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Karel stopt na 
16 jaar
Wie gaat zijn ritten rijden? 
De Ronde Venen – Vrijdag 2 
september jl. heeft chauffeur 
Karel Nieuwendijk zijn laat-
ste buurtbusrit gereden. Hij 
heeft de leeftijd van 75 jaar 
bereikt; dit betekent ‘pensi-
onering als buurtbus-chauf-
feur’. Karel werd door de be-
stuursleden Gerrit de Pater en 
Maj Vriesendorp met een boe-
ket bloemen en de gebruike-
lijke Merci-chocolade opge-
wacht bij het chauffeurs-wis-
selpunt in De Hoef. Meer dan 
2.500 uren heeft Karel als vrij-
williger zijn lijn 526-bus vei-
lig door de Ronde Venen ge-
reden, vanaf Uithoorn busstati-
on via De Hoef, Mijdrecht, Vin-
keveen, Nieuwer ter Aa naar 
het station en eindpunt de 
Markt in Breukelen; daar ke-
ren en dezelfde  weg weer te-
rug. Karel wordt namens alle 
Buurtbus-collega’s heel harte-
lijk bedankt! Wilt u ook zo ge-
waardeerd worden en een paar 
uur per week genieten in uw 
‘eigen bus’ van vriendelijk en 
leuk vrijwilligerswerk in on-
ze prachtige omgeving? Meldt 
u zich dan aan als vrijwilliger-
chauffeur op Buurtbus lijn 526: 
info@buurtbus526.nl

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

28

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
8 J T!

SINDS 1888

128
WWW.MEERBODE.NL 7 SEPTEMBER 2016

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Vinkeveen - Het eerste 60-jarige 
huwelijk dat na de zomervakantie in 
het nieuws komt, is dat van Wulfert 
(Wulf) Kroon en Cornelia (Neelie) 
Kroon-Eindhoven. Ook zij scharen 
zich onder het unieke aantal echte-
lieden dat hun liefde en samenzijn 
bekroond ziet met een huwelijksju-
weel. Zestig jaar lief en leed delen, 
het is niet niks. In de toekomstige 
tijd zullen dit soort unieke gebeur-
tenissen steeds minder vaak op-
geld doen omdat mensen niet meer 
zo lang bij elkaar zullen zijn in een 
huwelijksband. Tijden veranderen. 
Maar nu zijn de jubileumhuwelijken 
er nog en daarvan moet je genieten.
Wulf en Neelie zijn beiden geboren 
en getogen Vinkeveners en leer-
den elkaar daar ook kennen. Wulf 
werd geboren aan het einde van de 
Groenlandse kade, tegenover het 

toenmalige garagebedrijf Van Stoof 
op de hoek bij de Baambrugse Zu-
we. Hij zag het levenslicht op 16 no-
vember 1931. Neelie kwam 6 okto-
ber 1935 in het oude dorp aan de 
Herenweg op deze wereld. “We zijn 
allebei Vinkeveners en we kwamen 
elkaar tijdens het wandelen met 
vriendinnen begin jaren vijftig toe-
vallig tegen,” neemt Neelie het ini-
tiatief in de herinneringen van vroe-
ger. “Wulfert was in militaire dienst 
en dat uniform stond hem toen goed. 
In die tijd keek je daar tegenop. We 
kwamen elkaar nog wat vaker tegen 
maar onze ouders mochten niet we-
ten dat we kennis aan elkaar had-
den. Zelfs dansen mocht niet van 
de kerk. We schreven elkaar daar-
om briefjes die we op een speciaal 
adresje in het dorp konden afgeven. 
Dat hadden we samen afgesproken. 

Degene die dat wist werkte geluk-
kig mee om ze uit te wisselen. La-
ter hebben we het natuurlijk wel on-
ze ouders verteld dat we ‘verkering’ 
hadden. Samenwonen was er toen 
nog niet bij. In 1954 zijn we verloofd 
en twee jaar later zijn we op 30 au-
gustus 1956 getrouwd in het oude 
gemeentehuis in Vinkeveen aan de 
Heul. Diezelfde dag zijn we ook ge-
trouwd in de NH kerk aan de He-
renweg. Wulfert woonde toen aan 
de Groenlandse kade bij zijn ou-
ders in een klein boerderijtje. Later 
zijn we erachter gaan wonen in een 
door Wulfert zelf gebouwde woon-
ark aan de rand van de plas die de 
naam Wuneke kreeg (WUlfertNElie-
KroonEindhoven).Daar hebben we 
44 jaar gewoond. 

Vervolg elders in deze krant.

Diamanten huwelijk voor Wulf 
en Neelie Kroon-Eindhoven

Toyota Van Ekris Mijdrecht zoekt:

Full time
Junior service Advisor
Meer weten? Check: www.vanekris.nl

De Ronde Venen - De criminaliteit 
in De Ronde Venen is in de eerste 
helft van het jaar met 13 procent af-
genomen in vergelijking met dezelf-
de periode vorig jaar. Dat blijkt uit 

de criminaliteitscijfers over de eerste 
zes maanden van 2016. Met een da-
ling van 13 procent steekt De Ronde 
Venen gunstig af ten opzichte van de 
regio. Daarin daalde de criminaliteit 

met 4 procent. Burgemeester Maar-
ten Divendal is tevreden over de cij-
fers en de resultaten die zijn ge-
boekt. ,,Met name de daling van het 
aantal woninginbraken is opvallend. 

Criminaliteitscijfers in De 
Ronde Venen verder gedaald

De bomen aan de Viergang moesten worden gekapt en hier zullen nieuwe voor terugkomen.

De Ronde Venen - Het laatste jaar 
is er veel gebeurd op het gebied van 
bomen in de gemeente De Ronde 
Venen. Vorig jaar zomer heeft er een 
fl inke storm gewoed, waarbij cir-
ca 400 bomen zijn omgegaan en/of 
vanwege instabiliteit gekapt dien-
den te worden. Buiten het feit dat 
er heel veel bomen tijdens die storm 
echt plat gingen, werden er ech-
ter ook heel veel bomen bescha-
digd en was het nodig dat – schijn-
baar – goede bomen, moesten wor-

den gekapt. Heel veel bewoners be-
grepen dat vaak niet. De gemeen-
teraad heeft zich dit commentaar 
aangetrokken en er is er een onder-
zoek ingesteld.
Tevens is er eind vorig jaar een 
meldpunt ‘bomenoverlast’ geopend, 
Dit nieuwe beleid maakt het moge-
lijk ook bomen die onevenredig veel 
overlast veroorzaken te kappen. 

Noodkap en herplant bomen
Begin dit jaar zijn de raad en - via 

de media - ook de bewoners van De 
Ronde Venen, geïnformeerd over de 
urgente kap naar aanleiding van de 
zomerstorm in 2015. 240 lindes aan 
de Viergang, 20 platanen aan de Dr. 
Van der Haarlaan en 36 moerasei-
ken aan de Oosterlandweg waren, 
mede als gevolg van de storm, in-
stabiel geworden en moesten wor-
den gekapt om de veiligheid van de 
inwoners te garanderen.

Vervolg elders in deze krant.

Totstandkoming groenbeleid en 
voortgang ontwikkelingen bomen

Vorig jaar was er sprake van een piek 
in het aantal inbraken, het gevolg 
van een groep inbrekers die actief 
was. Door succesvol onderzoek van 
de politie, de veroordeling van ver-
dachten en meer aandacht voor pre-
ventie, is het gelukt het aantal inbra-
ken bijna te halveren.’’ Aan de basis 
van de dalende criminaliteitscijfers 
staat volgens Divendal de samen-
werking op het gebied van veiligheid. 
,,Zowel tussen instanties als tussen 
en met inwoners. Burgernet is daar 

een goed voorbeeld van, maar ook 
de vele Whatsapp-groepen die actief 
zijn in Rondeveense wijken. Via de-
ze groepen informeren wijkbewoners 
elkaar over verdachte situaties en 
waarschuwen als dat nodig is de po-
litie. Maar ook als inwoners niet deel-
nemen aan Burgernet of een What-
sapp-groep kunnen zij bijdragen aan 
de veiligheid in hun omgeving door 
in geval van verdachte situaties altijd 
de politie te bellen via 112.’’
Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Een grote stroomsto-
ring maandagvond 29 augustus in 
de gemeente was er mede de oor-
zaak van dat sommige berichten 
niet tijdig in de editie van 31 augus-
tus konden worden meegenomen. 
Ook niet de prijswinnaars van het 
jaarlijkse openlucht biljarttoernooi 
bij Bar Adelhof in Mijdrecht van 
zondag 28 augustus. Niettemin wil-
len wij u die niet onthouden en ma-
ken wij die met de bijbehorende fo-
to alsnog bekend. Aan het toernooi 
namen 37 deelnemers deel in 10 
poules waarvan de nummer 1 naar 

de winnaarsronde ging en de num-
mers 2 naar poule B. 
De uiteindelijke uitslag van de win-
naarsronde was: 1. Egon v.d. He-
ijden; 2. Bas Krabbendam; 3. Cock 
verver en 4. Eric Denekamp. De uit-
slag van poule B was als volgt: 1. 
Eric v.d. Bosch; 2. Arie Engel; 3. Bert 
Fokker en 4. Hans van Rossum. De 
hoogste serie caramboles in per-
centage (57,7 procent), scoorde Bert 
Fokker. Prijswinnaars: van harte ge-
feliciteerd en de organisatie ziet u 
graag volgende jaar weer als deel-
nemers terug!

Prijswinnaars openlucht 
biljarttoernooi Bar Adelhof

Bouw nieuwe fase 
Vinkeveld van start

Wethouder Moolenburgh begraaft samen met een toekomstige 
jeugdige bewoner de tijdscapsule met tekeningen.

De Ronde Venen - Wethouder Da-
vid Moolenburgh heeft vrijdag 2 
september het startsein gegeven 
voor de bouw van ‘Wonen aan de 
Brink’. Dit bouwproject is onderdeel 
van Vinkeveld in Vinkeveen. De-
ze fase bestaat uit de bouw van 34 
koopwoningen door projectontwik-
kelaar Vink+Veenman uit Nieuw-
koop. In het najaar start de verkoop 
van de volgende fase van Vinkeveld. 
Het offi ciële startsein bestond uit 
het begraven van een tijdscapsule 
op de plek van De Brink, het nieuwe 
plein dat straks midden in de nieu-
we wijk ligt. In deze tijdscapsule zit-
ten tekeningen van de nieuwe in-
woners van Vinkeveld. Op de teke-
ningen is te zien hoe zij denken dat 
wonen in Vinkeveen er in 2100 uit-
ziet. Wethouder David Moolenburgh 
(CDA, Woningbouw): ,,De bouw van 

Vinkeveld gaat snel. Na de start van 
deze tweede serie woningen, krijgt 
De Brink echt vorm. Het wordt het 
hart van een prachtige wijk waar 
straks veel mensen met plezier zul-
len wonen.’’ Naast ‘Wonen aan de 
Brink’ bouwt Vink+Veenman op dit 
moment ook 16 fl exwoningen. Al-
le woningen in de wijk Vinkeveld 
zijn in co-creatie met de kopers tot 
stand gekomen. Deze op maat ge-
sneden aanpak heeft er voor ge-
zorgd dat alle woningen uit de eer-
ste fase binnen vier maanden zijn 
verkocht. Dit najaar gaat de vol-
gende fase van Vinkeveld in de ver-
koop. Deze fase bevat twee-on-
der-eenkapwoningen, vrijstaan-
de woningen en vrije kavels. Wilt 
u op de hoogte blijven? Meldt u 
dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.woneninvinkeveld.nl. 



Wilnis - Aanstaand weekend zijn 
weer de jaarlijkse Open Monumen-
tendagen. Op zaterdag is de Veen-
molen in Wilnis feestelijk geopend. 
Iconen en symbolen, dat is dit jaar 
het thema van de Open Monu-
mentendag. Molens zijn bij uitstek 
het symbool van Nederland. Zon-
der molens zou Nederland nooit de 
Gouden Eeuw beleefd hebben, met 
zijn poldermolens om nieuw land te 
maken, zaagmolens om planken te 
zagen voor de grote schepen die 
Nederland rijkdom brachten door 
de handel, en ook korenmolens, 
die de groeiende bevolking genoeg 
brood konden geven. De Veenmolen 
is zo’n korenmolen. Tussen 10 uur ’s 
morgens en 4 uur ’s middags laat de 
molenaar zien wat er allemaal komt 
kijken bij het malen van meel. Bij 
de uitgebreide rondleidingen wordt 
verteld hoe je een molen in de wind 
zet, hoe je de wieken afremt, en je 
kunt de maalstenen zien. Via een 
beeldscherm kunnen bezoekers 
bovenin de kap kijken. En natuur-
lijk zijn er weer gratis pannenkoe-
ken, kruidkoek en kniepertjes om te 
proeven, gebakken van molenmeel. 

Er is koffie en thee, en voor kinderen 
limonade. In de molen zijn verschil-
lende soorten molenmeel te koop, 
en diverse streekproducten.
De Veenmolen staat sinds 1823 
aan de Oudhuijzerweg 109 in Wil-
nis. Goed te bereiken per auto, maar 
ook heel geschikt als rustplaats tij-
dens een fietstocht door de venen.
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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.
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baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
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uitgever!
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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

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.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. 0297-241562. 
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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

Bingoseizoen Present 
begint weer!
Mijdrecht – Wijkgebouw Present in 
Proostdijland start dinsdag 13 sep-
tember weer het bingoseizoen. De 
Buurtbingo is afgelopen jaar popu-
lair gebleken en elke maand weer 
druk bezocht. Bezoekers spelen 
mee voor interessante hoofdprijzen 
zoals elektrische apparaten en een 
grote variatie aan andere mooie prij-
zen. Wie het eerst de complete bin-
gokaart vol heeft, kan in de verschil-
lende rondes onder andere de vol-
gende hoofdprijzen winnen: een 
bakplaat, stofzuiger, buffetwarmer, 
halogeen oven, of koffiezetappa-
raat. Het enige dat u daarvoor hoeft 
te doen, is goed luisteren en/of kij-
ken naar de cijfers. Deze buurtbin-
go beschikt namelijk over een di-
gitaal bingospel. Terwijl de cijfers 
duidelijk zichtbaar verschijnen op 
de display, leest iemand ze hard-
op twee keer voor. Iedereen kan op 
die manier meedoen. Er zijn trou-
wens ook al prijzen voor 1 vol rijtje 
en voor wie alle nummers van 2 rij-
tjes op dezelfde kaart heeft. Vooraf 
kunnen de spelers alle prijzen bekij-
ken terwijl zij ze ook voor elke ronde 
te horen krijgen. Naast de hoofdprij-
zen, is de rest ook zeker de moei-
te waard, zoals elke maand een ge-
sponsorde waardebon van Indone-

sisch afhaalcentrum Batavia aan 
de Anselmusstraat. Ook zijn er re-
gelmatig mooie decoraties te win-
nen, handige huishoudelijke spul-
len, luxe lekkernijen of een waar-
debon van een andere lokale on-
derneming. Hoe meer kaartjes spe-
lers kopen per ronde, hoe groter de 
kans op een prijs. Toch kunnen ze al 
voor een klein bedrag een heel ge-
zellige bingomiddag beleven en net 
zo goed mooie dingen winnen. Kof-
fie, thee en wat lekkers zijn gratis. 
De bingokaarten kost 0,50 per stuk. 
Als meer mensen tegelijkertijd bin-
go hebben, moeten ze ongezien een 
kaart trekken. De prijs gaat naar 
degene die de kaart heeft met de 
hoogste waarde. Voor de ander(en) 
staan wat extra prijzen klaar om zelf 
iets uit te kiezen.

Details:
Locatie: Wijkgebouw Present, Jo-
han van Renessestraat 16, te berei-
ken via het schoolplein tussen ba-
sisschool De Fontein en BSO De 
Klimboom. Tijden: 13.30 uur: wijk-
gebouw open, 14.00 uur: start bingo
Data: elke 1e dinsdag van de 
maand: 13 sept., 11 okt., 8 nov. En 
13 dec. Kosten: koffie/thee gratis, 
0,50 per bingokaart.

Carolien Pape spreekt bij 
vereniging De Christenvrouw
De Ronde Venen - Op 15 septem-
ber a.s. beginnen de bijeenkomsten 
van Vereniging De Christenvrouw 
weer. Deze avond komt mevrouw 

Carolien Pape uit IJsselstein spreken 
over het onderwerp “Het is zo stil 
tussen God en mijzelf... over de stilte 
en het gesprek tussen God en jezelf. 

Schoolkamp Antoniusschool
De Hoef - Het schooljaar start-
te goed voor de bovenbouw van de 
Antoniusschool in de Hoef. Al in de 
2e week ging groep 7/8 op school-
kamp naar een scoutinghuis dichtbij 
het Amsterdamse Bos. Het Amster-
damse Bos biedt een scala aan mo-
gelijkheden om je te vermaken. Op 
woensdag 30 augustus vertrokken 
we, kinderen en begeleiders, op de 
fiets naar het scoutinghuis in Am-
stelveen. Daar aangekomen richtten 
de kinderen de slaapzaal in en ver-
maakten zich kostelijk op het speel-
terrein met de daar aanwezige ma-
terialen. Diezelfde dag stonden er 
nog vier activiteiten op het pro-
gramma n.l

Seizoenspeurtocht
Gewapend met schepnetten, em-
mers en onder begeleiding van een 
gids werd er veel geleerd over de 
dieren in de sloot. Er werden veel 
bijzondere dieren gevangen en met 
behulp van een zoekkaart werden 
de namen van de dieren opgezocht. 

De speeleilanden
Bij de speeleilanden hebben we 
heerlijk gepicknickt en gezwom-
men. De eilanden zijn te bereiken 
via een trekpontje. Het wankele 
trekpontje zorgde voor grote hilari-
teit. Menig kind viel onderweg naar 
het eiland in het water. Op het ei-
land konden de kinderen in bomen 
klimmen of hutten bouwen. Fietsex-
cursie met de boswachter De bos-
wachters zijn naast het maken van 
rondes ook actief bezig met het ver-
zorgen van educatieve momenten. 
Tijdens de fietstocht werd er verteld 
over flora en fauna .In het pikke-
donker gingen we op de fiets terug 
naar ons kamp. Het was een prach-
tig gezicht met al die fietslampjes in 
dat donkere bos. ´s Avonds werd er 
heerlijk gegeten. De maaltijd was 
gesponsord door de firma van Mei-
nes.(vader Javi) De heerlijke gebak-
ken kibbeling was een groot succes. 
De tweede dag stonden er twee ac-
tiviteiten op het programma n.l.:

Een dagje Amsterdam 
Met de metro en de bus gingen we 

naar het Amsterdamse School Mu-
seum Het Schip. De kinderen kre-
gen daar een interactieve rondlei-
ding van een museumdocent waar-
bij ze alle bijzondere details van het 
gebouw, zoals gemetselde patro-
nen, vormen en beeldhouwwerken, 
konden ontdekken en interprete-
ren. Daarnaast werden de leefom-
standigheden behandeld van arbei-
ders in de negentiende en het be-
gin van de twintigste eeuw en de 
totstandkoming van de Woningwet. 
Tijdens het bezoek bezochten we 
een nagebouwd krot uit 1890 in een 
woning uit 1925. 

Na de rondleiding volgde de kunst-
les. Tijdens de kunstles leerden de 
kinderen met houtskool en potloden 
de architectuur en vormgeving van 
de Amsterdamse school op papier 
te zetten.  De volgende activiteit was 
een bezoek Artis. Artis is de oudste 
dierentuin van Nederland en wordt 
omgeven door historische gebou-
wen, is bezaaid met eeuwenoude 
bomen, heeft exotische bloemen en 
planten in haar kassen en natuurlijk 
de dieren. De kinderen gingen sa-
men met hun groepsleider op pad 
en hebben genoten van wat zij daar 
aan dieren tegenkwamen. Na af-
loop hebben we op het Waterloop-
lein een patatje gegeten. Vervolgens 
gingen we met de metro terug naar 
het kamp.

Klimforest
De derde dag en tevens de laatste 
bestond uit een bezoek aan Klim-
forest. Een klimpark waar ieder-
een zich kon bewegen door bomen 
via touwen,ladders,bruggen en met 
tokkelbanen. Na drie geweldige da-
gen kwam er alweer snel een ein-
de aan het kamp. De kinderen kwa-
men vol met verhalen in de Hoef 
aan. De begeleiders kijken terug op 
een heel gezellig kamp, waar zij sa-
men met een hechte groep kinderen 
veel plezier aan hebben beleefd. Bij 
ieder gemaakt uitstapje kregen we 
complimenten over de leuke groep 
waarmee wij op stap waren. Zulke 
complimenten geven een trots en 
blij gevoel.

Open dag bij Lique’s 
Creations & More
Mijdrecht - Nieuw in Mijdrecht, de-
ze zomer is er een eigen locatie ge-
vonden in Mijdrecht en geeft Ange-
lique Streefkerk de workshops van-
uit haar eigen Atelier. Zij geeft volle-
dig verzorgde dag workshops waar-
bij bijvoorbeeld een schilderij ge-
maakt kan worden, laag voor laag 
wordt je begeleidt tot een mooi re-
sultaat en het schilderij is aan het 
einde van de dag klaar. Ook is er el-

ke week Open Atelier, een ochtend, 
middag en een avond er kan ge-
boetseerd, geschilderd of een an-
der kunstwerk gemaakt worden. De 
workshops zijn geschikt voor begin-
ners en gevorderden, samen werken 
we laag voor laag naar een prach-
tig resultaat. Gewerkt wordt met po-
wertex dit is een verf met een ver-
harder erin en acrylverf meer infor-
matie hierover staat op de website.

Geslaagd zomerconcert BrAq Vinkeveen - Zondag 4 september 
gaf de zanggroep BRAQ een zomer-
concert bij Kunsterf in Demmerik.
Jammer genoeg moest het concert 
binnenshuis gehouden worden daar 
het de enige dag slecht weer was 
en anders had het in de schitteren-
de boomgaard plaatsgevonden.
Veel en enthousiast publiek was 
aanwezig en de sfeer was fantas-
tisch. Helaas moet BRAQ na bij-
na 10 jaar afscheid nemen van de 
basstem Martin Verrips, Martin be-
dankt voor alle fijne muzikale jaren. 
Een nieuwe basstem mag zich dan 
ook graag aanmelden. Ook bedankt 
BRAQ Martin Kroon, Gijs Wagenaar, 
Jill en Geert Labordus voor hun 
gastoptreden. Wie weet gebeurt het 
volgend jaar wel in de boomgaard!

Dans-, muziek- en theater-
school KrDV is verhuisd
De Ronde Venen - Kunst Rond 
de Venen is verhuisd. Na enkele ja-
ren dans-, muziek- en theaterlessen 
verzorgd te hebben in het gebouw 
aan de voormalige Veenzijdeschool 
in Wilnis, gaan we een nieuwe ruim-
te betrekken bij de Driehuisschool 
in Mijdrecht. De lokalen op het 
schoolplein zijn de afgelopen we-

ken verbouwd zodat we kunnen be-
schikken over een aantal mooie les-
ruimtes en een concertruimte met 
vleugel. Daar zullen de muziek- en 
theaterlessen gegeven gaan wor-
den.  De danslessen gaan na de zo-
mervakantie plaatsvinden in de Wil-
lisstee in Wilnis. Dit zijn de adressen 
van de nieuwe locaties: muziek- en 

Open Monumentendag in 
de Veenmolen

Nieuwsgierig geworden
Zaterdag 10 september 14.00–18.00 
uur is er Open Dag. Op deze dag 
is er een speciale actie, zie websi-
te www.liquescreationsandmore.nl
Voor meer informatie kijk op de 
website of neem contact op met 
Angelique Streefkerk

Lique’s Creations & More
Workshops schilderen en boetse-
ren, Webwinkel powertex en hob-
by producten, Verkoop eigen werk, 
Werk in opdracht 

www.liquescreationsandmore.nl
Productieweg 5, Mijdrecht

theaterlessen: Driehuisschool, Bo-
zenhoven 156, 3641 AJ  Mijdrecht
danslessen: Willisstee, Pieter Joos-
tenlaan 24, 3648 XR Wilnis. 

De post kan gestuurd worden naar 
Kunst Rond de Venen, Bozenho-
ven 156, 3641 AJ Mijdrecht. Wilt 
u deze wijziging in uw adressen-
bestand doorvoeren? Voor vragen 
kunt u Kunst Rond de Venen berei-
ken via admin@kunstronddevenen.
nl en op maandag en donderdag via 
0297-520110, of kijk op onze websi-
te: www.krdv.nl.

Het leven met God en het zoeken 
naar zijn stem en nabijheid komt in 
deze lezing aan de orde. De avond is 
vrij toegankelijk  en begint om 20.00 
uur, de koffie staat klaar om 19.45 
uur. Plaats van samenkomst:  ge-
bouw ‘t Kruispunt, Kon. Julianastraat 
22 in Mijdrecht. Voor meer informa-
tie: Ineke Aperloo, tel. 0297-281378
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Techniekwedstrijd voor basisscholen

Ontwerp de langste knikkerbaan en 
win een robot bouwpakket
De Ronde Venen - Ontwerp een 
knikkerbaan waar knikkers zo lang 
mogelijk onderweg zijn langs een 
creatieve route en laat de knik-
kers onderweg een programma 
op de computer in werking stellen. 
Met deze opdracht worden basis-
schoolleerlingen van de groepen 7 
en 8 uit De Ronde Venen, Uithoorn 
en Nieuwkoop uitgedaagd om voor 
hun bezoek aan de Techniek Drie-
daagse aan de slag te gaan met 
techniek. Een groot knikkerbord-
paneel, een MakeyMakey, haakjes, 
buizen en de knikkers krijgen ze. 
De banen, evenwichtsbalken, lamp-
jes, geluiden én hun creativiteit mo-
gen ze zelf toevoegen. De winnende 
school wordt bekend gemaakt op 
27 oktober tijdens de Open-avond 
van de Techniek Driedaagse in De 
Ronde Venen. De prijs is een robot 
bouwpakket voor de school.

Leerkrachten eerst aan 
de slag met techniek
Voordat de leerlingen de knikker-
baan gaan ontwerpen, worden hun 
leerkrachten op 1 en 8 september 
uitgedaagd om met techniek aan 

de slag te gaan. Tijdens techniek-
middagen bij De Kwikstaart in Uit-
hoorn en Willespoort in Wilnis gaan 
de leerkrachten van de groepen 7 
en 8 zelf een knikkerbaan, deurma-
talarm, speedboot of een parachu-
te ontwerpen en ze gaan program-
meren. Allemaal opdrachten die zij 
zelf daarna met hun leerlingen kun-
nen gaan doen. Want na deze tech-
niekmiddag krijgen de deelnemen-
de basisscholen vijf techniek-op-
drachtbakken en een groot knikker-
baan-paneel mee naar school. De-
ze techniekmiddag en de opdracht-
bakken worden mogelijk gemaakt 
door TechNet Amstel & Venen en 
enkele lokale bedrijven.
 
33 scholen naar Techniek 
Driedaagse in Mijdrecht
Van alle scholen in De Ronde Ve-
nen, Nieuwkoop en Uithoorn heb-
ben 29 basisscholen en 4 middelba-
re scholen zich aangemeld voor een 
bezoek aan de Techniek Driedaag-
se. Op 25, 26 en 27 oktober worden 
in totaal bijna 3.000 leerlingen ver-
wacht. Inschrijven voor de Techniek 
Driedaagse door basisscholen is 

Leerlingen van de Driehuisschool uit Mijdrecht gaan aan de slag met 
knikkerbaanwedstrijd.

Meer dan 100 kunstenaars 
op Kunstroute Aalsmeer
Regio - Volgende week zaterdag 
17 en zondag 18 september kan de 
Kunstroute Aalsmeer bezocht wor-
den. Een aanrader! Op liefst drie-
entwintig locaties her en der in de 
gemeente tonen meer dan honderd 
kunstenaars schilderijen, tekenin-
gen, foto’s, beelden en sieraden, la-
ten dichters van zich horen en zijn 
er diverse optredens van bands en 
muzikanten. De meeste locaties lig-
gen centraal rond het Centrum, voor 
enkele ateliers moet iets verder ge-
fietst of gereden worden. Er is een 
pop-up Art Store waar kunst te zien 
en te koop is van alle deelnemers 
aan de Uiterweg en bij verschillen-
de locaties is eten en drinken ver-
krijgbaar. Ook zijn er diverse activi-
teiten. Zo kunnen kinderen hun ei-
gen kunstwerken kleien, die na het 
bakken zijn op te halen, kan mee-
gewerkt worden aan een groeps-
collage met Daouda Maarse en kan 
jong en oud zich laten portretteren 
door Edgar Janssen. Zondagmid-
dag 18 september wordt bovendien 
een nieuw atelier geopend. Sunny 
Art is de naam en is gevestigd aan 

de Hornweg 196d. Om 16.00 uur is 
het officiële moment. De Kunstrou-
te Aalsmeer wordt zaterdag 17 sep-
tember om 11.00 uur geopend bij 
jachthaven Otto aan de Uiterweg 
94. De muziek hier wordt deze dag 
verzorgd door Jazz We Can, Kate-
lijne van Otterloo en Broken Mules 
en Judith Glasbeek en Cool Blenz 
op zondag. De Historische Tuin aan 
de Uiterweg 32 trakteert zaterdag 
op muziek van Beyond The Joke en 
The Estate en op zondag van Sas & 
Friends en de Djembikkels en bij het 
keramiekatelier van Carla Huson op 
het Stokkeland gaat de Cool Cast 
band beide dagen van zich laten ho-
ren. De Kunstroute Aalsmeer is gra-
tis te bezoeken, zowel zaterdag als 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Kijk voor informatie op www.kuns-
trouteaalsmeer.nl. Route-beschrij-
vingen van de locaties liggen voor 
bezoekers klaar in onder andere het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, 
Het Boekhuis en Foto de Boer in de 
Zijdstraat, Historische Tuin aan de 
Uiterweg en Makelaar Eveleens aan 
de Punterstraat.

niet meer mogelijk. Inschrijven voor 
de knikkerbaan wedstrijd en de 
techniek opdrachtbakken kan nog 
tot 12 september 2016. De scholen 
kunnen daarvoor een verzoek mai-
len naar info@technetamstelenve-
nen.nl. Stichting TechNet & Venen, 
het samenwerkingsverband van in-

middels 70 bedrijven, 4 middelbare 
scholen en gemeenten uit De Ron-
de Venen, Uithoorn en Nieuwkoop, 
wil jongeren laten zien en ervaren 
hoe leuk techniek is en hen enthou-
siasmeren voor een baan in de tech-
niek. De vraag naar goed geschoold 
technisch personeel is groot. Daar-
om organiseert TechNet Amstel & 
Venen activiteiten waarmee kinde-
ren kunnen ervaren hoe leuk het 
is om met techniek te werken. De 
knikkerbaan wedstrijd, techniek-
opdrachtbakken en de Techniek 
Driedaagse geven kinderen de kans 
om dit zelf te beleven. Kijk op www.
technetamstelenvenen.nl.

20 dames en 20 heren gezocht
Regio - Instituut Périne pakt groots 
uit! Dit jaar duurt het Skin & Life-
style event twee dagen, tw. vrijdag 
16; Ultimate Skincare Friday en za-
terdag 17 september; Beauty Boule-
vard. Twee dagen die weer volledig 
in het teken staan van beauty in de 
breedste zin van het woord.
Voor de Ultimate Skincare Friday op 
vrijdag 16 september is Instituut Pé-
rine op zoek naar enkele mannen of 
vrouwen tussen de 30 en 60 jaar, die 
hun huid willen verjongen en verbe-
teren: heren en dames die het be-
langrijk vinden dat hun huid er goed 
uit ziet. Voor deze mensen heeft In-
stituut Périne een speciale selectie 
uit haar behandelingen gemaakt zo-
dat zij op vrijdag 16 september voor 
een zeer gereduceerd tarief ken-
nis kunnen maken met huidverbe-

tering op topniveau. Denk daarbij 
aan huidverstrakking, peelingbe-
handelingen, aanpak van fijne lijn-
tjes, strakke Buik, billen en Benen 
en Gentlemen’s Special (huidadvies 
en behandeling speciaal voor men-
sen die net beginnen met een goe-
de huidverzorging).
Om in aanmerking te komen voor 
een van bovenstaande behandelin-
gen op vrijdag 16 september kun-
nen de heren en dames een mail 
sturen naar info@perine.nl waarin 
zij aangeven welke behandeling zij 
willen ervaren en waarom. Dit kan 
tot uiterlijk 10 september. Voor de 
behandelingen geldt een kleine ver-
goeding. Meer informatie over het 
skin & lifestyle event en uitleg over 
de Ultimate Skincare Friday is te vin-
den op www.perine.nl

The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Regio – Opel dealer Van Kouwen 
maakt het kopen van een nieuwe 
auto nu wel heel aantrekkelijk. Tij-
dens de spectaculaire show The 
Big Event, van 12 tot en met 17 sep-
tember, krijgt men 2.000,- extra in-
ruilwaarde op alles wat rolt of rijdt. 
Van driewielers tot kinderwagens, 
van skateboards tot speelgoed-
auto’s, van knikkers tot grasmaai-
ers, van bowlingballen tot biljart-
ballen. Naast de extra inruilwaarde 
krijgt één ieder die een nieuwe Opel 
koopt voor 500,- gratis brandstof en 
mag men voor 250,- aan Opel-ac-
cessoires uitkiezen. “The Big Event 
strijkt in september 2016 weer in 
ons land neer”, vertelt Van Kouwen. 
“Ook wij doen mee aan deze groot-
scheepse voordeelshow. Het zal een 
drukte van belang worden bij ons 
in de showroom.” Via www.vankou-
wen.nl is een inruil-waardecheque 
aan te vragen. Die kunnen kopers 
van een nieuwe Opel tijdens de ac-
tieperiode van 12 tot en met 17 sep-
tember verzilveren wanneer ze hun 

eigen auto bij Van Kouwen inruilen. 
In de vestiging in Amsterdam Zuid-
oost kan deze ook nog op zondag 
18 september verzilverd worden.

Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek van Van Kouwen 
Aalsmeer: “Mensen die met de in-
ruil-waardecheque bij ons komen, 
krijgen bovendien de mogelijkheid 
om deel te nemen aan onze The Big 
Event Roulette. Daarmee zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals een acces-
soire-cheque ter waarde van 500,, 
een set winterbanden, een jaar-
abonnement op AutoWeek en een 
culinaire avond voor twee perso-
nen.”

Gratis brandstof
Voor de 500,- brandstof verstrekt 
Van Kouwen aan de koper van een 
nieuwe Opel een tankpas. Deze pas 
is tot een jaar na de aankoopdatum 
geldig. Daarnaast mogen Opel-ko-
pers voor 250,- aan extra accessoi-
res uitkiezen.

Start gratis MusicKidz!
De Ronde Venen - Vrijdagavond 9 
september om 7 uur starten bij VI-
OS weer de gratis muzieklessen 
voor kinderen vanaf groep 4 van de 
basisschool. Er zijn al 8 aanmeldin-
gen, maar daar kan nog meer bij. 
Dus geef je nog snel even op voor 
20 gratis lessen MusicKidz. Bel met 
Joyce Tijdeman op telefoonnummer 
(06) 36 32 99 65 of stuur een mailtje 
naar musickidz@vios-mijdrecht.nl.
VIOS vindt het belangrijk dat kin-
deren op zo jong mogelijke leeftijd 
kennismaken met muziek en mu-
siceren. Daarom starten vrijdag de 
MusicKidz juffen om 19:00 uur in 
clubgebouw de Notenkraker aan 
de Windmolen 77 in Mijdrecht met 
het nieuwe MusicKidz seizoen. De 
lessen zijn wekelijks op de vrijdag-
avond en duren een uur. Met les 
van lieve juffen, leuke activiteiten 

en workshops door andere leden 
van VIOS. Het wordt weer een tof 
half jaar. En er is bij VIOS nog veel 
meer te beleven met bijvoorbeeld 
“Wie is de VIOS mol” en de activi-
teiten rond Sinterklaas en Kerst. Er 
zal weer een heuse MusicKidz-band 
gevormd worden met (melodisch) 
slagwerk, trompet, dwarsfluit, saxo-
foon en wie weet weer trombones? 
In februari treden de Kidz in het 
clubgebouw op voor de familie. En 
in het voorjaar de grote finale voor 
het grote publiek tijdens de VIOS 
seizoenpresentatie. De VIOSKidz is 
een initiatief van muziekvereniging 
VIOS uit Mijdrecht en mede moge-
lijk 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.

Scouts zijn overgevlogen
Mijdrecht - Het overvliegen is voor 
Scouting Jan van Speyk een jaar-
lijkse traditie, maar dat maakt het 
festijn er niet minder leuk op! De 
oudste kinderen van iedere groep 
maakten zich zaterdag 3 septem-
ber klaar om over te vliegen naar 
een nieuwe groep. Uiteraard wa-
ren er veel andere Scouts aanwezig 
om de oudste kinderen uit te zwaai-
en en de nieuwe te verwelkomen. 
Dit jaar werd gebruik gemaakt van 
een sloot in het Argonpark. Er was 
weer een leuk groot, origineel par-
cours bedacht. De kinderen moes-
ten via een piepschuimblok omhoog 
klimmen, onder een zeil door, via 
een touwbrug oversteken, vervol-
gens via een heleboel zwemband-
jes naar de overkant, daarna op 
een stevig vlot, van de glijbaan en 
tot slot in een bootje waar de nieu-
we speltak stond te wachten. Voor-
al door de zwembandjes haalde ie-
dereen wel een nat pak! Maar het 
weer was er prima voor. Hoe ouder 

kinderen werden, hoe lastiger het 
parcours werd gemaakt. Zo werd er 
wat meer water onder het zeil ge-
gooid, touwen van de touwbrug wat 
losser of er werd meer gewiebeld, 
de zwembandjes werden wat losser 
gemaakt of zelfs helemaal los zoals 
bij het stamlid en leiding die over-
vlogen. In totaal zijn er twintig kin-
deren overgevlogen naar een vol-
gende groep. Met het overvliegen is 
het Scoutingjaar geopend en staan 
de Scouts weer veel nieuwe uitda-
gingen te wachten.
Zo zijn er vanaf nu elke zaterdag 
weer Bevers te vinden op de Scou-
tingboerderij aan de Oosterland-
weg. Bent u ook lid geweest van 
Scouting Jan van Speyk en wilt u 
de uitdaging nog wel een keer aan-
gaan met de huidige leden? Meldt 
u dan aan voor de reünie op zater-
dag 8 oktober. 
Kijk voor meer informatie over Scou-
ting Jan van Speyk Mijdrecht/Wilnis 
op www.janvanspeykgroep.nl

Schoolreisje naar Archeon
De Hoef - Op woensdag 1 sep-
tember vertrokken de kinderen van 

groep 1 - 6 naar museumpark Ar-
cheon. Eerst zwaaiden we groep 7-8 

uit en daarna werden we opgehaald 
door een grote dubbeldekker bus. 

Daar pasten we gemakkelijk met 
zijn allen in. Heel gezellig. 
Het Museumpark Archeon is een 
themapark en openluchtmuseum 
in het zuiden van Alphen aan den 
Rijn dat zich richt op de Nederland-
se geschiedenis. Het park is in drie 
delen verdeeld: de prehistorie, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen. 
Er was voor alle kinderen veel te 
zien en te beleven. Zo konden de 
kinderen zelf vuur maken, brood 
bakken, en armbanden van vilt ma-
ken. Ook hebben zij onder begelei-
ding van een Romein leren zwaard-
vechten en zijn er een aantal kinde-
ren van onze school tot ridder ge-
slagen. In het Koopmanshuis hoor-
den de kinderen een spannend ver-
haal over Gijsbrecht van Aemstel en 
Jan Thamen. Gelukkig mochten de 
kinderen zelf een goed eind maken.
De kinderen van groep 5 en 6 
mochten een voorstelling bijwonen 
van het gladiatorengevecht. Voordat 
wij huiswaarts keerden werd er een 
groepsfoto gemaakt in een Romein-
se boot. Daarna een ijsje en weer 
met elkaar in de bus naar huis. Wij 
kunnen terugkijken op een gezelli-
ge en leerzame dag.

Diamanten huwelijk voor
Wulf en Neelie Kroon-Eindhoven
Vervolg van de voorpagina.

Nu al weer 18 jaar in de woonflat 
aan de Talingenlaan waar we het 
prima naar onze zin hebben,” vertelt 
Neelie in een prima verwoord ver-
haal. Zij is in haar leven overwegend 
‘huisvrouw’ geweest met uitzonde-
ring van een korte tijd als hulp in de 
huishouding in de particuliere sfeer. 
Het was in die tijd niet gebruikelijk 

dat jonge vrouwen na het huwelijk 
een werkkring gingen zoeken, be-
halve als het ging om het eigen be-
drijf van de echtgenoot.

Twee bazen
Het echtpaar kreeg een dochter die 
hen twee kleindochters schonk met 
nu van een van hen ook een ach-
terkleinkind. Wulf is altijd een tech-
nische man geweest. “Ik heb twee 

bazen gehad. Eerst 16 jaar gewerkt 
als onderhoudsmonteur bij garage 
Stoof tegenover waar wij woonden. 
Daarna 24 jaar bij De Plashoeve dat 
destijds een onderhoudsafdeling 
met werkplaats begon voor het re-
pareren van behalve auto’s ook bo-
ten. Dat laatste werd een steeds be-
langrijkere factor. Daarvan moes-
ten ook motoren geregeld in on-
derhoud. Daarnaast had ik natuur-

lijk altijd wel werk aan onze woon-
ark. Er was weinig tijd voor hobby’s. 
Omdat ik het mooi vond heb ik mij-
zelf wel orgel leren spelen; zelfs op 
een kerkorgel kan ik dat. Dat heb ik 
vaak gedaan tijdens de rondleidin-
gen op de open dagen in de H.H. 
Kerk aan de Kerklaan,” voegt Wulf 
zijn belevenissen toe. Neelie maak-
te graag versierde kaarten en heeft 
zich bijna 40 jaar ingezet als vrij-
willigster voor het Rode Kruis en 
voor de kerk. Het echtpaar is trots 
op de felicitatiekaart van de Koning 
en Koningin en toonde zich dank-
baar voor het bloemstukje van de 
gemeente. Burgemeester Maar-
ten Divendal kwam ook persoonlijk 

langs om het echtpaar te feliciteren 
met deze mijlpaal in hun leven en 
bracht als cadeautje het boek Wol-
ken Wind Water mee. Een prachtig 
fotoboek over de regio van Maar-
ten Koch wat erg in de smaak viel. 
De ‘burg’ onderhield zich geruime 
tijd op een gezellige en ontspannen 
manier met het jubilerende echt-
paar. Er ontwikkelen zich dan altijd 
leuke gesprekken. Het bijbehoren-
de familiefeestje is zaterdag 27 au-
gustus gevierd in het Dorpshuis in 
Baambrugge. De redactie van deze 
krant sluit zich graag aan bij alle fe-
licitaties en wenst het echtpaar nog 
vele goede en gezonde jaren toe om 
die met elkaar te mogen beleven.
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Criminaliteitscijfers in De 
Ronde Venen verder gedaald 
Vervolg van de voorpagina.

De criminaliteitscijfers van De Ron-
de Venen over de eerste zes maan-
den zijn voor het vierde achtereen-
volgende halfjaar gedaald. In 2013 
werden in de eerste zes maanden 
nog 994 misdrijven genoteerd, over 
het eerste halfjaar van 2016 waren 
dat er 695. 
Met name het aantal woninginbra-
ken is in het eerste halfjaar van 2016 
sterk gedaald (-46 procent). Regio-

naal daalde het aantal woninginbra-
ken met 8 procent. Ook het aantal 
geweldsmisdrijven nam in de eer-
ste zes maanden af (-9 procent, re-
gionaal -1 procent). Het aantal fiet-
sendiefstallen (-22 procent), vernie-
lingen (-39 procent) en winkeldief-
stallen (-39 procent) liet in de eer-
ste zes maanden eveneens een flin-
ke daling zien.
Het aantal autokraken (+ 22 pro-
cent) en de meldingen jeugdover-
last (+ 16 procent) zijn in de eer-

ste zes maanden van 2016 toegeno-
men. Het stijgende aantal autokra-
ken is met name een gevolg van zo-
geheten mobiel banditisme waarbij 
rondtrekkende dieven in een wijk 
of in een straat toeslaan en in één 
nacht bij bepaalde merken auto’s 
bijvoorbeeld de airbags stelen. In 
een enkel geval gaat het om tien au-
to’s per nacht. Bij meldingen jeugd-
overlast gaat het om klachten over 
jongeren die herrie of rotzooi ver-
oorzaken

Totstandkoming 
groenbeleid en voortgang 
ontwikkelingen bomen
Vervolg van de voorpagina.

Het gewijzigde ‘Bomenbeleid; groe-
ner dan nu’ biedt de mogelijkheid om 
bomen te kappen die onevenredig 
overlast geven. Het begrip ‘oneven-
redige overlast’ is een subjectief be-
grip en is daarom verder uitgewerkt 
in beleidsregels voor de omgang met 
overlast door bomen. De beleids-
notitie ‘Overlast door bomen’ geeft 
verder invulling aan het aangepas-
te ‘Bomenbeleid; groener dan nu’ en 
is van toepassing op de gemeente-
lijke bomen. Bomen vertegenwoordi-
gen veel ecologische en landschap-
pelijke waarde, maar in sommige 
gevallen veroorzaken bomen ook 
veel overlast. De meest voorkomen-
de oorzaak van overlast is een on-
gelukkige keuze van boomsoorten 
in relatie tot de locatie. Soms is een 
boomsoort gewoon te groot voor de 
plek waar hij staat. Deze bomen ge-
ven niet altijd onevenredige overlast 
maar het is wel een probleem wat 
aangepakt dient te worden. Daarom 
is ervoor gekozen om de overlast via 
twee wegen aan te pakken:

Noodkap en herplant bomen
In de winterperiode 2016-/2017 
zullen nieuwe bomen worden ge-

plant aan de Viergang, Dr. Van der 
Haarlaan, de Oosterlandweg en de 
Mijdrechtse Dwarsweg. Op de Vier-
gang, Dr. Van der Haarlaan en de 
Oosterlandweg zijn begin dit jaar 
de bomen gekapt, omdat ze door de 
zomerstorm van juli 2015 instabiel 
waren geworden. Op de Mijdrecht-
se Dwarsweg zijn de bomen ver-
wijderd, omdat deze ziek waren en 
daardoor de veiligheid in het geding 
kwam. Op dit moment vindt bodem-
onderzoek plaats, zodat we de bo-
dem zo optimaal mogelijk kunnen 
maken voor de nieuwe bomen. Bij 
de herplant van de bomen probe-
ren we zoveel mogelijk rekening te 
houden met de bijen door bijenmin-
nende soorten te kiezen. Zodra de 
boomkeuze bekend is, wordt ieder-
een hierover geïnformeerd.

Wanneer is er overlast 
van bomen?
Het Wettelijk kader voor overlast 
is terug te vinden in het Burgerlijk 
Wetboek (BW) onder de volgen-
de artikelen: ‘onrechtmatige hinder’ 
(5.37 BW) en ‘onrechtmatige daad’ 
(6:162 BW) Vanuit juridisch oog-
punt bestaat zelden een noodzaak 
tot het uitvoeren van de maatregel 
‘kappen’ indien overlast door een 

boom wordt ervaren. Bij ‘onrecht-
matige hinder’ moet er sprake zijn 
van aantoonbare schade. De aard, 
de ernst (omvang) en de duur van 
de hinder is doorslaggevend. Enige 
mate van hinder is normaal. De in de 
natuur gebruikelijke vruchtval, pluis, 
bladval e.d. en een bepaalde ma-
te van schaduw zijn voor de rechter 
geen reden om onrechtmatige hin-
der aanwezig te achten. De grootste 
oorzaak van overlast door bomen 
ligt veelal bij de ongelukkige keu-
ze van de boomsoort in relatie tot 
de locatie van de boom. In De Ron-
de Venen zijn er ook voorbeelden te 
noemen van straten waar te veel en 
te grote bomen staan voor het pro-
fiel van de straat. Vooral in de wijken 
Molenland en Hofland in Mijdrecht 
is dit aan de orde. Deze situatie 
vraagt een andere aanpak dan het 
simpelweg kappen met als reden 
dat de boom ‘onevenredige overlast’ 
geeft. De oplossing bij deze situaties 
ligt eerder in het gefaseerd kappen 
en nieuwe bomen van een kleiner 
soort terug planten. Hiertoe dienen 
streefbeelden te worden opgesteld. 
Met het opstellen van streefbeel-
den wordt een toekomstbeeld ge-
schetst over waar wel/geen en wel-
ke bomen gewenst zijn. Ze vormen 

Provincie legt nieuwe busbaan aan

Regio - De provincie Noord-Hol-
land is akkoord met de aanleg van 
de busbaan langs de voormalige 
N196. De busbaan loopt van Hoofd-
dorp door Aalsmeer tot in Uithoorn. 
Naar verwachting is  de nieuwe bus-
baan in het voorjaar van 2019 klaar 
voor gebruik. De vrijliggende bus-
baan komt tussen de kruising met 
de Fokkerweg (Haarlemmermeer) 
en de kruising met de Poelweg (Uit-
hoorn) te liggen. In het tracé zijn 5 
rotondes opgenomen. Bij 4 rotondes 
rijdt de bus echter recht door de ro-

tonde heen. Door over het midden-
eiland heen te rijden wordt de bus-
rit voor de reiziger niet alleen snel-
ler, maar ook  comfortabeler. Alleen 
op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt 
de bus met het verkeer mee. Bij de 
Fokkerweg wordt een knooppunt 
aangelegd om overstappen moge-
lijk te maken naar het Sternet van 
Schiphol. In Haarlemmermeer sluit 
de nieuwe busbaan aan op het be-
staande HOV tussen Hoofddorp en 
de Fokkerweg; in Uithoorn op het 
bestaande HOV in Uithoorn.

 Planning
Eind september tekenen gemeen-
te Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uit-
hoorn, Stadregio Amsterdam en 
de provincie Noord-Holland de sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
de nieuwe busbaan. Het project is 
in nauwe samenwerking met de-
ze partijen tot stand gekomen. De 
provincie Noord-Holland neemt 
de uitvoering van de busbaan op 
zich. Begin 2017 is naar verwach-
ting een aannemer geselecteerd en 
start de voorbereiding van uitvoe-
ring. De daadwerkelijke aanleg start 
in de loop van 2017. Volgens plan-
ning kunnen de eerste bussen in 
het voorjaar van 2019 over de nieu-
we busbaan rijden.
 
Ontbrekende schakel 
Met de realisatie van de nieu-
we busbaan wordt de ontbreken-
de schakel in de zogenaamde Oost-
tak, de hoogwaardige busverbin-
ding tussen Hoofddorp, Aalsmeer 
en Uithoorn in de provincie Noord-
Holland, toegevoegd.  

Deze  Oosttak is onderdeel van het 
OV-netwerk in de regio Hoofddorp- 
Aalsmeer - Uithoorn – Schiphol dat 
onder de naam R-net in de noorde-
lijke randstad wordt ontwikkeld. 

Rode Kruis boottocht op de 
Vinkeveense plassen groot succes!
De Ronde Venen - Op donder-
dag 1 september 2016 organiseerde 
het Rode Kruis, kerngroep de Ron-
de Venen, mede mogelijk gemaakt 
door de hulp van een sponsor, een 
boottocht over de Vinkeveense plas-

sen voor gasten die niet eerder met 
het Rode Kruis mee waren geweest.
Tussen 10.00 en 11.00 uur werden 
de gasten op de boot van Klink-
hamer met koffie en heerlijk ge-
bak ontvangen door de vrijwilligers 

van het Rode Kruis. Door tuincen-
trum Rijdes waren weer prachtige 
bloemstukjes voor op de tafels ter 
beschikking gesteld. Aan boord was 
ook Peter van Golen die namens de 
Historische Vereniging weer vele 
wetenswaardigheden over de Vin-
keveense Plassen gedurende de 
dag heeft verteld. Daarnaast was 
in het kader van het vergroten van 
de zelfredzaamheid aan boord Thea 
Slof, medewerkster van het service-
punt die veel gesprekken heeft ge-
voerd en informatie heeft verstrekt 
over de zaken waarvoor men bij de 
servicepunten terecht kan zoals wo-
nen, zorg, welzijn en werk.

Opperbest
Gedurende de dag,waarbij de zon 
zich veelvuldig liet zien en de stem-
ming opperbest was, door onder 
meer de prima verzorging van de 
dames van Klinkhamer en de vrij-
willigers van het Rode Kruis geno-
ten de gasten van alle informatie 
die gegeven werd. Het buffet ver-
zorgd door Tof werd door de ruim 
50 gasten alle eer aangedaan. Na-
tuurlijk werden de activiteiten, zo-
als de telefooncirkel, de handwerk-
groepen en spelletjesmiddag, die 
door het Rode Kruis om de Ronde 
Venen worden gedaan ook aan de 
orde gesteld. 
Het was kortom een zeer geslaag-
de dag zo werd aan het eind van de 
dag zo rond 15.30 uur door de gas-
ten geconstateerd en de bedank-
jes voor de schitterende dag ver-
zorgd door iedereen die aan de tot 
totstandkoming van deze dag had 
meegewerkt waren dan ook niet 
van de lucht.

het kader voor de vervangingsplan-
nen om de overlast van bomen aan 
te pakken. De komende jaren kan, 
door gefaseerd te kappen en nieu-
we bomen van een kleiner soort te-
rug te planten, toe gewerkt worden 
naar het gewenste toekomstbeeld, 
waarbij het groene karakter van de 
gemeente behouden blijft.

Samen met de bewoners
In het najaar zal het proces met de 
inwoners om gezamenlijk de streef-
beelden op te stellen starten. We 
verwachten de streefbeelden, wel-
ke een onderdeel vormen van het 
groenbeleidsplan en in het derde 
kwartaal van 2017 hoopt het college 
het complete plan aan de raad voor 
te leggen. Naast het opstellen van 
de streefbeelden die het kader vor-
men voor de vervangingsplannen 
zijn er toetsingscriteria opgesteld. 
De toetsingscriteria worden ge-
bruikt om bij een klacht over over-
last door bomen te beoordelen of er 
sprake is van ‘onrechtmatige hinder’.
 
Consequenties
Het ‘Bomenbeleid; groener dan nu’ 
is een zogenaamd ‘nee-tenzij’ be-
leid. Uitgangspunt is dat er geen bo-
men worden gekapt, tenzij er spra-
ke is van onevenredige overlast. Met 
het gewijzigde bomenbeleid zullen 
niet abrupt veel bomen worden ge-
kapt. Het merendeel van de ‘oran-
je’ bomen zal naar verwachting niet 
gekapt worden. Eind 2015 werd het 
‘meldpunt bomenoverlast’ geopend. 
De lijst met overlastbomen is gepri-
oriteerd, waarbij onderscheid is ge-
maakt in ‘groene’ en ‘oranje’ bomen. 
Bij de ‘groene’ bomen is de over-
lastsituatie urgent. De kapvergun-
ning voor deze 54 bomen wordt/is 
eind augustus verleend en ter inza-
ge gelegd. Afhankelijk van eventue-
le bezwaarschriften zullen deze bo-
men in de winterperiode 2016/2017 
worden gekapt. De ‘oranje’ bomen 
worden getoetst aan de toetsings-
criteria uit de beleidsnotitie waarna 
wordt beoordeeld of er sprake is van 
‘onrechtmatige hinder’. Voor de bo-
men waar sprake is van onrechtma-
tige hinder, wordt een kapvergun-
ning verleend. Geprobeerd wordt 
om ook deze bomen in de winter-
periode van 2016/2017 te kappen. 
Bij de overige bomen van de oran-
je lijst wordt de situatie nader beke-
ken en gekeken naar het draagvlak 
in de buurt om eventueel de bomen 
te vervangen. Op korte termijn zal 
slechts de ‘onevenredige overlast’ 
worden weggenomen. Overlast door 

bomen zal blijven. Nadat de streef-
beelden zijn vastgesteld en duide-
lijk is wat het gewenste beeld is van 
de verschillende straten in De Ron-
de Venen kunnen vervangingsplan-
nen worden opgesteld, waarna ge-
start wordt met gefaseerd kappen 
en herplanten van een eventueel 
kleiner blijvende boomsoort. Dit is 
echter een lange termijn maatregel.

Communicatie
Nadat het (voormalig) college de 
geprioriteerde lijst met overlastbo-
men had vastgesteld (d.d. 8 maart 
jl.) zijn alle inwoners die overlast-
bomen hebben aangemeld geïn-
formeerd over de ‘status’ van hun 
aangemelde boom: ‘groen’ of ‘oran-
je’. De inwoners met zogenaamde 
‘oranje’ bomen zijn geïnformeerd 
over het vervolg. Tevens heeft een 
gesprek plaatsgevonden met De 
Groene Venen en Abcoude Groen, 
waarin nader is toegelicht wat de 
consequenties zijn van deze vast-
gestelde lijst met ‘groene’ en ‘oran-
je’ bomen. Dit was een positief ge-
sprek en beide partijen gingen te-
vreden naar huis. Beide partijen 
hebben tevens een positieve reactie 
gegeven op de beleidsnotitie die in 
conceptversie naar hen is verstuurd.

Vervolg
Nu de beleidsnotitie ‘overlast door 
bomen’ is vastgesteld door het col-
lege zijn ze gestart met het toetsen 
van alle ‘oranje’ bomen. Er wordt 
beoordeeld of er sprake is van ‘on-
evenredig overlast’. Indien er spra-
ke is van ‘onrechtmatige hinder’ zal 
een kapvergunning worden aange-
vraagd. Het is te vroeg om de toet-
singscriteria mee te nemen in de 
evaluatie van het bomenbeleid die 
voor eind 2016 in de planning staat. 
Het voorstel is om nog een jaar extra 
de tijd te nemen om de toetsings-
criteria toe te passen en dan pas 
te evalueren. Tevens zal in het na-
jaar van 2016 gestart worden met 
het opstellen van de streefbeelden. 
De streefbeelden maken onder-
deel uit van het groenbeleidsplan. 
Het groenbeleidsplan zal naar ver-
wachting voor de zomer van 2017 
aan u worden voorgelegd. Geduren-
de het proces van het opstellen van 
de streefbeelden wordt u regelma-
tig geïnformeerd over de voortgang. 
In bijlage 1 is een samenvatting van 
het projectplan ‘Groenbeleidsplan 
De Ronde Venen’ opgenomen.

Samenvatting projectplan 
Hoe gaan we om met het openbaar 

groen in De Ronde Venen. Willen we 
op de recent kaalgekapte Viergang 
één of twee rijen bomen terug? Hoe 
gaan we om met de te grote bomen 
in woonwijken die veel overlast ver-
oorzaken? Welk groen willen we 
verkopen? Welk groen willen we in 
adoptie geven aan onze inwoners? 
Het antwoord op deze vragen is on-
der andere afhankelijk van hoe wij 
de ‘groene toekomst’ zien voor De 
Ronde Venen. In het groenbeleids-
plan wordt aan de hand van streef-
beelden een toekomstvisie gegeven 
voor groen en bomen in De Ron-
de Venen. Dit visiedocument zal 
als kapstok fungeren om de diver-
se plannen die er al liggen aan op 
te hangen en waar nodig te herzien, 
zoals het adoptiebeleid, het bomen-
beleid, het groenuitgiftebeleid.

Doel
Met het opstellen van het Groenbe-
leidsplan moet duidelijk worden hoe 
we de komende 20 jaar om willen 
gaan met het openbaar groen in De 
Ronde Venen. Het groenbeleidsplan 
heeft tot doel kaders te stellen voor 
het duurzaam ontwikkelen, vernieu-
wen en in stand houden van het 
groen in De Ronde Venen, ter ver-
betering van het gebruik, de inrich-
ting en de leefbaarheid. Er is geko-
zen voor een procesmatige aanpak. 
Dit betekent dat het groenbeleids-
plan met intensieve betrokkenheid 
van wijk- en dorpscomités, aange-
vuld met inwoners en de natuur- 
en milieuverenigingen (De Groene 
Venen en Abcoude Groen), ofwel 
de klankbordgroepen, wordt opge-
steld.

Er worden per kern twee werkses-
sies georganiseerd. De eerste se-
rie werksessies in de periode okto-
ber – november 2016 en de tweede 
serie werksessie in de periode janu-
ari – februari 2017. Per kern wordt 
een klankbordgroep gevormd en zij 
worden tijdens de werksessies ge-
raadpleegd en we zullen met hen de 
te maken keuzes bespreken.

Deze inbreng biedt de mogelijk-
heid voor de klankbordgroepen om 
eventueel bij te sturen. Het uitein-
delijke groenbeleidsplan is een ge-
zamenlijk product van gemeente en 
de klankbordgroepen. Gedurende 
het proces wordt u regelmatig geïn-
formeerd over de resultaten en het 
proces. De verwachting is dat het 
groenbeleidsplan voor de zomer van 
2017 aan de raad zal worden voor-
gelegd.



Stichting ‘Paraplu’ heeft 
nog plaatsen vrij!
Wilnis - De vloeren zijn in de was 
gezet, de kasten zijn opgeruimd, er 
hangt een prachtig nieuw bord bij 
de voordeur en alle medewerkers 
hebben er weer zin in na een wel-
verdiende vakantie: kortom de ‘Pa-
raplu’ gaat weer van start!

Waar kunt u zich nog voor 
inschrijven?
Schildercursus: Er is nog plaats op 
diverse schildercursussen, zowel in 
de ochtend, de middag als de avond.
Fotoboek maken: Al uw vakantie-
foto’s in een mooi boek zetten? De 
workshop Fotoboek maken gaat u 
in drie lessen hierbij helpen. Deze 
cursus start op woensdagavond 28 
september om 20:00 uur. 
Windows 10: Voor alle mensen die 
kennis willen maken met of proble-
men hebben met Windows 10, start 
erop 21 september om 19:30 een 
cursus van vier lessen. Er zijn, indien 
u niet over een laptop beschikt, lap-
tops aanwezig.
Linedance en Stijldansen: Er zijn 
ook nog enkele vrije plekken voor 
de cursus Linedance op de maan-
dagen om 20:00 uur en voor de cur-
sus stijldansen voor paren op de 
vrijdagen om 19:30 uur.
Proeven aan Meditatie en Basiscur-
sus Ontspanningsmassage: Wilt u 
liever rust en ontspanning, dan is 
er nog de cursus Proeven aan Me-
ditatie, 4 lessen mediteren op de 
woensdag om 19.30 uur. De basis-
cursus ontspanningsmassage voor 
iedereen die wil leren masseren, 8 

ochtenden op de maandag. 
Yoga: En ontspannen kan ook bij de 
Yoga cursus van de ‘Paraplu’ op de 
vrijdagochtenden.
EHBO: Op 21 september wordt er 
een EHBO snuffelavond met als 
thema ‘Levensreddend handelen 
georganiseerd. Deze avond start om 
19:30 uur. Thema’s zijn o.a. hoe om 
te gaan met verstikking, hoe moet je 
reanimeren, wel of niet 112 bellen.
Creatieve Workshops: En natuur-
lijk heeft de Paraplu zoals ieder 
jaar weer een aantal leuke crea-
tieve workshops op het program-
ma staan. Dinsdag 20 en 27 sep-
tember om 19:30 uur een Bolvrouw-
tje maken van poppenklei, dinsdag 
27 september om 10:00 uur, een 
Zeepbakje maken van keramiek, 
woensdag 28 september een work-
shop Vormtekenen met vetkrijt op 3 
woensdagochtenden achter elkaar 
om 10:00 uur of een leuke workshop 
Dikke Dames schilderen op donder-
dag 29 september om 19:00 uur. 

Informatie en Inschrijven 
Wilt u alle informatie over deze ac-
tiviteiten nog rustig even nalezen, 
bezoek dan de website www.stich-
tingparaplu.nl. Eventueel kunt u zich 
hier direct online inschrijven. Wilt 
u liever alles op papier, dan kunt 
u iedere donderdagmiddag tussen 
13:00 en 16:00 uur bij de ‘Paraplu’ 
het complete programmaboekje op-
halen.
Tot snel bij de stichting ‘Paraplu’ op 
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis!

Argon wint in slotfase van 
Noordwijk
Mijdrecht - In het voor het publiek 
aantrekkelijke wedstrijd heeft Argon 
tegen kampioenskandidaat Noord-
wijk een goed resultaat behaald. 
Na tien minuten stond er al de 1-0 
op het bord. Daarna kreeg Argon 
nog een drietal echte kansen maar 
daar werd slordig mee omgespron-
gen. De Noordwijkaanval maak-
te het de Argondoelman Romero 
Antonioli niet moeilijk. De tweede 
helft was Noordwijk wel de boven-
liggende partij, het spel oogde ver-
zorgd en ze kregen ook wel moge-
lijkheden, al waren de echte kansen 
schaars. Met nog twintig minuten te 
gaan scoorde Noordwijk het toch 
wel verwachtte doelpunt, temeer 
dat ook nu Argon weer kansen liet 
liggen om de wedstrijd in het slot te 
gooien. In de slotfase scoorde Ar-
gon dan toch nog de 2-1.

Snel openingsdoelpunt
Na een combinatie tussen Arnoud 
Schonis, Jesse Stange en Jesse van 
Nieuwkerk schoot laatst genoemde 
de eerste kans over maar na tien mi-
nuten was het wel raak, Jesse Stan-
ge liet op links zijn tegenstanders 
achter en zich en zette voor, in een 
druk strafschopgebied ging de bal 
van paal naar paal, Lorenzo Zorn 
bracht de bal weer in het doelge-
bied waarna Jesse van Nieuwkerk 
het beslissende tikje gaf 1-0. Even 
daarna verscheen Joey van Ede al-
leen voor keeper Amazrine maar zijn 
inzet was te zacht. Noordwijk pro-
beerde daar wel in aanvallend op-
zicht wat tegenover te stellen maar 
echt gevaarlijk werd het niet. Zo 
kwam een schot van Dorothea in 
handen van Antonioli en verdween 
een vrije trap vanaf 17 meter in de 

Open Ronde Venen 
Klaverjas-kampioenschap
De Ronde Venen - Het Open Ron-
de Venen klaverjas-kampioenschap 
2016 zal gehouden worden op vrij-
dag 9 september 2016 in Cafè de 
Merel Arkenpark MUR no 43 te Vin-
keveen, het klaverjassen start om 
20.00 uur,aanwezig zijn om 19.45 uur 
voor de inschrijving, zowel dames als 
heren welkom. Er zullen vier ronden 
van zestien giffies gespeeld worden 
en dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de kampioen of kam-
pioene 2016 bekend. De kampioen 
van verleden jaar William Maijenburg 

zal dit jaar de te kloppen man zijn. 
Er zijn fraaie prijzen te winnen .Ook 
zal er een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen. Tel. van 
Cafè de Merel is 0297-263562.E.mail 
thcw@xs4all.nl. Hier volgen de da-
tums voor de nieuwe prijs-klaverjas 
competitie 2016/2017,in 2016 dus 9 
en 23 september, 7 en 21 oktober,4 
en 18 november, 2 ,16 en 30 decem-
ber. Voor 2017, 6 en 20 januari,3 en 
17 februari,3 ,17 en 31 maart ,14 en 
28 april, 12 en 26 mei,9 en 23 juni en 
7 juli.Alle datums onder voorbehoud.

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 el-
ke maand een Opmerkzame Wan-
deling. Inmiddels zijn er acht wan-
delingen geweest. We starten al-
le wandelingen bij het Oude Spoor-
huis hoek Spoorlaan/Demmerik in 
Vinkeveen. De route leidt door de 
Demmerikse Polder waar altijd iets 
nieuws te beleven is. De septem-
berwandeling is op maandagavond 
12 september en start om 19.00 u. 
Het gaat spannend worden: de zon 
gaat rond 20.00 u onder. We gaan 
de schemering beleven: hoe klinken 
de geluiden van de natuur die zich 
opmaakt voor de nacht?
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur langs 
eenzelfde route op te merken, te 
zien, te horen, te proeven, te ruiken 
en aan te raken: ook in de scheme-
ring en het donker. Elke maand vind 

de wandeling op een ander tijdstip 
plaats en op een andere dag in de 
week. Het gaat om ‘wandelen met 
aandacht’. Iedereen die de rust èn 
de dynamiek van natuur dichtbij 
huis wil ervaren : bij licht en in het 
donker is welkom. Houd de lokale 
media in de gaten, kijk op de websi-
te van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn , of bel 
natuurgids Elza Vis 06-23150498. 
Lengte: ca 8 km.(2 ½ uur). De okto-
berwandeling is op dinsdagochtend 
25 oktober en start om 10.00 u .
Er is ook een groep op Facebook 
onder de naam : IVN Opmerkzame 
wandelingen. Het is een besloten 
groep en je kunt daarvoor uitgeno-
digd worden zodat je ook de berich-
ten kunt lezen en je kunt een ver-
zoek sturen als je lid wilt worden. 
Als je niets wilt missen, ook als je 
een keer niet kunt, kun je lid wor-
den van deze groep.

GOLDCAR B.V. 
Pletterij 2, Amstelveen, tel. 020 - 643 3733  
Ontdek meer op goldcar.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof-
verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VAN 1-9-2016 TOT EN MET 30-9-2016. GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL MODEL IS INCL. BTW&BPM, KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN 
VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

SPECIALE
GOLDCAR

ACTIE

DE BESLIS SNEL W
EKEN •

DE BESLIS SNEL W
EK

EN

BESLIS SNEL 
WANT OP = ECHT OP!

Hyundai i10 Comfort van  €  13.842,-
Beslis snel korting   €    1.852,- 
RIJKLAAR VOOR   €  11.990,-  

met o.a.
> Airconditioning, volautomatisch
> Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
> Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
> Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
> Radio CD-/MP3 speler

Argonmuur. Ook kreeg Van Ede nog 
een mooie kans, maar op aange-
ven Schonis produceerde hij een af-
zwaaier. Ook Van Nieuwkerk was 
dicht bij een doelpunt, echter zijn 
inzet werd door de keeper wegge-
slagen, in de rebound knalde Stan-
ge over. Aan Noordwijkzijde deden 
Denzel James en Tjeerd Westdijk 
nog doelpogingen maar Antonio-
li stond in de weg. In de laatste mi-
nuut voor rust vond Van Ede de kee-
per op zijn weg en kopte Jesse van 
Nieuwkerk na een hoekschop van 
Joey van Ede op de paal.

Noordwijk meer iniatief
De tweede helft toonde Noordwijk 
iets meer iniatief, het speelde ver-
zorgd en Argon kwam iets meer on-
der druk. Dorothea schoot namens 
Noordwijk naast en ook zag hij zijn 
schot geblokt. Joey van Ede lever-
de nog een knappe omhaal af meer 

de Noordwijkkeeper was attent. In 
minuut 54 moest Jesse Stange ge-
blesseerd afhaken, hij werd ver-
vangen door Zouzou. Ook Joey van 
Ede mocht de bank opzoeken, hij 
werd vervangen door Ian van Otter-
lo. Even later bracht een pass van 
Van Otterlo Zouzou alleen voor de 
Noordwijkkeeper maar hij schoot 
naast. Met nog twintig minuten op 
de klok kwam Noordwijk toch op 
gelijke hoogte, een fraaie omhaal 
van Marios Lomis was onhoud-
baar 1-1. Maar de vreugde duurde 
niet lang voor Noordwijk, een die-
pe bal van Ian van Otterlo bereikte 
Jesse van Nieuwkerk en hij scoor-
de vervolgens de 2-1. Het werd de 
laatste minuten nog wel even span-
nend maar de defensie van Argon 
bleef overeind. Zaterdag reist Argon 
af naar Vlaardingen waar het Zwa-
luwen ontmoet. 
Foto:sportinbeeld.com 
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Talloze ongevallen in Karwei Mijdrecht 

Karwei toneel voor oefening EHBO
en brandweer Wilnis

Afgelopen maandagavond 
was de Karwei uit Mijdrecht 
met vijf ongevallen het toneel 
voor de jaarlijkse oefening 
van EHBO vereniging Wil-
nis en Brandweer Wilnis. De 
twee hulpverleningsinstan-
ties werken al jaren samen tij-
dens de oefening. De hulpver-
leners werden geconfronteerd 
met veertien slachtoffers met 
uiteenlopende letsels bij de 
bijna levensechte ongevals-
situaties. Dankzij de samen-
werking tussen de vereniging 
en de brandweer kunnen de 
hulpverleners ook de onder-
linge communicatie met an-
dere hulpverleningsinstanties 
oefenen.

Auto-ongeval
De EHBO’ers werden inge-
deeld in vier teams die over 
de avond verdeeld eerste 
hulp verleende bij de slacht-
offers van vijf scenario’s. Bui-
ten de Karwei had een auto-
mobilist twee fi etsers aange-
reden. De brandweer stond 
paraat en werd snel door de 
EHBO teams opgeroepen om 
te assisteren bij de beknelde 
fi etser. De automobilist had 
geen gordel om en was tegen 
de ruit geslagen. De tweede 
fi etser kwam er met wat lich-
tere verwondingen vanaf, die 
de EHBO’ers ook netjes ver-
zorgden.

Heet onder de voeten
Binnen in de Karwei maak-
ten onder meer een kapot ge-
vallen glasplaat, val van een 
trap, elektriciteitsongeval en 
het welbekende BBQ steek-
vlam ongeval, het de EHBO-
ers ook heet onder de voeten. 
“De spanning die je als EHBO-
er tijdens de oefening ervaart, 
is heel bijzonder’, aldus Hans 
Voshart, EHBO’er bij de Wil-
nisse EHBO vereniging. “Dit 
komt doordat de Lotus slacht-
offers het letsel zo echt moge-
lijk grimeren en naspelen. De 
glaswonden, open botbreuk 
en brandwonden zijn haast 
niet van echt te onderschei-
den. Samen met het goede to-
neelspel van de Lotus slacht-
offers, kom je bijna helemaal 
in een echte ongevalssitua-
tie terecht. Het is ieder jaar 
weer super spannend en leuk 
om dat op deze manier op wat 
grotere schaal te oefenen.”
Daarnaast gingen de EHBO-
ers creatief aan de slag met 
pleistertechnieken om won-
den aan vingers, knokkels, 
tussen de vingers en op de 
neus zo netjes mogelijk te ver-
binden. Een effectieve pleister, 
die goed dekkend is en blijft 
zitten, blijkt nog niet altijd zo 
eenvoudig. Met een aantal 
handige kniptechnieken blij-
ven pleisters op die lastige 
plekken veel beter zitten.

Oefendoelen
De waarnemers van de onge-
valssituaties waren over het 
algemeen zeer tevreden. Al-
fred Strijk, ambulancever-
pleegkundige en waarnemers 
tijdens de oefening vertelt: 
“Vooraf waren er drie oefen-
doelen vastgesteld. Ten eerste 
snel en adequaat handelen 
van de EHBO’ers. Dat kan echt 
een leven redden. Ten tweede 
het oefenen van de communi-
catie onderling met hulpverle-
ners en continu geruststellen 
van de slachtoffers. Commu-
nicatie blijft namelijk lastig, al 
helemaal in stresssituaties. En 
tenslotte kregen alle EHBO’ers 
door de carrouselvorm de ge-
legenheid heel veel verschil-
lende EHBO competenties te 
oefenen. Het is een mooie nul-
meting voor het begin van het 
seizoen. Alle leden weten nu 
voor zichzelf waar zij nog oe-
fening nodig hebben.”

Nieuwe EHBO cursus
In oktober start EHBO vereni-
ging Wilnis een nieuwe cursus 
EHBO van 14 lesavonden in 
De Schakel in Wilnis. De prak-
tijkgerichte lessen worden ge-
geven door een ervaren EHBO 
docente van 19.30 - 21.30 uur. 
Bij de cursus zijn het EHBO 
lesboek, alle lesmaterialen en 
het examen inbegrepen. Na 
het behalen van het EHBO di-
ploma van het Oranje Kruis, 
hou je bij EHBO vereniging 
Wilnis met tenminste 8 her-
halingslessen per seizoen het 
EHBO-diploma actueel. In een 
gezellige groep werken we 
praktijkgericht aan het bijhou-
den van de Eerste Hulp com-
petenties. Geïnteresseerd in 
een cursus EHBO? Meer in-
formatie: www.ehbowilnis.nl 
of bel 0297-285993. Schrijf je 
gauw in: info@ehbowilnis.nl.





 
12   Nieuwe Meerbode  •  7 september 2016

HVM MC3 begint nieuwe 
seizoen goed
De Ronde Venen - Het hockey-
seizoen is weer begonnen. De MC3 
van HVM is een combinatie van 1e
en 2e jaars C meiden. Om elkaar wat 
beter te leren kennen werd het sei-
zoen geopend met een lunch bij de 
familie Hogendoorn in de achtertuin. 
De meiden genoten van de heerlijke 
hapjes die ze zelf hadden meege-
nomen. Ondertussen bespraken ze 
met hun trainsters/coaches de op-
stelling en tactiek voor de wedstrijd 
later die middag. Na de uitgebrei-
de lunch vertrokken we richting Ab-
coude voor een oefenwedstrijd. De 
meiden begonnen heel goed aan de 
wedstrijd. Ieder kende zijn positie en 
er werd erg netjes overgespeeld. Al 
snel werd dit beloond met 0-1 voor-
sprong. Verschillende mooie ac-
ties en reddingen zorgden voor een 

spannende wedstrijd. Net voor rust 
werd het 1-1. De tweede helft begon 
wat rommelig, waar de tegenpar-
tij goed gebruik van maakte en voor 
2-1 zorgde. Daarna waren de mei-
den van HVM weer super scherp 
en vochten voor de bal. De verdien-
de gelijkmaker kwam halverwege 
de tweede helft. Beide partijen wa-
ren aan elkaar gewaagd en het bleef 
spannend. Net voor het eindsignaal 
lukte het Abcoude om het winnen-
de doelpunt te maken en eindigde 
de wedstrijd met 3-2 in het voordeel 
van Abcoude. Voor een eerste wed-
strijd met een heel nieuw team was 
het echter geen slecht begin. De 
meiden hebben zin in het nieuwe
seizoen en starten komende zater-
dag met hun eerste competitiewed-
strijd uit tegen Purmerend.

Blijf weer bewegen!
De Ronde Venen - In deze week 
beginnen alle lessen van Spel en 
Sport DRV weer. In de zomermaan-
den was er een klein aanbod van 
beweeguren, maar nu in september 
barst het weer los. Elke week zijn er 
rond de veertig activiteiten. Ze lo-
pen van zitgymnastiek tot volleybal 
en een Super Sportief training. 
Ruim 700 mensen komen elke week 
naar een van deze activiteiten. “Na-
tuurlijk zorg ik er zelf ook wel voor, 
dat ik fiets of lekker wandel, maar 
zo’n uurtje zou ik toch niet graag 
missen”, aldus een van de deelne-
mers. Het verschil is, dat je in een 
Spel en Sportgroep systematisch al-
le spiergroepen en gewrichten oe-
fent, zodat je soepel en beweeg-
lijk blijft. En zeker als je wat ouder 
wordt, is dat van groot belang.
Er zijn activiteiten voor iedereen. Het 
maakt niet uit, of je nu in een su-
perconditie bent, net begint met wat 
aandacht te besteden aan bewegen, 
of je nu hoort bij de oudere of de 

jongere senioren. Ouderen oefenen 
hun spieren in de sta/zitgymnastiek, 
in speciale Spel en Sportgroepen 
en hebben gezellige en spannende 
uren met het spelen van Stoelhonk-
bal. Jongere senioren spannen zich 
in in de Spel en Sportgroepen, spe-
len badminton- of volleybalwedstrij-
den of oefenen zich in Line Dance. 
Wie wat beperkingen heeft in bewe-
ging, kan vaak wel meedoen in een 
van de groepen, u kunt dan even 
overleggen wat voor u de mogelijk-
heden zijn. Watergymnastiek is voor 
heel veel mensen een haalbare oe-
fening en ook erg leuk om te doen.
Bijzonder in de activiteiten van Spel 
en Sport zijn twee nog nieuwe les-
sen: Yoga en Taiji, een heel andere 
manier om regelmatig te bewegen. 
.3 Spel en Sport DRV biedt u vele 
mogelijkheden om elke week een 
uurtje stevig in beweging te komen. 
Bewegen is goed voor, kijk op www.
spelensportdrv.nl of bel 06 21 918 
353 voor verdere informatie.

Sjeng Schalken verzorgt tennis clinic 
bij TV De Ronde Vener
De Ronde Venen – Op woensdag 
31 augustus heeft oud–prof tennis-

ser Sjeng Schalken een clinic ver-
zorgt bij TV De Ronde Vener. Dit is 

een groot succes geworden waar 
meer dan 50 leden aan deel heb-

ben genomen. De clinic was georga-
niseerd naar aanleiding van de kle-

Biljarten in De Ronde Venen 
gaat met zijn tijd mee!
De Ronde Venen - Een aantal ver-
nieuwingen zijn ,tijdens de algeme-
ne ledenvergadering van de “Fede-
ratie de Ronde Venen”besloten. De 
belangrijkste is het gebruik van Bil-
jartpoint.De teams kunnen recht-
streeks via smartphone of compu-
ter de gegevens inbrengen, zodat de 
standen en moyenne’s automatisch 
worden bijgehouden en voor ie-
dereen zonder vertraging zichtbaar 
worden. De grootste wijziging zal 
dit seizoen de invoering van het Bel-
gisch systeem zijn. In plaats van de 
gebruikelijke 2 punten voor een ge-
wonnen partij, kunnen nu 12 punten 
per speler per partij verdiend wor-
den. Daarbij komt, dat voor het ma-
ken van iedere volledige 10% van de 
te maken caramboles krijgt een spe-

ler 1 punt (dus max. 10 punten voor 
100%) plus nog 2 punten voor de 
partijwinst. Gespeeld in de A-pou-
le.de Merel/Heerenlux tegen de Me-
rel/Heerenlux 2 34-43, Bar Adelhof 
3 tegen de Merel/Heerenlux 3 37-
39, Lutis/Springbok tegen de Biljart-
makers 36-36, Dio tegen de Kuiper/
Stee Inn 34-36 en Bar Adelhof 1 te-
gen Cens 35-34. Gespeeld in de B/
poule. Springbok 2 tegen Bar Adel-
hof 2 32-43, ASM Mijdrecht tegen 
Peanutbar 1 35-42, Paunutbar 2 te-
gen Stieva-Aalsmeer29-41 en de 
Kromme Mijdrecht 1 tegen de Krom-
me Mijdrecht 2 40-37. Het is natuur-
lijk even wennnen maar iedereen 
heeft alles kunnen doorsturen, zo-
dat we dezelfde avond al de resulta-
ten op Biljartpoint konden bekijken.

Start Biljartcompetitie
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag 29 augustus was het zo-
ver en is de biljartcompetitiecompe-
titie weer van start gegaan. Net als 
vorig jaar wordt er weer in twee di-
visies gespeeld, en wordt er daar-
naast een Bekercompetitie ge-
speeld. Negentien teams van de 
twaalf bij de federatie aangeslo-
ten verenigingen gaan dit jaar strij-
den om de titel, promotie en be-
kerwinst. Daarnaast worden ook 
op verschillende niveaus in Libre 
en driebanden persoonlijke kam-
pioenschappen worden gehouden. 
Dit jaar gaan de Biljartmakers (Ca-
fé Onze Vrijheid in Amstelhoek) als 
kampioen van de tweede divisie sa-
men met mede-promovendus CenS 
(Sportcafé, Mijdrecht) in de eerste 
divisie de strijd aan met regerend 
kampioen DIO (Vinkeveen), de Me-
rel/Heerenlux 1, 2 en 3 (Vinkeveen), 
Bar Adelhof 1 en 3 (Mijdrecht), Lu-
tis Ventilatietechnieken/Springbok 
(Dorpshuis, De Hoef) en de Kui-
per/Stee Inn (Wilnis). In de twee-
de divisie gaan de drie degradanten 
Bar Adelhof 2, Springbok 1 (Dorps-

huis, De Hoef) en Stieva Aalsmeer 
(Café “Stee Inn”, Wilnis) proberen 
weer snel terug te keren naar de 
eerste divisie. Maar ze zullen daar-
bij concurrentie ondervinden van 
Springbok 2, The Peanut Bar 1 en 2 
(Mijdrecht) de Kromme Mijdrecht 1 
en 2 (Camping, Mijdrecht) en ASM 
Mijdrecht (Café De Lachende Rui-
ter, Nieuwer ter Aa). De wedstrijden 
worden weer maandags en soms 
woensdags gespeeld vanaf acht uur 
‘s avonds. Nieuw dit jaar is dat er 
volgens het Belgisch Systeem ge-
speeld gaat worden waarbij de win-
naar 12 punten krijgt en de verlie-
zende speler voor elke gemaakte 
10% van zijn te maken caramboles 
een punt krijgt. Dit moet gaan zor-
gen voor een nog spannender strijd 
tijdens de partijen en in de compe-
titie. 
Ook nieuw is dat alle resultaten via 
een online systeem meteen na de 
wedstrijd vastgelegd worden en de 
standen en moyenne-aanpassingen 
direct zichtbaar zijn op het internet 
(Biljartpoint.nl). Alle biljarters veel 
plezier en succes gewenst!

Eerste partijtjes beach volleybal
Vinkeveen - Het was lekker weer 
afgelopen zaterdag en dus toog 
een opgetrommeld groepje liefheb-
bers naar het gloednieuwe beach-

veld bij de Vinken voor de eerste 
partijtjes beachvolleybal op Vinke-
veense bodem. Beide clubs Atalante 
volleybal en De Vinken korfbal zijn 

bijzonder opgetogen over dit geza-
menlijke project. Precies een week 
eerder werd het nieuwe beachveld 
voor de Vinken geopend bij de sei-

zoenopening van de korfbal. (De 
volleybal beach opening volgt nog). 
Voor beide clubs is het een mooie 
mogelijkheid om meer sportvertier 
en gezelligheid samen te bieden. 
De 2 beachvelden zijn bij zowel vol-
leybal als korfbal even groot, daar-
door is het handig om de ene dag 
de 2 volleybalvelden op te zetten en 
de andere dag 2 korfbalvelden. Van 
beiden 1 veld kan ook, leuk voor een 
mix toernooi.
Enkele puntjes komen nog op de i, 
met name een leuke zit aan het veld 
en niet te vergeten een mooi spon-
sorbord. Want zonder de fijne bij-
dragen van het Schipholfonds, de 
Rabobank, Johnson, Veensteker/
Viersprong/Haven en de Gemeen-
te was dit niet mogelijk geweest. 
Speciale dank gaat naar Erik Ver-
bruggen van Krijn Verbruggen & 
zn die veel tijd heeft gestoken in 
de aanleg van het veld en verder 
ook naar de vrijwilligers die dit al-
lemaal mede hebben gerealiseerd! 
Nu aan het eind van het zomersei-
zoen wordt iedere mooie nazomer-
dag en/of avond aangegrepen voor 
gezellig beachen. In het nieuwe sei-
zoen, vanaf april/mei zal een kalen-
der officieel ingezet worden voor 
toernooien, trainingen of partijtjes. 
Meer info via nieuwe knop beach 
volleybal: http://vv-atalante.nl/alge-
mene-informatie/beach-volleybal

Vier keer 1 bij de 
Amstelbridgeclub!
Regio - Donderdagochtend werd 
na een zomerstop van drie maan-
den, de openingsdrive gespeeld bij 
het Buurtnest door de leden van 
ABC. Normaal gesproken is brid-
gen een “stiltesport”, maar omdat de 
mensen elkaar een tijdje niet had-
den gezien, moesten er veel nieuw-
tjes worden uitgewisseld en niet al-
leen bij de koffie. Ook was er een 
heerlijke traktatie van twee paren 
die tijdens de zomerstop hun 50 ja-
rige bruiloft hebben gevierd. Alsnog 
gefeliciteerd Lucas, Henny en Corry! 
Na een kort woordje van de voor-
zitter, die een vijftal nieuwe leden 
mocht verwelkomen, ging de eerste 
vrije bridgeronde van start. Heel bij-
zonder deze morgen was dat paar 
één, bij zitting één, op één septem-
ber eindigde op één in de A-lijn. Een 
mooie start Aja en John! Er waren 
over het algemeen geen spectacu-
laire spellen in deze lijn. Bij spel 23 
is er wel steeds een slem (6 schop-
pen) gespeeld, Ciny & Herman be-
haalde zelfs een groot slem omdat 
de tegenpartij klaveren aas niet ge-
lijk zette. Het slemcontract is echter 
door niemand uitgeboden. Te wei-
nig punten? Bij spel 11 was het om-
gekeerde het geval. Het oost/west 
paar met 25 punten moest de man-
che wel bieden. Er werd dan ook 
netjes 3 sans geboden. Doch dit 
contract zat er niet in mensen. Alle 
paren gingen down, sommige zelfs 
drie down. De tegenpartij had een 
lange klaveren kaart helaas. Een 
leuke vermelding nog is de hoge 

gemiddelde score (96,88%) van Ria 
& Jeannet aan tafel 3. In de B-lijn 
werden Greet & Henk met 66,25%, 
het nieuwe bridgepaar van onze 
club, eerste. Een schitterend begin. 
Ook het nieuwe lid Grace die met 
Corry speelde, veroverde gelijk de 
tweede plaats met een mooie sco-
re van 59,38%. In deze lijn zijn bij 
spel 3 twee pogingen gedaan door 
Lenny & Phini en Corry & Lenie, een 
slemcontract (6 harten) te berei-
ken, doch dit is jammer genoeg niet 
door hen gelukt. Wel lukte het Jany 
& Hanny 4 harten + 2 te spelen! Met 
andere woorden als je het niet biedt, 
bereik je het wel? Tafel 3 was ook in 
deze lijn een aparte tafel, want Jan 
& Lyda behaalden daar drie keer 
100% en één keer 63%, dus een ge-
middelde van 90,63%.

De uitslag van de drie paren:
A-lijn
1e plaats: Aja & John 65,10%
2e plaats: Ada & Roelie 58,33%
3e plaats: Ria & Jeannet 55,73%
B-lijn
Greet & Henk  66,25%
Corry & Grace  59,38%
Lyda & Jan  54,17%
We zouden nog graag nieuwe le-
den willen verwelkomen. Bridget u 
graag, is de donderdagochtend een 
uitgelezen ochtend om eens niet uit 
te slapen maar gezellig te bridgen? 
Geef u op bij onze secretaris tele-
foon 0297- 564729. Wij zijn een ge-
zelligheidsclub en spelen in twee 
competitielijnen.

dingregeling die de verenging gere-
geld heeft voor haar leden. Ruim 150 
leden konden mede door inbreng 
van sponsoren voor een gereduceer-
de prijs tenniskleding aanschaffen. 
De kleding is afkomstig van Sjeng 
Sports waar Sjeng Schalken de eige-
naar van is. Sjeng vond dit een zeer 
mooi initiatief waarop hij aangebo-
den heeft om een clinic te verzorgen 
als tegenprestatie. De senior- en ju-
nior leden werden in groepjes ver-
deeld  en konden op alle banen ver-
schillende tennisoefeningen doen. 
De oefeningen zijn bedacht door 
tennisschool CTO die al jaren de ten-
nislessen verzorgen bij TV De Ron-
de Vener. Op alle banen waren ten-
nisleraren aanwezig om de oefenin-
gen uit te leggen. Op baan 1 kregen 
de leden les van Sjeng zelf. Na ieder 
kwartier werd er van baan gewisseld. 

Aan het einde van de clinic speelde 
Sjeng nog een demonstratie partij 
tegen clubkampioen Milan van Dijk. 
Hier werd een zogenaamde super 
tiebreak gespeeld. Uiteindelijk won 
Sjeng deze partij met 12-10. Milan 
gaf goed partij en de aanwezige toe-
schouwers kregen te zien hoe tennis 
op hoog niveau gespeeld wordt. De 
clinic en kledingregeling is mogelijk 
door sponsoren en TV De Ronde Ve-
ner wil hen dan ook graag hiervoor 
bedanken. De sponsoren zijn; GT 
Bunck, Sportkrant Amstelland, Ra-
bobank, Intersport Duo Sport, Sjeng 
Sports, Autobedrijf Hans Lammers, 
Automotive Centre Van Nieuwkerk, 
Tennisschool CTO en Van der Wilt 
verwarming en airconditioning. Lijkt 
het je ook leuk om te tennissen kom 
dan eens langs bij onze vereniging of 
kijk op www.tvdrv.nl.

Andy Maas is pupil van de week
Mijdrecht - Andy Maas is 9 jaar 
oud en woont in Mijdrecht. Toen hij 
5 jaar oud was begon hij met voet-
ballen in de E op de zondagoch-
tend en nu voetbalt hij op de zater-
dag bij de JO11-3. Bij Argon heeft 
hij veel vriendjes en nu met zijn 
nieuwe team heeft ie weer veel zin 
in een nieuw voetbalseizoen. Ook in 
de straat voetbalt hij vaak met zijn 
vrienden. Hij heeft al wat prijzen ge-
wonnen met voetballen, maar soms 
hoort verliezen er ook bij en dat 

vindt Andy wat minder leuk. Ook zit 
hij nog op boksen. Dat vindt hij erg 
leuk om te doen en het is ook goed 
voor zijn conditie. Andy is voetbal-
fan van Ajax en om als pupil van de 
week bij het 1ste van Argon te gaan 
kijken afgelopen zaterdag, dat vond 
hij geweldig. Van deze grote jon-
gens kan ik nog veel leren vertelt 
hij, want als ik later groot ben dan 
word ik misschien ook wel zo goed 
lacht hij.
Foto: sportinbeeld.com
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Hertha MO13-01 plaatst zich voor 
Nederlands kampioenschap
Vinkeveen - Maandag 22 augus-
tus begonnen de trainingen voor 
het nieuwe seizoen en op zondag 
28 augustus stond er een zeer be-
langrijk meiden toernooi op het pro-
gramma, district kampioenschap 
waarbij een tickets verdiend konden 
worden voor het Nederlands Kampi-

oenschap Meiden voetbal.
Het toernooi werd gespeeld bij De 
Foresters in Heiloo.  Hertha begon 
in de poule tegen Always  en Hertha 
won deze wedstrijd met 1-0, een uit-
stekend begin aan het toernooi. De 
tweede wedstrijd moesten de mei-
den aantreden tegen vv Castricum 

Hertha JO13-1 speelt zich goed 
warm in eerste bekerwedstrijd
De Ronde Venen - Zo, de zomer-
stop zit er weer op. Allemaal weer 
opgeladen en fris voor een nieuw 
seizoen voetbalplezier. Zoals elk jaar 
is het afwachten hoe de mannen 
die afkomstig zijn uit verschillende 
teams, elkaar weer ‘in het veld we-
ten te vinden’. Met spelers uit de ou-
de D1, D2, D3, E1 en Jay Overdijk die 
overkwam van Fortuna Wormerveer. 
De eerste tekenen, tegen oefente-

genstander BFC vorige week, waren 
veelbelovend. Ook de beker is voor 
JO13-1 een prioriteit en dus moest 
er zaterdag 27 augustus ‘aan de 
dijk’ meteen gewonnen worden van 
CSW JO13-2. Zonder de geblesseer-
de Cayden Hoekman, werd er afge-
trapt in Wilnis. En dan is een goal in 
de eerste minuut wel erg welkom. 
Michel Passet gaf mooi voor en spits 
Niels Schoonderbeek zorgde voor de 

afronding. Hertha zette vroeg druk 
en CSW, die een klasse lager ac-
teert dan de Vinkeveense ploeg, kon 
daar niet onder uitkomen. Dit resul-
teerde in deze wedstrijd tot vele cor-
ners, waarvan de eerste door aan-
voerder Mees van Zijtveld zo op het 
hoofd van Mats Klinkhamer werd af-
geleverd voor de 0-2. De eerder ge-
noemde Jay was vanaf linksbuiten 
zijn tegenstander vaak de baas en na 

twaalf minuten wist hij Niels te be-
reiken, die zijn tweede goal binnen-
schoof. Niet veel later zorgde Kyan 
van Galen voor de 0-4 na een mooie 
combinatie met Niels. Hertha speel-
de gewoon sterk, iedereen binnen 
het team deed wat hij moest doen 
en de verdediging, waarin eerste-
jaars. Tijn Eekhoudt een fantastische 
wedstrijd neerlegde, verdeelde goed 
het spel. Vlak voor rust gaf Hertha de 
meegekomen supporters nog even 
iets om van te smullen. Eerst was 
het Niels die knap wegdraaide aan 
de zijkant van de zestienmeter en de 
bal zo de verre hoek in krulde en nog 
geen minuut later was het een aan-
val die helemaal vanaf keeper An-
dy Theijsmeijer, resulteerde in een 
goal. Uiteindelijk was het rechtsmid 
Nick Verweij die Niels wegstuurde 
en zo zijn vierde goal maakte. Met 
een 0-6-ruststand spraken de man-
nen af gewoon zo door te gaan als 
in de eerste helft. De backs Sander 
de Vries en Sander van Senten, la-
ter ook Hein Otting, kozen hun mo-
menten goed om mee in de aanval 
te gaan, zonder voorin elkaar voor 
de voeten te lopen. Uit opnieuw een 
corner, deze keer van de heerlijke 
linkervoet van Daan Plevier, was het 
Mats die technisch zeer fraai binnen 
kopte. Daar bleef het voor Mats niet 
bij, want hij maakte uiteindelijk nog 
twee goals door middel van een af-
standsschot: een échte hattrick in de 
tweede helft. Een tweede helft waar-
in Hertha opnieuw de betere par-
tij was en uiteindelijk met een 0-9 
overwinning naar huis ging. Volgen-
de week staat de tweede bekerwed-
strijd te wachten: thuis tegen SCH 
‘44 uit Harmelen. Die verloren de an-
dere wedstrijd in de poule van Argon 
met 2-6. 

vlnr: Yvonne Meulenbelt, Wilnis (3e) – Ben Schnieders, Mijdrecht (3e) – Nel 
Lindeman, Mijdrecht (1e) - Ans Mulder, Linschoten (2e) - Sjaak de Jong, Ka-
merik (2e) - Cor Meulenbelt, Wilnis (1e)

Nel en Cor Clubkampioen 
Par 3 Strokeplay
De Ronde Venen - Op zondag 28 
augustus werd op de 9 holes Par 
3 baan gestreden om de titel van 
clubkampioen Strokeplay Par 3 van 
Golfclub Veldzijde. In totaal werd 
door 16 heren en 15 dames gestre-
den om de titel op de mooie baan 
van Golfpark Wilnis. De eerste spe-
lers hebben een enorme regen-
bui moeten trotseren aan het begin 
van hun ronde. De rest van de wed-
strijddag was het zonnig en winde-
rig. Bij de dames is Nel Lindeman 
uit Mijdrecht als eerste geëindigd. 
Zij vond een stevige tegenstand-
ster in Ans Mulder uit Linschoten. 
Na 2 keer 18 holes was er nog geen 
beslissing en moesten nog twee 
holes gespeeld worden. De overi-
ge deelnemers begeleidden de da-
mes bij deze twee spannende holes. 
Op de twintigste hole won Nel van 
Ans waarmee zij de titel clubkam-

pioen binnensleepte. De tweede 
plaats was voor Ans Mulder die vo-
rig jaar de winnares was. De derde 
prijs ging naar Yvonne Meulenbelt 
uit Wilnis, net als in 2015. 

Vierde keer
Bij de heren werd Cor Meulenbelt uit 
Wilnis voor de vierde keer op rij eer-
ste met een indrukwekkende score 
van maar 115 slagen. In totaal heeft 
Cor nu vijf maal de titel clubkampi-
oen Strokeplay gewonnen. De twee-
de prijs ging naar dezelfde nummer 
twee van vorig jaar, Sjaak de Jong 
uit Kamerik. De derde prijs was voor 
Ben Schnieders uit Mijdrecht. De 
clubkampioenen gingen naar huis 
met een zomers boeket en een be-
ker. Verder krijgen de clubkampioe-
nen een blijvende vermelding op het 
Strokeplaybeeld dat binnen de ver-
eniging wordt bewonderd

en deze wedstrijd werd met 3-0 ge-
wonnen, de eerste twee van de pou-
le gingen door naar de halve fina-
les, de laatste wedstrijd in de pou-
le tegen VVIJ werd met 0-1 verloren.
Hertha en VVIJ gingen door in deze 
poule in de andere poule waren dat 
T, Gooi en vv De Meern. In de halve 

finale was T, Gooi uit Hilversum de 
tegenstander, Hertha kwam met 1-0 
voor maar 1 minuut voor tijd maak-
te T, Gooi via een mooie vrije trap 
de gelijkmaker 1-1. Penalty’s moes-
ten uitmaken wie er in de finale, ze-
nuwslopende reeks, Hertha won de 
penalty reeks en stond in de grote 
finale, helemaal super. Dat VVIJ te 
sterk was in de finale kon de pret 
niet drukken van de meiden, SV 
Hertha is geplaatst voor het Neder-
lands Kampioenschap dat volgend 
jaar Juni ergens in Nederland ge-
speeld gaat worden.

Start nieuwe seizoen 
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM), aangesloten bij 
de Nederlandse Bridge Bond, start 
op donderdagmiddag 1 septem-
ber en maandagavond 5 septem-
ber a.s. haar nieuwe winterseizoen. 
Er wordt meestal gespeeld, afhanke-
lijk van de spelerssterkte, in vier lij-
nen. Nieuwe leden zijn van harte uit-
genodigd om een paar keer te ko-
men spelen op een van beide speel-
dagen. BVM is een bridgeclub waar 
wedstrijdspelers en gezelligheids-
spelers mooie bridgeavonden kun-
nen beleven. Ook bestaat er de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan ex-
terne competities. De wedstrijden 
bestaan uit zes ronden van 4 spel-
len. Uitslagen worden aan eind van 
de /middagavond bekend gemaakt. 

Na zes of zeven speelronden wor-
den de promoties en degradaties 
naar de lijnen bekend gemaakt. Het 
bridgeseizoen loopt tot eind mei. 
BVM speelt in het restaurant van het 
Veenweidebad, te Mijdrecht. Don-
derdagmiddag is de in loop van-
af 13:00 uur, en het spelbegin om 
13:30 uur; op maandagavond is de 
inloop vanaf 19:15uur en spelbegin 
om 19:45uur. Kom op tijd! BVM biedt 
bridgemogelijkheden op het niveau 
van beginnend bridger (na cursus) 
tot ervaren wedstrijdbridgers. Laat u 
uitdagen en test uw bridgekwalitei-
ten. Graag zien wij u bij ons deelne-
men op een of beide bridgedagen. 
Voor nadere informatie kunt u bel-
len met de heer Henny van Nieuw-
kerk 06-54366528.

Mud Run voor Kids en familie

Prijsklaverjassen
Vinkeveen – nu de vakanties 
voorbij zijn Organiseert klaverjas-
club Onder Ons weer een gezelli-
ge kaartavond met veel prijzen. ie-
dereen is van harte welkom op dins-
dag 6 september in dorpshuis  “De 
Boei “ Kerklaan 32 In Vinkeveen. De 
aanvang is 20.00 uur. Dinsdag 3 ok-
tober Beginnen we met de nieu-
we winter competitie, we hebben er 
graag leden bij. inlichtingen kunt U 
krijgen op de kaartavond of bij Fer-
ry Verbraak tel. 0297-582882. Email:  
verbraak@xs4all.nl.

Open lesweek dansen bij Colijn
Regio - In de week van 12 t/m 16 
september is het weer Open Les-
week bij Danscentrum Colijn. Ieder-
een mag vrijblijvend meedoen aan 
de lessen die hen leuk lijkt. Nieuw 
dit seizoen zijn de Hiphop en Break-
dancelessen van docent Shailesh 
voor kinderen vanaf 8 jaar, en tie-
ners. Ook zal Shailesh de Street-
jazz Adults voor zijn rekening ne-
men. Daarnaast natuurlijk de ver-
trouwde en bekende dansvormen 
zoals Modern Ballet, Popshowdan-
ce, Kleuterballet en Klassiek Bal-
let. De docenten van Danscentrum 
Colijn staan weer te trappelen om 
‘hun’ leerlingen weer een jaar met 
veel plezier en prachtige dansen te 
bieden. 
Er wordt natuurlijk weer toegewerkt 
naar de Theatershow aan het einde 
van het seizoen in het theater van 
Cultuurcentrum Griffioen in Amstel-
veen.

Ballet
Axel en Heleen timmeren lekker aan 
de weg met de balletafdeling. De 
leerlingen weten de weg naar het 
danscentrum steeds beter te vinden 
en dat mag ook wel; reeds 20 jaar 

bieden zij naast de stijldanslessen 
ook balletlessen aan in de ruimste 
zin van het woord. Heleen: “In de-
ze tijden is het lastig voor onderne-
mers in het algemeen om hun be-
drijf goed draaiende te houden. Dat 
is voor ons niet anders. Wij zijn al-
tijd blijven geloven in en vasthou-
den aan kwaliteit: goede facilitei-
ten en vooral goede, HBO opgelei-
de, docenten. We merken steeds va-
ker dat mensen dit waarderen en er 
ook naar op zoek gaan. Wanneer ze 
hun kind in een jaar tijd ongelovelijk 
zien groeien in hun kunnen en tech-
niek maar ook wat betreft hun per-
soonlijkheid, ontdekken ze pas hoe 
belangrijk goed opgeleide docenten 
zijn voor de ontwikkeling en het ple-
zier van hun kind. Daar doen we het 
voor. En het mooiste is nog: het kost 
niks extra!” Op zondag 18 septem-
ber zal de opening plaatsvinden van 
het jongste project: de Jeugd The-
aterSchool Uithoorn, door niemand 
minder dan Marc Forno. Een sa-
menwerkingsverband tussen Axel 
en Heleen en Danny Nooy en Rob-
bert Besselaar.  Voor meer informa-
tie: www.dansenpartycentrumcolijn.
nl en www.jtsu.nl.

Mijdrecht - De jongens van Argon 
JO-17 ( B5) hebben het seizoen ge-
opend met een Mudrun in het be-
levenissenbos te Lelystad. Totaal 
deden 10 spelers van de B5 mee 
en een aantal ouders en broertjes 
en zusjes. Voor de zomervakantie 
hebben we met z’n allen een aan-
tal zondagen geoefend in het Am-
sterdamse bos met hardlopen door 
de bospaden en wat obstakel oe-
feningen te doen. De voorpret was 
al leuk en gezellig vooral omdat de 
jongens beloond werden aan het 
eind van de trainingen om lekker 
het water in te plonsen en de wate-
robstakels te doen. Op 27 augustus 
was het dan zover en moesten we er 
toch echt aan geloven en stonden 
we met 29 man aan de start om 5 
km door de modder te rennen, klau-
teren, glijden en uiteraard erg vies 
te worden. Het was veel modder en 
veel water waar we doorheen moes-
ten. Maar wat hebben we gelachen, 
iedereen heeft het ontzettend naar 
zijn zin gehad (vooral de ouders wa-
ren weer even kind) en scheen de 
zon ook nog eens heerlijk.

Claudia Vermeij en René de Haan 
clubkampioen van TVMijdrecht
Mijdrecht - De clubkampioenschap-
pen van TVMijdrecht kenden dit jaar 
twee verrassende winnaars. Bij de 
dames was het Claudia Vermeij die 
de beste was in een poule van vier 

dames. In de “finale” wist zij Anne-
ke Cornelissen te verslaan met 6-2 
en 6-1. 
Een trotse Claudia vertelde zeer ver-
heugd te zijn met deze titel en voel-

de zich vereerd om bijgeschreven te 
worden op het bord van de clubkam-
pioenen van TVMijdrecht. Bij de he-
ren werd René de Haan verrassend 
de clubkampioen. Verrassend, omdat 

hij zowel Hugo Straver als Bas Butze-
laar  wist te verslaan in straight sets. 
Bij de senioren 55+ werden alleen 
dubbels gespeeld. Tijdens het één-
dagstoernooi op vrijdag 2 september. 
Alle dubbels speelden 3 partijen van 
40 minuten. 

Het behaalde aantal games bepaalde 
uiteindelijk wie zich de clubkampioe-
nen 55+ van 2016 mochten noemen. 
Bij de dames waren dat Ria Vennik 
en Agnes v/d Wal en bij de heren wa-
ren dat Nan van Steenkiste en Henk 
Blok.
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Regionale tennisjeugd voor 
46ste editie Zandersbeker
Vinkeveen - Op zondag 11 sep-
tember staat voor de 46ste keer het 
Zandersbekertoernooi op de regio-
nale tenniskalender. Diverse toer-
nooien en evenementen komen 
en gaan, maar dit tennisfeest kent 
sinds 1970 een opmerkelijke con-
stantheid. Plaats van handeling dit 
seizoen is de vernieuwde VLTV in 
Vinkeveen. De beste acht jeugd-
spelers (vier jongens en vier meis-

jes) van TV Mijdrecht, VLTV Vin-
keveen, TV De Kegel, TC Uithoorn, 
ALTC Aemstelburgh en TV All Out 
gaan vanaf 09:00 uur ‘s ochtends de 
strijd aan op de acht smashcourtba-
nen in Vinkeveen. TV All Out is ti-
telhouder en zal er ongetwijfeld al-
les aan doen om de felbegeerde cup 
binnenboord te houden. Het fraaie 
evenement is een initiatief geweest 
van de in 1996 overleden tennisle-

CSW start met gelijkspel
Wilnis - CSW is de competitie be-
gonnen met een gelijkspel tegen het 
sterke Almere. Er werd zaterdag in 
Wilnis niet gescoord en zodoende 
stond er na negentig minuten voet-
bal een 0-0 eindstand op het bord.

In de eerste helft was Almere de be-
tere ploeg en had CSW moeite om 
zich in de wedstrijd te voetballen. 
De ploeg van trainer Anthony Ser-
vinus speelde onrustig, hanteerde 
teveel de lange bal en werd er te-
veel gelopen met de bal. Toch wa-
ren de beste kansen in de eerste 
helft voor CSW. Zo zette Guus Ver-
hoef met een slim steekballetje spits 
Vincent van Hellemondt vrij voor de 
doelman maar de inzet werd knap 
gekeerd. Even later speelde Ver-
hoef zich knap vrij maar zijn schot 
werd wederom prima gestopt door 
de doelman van Almere. Bij de der-
de mogelijkheid was wederom Ver-
hoef betrokken toen hij de bal breed 
lag maar helaas voor CSW niemand 
voor het doel die het karwei kon af-
maken. Almere was voornamelijk 

gevaarlijk bij cornerballen en verre 
ingooien want de ploeg heeft nog-
al wat lengte in de ploeg maar doel-
punten leverde dit dus niet op.

Balbezit
Na rust wederom Almere met meer 
balbezit maar verdedigend zat het 
bij CSW prima in elkaar en gaf men 
nauwelijks kansen weg. Toch moest 
doelman Jordy Wens tot tweemaal 
toe handelend optreden om erger 
te voorkomen. De eerste keer stopte 
Wens de bal met de voet na een be-
keken schot en bij de tweede keer 
ranselde hij de bal uit de korte hoek. 
Ook een paar hectische momen-
ten bij de hoekschoppen van Alme-
re maar CSW kwam met de schrik 
vrij. Aan de andere kant werd de 
bal van de lijn gered na een hoek-
schop van CSW en kon van Helle-
mondt net niet met zijn hoofd bij de 
bal om vrij in te koppen. Zodoende 
eindigde deze eerste wedstrijd van 
de competitie in een 0-0 gelijkspel 
maar het was zeker geen saaie ver-
toning.

Han Boer wordt 80 jaar onder water
De Ronde Venen - Dinsdagavond 
30 augustus was het zo ver, het was 
tijd voor zijn onderwaterverjaar-
dag. Han reed om 22:30 uur een ge-
heel lege parkeerplaats op bij de 
duikstek op Zandeiland 4 in Vin-
keveen. Of nee, toch niet. Er stond 
1 klein autootje maar daar zat nie-
mand in. Han ging zich alvast voor-
bereiden op de duik. Meestal was 
hij wat vroeger dan de afgesproken 
tijd. Het gaat allemaal niet meer zo 
snel en dan kon hij op zijn gemakje 
alles optuigen, klaarleggen en zich 
omkleden. Hij denk nog eens te-
rug aan 2 jaar geleden op een duik-
weekend in Zeeland met ‘zijn’ duik-
vereniging Scubadoe ‘de Venen’. Tij-
dens dat weekend had hij voor de 
grap gezegd dat hij als het zover is 
onder water 80 wilde worden. Hij 
had niet echt meer aan die opmer-
king gedacht, maar tijdens het duik-
weekend afgelopen Mei begon bij-
na iedereen in de vereniging er over. 
Walter, Han zijn vaste buddy, had 
toen aangegeven dat hij helaas niet 

kon om met Han zijn onderwater-
verjaardag te vieren. Gelukkig bood 
Jaap onmiddellijk aan om dan met 
hem onder water te gaan. En daar 
zat hij dan, op de vooravond van 
zijn 80 verjaardag, aan de waterkant 
van een heldere Vinkeveense nacht. 
Om kwart over 11 ziet Han de lich-
ten van een auto. Daar is Jaap, zijn 
duikbuddy voor vanavond.

Proost
Om 10 voor 12 liggen ze in het water 
om op tijd onder te zijn. Jaap zegt 
dan nog dat hij de glazen is verge-
ten om onder water op zijn verjaar-
dag te proosten. Han vond dat wel 
een goeie grap. Na een mooie duik, 
die naar het idee van Han wel wat 
kort was, komen ze weer aan bij de 
kant. Op het moment dat Han zijn 
hoofd boven water uit steekt be-
gint een koor van mensen ‘lang zal 
hij leven’ te zingen. Han is overwel-
digd, bijna alle leden van de duik-
vereniging, zijn kinderen en klein-
kinderen staan hem op de kant op 

te wachten om zijn 80e verjaardag 
te vieren. Ongelofelijk! Gelukkig 
kon je Han niet zien blozen achter 
zijn masker. Het is natuurlijk donker 
maar met zijn duiklamp weet hij ie-
dereen te herkennen en te benoe-
men. Daarna wordt hij door ieder-
een gefeliciteerd, uit zijn set en pak 
geholpen, en voor hij het weet staat 
hij, in het licht van brandende fak-
kels en lampen, in het middelpunt 
van de belastingstelling. De duik-
club heeft een spandoek voor hem 
gemaakt met duikherinneringen en 
de kurk knalt om op zijn verjaardag 
te proosten. 

Duikbrevet
Han is in oktober 1995 begonnen 
met duiken en heeft hij zijn duikbre-
vet gehaald bij duikvereniging Scu-
badoe ‘de Venen’. Na zijn openwater 
te hebben behaalt toen hij 60 was 
heeft hij nog een Advanced Oplei-
ding, Medical Trained en Rescue 
Opleding gedaan. Toen Nitrox be-
gon op te komen heeft hij dat bre-
vet ook behaald. Hij laat zich elk 
jaar Medisch keuren waarbij hij 
steeds een complimentje krijgt van 
de dokter dat hij nog zo’n uitsteken-
de gezondheid en conditie heeft. 
Han heeft na een aantal jaren zelf 
gedoken te hebben ook zijn vrouw 
overgehaald haar brevet te halen in 
2001. Helaas is zijn vrouw overleden. 
Hij duikt voornamelijk in zoetwa-
terplassen in de omgeving van zijn 
woonplaats Breukelen. Twee keer 
in het jaar gaat hij naar Zeeland als 
zijn duikvereniging Scubadoe ‘de 
Venen’ het duikweekend organi-
seert. Ze verblijven dan op camping 

Klaverjassen in 
De Springbok
De Hoef - De Biljartclub “De 
Hoef”organiseert klaverjassen in 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef 
op 10 september, 8 oktober,12 no-
vember ,10 december, 14 janua-
ri, 11 februari, 11 maart en 8 april. 
Het is een gezellig samenzijn en er 
zijn alle avonden leuke prijzen te 
winnen. Eind van het seizoen wor-
den de punten van 5 van de 8 avon-
den opgeteld en kunt u ook nog 1 
van de extra prijzen winnen. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur Wij zien u graag 
voor een gezellige kaartavond in de 
Springbok, oostzijde 61 a in De Hoef.

Overwinning voor Hertha 
tegen Aalsmeer
De Ronde Venen - Zaterdag 3 
september was het voor de man-
nen van Hertha O10-1 de eerste of-
ficiële test. Om 10.15 starte de be-
kerwedstrijd in en tegen Aalsmeer. 
Met dank aan de sponsoren Ma-
zars, Linders Consultancy en Re-
ne de Bruijn Promotions, die nieu-
we tassen, trainingspakken en wed-
strijdkleding beschikbaar hebben 
gesteld, gingen de heren het veld 
in. Deze keer zonder Kick (herste-
lende van een gebroken neus) en 
Mats (die later kwam omdat hij 
eerst nog moest invallen bij Hert-
ha O11-1) werd de wedstrijd ge-
start. Aalsmeer ging voortvarend 
van start en kreeg direct een goe-
de kans die door keeper Mike nog 
werd gekeerd. Echter iets later wis-
ten de jongens van Aalsmeer toch 
de eerste goal te maken.1-0. Na een 
strakke pass van Mike naar Loek, 
sprint Loek langs de lijn naar voren. 
Na een kleine steekpass weet Ras-
len de gelijkmaker in te tikken. 1-1. 

Vlak daarna kreeg Raslan de kans 
op 2-1. Hij liep alleen op de keeper 
af maar niet niet te scoren. Uit de 
counter erna wist Aalsmeer wel te 
scoren waardoor zij op 2-1 kwamen. 
Gelukkig wist Raslen de 2e helft zijn 
misser te herstellen. Bram gaf een 
pass op Raslen die zijn tegenstan-
der prachtig uitspeelt en waar hij 
de gelijkmaker binnen schiett. De 
Hertha mannen hadden duidelijk 
overwicht en creëerde vele kansen. 
Bram op de lat, Mats op de kruising, 
maar de bal wilde er niet in. Na een 
onderschepping door Bram die di-
rect de bal doorspeelde naar Thi-
ago wist Quin met een strak schot 
de verdiende 3-2 binnen te schie-
ten. Aalsmeer kwam er eigenlijk niet 
meer aan te pas. In de laatste mi-
nuut was het echter toch nog bijna 
raak, maar Mike wist zijn goal leeg 
te houden waarna de scheidsrech-
ter op de fluit blies. Een verdiende 
overwinning van de heren uit Vin-
keveen.

Noah Boogaard pakt zilver tijdens 
NK Weg Inline Skaten 2016
De Ronde Venen - Zaterdag 27 au-
gustus 2016 stond deel twee van de 
NK Weg Inline Skaten in Medem-
blik op het programma. Voor de Ju-
nioren A moest de 100m en de afval-
koers nog verreden worden. In het 
weekend van 10 tot en met 12 juni 
2016 had Noah Boogaard al meege-
daan aan het NK Inline Skaten op de 
Baan/Weg in Heerde. Aan deze wed-

strijden mochten alleen de beste In-
line Skaters uit Nederland per leef-
tijdscategorie meedoen. Zij moes-
ten zich hiervoor kwalificeren tijdens 
landelijke selectie wedstrijden. No-
ah had zich tijdens deze wedstrij-
den voor alle afstanden geplaatst en 
had dus een vol programma. In Heer-
de had Noah - met een 6de plaats 
op de 300m als hoogste notering en 

verder noteringen rond plaats 10 op 
de andere afstanden - al prima ge-
presteerd. Zeker omdat dit pas het 
tweede seizoen is dat Noah meedoet 
met wedstrijden en hij een eerste-
jaars is bij de Junioren A. In Medem-
blik stond als eerste afstand van de 
dag het favoriete onderdeel van No-
ah geprogrammeerd: de 100m. Maar 
hij had tot dan toe deze afstand nog 
nooit in wedstrijdverband gereden. 
Noah ging als snelste naar de fina-
le die uit drie man bestond. Zeker 
van een medaille maar met de in-
steek “alleen goud telt”, ging Noah de 
finale in. De finale was een echt man-
tegen-man gevecht inclusief de psy-
chologische strijd voorafgaande aan 
de start. Noah startte uitstekend en 
lag 99m voor. Bij het finishen was 
het echter Gerrie van Lingen die met 
een alles of niets spagaat net voor 
Noah eindigde. Slechts 4 honderd-
ste was het verschil bleek uit de fo-
tofinish. Zilver voor Noah, nipt ver-
loren van de topfavoriet die tijdens 
het afgelopen EK vijfde op dit on-
derdeel was geworden en volgende 
maand deelnemer is aan het WK! Na 
zijn tweede plek tijdens het NK Af-

standen op de100m (schaatsen) we-
derom de één na snelste van Neder-
land. Aan het einde van de dag reed 
Noah de afvalkoers over 10km. Tij-
dens deze wedstrijd vallen er rijders 
af totdat er vijf rijders overblijven die 
dan onderling uitmaken wie zich Ne-
derlands Kampioen mag noemen. 
Samen met zijn teamgenoot bij het 
schaatsen uit het Sprintteam Gelder-
land, Tiemen van der Kolk, maakte 
Noah de koers met als doelstelling 
om Tiemen aan de titel te helpen. 
Uiteindelijk bleven zowel Tiemen als 
Noah over bij de laatste vijf. Tiemen 
won en Noah werd zeer verdienste-
lijk 5de. De laatste twee ronden ge-
bruikte Noah om uit te rijden nadat 
hij zich tijdens de wedstrijd goed van 
voren had laten zien en Tiemen waar 
mogelijk had geholpen. Het publiek 
kon dit waarderen en Noah kwam 
onder luid gejuich en met een spa-
gaat over de finish. Al met al goe-
de prestaties van Noah tijdens het 
afgelopen Inline Skate seizoen. Nu 
gaan de skeelers de kast in en gaan 
de schaatsen aan. De stap naar het 
ijs moet snel gemaakt worden omdat 
eind september de eerste belangrij-
ke wedstrijd in Inzell al weer op de 
kalender staat. Aankomend seizoen 
maakt Noah deel uit van Sprint-
team Gelderland en gaat zich voor 
het eerst volledig toeleggen op het 
sprinten, zowel qua training als wed-
strijdschema.

Muralt in de Grevelingen. Zelf plakt 
hij er daar meestal nog een weekje 
aan. Dan wordt er meestal gedoken 
in de Grevelingen. Elk jaar probeert 
Han een duikvakantie te hebben 
met de club of hij gaat alleen met 
zijn vaste Buddy Walter. Het duikei-
land Bonaire is zijn meest bezoch-
te bestemming. Vorig jaar in 2015 
heeft Han zijn kinderen mee geno-
men op duikvakantie om ze Bonaire 
te laten zien en te laten beleven wat 
zijn passie is. Op Bonaire heeft hij 
met zijn zoon Arjen, net gebrevet-
teerd, een aantal duiken gemaakt. 
Iets om nooit meer te vergeten. Han 
is jaren lang de penningmeester ge-
weest van duikvereniging Scubadoe 
‘de Venen’. Van 1 november 1996 
t/m 28 oktober 2011. 
De reactie van Han: Wat een hart-
verwarmend gebaar van onze club-
leden om een gedeelte van hun 
nachtrust op te offeren voor mijn 
“onderwaterverjaardag”! Ik ben jul-
lie dankbaar hiervoor. Ooit had ik 
dat verwacht: de verrassing was 
compleet. Ik hoop dat jullie allemaal 
minimaal 80 worden, en dat we dan 
allemaal nog duikjes maken. We ho-
pen met onze duikopa Han nog veel 
duiken te mogen maken!

CSW JO9-4M goed uit
de startblokken
Wilnis - Het nieuwe voetbalseizoen 
is begonnen voor het jongste mei-
denteam van CSW. Het team is dit 
jaar een mooie mix tussen meiden 
die net zijn begonnen en meiden 
die al wat langer voetballen. Na het 
winnen van de eerste bekerwed-
strijd met 2-1 thuis tegen MSV, wa-
ren de verwachtingen hooggespan-
nen voor de volgende ronde tegen 
De Meern. De verdediging stond 
gelijk als een huis; Mandy Samson, 
Isa van der Ruit, Jasmijn van den 
Berg en Isa Wolff zorgden ervoor 
dat De Meern (bijna) niet in sco-
ringspositie is gekomen. De backs 
doken zelfs regelmatig gevaarlijk 

op voor het doel van de tegenstan-
der. Sylvie van Eekelen, Ary Groe-
newegen en Fiene Guerand waren 
onvermoeibaar op het middenveld 
en hielpen zowel de voorhoede als 
achterhoede. Voorin wisten Anouk 
van Engen, Isa Verheul en Yasmin 
van Es de kansen knap om te zetten 
in goals. Uiteindelijk werd met maar 
liefst 0-14 gewonnen! Een prachti-
ge teamprestatie zo vroeg in het sei-
zoen.  Het belooft een heel mooi en 
gezellig seizoen te worden. Het da-
mesvoetbal groeit en bloeit al jaren 
bij CSW. Train(st)ers Nelleke en Ber-
tus verzorgen ook dit jaar weer de 
trainingen en gaan een hoop plezier 

maken met de meiden en voetbal-
vaardigheden bijbrengen. Lijkt het 
je ook leuk om te voetballen? Er is 

nog plek (ook voor de jongsten van-
af 4,5) dus kom gerust een keertje 
meetrainen of meld je aan

Nieuw begin maar geen 
punten voor Atlantis 2
Mijdrecht - Het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 2 reisde zater-
dag 3 september af naar Leiden om 
de eerste competitiewedstrijd van 
de dit nieuwe seizoen te spelen.  
Helaas werd deze wedstrijd verloren 
met 21-11 als eindstand.
Het is de start van weer een nieuw 
seizoen en ook voor Atlantis 2 zijn er 
nieuwe gezichten aan het team toe-
gevoegd. Zo hebben wij een nieu-
we coach: Tamira Breedijk. De nieu-
we spelers: Melissa van der Stap, 
Sharon Moen, Davey van Putten 
en Jelle van Wermeskerken. Samen 
hopen we er een mooi en succes-
vol seizoen van te maken met mooie 
sportieve prestaties. De allereer-
ste competitie wedstrijd tegen Per-
nix 4 begon met in het eerste aan-
valsvak Mark Kruiswijk, Koen van 
Wermeskerken, Joy Trompert en 
Sharon Moen. In het eerste verde-

digingsvak begonnen Timo Jonger-
ling, Davey van Putten, Jennifer Ha-
veman en Saskia Kraan. De eerste 
twee aanvallen van Atlantis waren 
meteen succesvol waardoor Atlan-
tis sterk begon met een voorsprong 
van 0-2.  Toch wist Pernix voor de 
rust nog de voorsprong van twee 
punten terug te pakken met als tus-
senstand 8-6. Na rust werd het een 
wedstrijd met veel scores aan beide 
kanten maar Atlantis kon niet meer 
meekomen met het meer gerouti-
neerde spel van Pernix 4. De eind-
stand: 21-11.
Volgende week hoopt Atlantis 2 
meer geluk te hebben in de thuis-
wedstrijd tegen GKV (H) 3  die ge-
speeld wordt om 14.00 uur op het 
sportpark aan de Hoofdweg.
Wij hopen dat  u ons komt aan-
moedigen bij deze volgende, nieu-
we wedstrijd. 

raar Han Zanders. Bij alle deelne-
mende verenigingen was hij ooit ac-
tief als trainer. Het eendaagse toer-
nooi is na het passeren van Zan-
ders, in overleg met zijn vrouw Tiny, 
gehandhaafd door de deelnemen-
de verenigingen. Daarbij wordt een 
roulatiesysteem gehanteerd voor de 
organisatie. Het traditionele toer-
nooi belooft ook dit jaar een toon-
beeld van felle strijd in combina-
tie met sportiviteit te worden. Naar 
vast gebruik zal Monique Zanders, 
dochter van wijlen meneer Zanders, 
acte de présence geven en aan het 
einde van de dag de trofee uitreiken 
aan de winnende vereniging.



Uithoorn - Komende maand 
viert winkelcentrum Amstelplein 
hun 25 jarig bestaan. De gehe-
le maand zijn hiervoor op woens-
dag leuke activiteiten voor de kin-
deren en voor de ouderen is er 
weer een bekende geweldig ac-
tie waarbij iedereen de kans heeft 
om een prachtige prijs te winnen. 
Deze actie heeft de naam meege-
kregen: HIERRR MET JE KASSABON. 
Van 1 tot en met 25 september 
maakt u kans om het aankoop-
bedrag van uw kassabon terug 
te winnen! Onder alle deelnemers 
worden ook nog eens 150 prijzen 
verloot waaronder een elektrische 
fi ets, een reischeque ter waarde 
van 500 euro en 250 euro, een te-
levisie, muscicalkaartjes enz, enz. 
Hoe het werkt? U doet uw bood-
schappen, u zet achter op de kas-
sabon uw naam en adres enz en 
levert deze in bij het winkelcen-
trum of upload uw kassabon via
www.winkelcentrum-amstelplein.nl
Houd uw mail in de gaten, want 

iedere week is er een trekking. Op 
1 oktober worden onder alle in-
geleverde bonnen dec150 prij-
zen verloot. Let op... u moet dan 
wel aanwezig zijn tussen 16.00 en 
17.00 uur
Zaterdag gaf burgemeester Dag-
mar de aftrap met het aansnij-
den van een overheerlijke taart, 
die werden uitgedeeld aan de be-
zoekers. 

Winnaars vakantie foto's
Het is al maanden feest bij Am-
stelplein. Zo was er ook de ac-
tie, maar je mooiste vakantie fo-
to waarbij de drie mooiste een 
waardencheque wonnen van 
maar liefst 250,00 euro. Twee van 
drie winnaars hadden gehoor ge-
geven aan de uitnodiging om za-
terdag aanwezig te zijn voor de 
uitreiking van de prijs, welke ook 
de burgemeester uitreikte. De 
winnaars zijn geworden: Corry 
Boot, mevrouw Buskermolen en 
mevrouw van Adrichem

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

 

START VAN 25 JARIG JUBILEUM
WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN
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