroep
van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een mooie vogelexcursie in
de Groene Jonker. Dit fraaie waterrijke natuurgebied bestaat uit plassen, natte graslanden, rietstroken
en slikplaten. Tussendoor zijn wandelpaden aangelegd. Schapen zorgen dat struiken en jonge bomen
niet kunnen uitgroeien. Het is door
het grote voedselaanbod en de rust
een El Dorado voor water- en moerasvogels. Ook bij deze excursie hopen we weer verrast te zullen worden door vele soorten watervogels
zoals slobeenden, talingen, krakeenden, bergeenden, verschillende
ganzen, in het water of in V-formatie
in de lucht, futen, misschien de geoorde fuut, lepelaars voor ze op trek

gaan, een purperreiger tussen het
riet en misschien een buizerd of een
bruine kiekendief in de lucht. Deze
IVN excursie is gratis. Aanmelden is
niet nodig.
We vertrekken om 8.30 uur bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. We verwachten rond 12.00 uur daar weer terug
te zijn. Per auto meerijden is mogelijk. Deelnemers kunnen ook direct
naar de Groene Jonker gaan. Parkeerplaats “De Roerdomp” Hoge
Dijk 6 te Zevenhoven. Advies: neem
een verrekijker mee en iets te drinken en trek waterdichte schoenen
of laarzen aan. Als het erg slecht
weer is en u wilt weten of de excursie doorgaat, kunt u bellen met Bernie Kuiken tel: 0294-281345 of met
Gerda Veth tel: 0297-263656

Regio - Vanaf 1 september kun je
ook voor de nieuwste rijbewijs Categorie T (tractor/trekker) bij Het VerkeersCollege terecht. Het trekkerrijbewijs (of T-rijbewijs) is vanaf 1 juli 2015 verplicht voor iedereen die
een landbouw- en bostrekker of een
motorrijtuig met beperkte snelheid
op de openbare weg wil besturen.
Een uitzondering hierop is het voertuig die inclusief uitrustingsstuk
aan de voorkant niet breder is dan
1.30 meter en wordt gebruikt voor
maaien, onkruid bestrijden, vegen,
sneeuwruimen, gladheid bestrijden
of hondenpoep verzamelen. Wanneer voertuigen binnen de uitzondering vallen, maar voorzien zijn van
de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken moet de bestuurder ook in bezit zijn van het Trijbewijs. Voor het besturen van een
heftruck die breder is dan 1.30 meter moet je op de openbare weg ook
in het bezit zijn van het T-rijbewijs.
Overgangsregeling:
Indien je in het bezit bent van het
trekkercertificaat, of het B-rijbe-

wijs voor 1 juli 2015 hebt gehaald,
hoef je geen examen te doen voor
het T-rijbewijs. De houders kunnen
tot één jaar na invoering het certificaat, samen met een eigen verklaring omwisselen voor het T-rijbewijs.
Indien je op 1 juli 2015 niet in het
bezit was van een trekkercertificaat of het rijbewijs B moet je examen doen om het T-rijbewijs te halen. Het T-rijbewijs examen bestaat
uit een theorie en praktijk gedeelte.
Het VerkeersCollege zal maandelijks een theorieopleiding voor de
Tractor gaan verzorgen op de locatie in Mijdrecht. Daarnaast is er ook
online lesmateriaal te bestellen via
de rijschool. Voor de praktijk zal er
gebruik gemaakt worden van een:
New Holland T6.160 Auto Command
tractor met VGM LK18 kiepwagen.
De praktijklessen worden verzorgt
vanaf onze locatie in Hoofddorp.
(De ronde venen is geen examengebied voor het CBR)
Interesse of vragen over het nieuwe
rijbewijs bel: 0297-250 638 of kijk
op de website: www.verkeerscollege.com

Open Dag Tuin Bram de
Groote
Regio - Zondag 6 september is al
weer de laatste OPEN DAG van dit
jaar. Het einde van de zomer is al
heel zichtbaar in de tuin en de harde wind van de afgelopen tijd heeft
zijn sporen achtergelaten, maar er is
nog steeds volop te beleven. September is de tijd van de zaden, de
bessen en het fruit.
De vogels doen zich te goed aan
de bessen van de vlier, lijsterbes,
kardinaalsmuts en Gelderse roos.
De halsbandparkieten hebben het
vooral gemunt op het rijpend fruit.
De vlinders zijn liefhebbers van afgevallen en liefst al wat rottende
fruit. De vrijwilligers zijn al begonnen met ruimen en we verzamelen
veel zaden om volgend jaar weer
verzekerd te zijn van een bloemrijke tuin. U bent zondag a.s. tussen
13 en 16 uur van harte welkom. De
toegang is gratis. De Tuin van Bram
ligt op de hoek van de Boterdijk en

Elzenlaan in Uithoorn. U kunt naar
binnen via de zijingang tegenover
de werkschuur aan de Elzenlaan.
Fietsen kunnen worden gestald bij
de werkschuur. De toegang is gratis.

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

Haat en liefde in de Polder

De egel

Mijn egel houdt niet van mij. Ze
woont in mijn tuin. Al jaren. Maar
dat mag ik niet weten. Alleen in
de schemering gaat ze op pad.
Ritsel ritsel hoor ik dan. Stilletjes sluipt ze onder de planten
door op zoek naar kevers, wormen en insecten. Soms, als ik
me heel stil houd, loopt ze vlak
langs mijn voeten. Of ze me ziet
weet ik niet, haar ogen zijn niet
haar sterkste punt. Maar in elk
geval negeert ze me volkomen.
Ze toont geen enkele dankbaarheid voor de voorzieningen die
ik voor haar getroffen heb: een
hele dikke laag bladeren op een
lekkere droge veenlaag. Een ideale plek om haar nest voor de
winterslaap te maken. Want lui
is ze wel: ze slaapt zomaar van
november tot april. Voor die tijd
probeert ze zich uitgebreid vol te
eten en ook daarbij help ik haar.
En ze maakt haar winterslaapnest waar ik het heb bedacht.
Dat ze een zij is weet ik zeker:
ze verschijnt elk jaar met jongen
en dat doen alleen de vrouwtjes.
Manegels bemoeien zich niet
met grootbrengen en opvoeden.
Dan wordt het april, ze wordt

wakker. En dan is het al gauw tijd
om te paren. Waar het mannetje
vandaan komt weet ik niet. Nooit
heb ik twee volwassen egels in
mijn tuin gezien. Eén ding weet
ik zeker: het gaat als egeltjes...
En dan komt er een dag dat ze
echt van slag is. Ze verschijnt
overdag, in de volle zon. En met
een jong egeltje bij zich. Dat
hoort natuurlijk niet, met haar
kinderen hoort ze in de schemering op voedseltocht te gaan.
Maar die dag is ze zichtbaar, in
het licht, maar nog steeds voorzichtig. Haar enige spruit is het
daarmee niet eens. Die vindt mij
interessant en loopt enthousiast
op me af. Ik moet bekennen dat
ik dat wel een bijzonder moment
vind. Ik praat zelfs tegen het kleine egeltje: “Kom maar, ik zal wat
egelbrokjes voor je halen”. Het
kleine egeltje kijkt blij, denk ik.
Maar de moeder is woest. Het
jong wordt letterlijk teruggefloten - Fluit Fluit.
Heel even heeft het jong van me
gehouden...
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Ben jij ook hooggevoelig/
hoogsensitief?
De Ronde Venen - Ben jij hooggevoelig ofwel hoogsensitief?
Dan ben je niet alleen. En nee,
je bent zeker niet gek. De meeste mensen praten er niet graag
over, maar hooggevoeligheid is
een genetisch bepaalde karaktereigenschap die 15 á 20 % (ongeveer 1 op de 5) van de mensen heeft. Dus praktisch iedereen
heeft mensen in zijn/haar omgeving die hooggevoelig zijn. Toch
lijkt het wel een taboe in Nederland. Er wordt veel van je verwacht in de hectiek van het dagelijks leven, en soms is dat teveel. Vaak zijn hooggevoelige
mensen wel aan te worstelen met
hun gevoeligheid, maar doen ze
dat vaak alleen. Als je overprikkelt bent zou je het liefst rust willen, je terugtrekken in je eigen
“cocon”. Dan is omgang met anderen soms heel moeilijk. Terwijl hooggevoeligheid ook hele mooie, waardevolle aspecten
bezit. Als je twijfelt of jij hooggevoelig bent kan je de volgende test doen. Als je 14 of meer
van de volgende vragen met “ja”
beantwoordt ben je hoogstwaarschijnlijk een hooggevoelig- ofwel hoogsensitief persoon (HSP):
• Ben je erg sfeergevoelig?
• Is er vaak tegen je gezegd dat
je zo gevoelig bent?
• Raak je snel gestrest als er teveel prikkels zijn?
• Kan je slecht tegen plotselinge veranderingen?
• Ben je vaak veel meer gericht
op anderen dan op jezelf?
• Ben je gevoelig voor de mening van anderen?
• Heb je veel behoefte aan rust
na drukke situaties/gebeurtenissen?

•

Word je gemakkelijk weggehaald van je eigen ideeën?
• Voel je sneller dan anderen
aan of iets klopt of niet?
• Zie of voel jij sneller dan anderen welke richting iets opgaat?
• Ben je erg gesteld op diepgang en echtheid in je contacten?
• Heb je een sterke band met de
natuur?
• Heb je een bijzondere verbinding met schoonheid, harmonie, creativiteit?
• Ben je gevoelig voor geuren?
• Ben je gevoelig voor harde geluiden?
• Voel je je ongemakkelijk in
grote groepen mensen?
• Voel je je opgejaagd als je veel
moet doen in korte tijd?
• Kijk je niet graag naar gewelddadige films?
• Kan je emotioneel reageren
om iets wat je hoort of op tv
ziet, bijv. het televisiejournaal?
• Is het vermijden van situaties die je van streek maken of
overbelasten een hoge prioriteit?
• Ben je plichtsgetrouw?
Wil jij leren hier beter mee om
te gaan en met compassie naar
jouw waardevolle karaktereigenschap leren kijken is de cursus
die ik ga geven misschien wat
voor jou. De cursus is op 7 dinsdagavonden vanaf 15 september, in Wilnis en kost 195,-. Bij
voldoende aanmeldingen kan de
cursus op meerdere avonden gegeven worden. Zie voor meer info: www.intuitieveontwikkeling.
org/cursussen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

En advertentie elders in deze krant.
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Kom zondagmiddag allemaal genieten van de nieuwe zelfoogsttuin aan de Oosterlandweg 43

Word lid van de Stichting en pluk heerlijke
onbespoten (en vergeten) groente en fruit!
Regio - Komende zondagmiddag 6 september vanaf
12.00 uur wordt u allen uitgenodigd om een bezoekje
te brengen aan de Oosterlandweg 43 in Mijdrecht.
Dan kunt u kijken, proeven, leren en alle inlichtingen
krijgen over een nieuwe Stichting waarbij iedereen
in de gelegenheid wordt gesteld om dagelijks
onbespoten groente en/of fruit te plukken voor eigen
gebruik. Onbespoten groente en fruit en ook de
zogeheten ‘vergeten groente’. Initiatiefnemer van het
opzetten van deze kweek-pluktuin is Hans Fransen
. Samen met een vriendin zet hij dit op en hoopt
hiermee te bereiken, dat iedereen, ook zij met een
mindere beurs, de beschikking kan krijgen tot eerlijke
groente en fruit. Hij is dolenthousiast en als je eenmaal
met hen gesproken hebt, word je zelf ook enthousiast.
“Ik wil graag een groentekwekerij opzetten in de
breedste zin van het woord: op een 100% natuurlijke
manier groente gaan kweken. Dat houdt dus in dat ik
geen gebruikmaak van kunstmest, geen gebruikmaak
van bestrijdingsmiddelen en eigenlijk wil proberen
de bodem op een dusdanige manier op een niveau
te brengen, zodat op een natuurlijke manier alle
voedingsstoffen in de grond zitten. Het enige dat wij
eigenlijk dan nog moeten doen, is de vrucht eraf halen.
Het gewas gaan we weer composteren en daarnaast
gebruiken we paardenmest, geitenmest, compost en
wormenmest om de bodem weer op orde te brengen.”
Je gaat dat niet doen als een gewoon bedrijf?
“Nee, het moet geen ‘gewoon’ bedrijf worden. We
willen er graag een zelfoogsttuin van maken. Mijn
broer is de eigenaar van de grond en ik huur deze
van hem. Maar de maatschappij draait om geld en er
zitten natuurlijk bepaalde kosten aan en die moeten
betaald worden. We hoeven er niets aan te verdienen,
maar het moet ook geen geld kosten. Wat voor ons
erg belangrijk is dat we hoogwaardige voeding gaan
kweken, die voor iedereen toegankelijk is. Dat ook de
mensen met een kleine beurs hier toegang tot krijgen.
Dat willen we doen, door de mensen een oogstaandeel
te laten kopen. Ze betalen daar een bepaald bedrag
per jaar voor en die kunnen dan zo’n 35 weken per
jaar, zo’n drie keer per week, hier hun groente komen
oogsten in een bepaalde diversiteit.”

Is dat oogsten op aanvraag, of wat er op dat moment is?
”De leden gaan mede bepalen wat er voor groente
gekweekt gaat worden. Zij kunnen hun voorkeur
uitspreken en op basis daarvan gaan wij proberen dit
voor hen te kweken.
Meewerken
“Mensen kunnen in overleg ook meewerken bij
het kweken, zaaien, poten, onderhouden. Alles
kan. Daardoor betalen ze weer minder voor hun
oogstaandeel bijvoorbeeld. Mensen die het niet
zien zitten om een eigen volkstuin op te zetten en te
onderhouden, maar het zo, met hulp, wel leuk vinden.
Kortom, er staat nog niets vast. Alles is bespreekbaar.
En alles wat we eventueel overhouden schenken we
aan de voedselbank. Hebben we vorige week ook
gedaan. De tomaten geven zoveel vruchten, dus is er
een vrachtwagen vol weggebracht. Zo help je anderen
ook nog.”
Wat gaat dit per deelnemer kosten?
”Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Dat hangt af van
het aantal deelnemers. We denken aan zo’n 7,50 euro
per week, maar dat staat nog niet vast. Daar gaan we
met de eventuele belangstellenden dan over praten.
Het wordt een Stichting, dus geen winstoogmerk.
Alles wordt openbaar, een open boekhouding en
die wordt voor iedereen die lid wordt toegankelijk.
Het wordt zeker geen commerciële instelling. Maar
ik zou zeggen, kom zondag even langs. We hebben
nu heel veel soorten tomaten gekweekt, die kunt u
komen proeven. Er is een kok die heerlijke gerechtjes
maakt van de tomaten, je kan er heerlijke wijn
proeven, maar er zijn ook al komkommers, er staan
snij- en sperziebonen, bietjes... noem maar op! Kom
geheel vrijblijvend bij ons lang dan kunnen we u alles
uitleggen.”
Er is nog veel meer te vertellen over deze nieuwe
kwekerij. Dat gaan we als Nieuwe Meerbode ook
zeker doen. Wij van de redactie zijn aangestoken
door zijn enthousiasme. U gaat maandelijks een leuke
column vinden over het wel en wee van deze kwekerij.
Er wordt ook nog een passende naam gezocht...
Kortom: kom zondagmiddag even kijken aan de
Oosterlandweg 43.
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Gezellige drukte bij open
dag Paraplu

GVM’79 begonnen met
het nieuwe rooster

Wilnis - Zaterdag 29 augustus was
het weer zover, de Stichting ‘Paraplu’ organiseerde haar jaarlijkse feestelijke Open Dag in haar eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Het mooie en zonnige weer was ook te merken in de
twee zalen met een vrolijke, gezellige stemming. Al meteen na het begin om 10.00 uur maakten een groot
aantal bezoekers van de gelegenheid gebruik om zich te laten informeren door de vele docenten en
spelleiders die tijdens het komende activiteitenseizoen een cursus,
workshop, activiteit of dagtocht verzorgen. Tot de sluiting om 12.30 uur
liepen bezoekers het gebouw binnen en zochten de docent of spelleider van de activiteit of cursus
waarvoor belangstelling bestaat. Alle aanwezige docenten en spelleiders waren uitvoerig voorbereid en
gedocumenteerd om op alle vragen
en opmerkingen in te kunnen gaan.
Vragen waren er meer dan voldoende, voor alle docenten en men vermaakte zich uitstekend onder het
genot van een kopje koffie of thee
werd vaak over verschillende cursussen informatie gevraagd. Zowel
de digitale cursussen. talencursussen als de creatieve cursussen en
workshops stonden volop in de belangstelling. Vele bezoekers besloten meteen om zich in te schrijven,
hetgeen resulteerde in vele tientallen nieuwe deelnemers, zodanig
zelfs dat een aantal cursussen en
activiteiten al tijdens de Open Dag
vol of bijna vol geboekt werden.
Ondanks de verschillende volgeboekte cursussen en activiteiten zijn
er bij vele van de andere activitei-

Mijdrecht - De Mijdrechtse gymnastiek-, turn- en acrogymvereniging GVM’79 is na de zomervakantie weer gestart met de turn- en
acrogymlessen. Dit seizoen liggen
de speerpunten bij de allerjongsten
en bij het verhogen van het turnniveau binnen de vereniging. Vanuit de wetenschap komt er steeds
meer aandacht voor het jong beginnen met bewegen. Dit zou preventief kunnen werken op het oplopen
van blessures en zou overgewicht
kunnen voorkomen. De turnsport
is uitermate geschikt om veel verschillende motorische vaardigheden aan te leren. Nieuwsgierig naar
onze lessen? Kom gewoon 2x gratis
een proefles meedoen! Bij GVM’79
kun je al starten vanaf 3 jaar met het
beweegdiploma of met kleutergymnastiek. Bij het beweegdiploma werken we toe naar een heus examen
en krijgen de kinderen net als bij het
zwemmen een diploma. De kleutergymnastiek is vergelijkbaar, maar
daar werken we alweer iets gerichter naar de turnsport toe.
Vanaf 6 jaar gaan de meisjes én
jongens turnen op de verschillende turntoestellen. Bij GVM’79 leer
je de grondbeginselen van het turnen en werk je die vervolgens tijdens de trainingen in de gymzalen De Brug of De Eendracht uit tot
echte turnelementen. Jongens specialiseren zich doorgaans in andere onderdelen dan meisjes. Denk
maar aan de ringen en de rekstok,
met als grote voorbeelden Yuri van
Gelder en Epke Zonderland. Om de
jongensgroep naar een hoger niveau te trekken, trainen de jongens
dit seizoen zelf 1,5 uur. Voor kin-

ten en cursussen nog plaatsen vrij
voor belangstellenden. Mogelijkheden voor deelname bestaan er nog
voor de volgende activiteiten Basiscursus Windows 8.1 en versie 7, 8 en
10, werken met tablet, vele creatieve cursussen tekenen, schilderen,
aquarelleren, knippen en naaicursus, taalcursussen voor beginners
en gevorderden (Nederland, Frans,
Engels, Spaans, Italiaans).
Daarnaast zijn er weer vele nieuwe
cursussen en workshops opgenomen zoals: schilderen met materie;
Perspectief schilderen, Mandela tekenen, Chinees penseel schilderen
in aquarel; Fotoboek maken, digitale foto’s beheren en verwerken, Skype, Facebook,; digitale camera; Verkeer en Veiligheid; Pech onderweg,
Autotechniek; Solliciteren, Cultuurgeschiedenis, Omgaan met conflicten, Mijn gezond gezin, Gebarentaal, Meditatie, Ontspanningsmassage, Geboorteschilderij maken, Powertex, Mozaïk Huisnummerbordjes, Paverpol, Windlicht vilten, Kerstengel, sieraad maken van vilt.
Tenslotte staan er weer een aantal interessante en culturele dagtochten op het programma: Shoppen Middelburg, Kersfair Landgoed
Mariënwaerdt, Hondsbosche duinen en De Hoep. Helemaal nieuw in
De Ronde Venen zijn: Fitness (slim
bewegen voor ouderen); Boetseren
met gevoel, Schilderen met papier;
Babygebaren,
Alle informatie over deze cursussen,
workshops, activiteiten en dagtochten is te vinden in het handige compacte programmaboekje,maar ook
op de website www.stichtingparaplu.nl.

Bril & meer Optiek viert
succesvolle openingsmaand!
Vinkeveen - Bril & meer Optiek in
Vinkeveen is sinds 1 augustus geopend. De eigenaressen Sylvia Luijendijk en Jolanda Vermeij hebben
de opening met een aantal aantrekkelijke openingsacties gevierd.
Eén van de openingsacties was de
Like&Win actie via Facebook waarmee een mooie Michael Kors zonnebril kon worden gewonnen. De
winnares is 29 augustus bekend gemaakt en de gelukkige is Britt Hartsink uit Vinkeveen. Britt heeft de bril
inmiddels opgehaald en is er bijzonder blij mee!
De openingsmaand augustus is erg
goed verlopen. Veel nieuwsgierige
klanten uit Vinkeveen en daarbuiten hebben inmiddels een kijkje genomen en de meeste klanten hebben een mooie passende designof merkbril uitgezocht. De collectie slaat erg aan. Beide dames zijn
dan ook zeer tevreden over de eerste paar weken. Sylvia zegt: “We zijn
erg blij en verrast hoe de afgelopen
maand is verlopen. We willen onze
klanten, waaronder ook veel familie en vrienden, heel erg bedanken
voor het vertrouwen wat ze in ons

hebben”. Jolanda sluit zich hierbij
aan en vult aan: “We zijn blij dat alle klanten die een bril wilden aanschaffen bij ons goed zijn geslaagd.
We hebben niemand hoeven teleurstellen!”.
Om de collectie nog completer te
maken is Bril & meer onlangs naar
een exclusieve designbeurs in Brussel geweest waar ze de collectie
hebben uitgebreid met mooie, design monturen. Sylvia geeft aan:
“Ondanks alle positieve reacties,
merken we dat er behoefte is aan
een meer uitgesproken designlijn.
Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een aanvulling op hetgeen we al hebben”. Jolanda geeft
aan dat ze aan het einde van deze
maand ook nog de toonaangevende
optiekbeurs in de modestad Parijs
gaan bezoeken. Zo blijft Bril & meer
Optiek op de hoogte van de laatste
trends in de brilmode.
De openingsactie waarbij het 2e
Hoya glas gratis is, duurt nog t/m
zaterdag 5 september. Bent u
nieuwgierig geworden? U bent van
harte welkom bij Bril & meer Optiek,
aan de Kerklaan 11 in Vinkeveen.

deren die van samenwerken houden, is de acrogym een leuke uitdaging. Vanaf 6,5 jaar ben je welkom
om samen torens te bouwen en salto’s te springen. Talentvolle kinderen kunnen bij GVM’79 ook goed uit
de voeten. De turnselectie traint per
week 1 uur extra ten opzichte van
vorig jaar. De acrogymselectie presteert al jaren op hoog niveau en probeert dat ook dit jaar te continueren.
Daarnaast lopen er binnen de verenging diverse talententrajecten om
de talentvolle kinderen extra aandacht te geven.
Het verhogen van het turnniveau is
leuk, maar bij GVM79 blijft het plezier ten alle tijden voorop staan.
Naast het reguliere aanbod van de
turnlessen organiseert GVM79 ook
veel nevenactiviteiten, zoals pannekoekenfeest, sinterklaasfeest en als
klap op de vuurpijl het GVM-KAMP!
Kortom kijk snel op onze website www.gvm79.nl of elders in deze
krant voor het nieuwe rooster!

Geslaagd Sport & Spel 2015

Ladies golfdag soroptimistclub
Uithoorn/De Ronde Venen
Regio - Tijdens de 3e Ladies Golfdag, georganiseerd door Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen
is er een recordbedrag van 7.500 bij
elkaar gebracht. De opbrengst van
deze dag gaat naar de Stichting
Japthi www.japthi.nl, opgericht door
Maartje van der Brand uit Mijdrecht.
Zij zorgt ervoor dat kinderen met
een beperking op Manasa Jyothi
in India een goede verzorging en
een thuis krijgen. Maartje samen
met twee van haar pupillen. De dames die zich hadden ingeschreven

voor de Golfdag konden deelnemen
aan een 9-holes scramble wedstrijd
of een clinic voor beginners en gevorderden. Na het sportieve gedeelte kregen de dames een uitgebreide high tea aangeboden, gecombineerd met een modeshow. Tot slot
was er een loterij, waarbij mooie
prijzen waren te winnen.
De cheque ad 7.500 werd overhandigd aan Jan van der Brand, de vader van Maartje, die er voor zal
zorgdragen dat dit ten goede komt
aan de kinderen in het tehuis.

Het nieuwe dansseizoen
is weer begonnen
De Ronde Venen - Na de zeer geslaagde eindshows van Jazz- &
Showballet Nicole in het Crown theater te Aalsmeer had de dansschool
ruim 2,5 maand vakantie. Deze week
zijn alle danslessen weer begonnen.
Alle docenten zitten weer vol nieuwe plannen voor het komende seizoen en alle leerlingen gaan er weer
met veel enthousiasme tegenaan.
Al snel zal er weer getraind worden
voor de nieuwe eindshows in juni
2016. Ook zullen er weer een aantal
groepen aan de landelijke wedstrijden gaan meedoen. Kinderen vanaf
2 jaar kunnen al terecht bij de dansschool. Maar ook volwassenen die

een lekkere jazzdansles of Zumba
willen hebben kunnen terecht bij de
Mijdrechtse dansschool. Alle leerlingen worden op leeftijd en niveau
ingedeeld. Zo zal er nooit meer dan
2 jaar verschil zitten in één groep.
Volgens eigenaresse Nicole is het
niet gewenst om kinderen van 8 jaar
bij bijvoorbeeld kinderen van 13 jaar
in één groep te zetten. Leren dansen staat voorop maar ook het sociale aspect en de gezelligheid spelen een grote rol bij de dansschool.
Er kunnen nog steeds nieuwe leerlingen instromen dus wacht niet te
lang maar kom eens langs voor een
gratis proefles.

De Hoef - Deze keer vond het jaarlijks terugkerende Sport & Spelweekend niet in mei plaats maar
eind augustus, aan het begin van
het nieuwe seizoen. Dit had alles te
maken met de aanleg van 2 nieuwe kunstgrasvelden en daarmee
een verplaatsing van het veld waar
het minikamp normaal werd georganiseerd. Maar het uitstel mocht
de pret niet drukken. Het was dan
ook prachtig weer afgelopen weekend, al was het veld wel wat drassig van de regen van de afgelopen
week. Dit jaar was het Sport & Spelthema : Tussen kunst(veld) & kids
(kitsch) Op vrijdagmiddag verzamelde de HSV-jeugd (F1, E1, D2,
D1 van de voetbal en de F1 en D1
van de handbal) op het sportcomplex met slaapzakken en tassen. En
het mooie weer gaf nog een extra
impuls. Na het oppompen van de
luchtbedden en het uitzoeken van
een slaapplaats gaf de Hopman het
startsein voor het Sport & Spel festijn, waarna met het eerste doespel, ‘Gondelvaart’, kon worden begonnen. Van houten pallets, touwen
en spijkers moest een zogenaamde
boot gebouwd worden die er bovendien ook nog eens mooi uit moest
zien. Je kon namelijk punten halen
voor de snelste en voor de mooiste
boot. Na verloop van tijd waren de
creaties klaar en stevig genoeg en
prachtig versierd om aan de race te
beginnen.
Boten
Alle teams lieten zich van hun beste
kant zien en trokken de boten met
bemanning met al hun krachten
over het parcours. Na het spel werd
de hele groep onder begeleiding
van een fantastische keukenploeg
getrakteerd op een heuse barbecue.
Nadat de buiken weer waren gevuld stond er een spannende vossenjacht op het programma. Tegen
22.00 uur kwamen de meeste weer
terug op het sportcomplex en konden de jonge sporters zich voorbereiden op de ‘kassa of kitsch’-quiz.
Alle teams deden fanatiek mee met
het spel waarbij steeds de hoogste of laagste waarde van een voorwerp geraden moest worden. Na
deze quiz volgende nog ware pub-

quiz met vragen over diverse gebieden. Ook deze quiz viel goed in de
smaak. Na afloop doken sommige
hun slaapzak in om zich op te laden
voor de volgende dag en andere
bleven chillen bij het kampvuur. Een
paar nachtbrakers liepen onder begeleiding nog een nachtwandeling.
Na een korte nacht voor sommige, werd iedereen vroeg in de ochtend gewekt. Met kleine ogen werd
het ontbijt moeizaam genuttigd. Na
het ontbijt was iedereen weer bij
de les en was het tijd voor een zeskamp. Maar eerst werden de kleinste sporters (F2 en F3 voetbal en de
H1 handbal) verwelkomd.
Fanatiek
In het ochtendgloren met opkomende zon werden de spellen een voor
een afgelopen door de teams. Ook
hier werd er fanatiek gesport door
alle deelnemers. Er was een bierkrattenrace, ton rollen met spek
happen, ballen gooien, woord-raden, kruiwagenrace etc. Ieder team
deed z’n best om de volle winst te
behalen. Door de keukenploeg was
inmiddels een lunch voorbereid
met broodjes en heerlijke knakworsten. Voor de middag stonden diverse speelattracties op het programma, zoals buikschuiven en de grootste hindernisbaan van Nederland.
Ook kon de strijd nog worden aangegaan op het boardingvoetbalveld.
De kinderen konden zich de hele
middag uitstekend vermaken. Aan
het einde van de middag arriveerden de ouders op het terrein, werd
een loterij gehouden. De lootjes waren door de kinderen zelf verkocht
om het festijn financieel mogelijk te
maken. Met voldane gezichten vertrok iedereen in de namiddag naar
huis. De organisatie wil tevens iedereen bedanken die zijn bijdrage
heeft gedaan aan dit Sport & Spel.
Met name dank aan de kaartclub,
het veilingcomité en donateurs voor
hun financiële bijdrage. En verder
dank aan de keukenploeg, opbouwen afbreekploeg, alle leiders en trainers en uiteraard de vrijwilligers,
spelbegeleiders, vossen en deelnemende kinderen voor het mogelijk
maken van het fantastische Sport &
Spel 2015.

Geslaagd openlucht
biljart toernooi
Mijdrecht - Onder prachtige
weersomstandigheden werd afgelopen zondagmiddag pal voor de deur
van Bar Adelhof in het gelijknamige
winkelcentrum aan de Prinses Margrietlaan vanaf 12 uur het openlucht
biljart toernooi gespeeld. Het staat
iedere biljartliefhebber die een keer
wil biljarten of dat al geregeld doet,
vrij aan dit gezellige toernooi op een
ontspannen manier deel te nemen
door zich hiervoor in te schrijven. Er
wordt speelstijl libre gespeeld waarbij men zoveel mogelijk caramboles
moet maken.
Het biljartfestijn werd dit jaar voor
de tweede keer georganiseerd door
Henk de Vries, eigenaar van Bar
Adelhof dat door insiders ook wel
als het gezelligste sportcafé van
De Ronde Venen wordt gezien. Het
mooie weer trok niet alleen deelnemende biljarters met hun partners uit de verschillende woonkernen, maar ook tal van nieuwsgierige
belangstellenden. Er werd gespeeld
op zes buitenbiljarts die in de ruimte tussen de winkels en Bar Adelhof waren geplaatst. Niet alleen een
beetje beschut, maar tevens zorgend voor een gezellige sportsfeer.
In het café konden aanwezigen onder het genot van een hapje en een
drankje op drie beeldschermen genieten van het live voetbal uit de vaderlandse competitie. Al met al een
sfeervolle ambiance met buiten natuurlijk de sport waar het deze middag om draaide: het openlucht biljart toernooi. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de winkeliersvereniging Adelhof, de Biljartmakers (die tevens voor de prijzen tekende) en niet in de laatste plaats
door Henk de Vries zelf die het toernooi goeddeels met eigen middelen
sponsort. Vanzelfsprekend werd tijdens dit dorstige weer graag een
(Amstel) biertje gedronken. Gezien
de animo voor het evenement en de
belangstelling zou het voor andere
sponsors wellicht een optie zijn om
volgend jaar ook hun steentje bij te
dragen. Meteen na afloop is Henk
met zijn team alweer begonnen
met de opzet van volgend jaar. Hij
doet de organisatie niet in zijn een-

tje, maar krijgt er hulp bij van Cock
Verver en Zweder van Dalen, beiden
woonachtig in Mijdrecht en zelf ook
enthousiaste biljarters. Cock zorgt
met Henk o.a. voor de vergunningen, het materieel en de sponsors
en Zweder voor het programmeren van een wedstrijdschema op de
computer.
A- en een B-poule
Henk: “Er hebben zich dit keer 50
deelnemers in geschreven. We hadden gehoopt op 64, maar misschien
dat sommige mensen zich niet hebben ingeschreven vanwege een late vakantie. Omdat er biljarters van
verschillend niveau bij zijn hebben
we gekozen voor een A en een B
poule. De A-poule telt 28 deelnemers en de B-poule 22. In de A-poule zijn de ‘betere’ biljarters ondergebracht. Vaak zijn dat ook biljarters
die lid zijn van een lokale biljartvereniging. De bedoeling is dat de
spelers zoveel mogelijk caramboles moeten maken per speelronde.
Men speelt drie keer in een poule
van vier deelnemers per tafel. Degene die in de verschillende speelrondes de meeste caramboles maakt
is winnaar. Hem of haar staat een
fraaie beker te wachten. Per poule is
er een eerste en een tweede prijs te
winnen. Er is ook een prijs voor degene die de hoogste serie caramboles maakt in één beurt.”
Winnaars waren dit keer: Poule A: 1.
Pieter Meintjes, 2. Bas Krabbendam.
Poule B: 1. Donny Beetje en 2. Petra Slimmere.
Henk hoopt dat met de jaren het
biljarttoernooi in een uitgebreidere
versie kan worden georganiseerd.
Maar dan zouden er meer sponsors brood in moeten zien. Het biljarten zou dan onderdeel kunnen
gaan worden van een groter evenement waarvan ook andere ‘cafésporten’ deel kunnen uitmaken, zoals het populaire darten. Om maar
wat te noemen. In elk geval is het
openlucht biljart toernooi zoals het
afgelopen zondag is georganiseerd
(weer) een succes gebleken. Er mee
doorgaan is zeker gewenst.

Bingo bij toneelvereniging O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 8 September is er weer bingo bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn weer mooie
prijzen te winnen met als hoofdprijs
een waardebon van juwelier Zwaab
te waarde van €100. U komt toch ook

gezellig een avondje bingo spelen?
De bingo zal gehouden worden in het
veenweidebad,Ontspanningsweg 1
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 eurocent per lot.

10 Nieuwe Meerbode

• 2 september 2015

Zomerweek in Gerardus Majella en Zuiderhof

De Ronde Venen - De clienten van de verzorgingshuizen Zuiderhof en Gerardus Majella uit De Ronde Venen genoten in de afgelopen week van zomerse festiviteiten. Er waren tal van
activiteiten georganiseerd
om het zomerse gevoel binnen te halen. Deze werden
deels gesponsord door de
RIKI stichting. Jaarlijks kunnen bewoners een hartenwens insturen bij deze stichting. De groepswensen werden ingewilligd in een week
die het thema Zomer meekreeg.
Cliënten konden een vakantiefoto laten maken, er was
een zomerquiz en een wedstrijd waterballonwerpen.
Natuurlijk was er ook aandacht voor de inwendige
mens. Zo kwam op maandagavond een nostalgische
frietkraam naar Gerardus
Majella. De bewoners konden zelf een puntzak met
friet bestellen bij de kraam.
Onder muzikale begeleiding van accordeonist Sjaak
Spruit werd het een zomers
feestje.
De groepshartenwens van
de locatie Zuiderhof was
pannenkoeken eten.
De

Crêperie verscheen met een
ouderwets busje op locatie. Het was nog even spannend of de Franse versie
van een pannenkoek in de
smaak zou vallen. Uiteindelijk moest de Crêperie extra
beslag maken!
Als afsluiting van de zomerweek werd er een heerlijke
barbecue gehouden. Naast
de Rikistichting sponsorden
ook Deli XL en Corps Culinair deze feestelijke maaltijd.
Vele vrijwilligers hielpen
mee om deze week te kunnen organiseren. Ook Gerardus Majella en Zuiderhof
zijn in toenemende mate afhankelijk van vrijwilligers én
sponsoren om extra activiteiten aan hun bewoners te
kunnen bieden. Hun bijdrage is onmisbaar geworden!
Nieuwe bedrijven en vrijwilligers die een steentje willen bijdragen zijn dan ook
van harte welkom! Voor informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
0297-263 249
De zon liet zich in deze laatste zomer week niet altijd
zien maar bewoners kijken
terug op een zeer geslaagde, zonnige week!
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Cheque Aikido Goededoelenstage uitgereikt
Regio - Woensdag 26 augustus
heeft Dennis Gebbink, oprichter van
Sportclub Only Friends voor kinderen met een beperking, de symbolische cheque met het eindresultaat
van de Aikido Goededoelenstage in
ontvangst genomen. Deze cheque
werd hem overhandigd door de organisatoren van dit evenement;
Dennis Vorster van Aishinkai Aikido Mijdrecht&Uithoorn, Ron Bakkers van Aikido Hikari uit Zaandam
en Patrick van Engelen van Aikido
Munen Muso uit Haarlem. De opzet
van de Aikido Goededoelenstage is

simpel : Ron, Patrick en Dennis geven ieder een uur training onder het
motto “Aikido is fun én draagt bij”.
De deelnemers aan de training gaven allen een bijdrage en daarnaast
kwamen er ook giften van betrokken vrienden, buren en collega’s
binnen.
De definitieve opbrengst van de
Goededoelenstage is uiteindelijk 1015,- euro geworden. Dit bedrag komt volledig ten goede aan
Only Friends. Ron, Patrick en Dennis kwamen, gekleed in hun Aikido-outfit, naar Only Friends om de

cheque persoonlijk te overhandigen. Daar werden ze enthousiast
ontvangen door Dennis Gebbink,
een aantal kinderen en hun ouders
én ze hebben een korte Aikidodemonstratie laten zien. Dennis Gebbink was erg blij met de het resultaat van deze actie en benadrukte
dat de opbrengst goed besteed zal
worden.
Er zal bijvoorbeeld nieuw sportmateriaal voor in de dojo van Only
Friends voor gekocht worden.
Op de foto het vrolijke moment dat
de cheque werd overhandigd.

TV De Ronde Vener

Meiden CSW F4M winnen
bekerwedstrijd
Wilnis - Eindelijk mocht er weer gevoetbald worden. De meiden van
CSW F4M waren er klaar voor!!
Een bekerwedstrijd op eigen veld
tegen de jongens van Hertha F4.
De wedstrijd ging redelijk gelijk
op, al waren de meiden van CSW
meer aan de bal en kwamen de eerste kansen aan onze kant. We gingen de rust dan ook in met 1-0

Feestelijke opening
nieuwe banen

voorsprong. Na de rust werden we
steeds gevaarlijker maar ook Hertha
en stond het 2-1 voor ons. Nog 1 minuut op de klok en een uitbraak van
CSW zorgde ervoor dat we met 3-1
verdiend gewonnen hebben.
Amy, Nora, Fleur, Isa, Jip, Fiene,
Meike en Iris hartstikke goed gespeeld! Op naar de volgende wedstrijden.

Ronde van Uithoorn

CSW MC2 knalt met een
12-klapper het seizoen in
Wilnis - CSW MC2 is een voetbalteam met sterke 2de jaars C speelsters aangevuld met meiden die vorig jaar nog in de D speelden. Eén
ding hebben ze gemeen, voetbal is
ook voor meiden superleuk en dat
doen ze alle 15 dan ook al heel wat
jaren met veel plezier bij CSW. Om
elkaar wat beter te leren kennen,
werden de trainingen al in de zomervakantie aangevangen. Na een
bos cross in het Amsterdamse Bos
en een gezellige picknick tot slot
was de sfeer opperbest en werd
door iedereen uitgekeken naar de
eerste wedstrijd. Het team is leuk,
voetbal is leuk, maar waar ze staan
ten opzichte van de andere clubs?
Zaterdag was het dan eindelijk zover. Prachtig weer en een mooi veld.
CSW MC2 kwam in actie tegen
SCH’44 MC3 uit Harmelen, de eerste wedstrijd voor de KNVB Beker.
Voor actie zorgden CSW snel. Al in
de eerste minuut werd de bal van
afstand hard in het doel geschoten: 1-0. Dat was een lekker begin
voor de thuisclub. De verdediging
van CSW had achter de boel goed
op slot en zorgde keer op keer voor
een goede opbouw. Een sterk mid-

denveld zorgde voor de aansluiting
op de aanvallers en creëerde daarmee druk op de tegenstander. Als
de aanvallers dan ook nog mooi weten af te ronden, dan is het feest!
Ook al was bij rust de wedstrijd met
een 6-0 voorsprong wel gespeeld,
de speelsters van CSW werden de
tweede helft het veld ingestuurd om
goed combinatievoetbal te blijven
spelen, want dan ben je als team het
sterkst. CSW zocht de combinaties
op, vond elkaar binnen de 16, maar
probeerde het ook met schoten van
buiten het strafschopgebied. Met
de juiste inzet en veel enthousiasme werd de score in de tweede helft
verdubbeld. Met een 12-0 overwinning was CSW een maatje te groot
voor SCH’44. Hoeveel deze 12-klapper waard is voor de rest van dit seizoen, weet niemand.
Een lekker begin is het zeker! Zaterdag a.s. staat de tweede bekerwedstrijd op het programma tegen
Desto. De week erna gaat het echt
beginnen met de start van de competitie in de tweede klasse. CSW
MC2 ontvangt dan de MC1 van Argon. Benieuwd wat deze derby gaat
brengen.

Regio - De wielerronde van Uithoorn wordt op zondag 6 september georganiseerd door UWTC in
Thamerdal in Uithoorn. Het parcours (1160 meter) loopt over de
Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Doormanlaan, Prinses Christinalaan en Johan de Wittlaan. Start/finish is op de Admiraal de Ruyterlaan. Het parcours wordt van circa
8.00 uur tot circa 17.00 uur voor het
verkeer afgesloten. Voor deze dag
geldt in deze straten een parkeerverbod. Om 10.00 uur bijten de veteranen 60+ de spits af en zij strijden om de Theo Oudshoorn memorial. UWTC heeft een heel aantal deelnemers in deze leeftijdscategorie en Guus Zantingh en John
Tromp zijn zeker kanshebbers voor
de winst. Komt u ze ook aanmoedigen? Om 11.15 uur starten de veteranen 50+.
Hierna is het tijd voor de plaatselijke jeugd, want om 12.30 uur klinkt
het startschot voor de Rabobank
Dikke banden wedstrijd. De dikke bandenrace is een officiële fietswedstrijd voor alle jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar, die geen wielerlicentie hebben bij de KNWU. Je
mag eraan meedoen op je eigen
fiets. Het maakt niet uit of je een gewone fiets, mountainbike of citybike
hebt, als het maar geen racefiets is.
Die heeft namelijk geen dikke banden! De Rabobank zorgt voor hel-

men voor de deelnemers. Heb je zelf
een goede helm, dan mag je daar
mee rijden. Kom je tijdig inschrijven
(tussen 11.45 en 12.15 uur) bij cafetaria de Bokkesprong op Prinses
Christinalaan 125.
Er wordt in 3 verschillende
categorieën gereden:
Categorie 1: jongens en meisjes
geboren in 2007 - 2008
Categorie 2: jongens en meisjes
geboren in 2005 - 2006
Categorie 3: jongens en meisjes
geboren in 2003 - 2004
De beste jongen en meisje per categorie mogen door naar de landelijke finale op 3 oktober in Berghem.
Om 13.30 uur mogen de nieuwelingen van start. Deze jongens van
15-16 jaar staan altijd garant voor
spektakel. Winnaar 2014 Tom Wijfje is ondertussen junior rijder geworden. Dus de strijd ligt hier helemaal open. De UWTC leden Sven
Nijhuis, Menno van Capel en Stijn
Ruijter zullen zich zeker mengen in
dit strijdgeweld om één van de podiumplaatsen. De dag wordt afgesloten met de sportklasse die om
15.00 uur start. Enkele oud winnaars
staan reeds op de startlijst, zoals
Brian Burggraaf uit Velsen, Laurens
Koster uit Oegstgeest.
Maar er zijn ook streekfavorieten!
Harry van Pierre en Edwin de Graaff,
beide uit de Kwakel, kunnen u aanmoedigingen goed gebruiken.

Mijdrecht - Op zondag 30 augustus 2015 zijn de nieuwe all wheather
banen bij TV De Ronde Vener officieel geopend. Dit zijn banen waar
het gehele jaar op getennist kan
worden. Het bijkomende voordeel
is dat deze banen weer snel bespeelbaar zijn na een regenbui. TV
De Ronde Vener had sinds 2006, als
eerste in de gemeente Mijdrecht, al
vier all wheather banen aangelegd.
Deze waren aan vervanging toe omdat het water niet meer goed doorliep en de bestaande baansoort niet
meer gemaakt wordt. Na een intensieve evaluatie periode is er gekozen voor de baansoort Probounce.
De evaluatie periode bestond uit
het houden van een enquête onder
de leden. Wat is hun voorkeur voor
een baansoort, welke eigenschappen vinden zij belangrijk waaraan
een baan moet voldoen. Tijdens de
competitie, die in april en mei wordt
gespeeld, is ook gevraagd aan de
leden of zij de verschillende baansoorten waarop gespeeld wordt te
evalueren. Daarnaast is er met een

groep mensen proef gespeeld op
verschillende baansoorten. Verder
zijn er met leveranciers gesprekken
geweest om de technische zaken te
bespreken en offertes opgevraagd.
Er is veel tijd gestoken in een goede voorbereiding waarin de mening
van de leden zeer belangrijk is geweest. Uiteindelijk kwam de baansoort Probounce als beste naar voren qua prijs- en kwaliteits verhouding. Tijdens de officiële opening is
aannemer Huisman bedankt voor
het geweldige werk wat hij heeft
verricht.
Verder werd de parkcommissie bedankt voor al het werk wat zij in de
voorbereiding en uiteindelijke werkzaamheden hebben gedaan.
De opening werd verricht door het
jongste jeugdlid Thijs ten Dam en
Marius de Jong. Marius de Jong is
namens de verenging nauw betrokken geweest bij de aanleg. Mede
door zijn goede samenwerking met
aannemer Huisman beschikt TV De
Ronde Venen nu over vier nieuwe
fantastische banen.

Droomstart Hertha D1 in
de beker
De Ronde Venen - Na een zogenaamd “tussenjaar” is een prachtige lichting toptalentjes nu weer samen gekomen in de kweekvijver van
de Hertha D1. Zaterdag jl was er de
eerste fraaie affiche met FC Amsterdam- Hertha. De eerste beker-

wedstrijd van het seizoen veegden
de Vinkeveners, de jongens uit de
stad van de mat met een schitterende 1-9 overwinning. En dat smaakt
naar meer. Doelpuntenmakers vandaag: Ciaran (3X) Tibor, Rens (2X)
Vince Yanick en Sem.

Open Dag Hockeyclub HVM
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht organiseert opnieuw een
Open Dag voor jongens en meisjes
vanaf 5 jaar uit de gehele regio. Wil
je graag eens kennis maken met de
hockeysport, dan kan dit op zondag
6 september 2015 van 10.00-12.00
uur bij HVM, Proostdijstraat 41 te
Mijdrecht.

Spetterende seizoen
opening van Hertha D3
Vinkeveen - Op het zonnige complex van Hertha moest de D 3 aan
de bak voor de eerste bekerwedstrijd. In een nieuwe samenstelling
met een aantal eerstejaars d en de
ouwe hap van vorig seizoen. Er was
pas 1 keer getraind dus was het afwachten hoe de mannen het met
elkaar konden vinden. Tegen de
Legmeervogels stond er een team
in het veld dat door Mark {de trainer}was neer gezet. Vanaf het begin werd er prima over gespeeld en
de Legmeer vogels kwamen niet in
hun spel. Ook stonden er nog drie
wissels te trappelen om in te vallen.
Door goed samen te spelen en elkaar de bal te gunnen werd de tegenstander overlopen. Het ene
doelpunt na het andere verdween

in de goal van de vogels. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook
een eerstejaars D team was maar
ook die mannen lieten zich niet ontmoedigen door het goede spel van
Hertha. Toen de scheids voor het
eindsignaal floot stond het 13-2
voor Hertha. Het ene doelpunt was
nog mooier dan het andere maar
de laatste was de leukste. Cooper
heeft vast naar de keeper gekeken
die vorige week zo’n mooi doelpunt
maakte. In de laatste minuut kwam
hij mee naar voren bij een corner.
Die nam hij in een keer op z,n pantoffel en dat was dus nummer dertien. Het was een prima team prestatie en de supporters kijken uit
naar de volgende bekerwedstrijd
a.s zaterdag bij Argon.

Kom je zondag 6 september
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Open Dag
is niet nodig! Deelname is gratis en
het enige dat je mee moet nemen is
sportkleding en sportschoenen (en

eventueel scheenbeschermers). Na
afloop krijg je een informatiepakket
mee naar huis. Als je het leuk vindt
en je wordt binnen een week na de
Open Dag lid van HVM dan hoef je
geen inschrijfgeld (à 30 euro) te betalen! HVM heeft tevens een enthousiaste G-hockey groep, bedoeld
voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 7 jaar. Heb je interesse, kom gerust eens kijken.
Ze trainen elke zaterdag om 11 uur.
Voor meer informatie over Hockey
Vereniging Mijdrecht kun je kijken
op www.hvmijdrecht.nl of mailen
naar vice-voorzitter@hvmijdrecht.nl
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WINNAARS NIEUWE
MEERBODE TOUR DE
FRANCE PRIJSVRAAG
DOLBLIJ MET HUN
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Regio - Het is alweer
een heel poosje geleden,
maar in verband met
de vakantie hebben we
afgelopen week pas de
prijzen uitgereikt aan de
winnaars van de Nieuwe
Meerbode Tour de France
prijsvraag. We ontvingen
weer vele honderden
oplossingen en heel veel
deelnemers
hadden
de antwoorden goed
ingevuld. Het lot heeft de
doorslag gegeven.
De
hoofdprijs,
een
prachtige Giant ﬁets,
aangeboden door Bike
OK uit Mijdrecht werd
gewonnen
door
de
13 jarige Job de Jong.
Aangezien
het
een
damesﬁets was maakt Job
zijn moeder erg gelukkig,
door haar de ﬁets aan te
bieden.
Erik-Jan van Tol werd de
gelukkige winnaar van de
waardebon van 100 euro,
aangeboden door Sijbrant
en Van Olst Optiek uit
Uithoorn. Erik-Jan was er
erg blij mee. Hij maakte
direct een afspraak om
van die geld nieuwe
lenzen aan te schaﬀen.
Dennis Winter ontving de
DVD speler, aangeboden
door Expert uit Mijdrecht.
Dennis vertelde dat hij de
prijsvraag samen met zijn
dochtertje had opgelost,
dus gingen ze samen van
de DVD speler genieten.
Het prachtige horloge,
aangeboden door Nant
Hartel uit Wilnis, werd
gewonnen de heer H
Lodewegen. Samen met
zijn zoon Laurens had hij
de prijsvraag gemaakt,
maar “ pa” mocht het
horloge uitzoeken. Dat
was nog niet zo heel
makkelijk, aangezien er
maar liefst uit 8 mooie
horolges te kiezen viel,
maar de keus werd
gemaakt.
Keurslager
Gert
Stronkhorst uit Uithoorn
had weer een heerlijke
bbq schotel beschikbaar
gestelt.
Deze
werd
gewonnen door de heer
de Boer die er erg blij mee
was en er het afgelopen
weekend vast van genoten
heeft.
De heer Ton Donicie won
het
verrassingspakket
van de Zwart wijn en
delicatesse uit Wilnis. Alle
winnaars waren blij met
hun prijs.

• Nieuwe Meerbode
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