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VVD-raadsleden stappen per direct
over naar Ronde Venen Belang
VVD-raadsleden van der Greft en van den Heerik
stappen op na bestuurlijke crisis binnen de VVD

Stem voor de
mantelzorger
van het jaar
De Ronde Venen - Ook dit
jaar worden de Mantelzorg
Awards uitgereikt aan bijzondere mensen die een mantelzorger steunen. Mantelzorgers
uit de gemeente De Ronde Venen kunnen tot en met 8 oktober hun beste steun nomineren
via www.mantelzorgawards.nl.
De genomineerden kunnen op
allerlei manieren een mantelzorger steunen. Het gaat om
kleine, eenvoudige voorbeelden van medemenselijkheid
die voor mantelzorgers het verschil maken. Uit alle genomineerden selecteert de jury tien
finalisten die vanaf 17 oktober
doorgaan naar de stemronde van de Mantelzorg Awards.
Vanaf 17 oktober tot en met 31
oktober 2017 kan er gestemd
worden op de tien finalisten via
www.mantelzorgawards.nl. Op
10 november reikt Irene Moors
de Mantelzorg Awards uit in de
gemeenten van de drie finalisten met de meeste stemmen.

De Ronde Venen - VVD-raadsleden Maarten van der Greft en Yvonne van den Heerik stappen per direct op bij de VVD De Ronde Venen. Ze hebben zich aangesloten bij
Ronde Venen Belang en zullen tot
aan de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018 voor Ronde Venen Belang
zitting nemen in de gemeenteraad.
“Dit vertrek is voor de VVD een
groot iets, maar voor ons was de
situatie onhoudbaar.” aldus Maarten van der Greft. Voor het zomerreces zijn Frans Lugtmeijer en Yvonne
Welter al gestopt als raadslid. Sindsdien volgden de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Met het vertrek van deze beide raadsleden ontstonden er twee vrije raadszetels.
Het bestuur van de VVD heeft vervolgens oneigenlijke druk uitgeoefend op kandidaten op de lijst om
de vrijgekomen zetel niet te accepteren ten faveure van een kandidaat

die de voorkeur geniet van het bestuur. Dit gaat volgens de twee vertrekkende raadsleden in tegen alle
democratische principes.
Daarnaast vervulde het bestuur een
dubieuze rol rond de discussie rondom het zwembad in Abcoude. Er is
druk uitgeoefend op VVD-raadsleden om hun stemgedrag te veran-

men. “Na 42 jaar in de bouw ben
je bijna versleten, toen al,” vult Nico laconiek aan. Het echtpaar kreeg
drie dochters en is inmiddels oma
en opa van drie kleinkinderen, maar
tevens overgrootouders van twee
achterkleinkinderen.
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Wilnis - Velen gingen hen voor,
maar het blijft toch altijd uniek: een
echtpaar dat 60 jaar met elkaar getrouwd is. Met recht een juweel van
een gebeurtenis: diamant! Opvallend is dat het in De Ronde Venen
zo vaak voorkomt. Kennelijk een
‘gezonde gemeente’ om er (lang) in
te wonen. Dat geldt zeker voor Nico
Blom en zijn echtgenote Wil Blomvan der Meer. Ze zijn niet alleen 60
jaar met elkaar getrouwd, maar wonen ook nog eens even zoveel jaren op dezelfde locatie aan de Padmosweg! Nico werd geboren op de
Schattekerkerweg in Mijdrecht op
24 juli 1934. Hij stamt uit een gezin met 7 kinderen. Wil zag het levenslicht ruim een half jaar later
in Vinkeveen op 17 maart 1935 en
komt uit een gezin met 4 kinderen.
Ze trouwden voor de burgerlijke
strand in Mijdrecht op 30 augustus
1957 en op 19 september in de Joh.
De Doper kerk in Driehuis. Niet ver
daar vandaan betrokken zij een huis

aan de Padmosweg waar ze nu nog
wonen. Zij het dan veertig jaar in de
woning die er eerst stond en vervolgens in de tegenwoordige die twintig jaar geleden is gebouwd nadat
de vorige aan het einde van zijn levensduur was gekomen en gesloopt
werd. Nico was van beroep metselaar bij de firma Krimp en heeft het
complete metselwerk van het huis
uitgevoerd. Dat dit professioneel
is gedaan bewijst de in uitstekende staat verkerende woning vandaag de dag. “Vandaag vieren we
het feit dat we voor de wet 60 jaar
getrouwd zijn, maar het kerkelijk
huwelijk is voor ons een meer belangrijke datum en op die dag willen we dan met de familie het echte huwelijksfeestje vieren, alhoewel
we dat werkelijk doen in het weekend van 23 september, dan is iedereen vrij,” laat Nico weten die op zijn
57e al met pensioen ging nadat op
zijn 15e jaar al bij zijn vader in het
metselaarsvak terecht was geko-

PRIJSKNALLER
KOPER!
NERGENS GOED

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

Expert Mijdrecht

Bozenhoven 19d, (0297) 286845
facebook.com/expertmijdrecht

‘Tienerverkering’
Nico en Wil kregen elkaar in de jaren vijftig van de vorige eeuw in het
vizier toen Wil als jeugdige tiener
bij haar tante logeerde die op Bozenhoven woonde. Het toeval wilde
dat een vriend van Nico er pal naast
woonde en zij elkaar zagen als Nico daar op bezoek kwam. “Maar
we waren nog veel te jong voor een
vaste verkering. We waren immers
nog maar tieners. Het was een beetje aan/uit. Maar toen we wat ouder
werden kreeg dat een vastere vorm.
Als begin twintigers zijn we toen het
huwelijksbootje ingestapt,” kan Wil
zich nog duidelijk herinneren. Zelf
heeft ze ooit gewerkt bij een restaurant in Amstelveen en later in de
huishouding totdat zij zwanger werd
van hun eerste dochter. Vandaag de
dag houdt zij zich bezig met puzzelen, lezen en vooral e-mailen met de
kinderen en kleinkinderen. Verder
speurt zij ‘al googlend’ internet af
als ze wat bijzonders wil weten. Nico
was altijd verzot op jagen (klein wild
en gevogelte), legt graag een kaartje en speelt Yahtzee met de kleinkinderen. Van het Koninklijk paar kregen zij de felicitaties, evenals van de
gemeente die een fraai bloemstukje
had laten bezorgen. Burgemeester
Maarten Divendal kwam persoonlijk
het bruidspaar feliciteren en bracht
als cadeautje het mooie fotoboek
van Maarten Koch ‘Wolken Wild
Water’ mee. Een prachtig boek over
het Groene Hart met schilderachtige opnamen van de natuur. Bij alle
felicitaties sluit de redactie van deze
krant zich graag aan en wensen het
diamanten bruidspaar nog vele jaren een gelukkig samenzijn met elkaar en hun kinderen. Een stabiele
gezondheid zal daarbij hogelijk welkom zijn! Wie weet is dan een briljanten huwelijk (65) ook haalbaar...
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Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 16 september 2017.
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Kantoor Nieuwe Meerbode
is verhuisd
Mijdrecht - Na ruim tien jaar
kantoor te hebben gehouden aan
de Anselmusstraat in Mijdrecht,
wordt deze vestiging gesloten.
De krant blijft normaal verschijnen. Natuurlijk blijven ook Kees
Jan Koedam (voor de advertentie afdeling) en Nel van der Pol
(redactie) gewoon op hun post,
maar ze gaan vanuit huis werken. In dit digitale tijdperk zijn
een telefoon en een laptop voldoende. De klanten zoek je op
en ook voor de redactie ga je
op pad. Kortom, een duur kan-

toor is anno 2017 overbodig. Telefoonnummers
0297-581698
en 06-53847419 blijven gewoon
gehandhaafd. De mailadressen
voor de advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl en verkoopuithoorn@meerbode.nl blijven hetzelfde. Ook de mailadressen voor de redactie: redactiemijdrecht@meerbode.nl en redactieuithoorn@meerbode.nl
blijven bestaan. Uw kabalenbon
en overige post kunt u brengen
of opsturen naar Midrethstraat 9,
3641 CB in Mijdrecht.

deren. Maarten van der Greft: “Als
raadslid wordt je gekozen zonder
last en/of ruggenspraak. Je moet
dan autonoom een beslissing kunnen nemen zonder dat het bestuur
bij monde van de voorzitter druk uitoefent om zogenaamd in het partijbelang anders te stemmen.”
Vervolg elders in deze krant.

Diamanten huwelijk Nico
en Wil Blom-van der Meer
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P+R Abcoude uitgebreid
met 50 parkeerplaatsen
De Ronde Venen - Het P+R-terrein bij NS-station Abcoude is vergroot en verbeterd. Het vernieuwde terrein is dinsdagmiddag 29 augustus door Alberta Schuurs, wethouder Verkeer van gemeente De
Ronde Venen, officieel in gebruik
genomen. De uitbreiding is een
project van Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio
Utrecht bereikbaar te houden. De

capaciteit van het P+R-terrein in
Abcoude is uitgebreid met 50 parkeerplaatsen, waarmee het totale
aantal parkeerplaatsen van het zuidelijke parkeerterrein op 110 komt.
Op de P+R waren regelmatig alle parkeerplaatsen bezet. Naast de
uitbreiding zijn ook alle bestaande
parkeerplaatsen opnieuw bestraat.
Aan de groene inpassing van het
terrein wordt komende tijd nog verder gewerkt.

Vlnr prins en prinses van De Hoefstampers en voorzitter Kees Bakker bieden
de cheque aan aan Hester Thasing van Inloophuis ’t Anker

De Hoefstampers verrast
Inloophuis ’t Anker met cheque
De Ronde Venen - Afgelopen carnaval organiseerde de carnavalsvereniging van De Hoef, de Hoefstampers, weer een fantastische
benefietavond. Met allerlei optredens en vooral veel gezang en gehos werd een prachtig bedrag opgehaald voor Inloophuis ’t Anker. Inloophuis ’t Anker biedt een plek je
kunt praten met mensen die ècht
begrijpen waar je het over hebt: de
herkenning van lotgenoten. Inloophuis ‘t Anker staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun.
Veel mensen krijgen in hun leven te
maken met kanker. Hoewel de voor-

uitzichten op doorleven met kanker
steeds beter worden, heeft de ziekte
ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen.
Tijdens de 12.00 uur van De Ronde
Venen kwam een afvaardiging van
de Hoefstampers de cheque aanbieden aan een van de coördinatoren van ’t Anker, Hester Thasing.
Het bedrag van 1084 euro overtrof
de stoutste verwachtingen en komt
zeker goed terecht. Hester: “’t Anker wil heel graag naar een andere locatie zodat we meer activiteiten kunnen aanbieden. Dit bedrag
is daarom ook meer welkom!”

Politie zoekt getuigen
brandstichting scooter
Mijdrecht – In de bosschage langs
Hofland in Mijdrecht is zaterdagochtend vroeg een scooter uitgebrand.
De politie gaat uit van brandstichting.
De brandweer werd rond 06.00 uur
gealarmeerd. Na een telefoontje trof
de politie trof een brandende scooter in de bosjes aan. De politie blus-

te de brand en de ook gealarmeerde
brandweer hoefde niet in actie te komen. Het vermoeden bestaat dat de
scooter door iemand is gedumpt en
daarna in brand gestoken. De politie
heeft de zaak in onderzoek. De politie
heeft de zaak in onderzoek en vraagt
eventuele getuigen zich te melden.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;

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

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
DOKTERSDIENSTEN
Open: 22.00-08.00 u.
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gedaan
vanuit
de
STICHTING
THUIS
STERVEN
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di.avonden van 19.30-20.30 u.
Apotheek Mijdrecht
DIERENHULP
Hofland 48 Mijdrecht,
Dierenambulance
06-53315557
0297-286262. Open:
ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;

hulpverlening
DIERENARTSEN
Dubloen
36 Mijdrecht
Dierenartsenpraktijk
R.
Rap, 0297-286436
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Dijk Psychologenpraktijk
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Dierenkliniek De Ronde Venen
SLACHTOFFERHULP
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0900-0101
0297-241146
www.slachtofferhulp.nl
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BRANDWEER
& POLITIE
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030-2404400.
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Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Vinkeveen - Op open monumentendag zaterdag 9 september a.s. zal
ook de RK kerk in Vinkeveen opengesteld worden voor bezichtiging. U
kunt vanaf 10.00-17.00 uur dit zeer
fraai gerestaureerde rijksmonument
bezichtigen en de toren beklimmen
en dan genieten van ons mooie dorp
en zijn omgeving. Deskundige vrijwilligers zijn van harte bereid,indien

u dat wenst, van alles over dit bijzondere monument vertellen. Ook het
monumentale Wander Beekes orgel zal vanaf 13.00-17.00 uur worden
bespeeld door Mous Boogert,Wilco
en Piet Gijzen, en om 16.00 uur met
zang van Mary van Erkel. Om 11.30
uur is er een miniconcert door koor
Eigen Wijs. Laat deze kans niet voorbij gaan en u bent van harte welkom.

Schilderen buiten de
lijntjes

Excursie door de
Waterleidingduinen
Regio - Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen organiseert
op zaterdag 30 september een excursie door de Waterleidingduinen.
In dit prachtige wandelgebied wordt
2/3 van het water van Amsterdam
voorgezuiverd. Tijdens de excursie
heeft u grote kans om damherten
tegen te komen. De excursie wordt
begeleid door gids Clarence Wever.
De start is om 10.00 uur bij bezoekerscentrum de Oranjekom, Eerste
Leyweg 4, Vogelenzang. De kosten
bedragen slechts 2,50 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar degroenevenen@hetnet.nl.
Mocht u geen eigen vervoer kun-

nen organiseren dan is meerijden
(beperkt) mogelijk. Geef dit aan bij
uw aanmelding. Geef u snel op voor
deze bijzondere excursie want er is
slechts een beperkt aantal plekken
beschikbaar! Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen zet zich
in voor bescherming en verbetering
van het woon- en leefmilieu, het behouden van de natuur en het landschappelijk karakter van het veenweidegebied in en rond Vinkeveen.
U steunt De Groene Venen door lid
te worden voor slechts 5 euro per
jaar. Bovendien krijgt u korting op
interessante excursies en lezingen
die De Groene Venen jaarlijks organiseert.

Regio - Om een sprekend schilderij
te maken heb je inspiratie én techniek nodig. Om het op je eigen manier te schilderen ook nog een portie lef! Joke Zonneveld brengt je in
haar Atelier De Rode Draad in beweging en dan gebeurt het! Schilderregels, aquarel, acryl, houtskool
en krijt verkennen, linosnedes maken om gelaagdheid te creëren, experimenteren, vormgeven, je eigen
beeldentaal ontwikkelen, alles komt
aan bod tijdens deze inspirerende lessen. Geschikt voor beginners
en gevorderden. Vanaf medio januari “Schilderen buiten de lijntjes!”
Vanaf 4 september 7x op ma en doochtend om de week, 7-10x zaterdagmiddag, alle materiaal inclusief

+ groot doek en linoplaat. Workshop: 30 september 13.30-16.30
uur Tekenen vanuit je tenen! Met
live muziek. Review: “Vier heerlijke ochtenden spelen met m'n handen en kleur en met verschillende
materialen. Met aandacht in beweging blijven en merken dat een
'plan' minder voldoening geeft dan
de verrassing over wat onder m'n
handen als vanzelf ontstaat... Marijke J.” Kinderles op donderdagmiddag om de week na schooltijd. Adres: Atelier De Rode Draad,
Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. Het atelier is te huur in deeltijd. Info: www.paintyourpassion.
today,
020-6418680,
paint@
jokezonneveld.nl
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RK kerk Vinkeveen ook
geopend

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

De Ronde Venen en de
Beeldenstorm
Mijdrecht – Op 12 september is er
een lezing door Sander Wassing in
de Oudheidkamer van De Proosdijlanden. Deze vindt u aan de Croonstadtlaan 4A in Mijdrecht. De aanvang is 20.00 uur. Alva’s Raad van
Beroerten (1566-1569): Dorpen in
het oog van de (Beelden)storm? In
2016 was het 450 jaar geleden dat
de Beeldenstorm plaatsvond en in
2017 wordt overal stilgestaan bij het
500e geboortejaar van de Reformatie. Dit momentum in de geschiedenis vormt een mooie gelegenheid om de verschillende uitingsvormen van de Beeldenstorm te laten zien. Ook in plaatsen waar men
misschien niet meteen een verband ziet met het onderwerp: bijvoorbeeld waar het de dorpen in
de Ronde Venen betreft! In de zomer van 1566 liepen de spanningen in de Nederlanden hoog op. Op
het Hollandse platteland bleef het
doorgaans rustig en ook na 1566
bleven velen trouw aan de roomskatholieke geloofsrichting. Zo staat
in een verslag van de geloofssituatie in de streek aan het einde van de

zestiende eeuw: Voorder te Vinckeveen (zo men verstaet) is de paepsche afgoderie in uutterlicken ende aensienlicken godsdienst genoech openbaerlicken gedaen ende daegelix gepleecht. Toch kregen ook de inwoners van de Ronde Venen te maken met deze roerige tijden. Zo werden er bijvoorbeeld in maart 1567 invallen gedaan in Wilnis, waar beeldenstormers zich schuilhielden. Werd Alva’s harde hand ook in de Ronde
Venen gevoeld? Waren inwoners
betrokken bij de onrust rondom de
Beeldenstorm of was men hier juist
trouw gebleven aan de Rooms-Katholieke kerk? Hoe gingen commissarissen van de Raad van Beroerten te werk en welke interessante
bronnen heeft dit opgeleverd voor
de lokale geschiedenis? Tijdens de
lezing staat Sander Wassing bij deze en andere vragen uitgebreid stil.
Op 12 september, Oudheidkamer
HV De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht aanvang 20.00
uur; entree is gratis, consumpties
1 euro.

Foto: Vernieling van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen op 20
augustus 1566. (gravure gemaakt door Frans Hogenberg) Bron Wikipedia.

Mijdrechtse Lisa van Zuijlen
bij laatste vijf ‘ koffermeisjes’
Mijdrecht - Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan zoekt Linda de
Mol een nieuw koffermeisje voor
Miljoenenjacht. Na een stemronde
op social media waar 169 meisjes
aan mee hebben gedaan bleven er
26 meisjes over die naar de casting
dag mochten gaan. Na een lange
dag bleven vijf meisjes over waaronder Minoek van Serveen (19jaar)
uit De Kwakel. en Lisa van Zuylen

(19) uit Mijdrecht. Vrijdag zullen zij
zich voorstellen in Koffietijd en mogen ze allemaal met een uitzending
van Miljoenenjacht meedoen. Daarna zal gestemd worden wie een jaar
lang koffermeisje mag zijn. Ook wij
wensen Lisa heel veel succes in de
uitzending van 17 september en hopen voor haar dat deze sympathieke
Mijdrechtse het nieuwe koffermeisjes zal worden.

Open Monumentendag in
de Veenmolen
Regio - Aanstaand weekend zijn
weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. Op zaterdag is de Veenmolen in Wilnis feestelijk geopend.
Boeren, burgers en buitenlui, dat
is dit jaar het thema van de Open
Monumentendag. Een mooi thema
voor de Veenmolen, want de boeren brachten vroeger het graan om
het te laten malen, zodat de bakkers het brood voor de burgers en
de bezoekers van het dorp konden
bakken. De Veenmolen is een korenmolen. Tussen 10 uur ’s morgens
en 4 uur ’s middags laten de molenaar en zijn team zien wat er allemaal komt kijken bij het malen van
meel. Bij de uitgebreide rondleidin-

gen 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 natuurlijk zijn er weer gratis pannenkoeken, kruidkoek en
kniepertjes om te proeven, gebakken van molenmeel. Er is koffie en
thee, en voor kinderen limonade. In
de molen zijn verschillende soorten molenmeel te koop, en diverse streekproducten. De Veenmolen
staat sinds 1823 aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis. Goed te bereiken
per auto, maar ook heel geschikt
als rustplaats tijdens een fietstocht
door De Venen.

Kent u iemand die
moeite heeft met taal?
De Ronde Venen - Herkent u
dit? Iemand die altijd zijn leesbril
kwijt is? Of boodschappen vergeet omdat hij geen lijstje maakt?
Een formulier invullen steeds
maar uitstelt? Dat kan gemakzucht zijn, of gewoonte. Of misschien heeft hij gewoon moeite
met lezen en schrijven. Die kans
is groter dan u denkt. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen
moeite met lezen en schrijven.
Zij vinden het vaak heel lastig
om er iets aan te doen. Kijk naar
Marina. Ze ging naar de huishoudschool en kreeg een gezin.
Haar man deed de administratie. ‘Boodschappen doen was een
ramp. Als een merk van verpakking veranderde, was ik de klos.
Dan kon ik het niet meer vinden
en nam ik maar helemaal geen
koffie mee naar huis. Ook was
mijn wereld erg klein. Het lukte me niet om straatnamen in te
voeren in de navigatie. Ik durfde
dus nooit ver van huis te gaan.
Maar het allerergste vind ik dat
ik geen bijsluiters kon lezen. Mijn
kinderen hadden toen ze klein
waren last van zware astma, maar
ik wist niet zeker of ik ze wel de
juiste hoeveelheid medicijnen
toediende. Ik zat bijna wekelijks
op de astmapoli.’ Dit schrijnende
verhaal geeft goed weer hoe las-

tig het dagelijkse leven kan zijn
voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven.
Signalen herkennen
De omgeving speelt een belangrijke rol bij de aanpak van taalproblemen. Vaak proberen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven dit angstvallig te
verbergen. Soms zijn de taalproblemen wel bekend, maar worden ze met de mantel der liefde
bedekt. Hoe dan ook, iedereen
verdient het om te kunnen lezen
en schrijven. Veel mensen leerden in de Bibliotheek al beter lezen en schrijven. Dat heeft hen
enorm geholpen zelfstandiger te
zijn. Want wie de taal beter leert
beheersen, kan beter deelnemen
aan de samenleving. Denk aan
een mailtje, boodschappenlijstje
of verjaarskaartje schrijven of de
bijsluiter van een medicijn lezen,
zelf de (klein)kinderen voorlezen
en helpen met hun huiswerk. En
natuurlijk met plezier een boek of
tijdschrift lezen!
Kent u iemand die moeite heeft
met taal? Kom samen naar de Bibliotheek. De medewerkers helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.
bibliotheekavv.nl.
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Diamanten huwelijk Nico
en Wil Blom-van der Meer

Wilnis - Velen gingen hen voor,
maar het blijft toch altijd uniek: een
echtpaar dat 60 jaar met elkaar getrouwd is. Met recht een juweel van
een gebeurtenis: diamant! Opvallend is dat het in De Ronde Venen

zo vaak voorkomt. Kennelijk een
‘gezonde gemeente’ om er (lang) in
te wonen. Dat geldt zeker voor Nico
Blom en zijn echtgenote Wil Blomvan der Meer. Ze zijn niet alleen 60
jaar met elkaar getrouwd, maar wo-

nen ook nog eens even zoveel jaren op dezelfde locatie aan de Padmosweg! Nico werd geboren op de
Schattekerkerweg in Mijdrecht op
24 juli 1934. Hij stamt uit een gezin met 7 kinderen. Wil zag het le-

Brandweer maakt
kinderen brandwijzer
De Ronde Venen - Vorig schooljaar heeft de brandweer van de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op
meer dan de helft van alle scholen in de provincie Utrecht aan bijna 12.000 kinderen in groep 4 voorlichting gegeven. Kinderen leren
spelenderwijs hoe belangrijk het is
voorbereid te zijn op brand. Want
voorkomen is beter dan blussen. De

lessen werden vorig jaar zo goed
ontvangen, dat de doelen voor komend schooljaar zijn bijgesteld. Als
het aan de brandweer ligt, worden
alle kinderen in alle groepen 4 in de
provincie Utrecht bezocht. Dat doet
VRU brandweer met een nieuwe
methode. Via www.brandweeropschool.nl kunnen docenten werkboekjes per groep bestellen. De

nieuwe werkboekjes leren de kinderen over brandveiligheid op het
niveau van hun belevingswereld. Ze
leren om bewust om te gaan met
het voorkomen van brand en wat te
doen als er toch brand uitbreekt. Bij
het lesmateriaal is voor groep 4 een
brandveiligheidsles door een echte brandweerman of -vrouw inbegrepen. Zij nemen dan een schat-

venslicht ruim een half jaar later
in Vinkeveen op 17 maart 1935 en
komt uit ene gezin met 4 kinderen.
Ze trouwden voor de burgerlijke
strand in Mijdrecht op 30 augustus
1957 en op 19 september in de Joh.
De Doper kerk in Driehuis. Niet ver
daar vandaan betrokken zij een huis
aan de Padmosweg waar ze nu nog
wonen. Zij het dan veertig jaar in de
woning die er eerst stond en vervolgens in de tegenwoordige die twintig jaar geleden is gebouwd nadat
de vorige aan het einde van zijn levensduur was gekomen en gesloopt
werd. Nico was van beroep metselaar bij de firma Krimp en heeft het
complete metselwerk van het huis
uitgevoerd. Dat dit professioneel is
gedaan bewijst de in uitstekende
staat verkerende woning vandaag
de dag. “Vandaag vieren we het feit
dat we voor de wet 60 jaar getrouwd
zijn, maar het kerkelijk huwelijk is
voor ons een meer belangrijke datum en op die dag willen we dan
met de familie het echte huwelijksfeestje vieren, alhoewel we dat werkelijk doen in het weekend van 23
september, dan is iedereen vrij,” laat
Nico weten die op zijn 57e al met
pensioen ging nadat op zijn 15e jaar
al bij zijn vader in het metselaarsvak
terecht was gekomen. “Na 42 jaar in
de bouw ben je bijna versleten, toen
al,” vult Nico laconiek aan. Het echtpaar kreeg drie dochters en is inmiddels oma en opa van drie kleinkinderen, maar tevens overgrootouders van twee achterkleinkinderen.

kist vol verhalen mee naar school.
De les is leuk, informatief en de
kinderen doen actief mee. Diana
Bouwman, voorzitter themagroep
Onderwijs: “Tijdens de lessen
wordt aandacht besteed aan het
voorkomen van brand, er wordt
uitgelegd wat je moet doen bij
een ‘vlam in de pan’, wat het gevaar is van rook en wat het belang
van een vluchtplan is. Met een
werkboek kunnen ze er ook echt
zelf mee aan de slag en er thuis
over vertellen. Met deze lessen wil
de brandweer zorgen dat er minder branden uitbreken. Als er toch
brand uitbreekt, dat kinderen weten wat ze moeten doen.”

Nacht van Neptunus weer
een groots feest
Vinkeveen - In de voorspelling van
het weer van de afgelopen dagen
werd de vooruitzichten steeds beter.
De kans op regen werd steeds minder. En dat was maar goed ook. Hierdoor konden een helleboel bootjes
verlichting ophangen en meevaren
met de Nacht van Neptunus 2017.
Rond negen uur deed Neptunus
zijn drietand aan en volgde langzaam zijn route over de Vinkeveense Plassen die zich langzaam meer
en meer vulde met boten die nu het
donker werd nog beter te zien waren wat ze uitbeelden. Een van de
grote blikvangers was toch wel De
walvisch die van verre duidelijk als
walvis te herkennen was. Ook was
er wat verwarring, wat bleek er was
een Nep-tunus op de plassen. Kon
Neptunus het werk niet meer aan,
was er een stand-in geregeld. Nee,
het waren de jongens van ’t Boertje die als parodie een Nep-tunus
hadden gebouwd een bijna replica van de Neptunusboot. De route
werd gevaren en langs de kant op
eiland 1, 2 4 en 5 stonden de mensen te kijken. Die hadden een mooi
uitzicht op alles wat er langs voer.
Na gekeerd te zijn in de buurt van
Oldenburger ging de stoet op weg
naar de starttoren waar Neptunus
begon met de prijs uitreiking. De
uitslag was:

Mooist verlichte vaartuig
1 Bruin en Kooijman met de “Energie”
2 Isabel, Marijn en Niels met “Solar
heeft de toekomst net als de jeugd”
3 Paul en Petra met een Flamingo
hartje
Origineelst verlichte vaartuig
1 Rick van der Hoeven met “It’s Me
Mario”oude tijden herleven met
het spel figuur Mario Bros
2 “t Boertje met de “Nep- Tunus” zij
hadden stiekem de Neptunus boot
nagebouwd en voeren als surogaat
Neptunus achter de echte”aan.
3 Bas van Duyvenbode met “het
Zwanemeer” de boot kwam zo uit
een scene van het zwanemeer en
de artiesten stonden geheel in het
zwart met Tutu de zwanendans de
dansen.
Actueelst verlichte vaartuig
1 Erik Klijn en Jaap van Vliet een
vrienden groep die gelukkig weer
tijd hadden om hun boot te versieren “De Walvisch zag er prachtig
uit.
2 Demi Aarsman, de zeilschool
3 Sally boot “Yushin Maru”.
De aanmoedingsprijs ging dit jaar
naar Oscar van Kouwen en mark
Verbruggen met de Led luchtballon.

Fietsen of wandelen langs Floral Art kunstwerken bij
vier forten en twee batterijen in De Ronde Venen

Veel te zien en beleven tijdens
de Open Monumentendagen
Regio - Op zaterdag 9 en zondag
10 september vinden de landelijke Open Monumentendagen plaats.
Ook De Ronde Venen biedt een uitgebreid programma. Bijzonder dit
jaar is de Floral Art Route. Deze leidt
langs vier forten en twee batterijen waar grote, eigenzinnige bloemen plantkunstwerken te bezichtigen
zijn. Gedurende het weekend van 9
en 10 september is er een ruim aanbod van activiteiten en bezienswaardigheden voor jong en oud. Bezoekers krijgen ruimschoots de gelegenheid om het lokale erfgoed (beter) te leren kennen. Er zijn tal van
rondleidingen, muzikale voorstellin-

gen, exposities en presentaties in
kerken, in en rond de forten en andere monumenten in de gemeente,
zoals het gemaal in Vinkeveen en de
Veenmolen in Wilnis. Verder is er dit
jaar de Floral Art Route; een wandelof fietsroute langs forten en batterijen van de Stelling van Amsterdam
die zijn opgeluisterd met bijzondere
plant- en bloemstukken van de hand
van zogenoemde ‘Floral Art kunstenaars’.
Speels
Burgemeester Maarten Divendal
opent de Open Monumentendag in
De Ronde Venen op zaterdag 9 sep-

tember om 11.00 uur op Fort Abcoude. Floral Art kunstenaar Pim van den
Akker laat vervolgens op een speelse
manier de schoonheid van de hortensia zien door met deze bloem een
monumentaal
bloemenkunstwerk
te creëren. Ook bij andere forten
staan de Floral Arts centraal. Bij de
forten bij Nigtevecht, in de Botshol
en aan de Winkel zijn de kunstwerken te zien, evenals bij de batterijen
aan ‘t Gein en de Liniedijk. Bij Fort bij
Nigtevecht vinden bovendien workshops plaats. ’s Middags start bij
Fort Abcoude een parade van feestelijk versierde fietsen. Wethouder David Moolenburgh geeft hiervoor om

13.00 uur.het startsein. De mooiste
fiets wint een prijs. Op www.openmonumentendag.nl vindt u meer informatie Het volledige programma
staat op: www.derondevenen.nl >
Laatste nieuws en op https://www.
facebook.com/floralartroute/
Folders met de Floral Art Route liggen
op het gemeentehuis, in de bibliotheken, Cultuurhuis Abcoude en in
Fort Abcoude (tevens startpunt van
de routes). De wandelroute is 9 kilometer, de fietsroute 14 of 30 kilometer. Deelnemers aan de Open Monumentendagen zijn op 9 en 10 september herkenbaar aan de speciale
Open Monumentendag-vlag.

van de eindredacteuren begrepen
dat enthousiasme en betrokkenheid
de belangrijkste voorwaarden zijn.
Radio maken, filmen, reporten en
monteren kun bij ons leren.”

“Met haar halen we iemand in huis
met goede bestuurskwaliteiten en
een mooi netwerk in de gemeente. In haar tijd als wethouder van De
Ronde Venen had zij de lokale omroep in haar portefeuille, dus eigenlijk zijn we al heel lang met elkaar
in gesprek.”

Erika Spil nieuwe voorzitter
RTV Ronde Venen
De Ronde Venen - “Ontzettend
trots dat ik de nieuwe voorzitter van
RTV Ronde Venen mag zijn. Lokale media zijn zo belangrijk voor een
goed lokaal leefklimaat, en de lokale democratie,” zo twitterde Erika Spil deze week. Met haar drukke
baan in Bunnik, (wethouder) heeft
ze er even goed over moeten nadenken. Maar het belang van lokale media gaf uiteindelijk de doorslag om in het bestuur te komen.
Belangrijke opdracht is samen met
de andere bestuursleden een goed
beleidsplan voor de komende jaren te maken. “Er ligt nu een beleidsplan tot en met dit jaar en we
gaan nu kijken hoe we in de ko-

mende 5 jaar de omroep weer verder kunnen helpen. Er is natuurlijk
veel aan de hand in medialand, de
ontwikkelingen gaan snel. Er verschuift het een en ander aan aandacht tussen radio, televisie, internet en social media. De belangrijke
rol die een lokale omroep heeft, zal
die op alle gebieden optimaal moeten spelen.”
Gepaste afstand
Erika Spil weet dat er veel te doen is,
maar blijft op gepaste afstand van
het programma maken zelf. Daar
heeft RTV Ronde Venen prima mensen voor in huis. “Allemaal enthousiaste vrijwilligers. Ik zou het prachtig vinden als we erin slagen om er
de helft bij weten te krijgen. Ik heb

RTV Ronde Venen is zeer verheugd
dat Erika Spil de nieuwe voorzitter is.

Eddy de robot helpt groep
3 van OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Regelmatig hoort u
het in het nieuws... leerlingen moeten meer aan de slag met programmeren. Het zou zelfs een apart vak
kunnen worden op de scholen. OBS
De Eendracht neemt er vast een
voorsprong op en leert in alle groepen hoe je met Eddy de robot kunt
werken. Dit schooljaar heeft Eddy
zijn intrek genomen op de school
en wordt dagelijks ingezet in het
lesrooster. Bij de jongere leerlingen heeft Eddy meer de rol van een

klassenassistent en leert de kinderen bijvoorbeeld Engels, woordjes,
de tafels en kleuren. In de hogere
groepen leren alle groepen om zelf
programma’s te maken. Naast CodeUur, waarbij de hoogste groepen
leren programmeren met Scratch, is
Eddy een gezellige en vrolijke aanvulling die eindeloos geduldig alles
wil herhalen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Een echte kleine vriend, die wij niet meer willen
missen!

Snelheid A2 bij Vinkeveen blijft 130 km per uur
Regio - De bestuursrechter van
Utrecht heeft maandag jl. bepaald dat de maximum snelheid
van 130 km per uur, bij Vinkeveen blijft gehandhaafd, het besluit van minister Melanie Schulz
is volgens de rechter op de juiste gronden genomen. De minister
verhoogde de maximum snelheid

op de A2 naar 130 kilometer per
uur, tussen 7 uur in de avond en
6 uur in de ochtend. De gemeente De Ronde Venen was daar niet
blij mee en ging in beroep, maar
werd ook deze keer in het ongelijk gesteld, Het was niet de eerste keer dat de gemeente De Ronde Venen naar de rechter stapte

voor deze snelheidsverhoging. Samen met een groep burgers uit
Maarssen. De gemeente verloor
al eerder een zaak samen met een
groep burgers van Maassen. De
gemeente heeft nu alle juridische
mogelijkheden uitgeput alleen hoger beroep is nog mogelijk. Wethouder David Moolenburgh zegt

teleurgesteld te zijn over de uitspraak. “De minister is voor minimale tijdswinst. Wij vinden veiligheid, een schoner milieu en een
gezond en langer leven belangrijker. We gaan de uitspraak bestuderen en zullen binnenkort besluiten of we wel of niet in beroep
gaan”.
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VVD-raadsleden stappen per direct
over naar Ronde Venen Belang
VVD-raadsleden van der Greft en van den Heerik
stappen op na bestuurlijke crisis binnen de VVD
Vervolg van de voorpagina.
Deze twee incidenten waren voor
de twee vertrekkende raadsleden
de druppel die de spreekwoordelijke emmer heeft doen overlopen.
In het verleden hebben er namelijk al meerdere soortgelijke incidenten plaatsgevonden. Zo is de
voorzitter daarvoor al op zijn vingers getikt door de kamercentrale
voor de oneigenlijke inmenging tijdens de coalitievorming in 2011. In
2014 leek eenzelfde inmenging te
leiden tot de situatie dat de VVD in
eerste instantie in de oppositie terecht kwam.
De vertrekkende raadsleden verwachten dat een bestuur een verbindende rol heeft. Het ledenaantal
bij de VVD is behoorlijk afgenomen
en alle mensen met kwaliteit en een
eigen mening hebben de VVD de
afgelopen jaren de rug toegekeerd.
Intern hebben de twee vertrekkende raadsleden de problemen ook
proberen aan te kaarten. Zij hebben
de genoemde zaken gemeld bij het
regiobestuur en de landelijke VVD.
Incidenten
“Hier is niets, maar dan ook niets
mee gedaan. Als de genoemde incidenten volgens de VVD zelf niet
noodzaken tot actie, dan is de VVD

niet meer de partij waar wij bij willen horen. Integriteit lijkt steeds
meer een woord te zijn wat binnen
de VVD niet bestaat.” Aldus Yvonne van den Heerik . De twee raadsleden stappen per direct op bij de
VVD en gaan door bij Ronde Venen
Belang. Van der Greft en van den
Heerik willen graag door als raadslid, omdat zij denken dat ze met hun
kennis en ervaring van toegevoegde
waarde kunnen zijn voor het lokale bestuur en de inwoners. Hun inzet is altijd als eerste daarop gericht
geweest. De VVD zal met drie zetels overblijven in de gemeenteraad
en Ronde Venen Belang wordt de
tweede partij in de gemeenteraad
met zes zetels.
Logische keuze
Maarten van der Greft: “De keuze
voor Ronde Venen Belang is een logische keuze. Ronde Venen Belang
is een inwonerpartij waar het belang van de inwoner centraal staat
en niet de politieke carrière van het
partijkartel. De afgelopen jaren is al
gebleken dat de VVD en Ronde Venen Belang veel raakvlakken hebben. Daarnaast is Ronde Venen Belang een partij die erg goed georganiseerd is met kwalitatief goede mensen waar integriteit nog een
woord is met een betekenis.” Ronde

Venen Belang fractievoorzitter René Bultena is blij met de komst van

de twee raadsleden. “Van der Greft
en Van den Heerik beschikken samen over jarenlange raadservaring
en enorm veel kennis. Op deze wijze kan Ronde Venen Belang ervoor
zorgen dat deze kennis behouden
blijft voor de gemeenteraad en onze
inwoners.” Tijdens de raadsvergadering van 28 september zullen Maarten van der Greft en Yvonne van den
Heerik voor het eerst namens Ronde Venen Belang plaatsnemen in de
gemeenteraad.

Vlinderbos 25 jaar!
Rein Kroon

Rudolf van Olden

Rene Bultena

College & coalitie kiezen
voor de inwoner!
“Voor ons als CDA kwam de onmiddellijke overstap van twee VVDfractieleden naar RVB als een volslagen verrassing”. “Uiteraard hebben we afgelopen maandagavond onmiddellijk coalitie-overleg gevoerd”, aldus CDA-fractievoorzitter Rein Kroon. “Uit de persverklaring
van de beide VVD-raadsleden maken we op dat hun besluit ingegeven is door een strikt interne kwestie”. Daar staan wij buiten.
Uit het gevoerde overleg blijkt dat alle betrokkenen de politieke samenwerking van CDA, VVD en RVB willen voortzetten. Dat is goed
nieuws voor de inwoners en de ondernemers.
Het succesvolle politieke en bestuurlijke beleid kan dus ongewijzigd
worden voortgezet. We richten ons inmiddels al op de begroting voor
2018. Aldus CDA - fractievoorzitter Rein Kroon, VVD - fractievoorzitter Rudolf van Olden en RVB - fractievoorzitter Rene Bultena

Hulpdiensten oefenen inferno
De Ronde Venen - Een oefenavond van de toneelvereniging Wilnis in het verenigingsgebouw De
Schakel eindigt in rook. Letterlijk.
Het scenario van de jaarlijkse oefenavond waarbij de zeventigjarige brandweer van Wilnis en de afdeling Wilnis van de KNV EHBO de
krachten bundelen.

Weet u wat te doen?
Hopelijk weet u dat u een brandwond eerst moet koelen met koel,
maar niet koud, water. Maar herkent
u een tweedegraads brandwond?
Weet u wanneer u het zelf kan behandelen, wanneer u naar de huisarts moet en wanneer 112 te bellen?
Ook voor de leden was het even nadenken. Het blussen werd gelukkig meteen door de vrijwilligers van
de brandweer opgepakt, zodat de
EHBO-ers zich op de verwondingen konden richten. Een leerzame
avond, genoeg om de komende weken over na te denken. Niet te lang,
want 18 september starten de vervolglessen en moet ook het handelen bij andere verwondingen parate
kennis blijken.

Kon. Julianaschool start
met Sportsterren
Wilnis - De Kon. Julianaschool is
het nieuwe schooljaar sportief van
start gegaan. Vorige week zijn er
op het schoolplein vijf gekleurde
speelzones geverfd. Elke zone heeft
een eigen speelthema en een eigen kleur. Op het schoolplein vind
je nu bijvoorbeeld een blauwe zone,
waar je spellen samen kunt doen.
Een gele zone, waar je spellen tegen elkaar kunt spelen. Een rode
zone, waar je spelletjes in je eentje
kunt doen en een groene zone, waar
de rustige spellen gedaan kunnen
worden. Naast het indelen van het
speelplein heeft de school de beschikking gekregen over een grote
kist van Sportsterren, vol sport- en

Slachtoffers in veiligheid brengen,
mensen geruststellen, wonden behandelen en zelf kalm blijven. Na
een actief zomerseizoen waarbij de
EHBO-ers van Wilnis bij veel evenementen aanwezig waren, werd aan
het begin van het lesseizoen een
beroep gedaan op de parate kennis
van de hulpverleners.

spelmaterialen. Voor elke speelzone zitten er meerdere materialen in
de kist. Omdat de kinderen zelf vrij
mogen kiezen in welke speelzone
ze willen spelen en met welk materiaal, komen ze in veel verschillende sport- en spelsituaties. Een positieve bijkomstigheid is natuurlijk dat
na een actieve pauze, de concentratie in de klas veel beter is. Bewegen
heeft een positieve invloed op de
leerprestaties. En helemaal leuk: na
elke schoolvakantie krijgt de school
een nieuwe kist, met andere materialen voor de verschillende speelzones. De variatie is dus zeer groot. De
leerlingen van de Kon. Julianaschool
zijn voorlopig nog niet uitgespeeld!

Wilnis - Zoals u al eerder in deze
krant heeft kunnen lezen viert Jenaplanbasisschool Vlinderbos dit jaar
hun 25-jarig bestaan. Vlinderbos
startte 25 jaar geleden met 35 leerlingen en is inmiddels uitgegroeid
naar 228 leerlingen. De school
groeit en bloeit dankzij betrokken
ouders, enthousiaste kinderen en
een hecht team. De eerste schoolweek stond in het teken van het jubileum met een cultureel en educatief programma. Onder leiding van
Freek Commandeur van ‘Hollywood
in de klas’ is er in twee dagen tijd
een film gemaakt waarin alle kinderen een rol hebben. In de film die
‘De Tijdmachine’ heet, gaan de juffen terug in de tijd waarin we kijkje
nemen in de afgelopen 25 jaar van
Vlinderbos. De spannende vraag is
of de juffen wel terug kunnen komen! Daarnaast hebben de kinderen met elkaar gewerkt aan 4 grote
kunstwerken waarin de vier seizoenen centraal staan. Het kunstproject
werd begeleid door Jenneke van
Wijngaarden van Dorpsacademie
Mus & Muzen in Wilnis. Ook hier
hebben alle kinderen hun steen-

tje bijgedragen. Ze hebben geknipt,
geplakt, geschilderd en gegraffitied
en ontzettend goed samengewerkt.
Kunstwerken
Afgelopen vrijdag was het tijd om
de film en de kunstwerken aan de
ouders te tonen. Na een feestelijk
ontvangst werden de kunstwerken
onthuld en wat was iedereen onder de indruk van het geweldige resultaat! Komend schooljaar zal Vlinderbos een groen schoolplein gaan
realiseren. De kunstwerken zullen
op de buitenmuur van het schoolgebouw komen en zijn een prachtige aanvulling op het nieuwe groene
schoolplein. Vervolgens was de première van ‘De Tijdmachine’. Ouders
en kinderen hebben met elkaar de
film, die veertig minuten duurt, bekeken en ook hier waren de reacties meer dan overweldigend. De
film was grappig, spannend en ontroerend. Wat ontzettend knap dat
in zo’n korte tijd zo’n prachtige film
gemaakt kon worden! Jenaplanbasisschool Vlinderbos kan terugblikken op een geweldige start van dit
jubileumjaar!

Cursusmarkt van Cursusproject
weer groot succes
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagavond 1 september hield het
Cursusproject De Ronde Venen
weer de traditionele cursusmarkt in
De Boei in Vinkeveen. Ook dit keer
was het druk en buitengewoon gezellig!
Een lange rij a.s. cursisten stond te
wachten tot om 19.30 uur de deuren
van de grote zaal geopend zouden
worden. Intussen bestudeerden zij
de plattegrond om te zien waar de
inschrijfformulieren gehaald kon-

den worden. Op de markt waren
veel docenten aanwezig om tekst en
uitleg te geven over de door hen te
geven cursus. Aan het einde van de
avond waren er heel veel inschrijvingen geteld en een aantal cursussen bleek al te zijn volgeboekt. Op
de website www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm.
vindt men alle informatie over de
cursussen, o.a. op welke cursussen
nog plaatsen beschikbaar zijn. Men
kan daar alsnog op inschrijven.

Sfeervolle levende beelden

The Big Event bij Opel
dealer Van Kouwen
Regio - Opel dealer Van Kouwen, gevestigd in Amsterdam en
Aalsmeer, maakt het kopen van een
nieuwe auto nu wel heel aantrekkelijk. Tijdens de spectaculaire show
The Big Event, van 11 tot en met 16
september, krijgt men 2.000,- euro
extra inruilwaarde bovenop de Autotelex inruilwaarde van de huidige auto. Naast de extra inruilwaarde
krijgt één ieder die een nieuwe Opel
koopt voor 500,- euro gratis brandstof en mag men voor 250,- euro
aan Opel-accessoires uitkiezen.
“The Big Event strijkt volgende week
weer in ons land neer”, vertelt Julian van Kouwen, “Ook wij doen mee
aan deze grootscheepse voordeel-

show. Het zal een drukte van belang
worden bij ons in de showroom.” Via
www.opel.nl is een inruil-waardecheque aan te vragen. Die kunnen
kopers van een nieuwe Opel tijdens
de actieperiode van 11 tot en met 16
september verzilveren wanneer ze
hun eigen auto bij Van Kouwen inruilen. In Amsterdam Zuidoost kan
dit t/m zondag 17 september.
Verdubbel je extra inruilwaarde
Julian van Kouwen: “Nieuw dit jaar
is de verdubbelaar! Elke dag zal er
één taxatie worden uitgeloot, die
geen 2.000,- euro, maar zelfs 4.000,euro extra inruilwaarde ontvangt!
Om hier voor in aanmerking te ko-

Mijdrecht - Mooi weer, lekker zonnetje, weinig wind. Een kleine maar gezellige braderie op het Raadhuisplein

en verdeeld door het koopcentrum van
Mijdrecht vond je her en der bewegende beelden. Jong en oud genoot enorm.

men dient men een e-mailadres en
NAW-gegevens achter te laten op
www.opel.nl”.

strekt Van Kouwen aan de koper van
een nieuwe Opel een tankpas. Deze
pas is tot een jaar na de aankoopdatum geldig. Daarnaast mogen Opelkopers voor 250,- euro aan extra accessoires uitkiezen.

Gratis brandstof
Voor de 500,- euro brandstof ver-

Modderige boel bij start
seizoen Jan van Speyk
Mijdrecht - Scouting Jan van
Speyk begint het seizoen altijd fris
en fruitig, alhoewel….fris… Zaterdag 2 september was het overvliegen en dat gaat altijd gepaard met
heel wat modder! Bij het overvliegen
vliegen de oudste kinderen van de
groep over naar een nieuwe groep.
Zij leggen al klimmend en klauterend een leuk parcours af. Hoe ouder de kinderen, hoe moeilijker het
parcours wordt. En als je met scouts
rondom een sloot staat, is het onvermijdelijk dat er soms ook een leiding het water in vliegt. De sloot in
het Argonpark moest dit jaar maar

liefst twee keer worden overgestoken. Met touwbruggen, op piepschuimblokken en dan het laatste
stuk met een vlot. Iedereen heeft
de overkant gehaald en zo hebben
de deelnemers en de toeschouwers
een leuke middag gehad.
Scouting Jan van Speyk is een actieve groep met 150 leden. Sinds
vorig jaar is er op de zaterdagochtend weer een Bevergroep gestart,
dit zijn kinderen vanaf 5 jaar. Ook
oudere kinderen zijn natuurlijk welkom bij scouting, kom gewoon eens
kijken! Meer informatie vind je op
www.janvanspeykgroep.nl
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Schaken is braintraining voor de
nieuwe kampioen Cees Samsom
Vinkeveen - Na diverse malen Henk Kroon als kampioen van
Schaakvereniging Denk en Zet gehad te hebben , was het nu de
beurt voor veteraan Cees Samsom.
Door frequent te schaken toonde Cees aan dat ook op wat oudere leeftijd de hersenen mede hierdoor nog goed scherp kunnen blijven. Door weinig fouten te maken
en zeker in het eindspel nog goed
scherp te kunnen analyseren en rekenen heeft Samsom bijna vanaf het
begin af aan in de competitie aan
kop gestaan. Ook op lange termijn
wist hij de kop er goed bij te houden; tegen het eind van de competitie stond hij ruim los van nr. 2 Cees
van Houten. Henk Kroon moest genoegen nemen met de 3 e stek. Tijdens de ontvangst van zijn kampi-

oensbeker sprak Samsom wel de
wens en verwachting uit , dat het nu
wel tijd werd voor de aanstormende
jeugd om komend seizoen het ‘kampioensstokje’ over te nemen. Waarbij ze overigens niet op zijn medewerking konden rekenen.
Jeugd
Dat de jeugd er aan komt mocht
overigens al blijken bij het uitreiken
van de bekers voor het beste resultaat in de externe competitie. Winnaar in het 2e team, waarbij aangemerkt dat dit team net als het 1e ook
in de tweede klasse speelt, werd
Stefan Rijsbergen met de schitterende score van 51/2 punt uit 7
wedstrijden. Ook de prijs voor het
beste resultaat in het eerste ging
naar een youngster; Peter de Jonge

- op bord 4 gezeten - behaalde met
6 uit 8 een 75% score en ontving
hiervoor uit handen van de wedstrijdleider Jeroen Vrolijk een beker. Dezelfde score in dit team werd
echter ook behaald door Cees van
Houten en runner up Wim de Groot,
zodat er dit jaar voor het eerst in de
geschiedenis 3 topscoorders waren
die elk met een beker naar huis gingen.
Aankomende schaakliefhebbers
Voor komend seizoen valt er voor
u bij s.v. Denk en Zet weer genoeg
te beleven. 2 teams komen uit in de
externe competitie van de Stichts
Gooise Schaakbond.
Beiden in de tweede klasse waarbij de missie is om het 1e team
weer te laten promoveren en het 2e

team zich minimaal te laten handhaven. Naast de externe competitie
draait er uiteraard ook een interne
competitie. Verder is er elke dinsdagavond schaaktraining waarbij
er een opening of gespeelde partij
wordt doorgenomen. In de loop van
het seizoen is er verder een speciale
schaakseance, gegeven door Pascal Losekoot, deze wordt gekoppeld
aan een schaaksimultaan. Verder is
er nog het eindejaars Harmen Kroon
snelschaaktoernooi, zijn er nog bekerwedstrijden en is er een afsluitend ‘bitterballen toernooi’. Kortom,
voor elk wat wils. Wilt u door middel
van schaken en een gezellige avond
en braintraining , dan bent u vanaf dinsdag 12 september van harte
welkom in dorpscentrum de Boei te
Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur.

Europese Kampioenschappen Hobie Kayak Fishing
Vinkeveen - Dit jaar zal het Europese Kampioenschap Hobie Kayak
Fishing plaatsvinden op de Vinkeveense Plassen en zullen de meeste deelnemers en organisatie verblijven bij
VVP Verhuur/Visserslust. De 4e Hobie Fishing European Championship, mede mogelijk gemaakt door
Lowrance & C-MAP, wordt gehouden van 8 tot 10 september op Vinkeveense Plassen. In 2014 waren de
Vinkeveense Plassen ook de omgeving waar toen het Wereld Kampioenschap plaatsvond. “Na 2015 in
Frankrijk en in Zweden in 2016 gevist te hebben voelde het goed om
terug te gaan naar Nederland. Wij
zijn bezig om dit het beste evenement ooit te maken.” zegt Gero Priebe. De Vinkeveense Plassen wordt

het strijdtoneel voor het Europese
Kampioenschap voor 2017. De plassen een van de meest heldere wateren in Nederland met een goede
roofvisstand. De te vangen vissen
zijn Snoek en Baars. Net als alle eerdere edities is de HFE4 een tweedaags evenement. De visser met de
meest gecombineerde lengte over
de twee dagen zal de titel van Europees Kampioen krijgen. Vrijdag
de 8 september 2017 is een dag om
te oefenen. Zaterdag de 9e en zondag de 10e zal ’s ochtends vroeg de
wedstrijd starten. Er zal gevist worden vanuit de Kayaks, deze zullen
te water worden gelaten op Zandeiland 4, dan zullen de vissers tot uiterlijk 15.00 uur op de Vinkeveense
Plassen aan het vissen zijn. Daarna
gaan zij weer naar de “thuisbasis”.

Kom bridgen in de Willisstee

Maud wint GVM’79
vakantiefoto-wedstrijd!

HVM Lustrum Trimhockey
van ouds gezellig!
Mijdrecht - Eind jaren tachtig is
Hockey Vereniging Mijdrecht gestart met trimhockey. Hockey bedoeld voor ouders van hockeyende
kinderen, zodat ze bekend konden
raken met hockey en de bijbehorende spelregels. Al jarenlang is dit een
bont gezelschap van mensen binnen de vereniging.
Gezien het 40 jarig bestaan van
HVM een mooi moment voor een
Lustrum Trimmers Toernooi. Op 3
september was het zover. Na een
gezellige wedstrijd hockey en voor

een aantal ‘jongens en meisjes’ van
boven de 50 jaar het nieuwe fithockey, werden er herinneringen opgehaald met oude bekenden tijdens
de welbekende BBQ. Zoals Nol Vos
in zijn speech memoreerde zijn er
vele mooie herinneringen opgehaald in de tijd.
Het trimmers kerstdiner, de jaarlijkse afsluiting en de gezellige toernooien. Wil je ook een keer een balletje mee hockeyen, kom dan op
woensdagavond 20:30 uur kijken bij
Hockey Vereniging Mijdrecht!

Mijdrecht - Direct na de zomervakantie van regio midden zijn de
gymlessen bij GVM’79 begonnen.
Toch probeert GVM’79 haar leden
ook tijdens de vakantie te verleiden
om te gymmen. Alle leden was gevraagd om een mooie, spectaculaire
of originele vakantiefoto te maken
waarop je aan het gymmen bent.
Ook acrogym, freerunning of kleutergym trucjes waren toegestaan. Er
waren zeer veel vakantiefoto’s opgestuurd en meegenomen naar de
les en daar werden de groepswinnaars gekozen.
Alle foto’s van de groepswinnaars
werden op Facebook geplaatst en
streden daar om de meeste likes!
Het werd een spannende nek aan
nek race tussen een prachtige foto, in een bruggetje achterover, bij
zonsondergang van Iris (uit de 8+
groep). Jaël (selectie 2) deed een
geweldige Y-stand in het Gardameer. Maar de overtuigende winnaar was met 142 likes, Maud uit
selectie 1. Samen met haar nichtje Roos stond ze voor de zee in een
dubbel bruggetje. Hartstikke origineel. Maud wint daarmee een leuke GVM-sporttas. Met het afsluiten van de vakantiefoto-wedstrijd
gaat GVM zich nu dan echt richten
op het wedstrijdseizoen!! Alle groe-

pen gaan hard aan de slag om meer
gymnastische elementen te leren.
De kleuters verbeteren hun motorische vaardigheden in de kleutergymles. Deze les start op woensdag om 13:15, maar de zaal is al
eerder open, zodat iedereen direct
uit school kan komen. Een broodje eten doe je dan gezellig samen
op de tribune. Meisjes turnen biedt
GVM aan op dinsdag (16:00) en
woensdagmiddag. Tijdens deze lessen krijgen de leden de beginselen
van het turnen aangeleerd. Jongens
doen hetzelfde op de zaterdagochtend. Ook voor de acrobaten onder ons biedt GVM’79 lessen aan.
De acrogymtak is voor het komende
seizoen nog hard opzoek naar meiden en jongens die aan wedstrijden willen meedoen. Op donderdag en vrijdag kunnen de Freerunners zich uitleven bij GVM’79. Voor
elke leeftijd is er nu een passende
freerunninggroep. Meer informatie nodig over één van onze lesuren
het komende seizoen? Kijk op www.
gvm79.nl , hier vind je het lesrooster
en het contributie-overzicht. Je kan
ons natuurlijk ook opzoeken op FACEBOOK! Bij GVM’79 mag er altijd
2x gratis een proefles gedaan worden en daarna kun je je inschrijven
voor de rest van het seizoen.

Atlantis 1 begint seizoen
met winst
Mijdrecht - Het door onze nieuwe
hoofdsponsor gesponsorde Atlantis 1 is het nieuwe seizoen weer begonnen. Na een intensieve selectie
tijd die begin augustus al begonnen
is stond daar ons ‘nieuwe 1e’. Onder
leiding van ook een nieuwe hoofdtrainer Arjan Baerveldt begon Atlantis 1 aan een scherpe eerste competitiewedstrijd tegen TRIAZ 1 uit Amsterdam.
In de eerste aanval begonnen; Aïsha
Keijman, Amy Loman, Berry de Jong
en Jeroen Korver. In de eerste verdediging begonnen; Natasja Korver,
Joyce Rodenburg, Maarten Helsloot
en Jelmer Steen. Al snel pakte Atlantis 1 een voorsprong door doelpunten van de dames. Het geoefende aanvallende spel kon goed uitgevoerd worden en met aanwijzingen
vanaf de kant heeft Atlantis kunnen
laten zien wat zij in petto hebben
voor het komende seizoen.
Het was snel duidelijk dat Atlantis
de punten binnen wilde halen met
veel schotkansen en druk in de verdediging. Dit maakte de stand binnen 15 minuten tot 8-2 in het voordeel van het eerste uit Mijdrecht.

Dik verdiend
Atlantis bouwde snel uit tot een
puntenverschil van 9, waarmee de
rust werd ingegaan met een stand
van 15-6. In de rust werden er zowel door Arjan Baerveldt als door
Mark Goverse aanwijzingen gegeven om de 2e helft de winst binnen
te slepen.
In de 2e helft werden met doelpunten van eigenlijk het hele team, zowel dames als heren het punten
verschil zo groot mogelijk gehouden. Na ongeveer 25 minuten spelen in de 2e helft werden Joyce Rodenburg en Berry de Jong gewisseld
voor Sharon Moen en Jelle van Wermeskerken. Tussenstand toen; 1912. Verdedigend werden er aan het
einde wel fouten gemaakt waardoor
het door van Walraven gesponsorde
team een uiteindelijk verschil van 6
doelpunten wist te behouden. Niels
van Oudenallen speelde zijn debuut
in het eerste door uitval van Jelmer
Steen.
Hierdoor werd de eindstand in het
voordeel van Atlantis 24-18 en zijn
de punten dik verdiend in Mijdrecht
gebleven.

Wilnis - Bridgevereniging De Ronde Venen speelt ook het nieuwe
seizoen vanaf 12 september op de
dinsdagavonden om 19.45 uur weer
in een ontspannen sfeer in de Willisstee. Er wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van het huidige ledental. Dit geldt zowel voor beginnende als gevorderde bridgers.
Naast het spelen gaat het ook om
de gezelligheid en de sociale contacten. Na afloop van de speelavonden is er alle tijd om nog even

na te praten. Naast de wekelijkse speelavonden in competitieverband is er dit jaar in december natuurlijk weer de speciale feestelijke
kerstdrive. Wilt u thuis met kennissen spelen, dan heeft de vereniging
ook bridgekoffers beschikbaar, welke tegen geringe kosten door de leden geleend kunnen worden.
Nadere informatie is ook telefonisch verkrijgbaar bij Coen van
Straalen (0297-593210) of bij Ted
Verdegaal (06-20302425).

Ruud Lesmeister nipt
beste in zomerbridge
Regio - Het scheelde erg weinig
met nummer twee Jan de Jong,
wiens gemiddelde slechts één honderdste lager uitkwam! De beste
acht avonden, van de in totaal dertien, die meetellen voor het gemiddelde leverden Ruud 57,90% op en
Jan bracht het tot 57,89%, dus zeer
aan elkaar gewaagd. Bridgeclub De
Legmeer gaf deze zomer 210 bridgers uit de regio in Dans & Partycentrum Colijn de gelegenheid om te
genieten en zich en passant te prepareren op het nieuwe seizoen. Deze laatste avond was de winst in de
A- lijn voor Jan Egbers & André van
Herel met een prima 64,24%, op niveau gevolgd door Joke van Koert &
Ineke van der Lee met 60,76 en Jan
de Jong & Theo Klein met 60,42%.
Johan Le Febre & Wim Slijkoord
en Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
moesten het met respectievelijk
55,21 en 52,08% met minder doen,
maar werden er toch mooi vierde en
vijfde mee van de veertien paren. In
de B-lijn was de zestiger van 61,61%
voor Bep de Jong & Herman van
Beek en ze werden er eerste mee.
Op twee eindigden Ria van Zuy-

len & Bep Verleun met 59,23% en
plek drie werd bezet door An & Jan
van Schaick met 58,93%. Wil Groot
& Nel Kwakernaak volgden met
56,55% als vierde en Lia van Kessel
& Thea Twaalfhoven sloten hier de
top af met 55,06%. In de C-lijn was
de wijn voor Jan Bunnink & Corry Twaalfhoven, met 64,93% tevens
het hoogst scorende paar van deze
avond, chapeau! Plaats twee werd
gedeeld door Adrie & Ko Bijlsma
en Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met 56,94% voor beiden en waren dus een dure voor de club! Anton Berkelaar & Wim Röling moesten het met hun 55,21% als vierde
alleen met de eer doen en het zelfde
gold voor Alice Oosterling & Rietje
Tijssen die met 52,43% keurig vijfde
werden van de ook hier veertien paren. Na het zomergebeuren starten
de diverse competities weer in de
wijde omtrek en zo ook bij Bridgeclub de Legmeer. De smaak te pakken gekregen en nog niet bij een
club ondergebracht, steek uw licht
op bij het secretariaat van De Legmeer, e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 0297 567458.

Atlantis A1 verliest haar
eerste competitiewedstrijd

Start Bridgeseizoen Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandag 4 september is het bridgeseizoen na de zomerstop weer van start gegaan bij
BVM. Er is gespeeld in 3 lijnen met
in totaal 31 paren. In de A-lijn was
het weer spannend Carla Euwe &
Karla Schmidt wonnen met 58,75%
gevolgd door Daniel Aartse Tuin &
Theo de Cocq Delwijne, en Gerard &
Janny telling met beide 56,25%.
In de B-lijn we rd ook weer sterk
gespeeld met als winnaars Corine Kooke & Ria van Zuylen 59,72%
, op de tweede plaats Riet Fronik &
Madelon van der Stap 57,64% en op

de derde plaats Richard van Heese
& Carla Navest met 56,94%. De Clijn werd gewonnen door Joke Homan & Lenie van der laan 59,17%,
gevolgd op de tweede plaats door
Alice Oosterling & Elly Siep 58,33%
en op de derde plaats Jopie de jong
& Lenie Koevermans met 58,33% .
Ten slotte, er werd gespeeld in de
grote zaal van het Veenweidebad in
Mijdrecht. Er is voldoende goed verlichte parkeergelegenheid.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat,
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Mijdrecht - Het door Van Walraven
gesponsorde Atlantis A1 speelde
afgelopen zaterdag tegen Sporting
Trigon A1 uit Leiden. Atlantis heeft
de afgelopen weken hard getraind
en in de oefenwedstrijden lieten ze
mooi korfbal zien. Natuurlijk zijn er
punten die de coaches anders willen zien, maar het begin belooft veel
goeds.
Met zelfvertrouwen gingen ze de
wedstrijd in en Atlantis was klaar
om een eerste mooie wedstrijd neer
te zetten.
De ploeg startte in de aanval met
Kevin, Jurjen, Marijn en Zoë. De
eerste verdediging bestond uit Sander, Dennis, Elise en Saskia. Atlantis begon niet scherp aan de wedstrijd. Verdedigend waren ze niet altijd scherp en ze leden in de aanval veel balverlies. Hierdoor stond
Atlantis al snel met 4 doelpunten
verschil achter. Maar de ploeg herpakte zich waardoor de doelpunten

nu bij beide ploegen vielen. Helaas
werd de achterstand niet ingehaald.
Ruststand: 4-8. In de tweede helft
moest Atlantis minder balverlies lijden en meer karakter tonen door de
achterstand om te buigen. Atlantis
begon goed. Er werd gestreden voor
de bal en er werden betere kansen
gecreëerd. Dit zorgde ervoor dat de
achterstand terug werd gedrongen
tot 2 doelpunten verschil. Helaas
heeft ploeg uit Mijdrecht nooit voor
kunnen staan.
Daarbij wilde de bal er vaak niet in.
10 minuten voor tijd kon Atlantis het
niet meer bijbenen. Alle schoten van
Sporting Trigon waren raak en de
vermoeidheid sloeg toe. Daardoor
werd de eindstand 10-18. Dit was
echter een vertekend beeld.
Door een matige start moest Atlantis achter de feiten aanlopen, maar
over het algemeen ging het spel gelijk op. Dus deze stand vertaalt niet
het spel wat werd vertoond.
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60-Jarig jubileum gymvereniging Atalante
Vinkeveen - Gymvereniging Atalante te Vinkeveen bestaat deze
maand 60 jaar en dat gaan we vieren! Het feest zal plaatsvinden op
zaterdag 23 september a.s. in De
Boei met een feestelijke ochtend
voor alle leden van de gymvereniging. Oud-leden en oud-bestuursleden zijn vanaf 11.45 uur ook van
harte uitgenodigd.
Zij kunnen dan vanaf 12.00 uur getuige zijn van de resultaten van het
ochtendprogramma om daarna na
en bij te praten onder het genot van
een hapje en een drankje.
Geef je z.s.m. op via info@gvatalante.nl. Heel graag tot zaterdag 23
september.

Een mooi begin voor
Argon JO9-3

De Vinken zegeviert in
eerste thuiswedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
trad het eerste achttal van korfbalvereniging De Vinken in het strijdperk tegen het bezoekende Madjoe
uit Rijnsburg. In een magere wedstrijd zegevierden de Vinkeveners
uiteindelijk met 10-8.
Basisacht
Trainer-coach Dirk van der Vliet mist
dit jaar de door studie niet meer beschikbare Emese Kroon en Jelle
Mul. Voor hen in de plaats komen
Lieke Melchers (ex-Weidevogels)
en de van een knieblessure herstelde Kelvin Hoogeboom. Zij vormen naast Roosmarijn Mooij, Annick Stokhof, Dorien Verbruggen,
Gideon Leeflang, Jerom Stokhof en
Rutger Woud de basisacht van het
Suiteteam. De thuisploeg kwam
maar moeizaam op gang. Al snel
nam Rijnsburg het initiatief en na
een mooie doorloopbal van Annick
Stokhof liep Madjoe zelfs uit naar
1-4. Ook de 2-4 van Annick gaf nog
onvoldoende vertrouwen. Eén van
Madjoes topschutters lepelde ver-

Mijdrecht - De jongens van Argon
JO9-3 (Thijs, Julian, Tugra, Tristan,
Dave, Dennis, Roan en Daan) zijn
het seizoen goed begonnen.
Afgelopen zaterdag speelden zij in

volgens 2-5 op het scorebord. Nu
leek de Vinkendefensie voldoende
gewaarschuwd. Attenter verdedigen
gaf de aanval meer ruimte om aan
te sluiten. Doelpunten van Jerom
Stokhof en twee maal zus Annick
brachten de teams weer op gelijke
hoogte. Echter nu kreeg de tweede
spits van Madjoe het op de heupen,
met een nieuwe achterstand voor
De Vinken tot gevolg: 5-7. Gelukkig
zorgde Roosmarijn Mooij nog voor
rust voor de aansluitingstreffer.
Betere tweede helft
De tactische maar vooral morele
tips van Van der Vliet in de rust waren niet tegen dovemans oren gericht. In de tweede speelperiode had
Madjoe bijna niets meer in te brengen. Annick Stokhof en broer Jerom
brachten De Vinken op voorsprong:
8-7. Nog even mocht Madjoe hopen,
maar na de 8-8 zorgde het koppel
Rutger Woud en Annick Stokhof
voor een keurige 10-8 eindstand.
Volgende week speelt De Vinken uit
in Amsterdam tegen Triaz.

V.l.n.r. staand: Dirk van der Vliet (trainer-coach), Annick Stokhof (aanvoerster), Dorien Verbruggen, Roosmarijn Mooij en Lieke Melchers. Op de voorgrond: Jerom Stokhof, Rutger Woud, Kelvin Hoogeboom en Gideon Leeflang.

De Hoef hun eerste bekerwedstrijd
tegen HSV’69 JO9-1. Er werd goed
overgespeeld, de jongens wisten
een mooie wedstrijd neer te zetten,
met een 8-2 overwinning!

Een warme start voor de
biljarters
Op de foto het team JD 1: Staand: Reave, Pepijn, Raoul, Sterre (coach), Boyd,
Timon, Nokia, Willem. Zittend: Kai, Maurits, Lester, Sid, Jort, Sam. Keeper: Yordi

Hockeyseizoen voor HVM
van start!
Mijdrecht - Op zaterdag 9 september start het nieuwe hockeyseizoen
en zullen de teams van HVM strijden in de voorcompetitie. Na vijf
wedstrijden zal blijken hoe goed dat
gegaan is.
De meeste teams hebben afgelopen zaterdag ter voorbereiding een
oefenwedstrijd gespeeld. Nieuwe
teams die leren om samen te spelen
en waar gekeken wordt wat de beste posities zijn. Een paar teams waren al zeer verdienstelijk bezig, zoals

de JD1 die met 8-1 de uitwedstrijd
tegen Myra won, de MD2 op eigen
veld met een zege van 8-0 en ook
de JC1 wist tegen de Reigers te winnen met 5-0. Wie de HVM spelers
wil aanmoedigen is van harte welkom tijdens de komende wedstrijden. En voor degenen die nog niet
hockeyen: Kom eens kijken tijdens
een training of een wedstrijd en wie
weet sta je volgende keer zelf in het
veld! Iedereen van HVM kijkt weer
uit naar een sportief seizoen.

Argon Mo13-1 goed van
start tegen Hertha Mo13-1
De Ronde Venen - Een nieuw
team, groot veld en buitenspel. Hier
moet de nieuwe Mo13-1 even aan
wennen in de eerste wedstrijd tegen Hertha Mo13-1. Deze bekerwedstrijd tegen Hertha is een mooie
gelegenheid voor de trainers om
de meiden te zien spelen en te kijken wat de kwaliteiten zijn van elke
speler. Wat blijkt? Aan kwaliteit genoeg in dit team! Overspelen, dribbelen, goed verdedigen, keihard
schieten en scoren, alles ging alsof

ze al jaren samen spelen. De voorhoede, het middenveld en de verdediging, met als kers op de taart
een zeer goede keep(st)er, staat als
een huis! Argon domineerde de hele wedstrijd en Hertha is nauwelijks
tot niet over de middenlijn geweest,
ze hadden geen schijn van kans. De
Argon toeschouwers hebben genoten van hun samenspel en zijn getrakteerd op schitterende doelpunten. Eindstand 5-0, maar dat had
veel meer kunnen zijn.

De Ronde Venen - De biljartcompetitie is weer van start gegaan. Op
de maandag waren er zeven teams
aan de beurt. Bar Adelhof 1 had vorige week de Cor Scholte trofee
aan verenigingsgenoot Bar Adelhof 3 moeten laten dus die hadden wat recht te zetten. Dat deden
zij dan ook, Richard Schreurs, Richard van Kolck, Anne Beeker en
Petra Slimmers gaven hun tegenstanders geen kans en pakten allemaal de winst, 48-28. Het volgende verenigingsonderonsje was Lutis/de Springbok tegen de Springbok 1. Lutis won weliswaar drie partijen maar de tegenstand was pittig. De winstpartij van de Springbok 1 werd door Hans Bak binnengehaald en dat deed hij in 17 beurten. Een mooie onderlinge strijd en
daarbij horende uitslag, 39-36. Stieva/de Kuiper 1 haalde tegen promovendus The Peanutbar 1 ook flink
uit. Vier maal winst levert 48 punten op terwijl de The Peanutbar 1
om 24 bleef steken. DIO en de Biljartmakers maakten er ook een flinke strijd van.
Verlies
Bert Dijkshoorn en Cor Bavinck
haalden de winst voor DIO binnen
maar dat deden Bart Loogman en
Jan Kranenburg weer voor de Biljartmakers. In de verliespartijen
haalde DIO 3 punten meer binnen
en daarmee kom je op 37-34 voor
DIO. De Merel/Heerenlux 1 speelde tegen de Merel/Heerenlux 3. 3
maal winst voor de thuisploeg en
een verliespartij met toch 9 punten was goed voor 45 punten. Bij de
Merel 1 haalde alleen Dorus van de
Meer de winst binnen maar ook bij

de Merel 1 werd in de verliespartijen
goed gescoord met als puntentotaal
35. In de 2e divisie begon de Kromme Mijdrecht 1 tegen de Kromme
Mijdrecht 2. De Kromme Mijdrecht
1 startte de competitie sterk, 3 maal
een winst partij en in de laatste partij werd ook nog eens in de nabeurt,
door Chris Esser, een gelijkspel binnengehaald. Dat is een mooi resultaat. De Kromme Mijdrecht 1 kon
daar helaas maar 29 punten tegenover stellen. 47-29. CenS startte tegen de Merel/Heerenlux 2.
Ook hier gaven de teams elkaar niet
veel toe. Beide twee maal de winst
en dan is het knokken voor de resterende punten. Dat laatste deed de
Merel 2 het beste, 37-39. De laatste
twee wedstrijden werden op woensdag gespeeld.
Toen was het inmiddels een stuk
koeler en misschien zorgde dat ervoor dat Bas Citon (The Peanutbar
2) tegen Chris Draaisma (de Springbok 2) flink uithaalde. Hij won zijn
partij al snel en maakte daarbij ook
nog eens een flinke serie. Twee
teamgenoten volgende Bas in de
winst en met 7 punten in de verliespartij doe je ook goed mee, 4333. Bar Adelhof 2 en ASM sloten deze 1e ronde af. Bar Adelhof 2 was
lekker bezig en won 3 maal. Dan
blijft er 1 winstpartij voor ASM over
en die was voor Henny Versluis. Dan
de kortste partij en de hoogste serie. Zoals eerder beschreven deed
Bas Citon (the Peanutbar 2) het heel
goed. Met 17 caramboles (41,46 %)
is de 1e hoogste serie van dit seizoen voor hem, ook de kortste partij
van 17 beurten mag hij, gedeeld met
Hans Bak (de Springbok 1), op zijn
naam schrijven.

Argon neemt punt mee
uit Veen

V.l.n.r.: clubkampioen strokeplay Par 3 Carl Flesch, Uithoorn – Erik Heuving,
Aalsmeer (2e) – Ans Mulder, Linschoten (2e) – clubkampioene strokeplay Par
3 Nel Lindeman, Mijdrecht – Hans Veldhuijzen, Woerden (3e) – Tonnie de WitOosterom, Woerden (3e)

Nel Lindeman en
Carl Flesch Clubkampioen
Par 3 Strokeplay
Wilnis - Op zondag 27 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 18 heren en 12 dames gestreden om de
titel op de Par 3 baan van Golfpark
Wilnis. Door de deelnemers werd
sportief gestreden op een stralende zonnige dag. Bij de dames werd
na 2 keer 18 holes duidelijk dat Ans
Mulder uit Linschoten als 2e eindigde, net als vorig jaar. De derde prijs
ging naar Tonnie de Wit uit Woerden. De titel clubkampioene is met
verve verdedigd en gewonnen door
Nel Lindeman uit Mijdrecht. Zij won
met 151 slagen over 36 holes, met
9 punten voorsprong. Het deelne-

mersveld bij de heren zag er anders
uit dan vorig jaar. Twee heren die recent lid zijn geworden, eindigden in
de top 3. De derde plaats ging naar
Hans Veldhuijzen uit Woerden. Hij
moest zijn meerderen erkennen
in twee sterke spelers die al langer golfen maar zoals gezegd nog
maar kort lid zijn van Golfclub Veldzijde. De tweede prijs ging naar Erik
Heuving uit Aalsmeer. Hij eindigde
met een verschil van maar 2 punten
ten opzichte van nummer 3. De titel
clubkampioen strokeplay Par 3 ging
naar Carl Flesch die met 127 slagen
over 36 holes de overtuigende winnaar werd. Met bloemen, bekers en
een wisseltrofee voor de kampioenen werden de winnaars gehuldigd.

Mijdrecht - Argon heeft in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen een punt meegenomen uit
Veen, de mooie thuishaven van
Achilles. De doelpunten vielen in
de eerste helft, terwijl Achilles Argon flink onder druk zette kwam Argon toch op een 0-1 voorsprong. Op
slag van rust kwam de thuisploeg
verdiend op gelijke hoogte. Na de
thee werd er, hoewel er een handvol mogelijkheden waren, niet meer
gescoord.
Onder druk
De eerste twintig minuten domineerde de thuisploeg, het kwam fel
uit de startblokken maar Argon bleef
in de fase toch overeind. Door veel
overtredingen en een dominante arbiter ontstond er wel veel irritatie
over en weer. Tegen de verhouding
in kwam Argon halverwege de eerste helft toch op voorsprong. Eerst
werd een voorzet van Mark van der
Weijden door Patrick Lokken rakelings naast gekopt maar twee minuten later was het wel raak. Een vrije
trap van Mo Bouabgha werd door
Mark van der Weijden netjes in doel
geschoven, 0-1. Ondanks de druk
en enkele mogelijkheden bleef de
score bij Achilles nog uit. Ook een
vrije trap werd door Achilles hoog
over geknald. Ook drie hoekschoppen op rij en een vrije trap (aangeschoten hands) waren vooralsnog
niet aan Achilles besteed. In minuut
45 kreeg Achilles dat toch de verdiende goal, een pass over links bereikte de vrijstaande Sen Aerts en
die liet met een fraaie kopbal Romero Antonioli kansloos.

Wel mogelijkheden,
geen doelpunten
De tweede helft zat er wel meer
evenwicht in de wedstrijd, over en
weer waren er wel mogelijkheden.
Coach Simon Ouaali bracht Ian Refos in voor Anouar El Yaakoubi. Argon dook een paar maal op voor
Achillesdoelman Jamil Kools, een
hoekschop werd goed uitverdedigd en een schot van Van der Weijden werd door Kools onschadelijk gemaakt, een inzet van Ian Refos krulde net langs de verre paal.
Ook een poging van Patrick Lokken,
op aangeven van Van der Weijden
trof het zijnet. Een vrije schietkans
kreeg Achilles speler Nick Wilberts
maar hij schoot naast, en even later kon de voet van Romero Antonioli uitkomst brengen. Met nog een
kwartier te gaan kwam Younes Ouaali in het veld, hij verving Jordly Petronia. Het werd een slotfase waarbij de score nog alle kanten op kon
gaan. Een inzet van Patrick Lokken
werd de keeper gepakt en een hard
schot van Younes Ouaali werd geblokt. De laatste minuten inclusief
(8 minuten) blessuretijd werd Argon zwaar onder druk gezet. Antonioli kon uitkomst brengen met de
voet en ook bij een vrije trap van
Mijnhijmer stond hij op de goede
plaats. Een hoekschop van Achilles
werd weggewerkt en tot drie maal
toe gingen inzetten van dichtbij van
Aerts en Wilborst niet over de doellijn. Een toch wel verdiende puntendeling voor deze eerste kompetitiewedstrijd voor Argon. Zaterdag a.s.
speelt Argon Thuis tegen het Amsterdamse Swift.

Districtfinale PK Driebanden bij de Springbok
De Hoef - Vrijdagavond 8 september (aanvang 19.30 uur) en zaterdag
9 september (aanvang 10.30 uur)
vindt bij De Springbok te De Hoef
de districtsfinale PK driebanden 3e
klasse plaats. Het bestuur van het
district Veen- en Rijnstreek van de
KNBB heeft De Springbok verzocht
om deze finale te organiseren vanwege de goede faciliteiten, die men
in De Hoef kan bieden. De accommodatie moet minimaal de beschikking hebben over twee biljarttafels en hieraan voldoet De Springbok ruimschoots. Bovendien heeft
De Springbok al wat naam en faam
gemaakt gedurende de drie jaar dat
men bij het district Veen- en Rijnstreek is aangesloten.

Finalisten
Tot de zes finalisten behoren: Ton
van der Laarse (Aalsmeer), Peter Maijenburg (’t Fort De Kwakel),
Harry van Veen (De Sport Weteringbrug), Hans Pieterse, Marco Mank
en Dick Hoogendoorn (allen De Plas
Langeraar).
De arbitrage is in handen van door
de KNBB aangewezen officiële
scheidsrechters.
De winnaar plaatst zich rechtstreeks
voor het gewestelijk kampioenschap om van daaruit kans te maken op deelname aan de landsfinale. De organisatie vertrouwt dat veel
biljartliefhebbers de moeite zullen
nemen om dit evenement van nabij
mee te maken.
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Het Mysterie van de
Vogeltrek

De Ronde Venen niet blij
met routebord in Uithoorn
Regio - In de editie van deze krant
van afgelopen woensdag 30 augustus stond een artikel met bijgaande
foto op de voorpagina en de vraag
waarom men vanuit Uithoorn weggebruikers via de route Utrecht naar
Amsterdam stuurt. Het bord staat
bij de laatste rotonde voor de kruising met de N201 in de berm bij de
Amsterdamse weg. De drukke N201
kan dat extra verkeer in De Ronde Venen niet aan en ook op de A2
staat het verkeer vaak vast. Waarom niet richting de Waterwolftunnel naar de A4 of via Schiphol-Oost
omdat daar meer ruimte is met 2 x
2 rijstroken. Het was tot dan onbekend wie het bord er heeft geplaatst
en hoelang het er al staat. Totdat de
redactie werd geïnformeerd door
de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd) die ons via een woordvoerder vertelde er ook niets van te
weten maar dat een ‘derde partij’ in
opdracht van de wegbeheerder – in
dit geval de Provincie Noord-Holland - heeft bepaald dat het bord er
moest staan.
Wegbeheerder bepaalt
De woordvoerder liet verder nog
weten dat het type ‘route-bord’ zoals op bijgaande foto, wordt toegepast in situaties waar op de bestaande bewegwijzering (nog) geen
verwijzing naar een plaats wordt
aangegeven. Zoals in dit geval op
de kruising met de N201, waar ‘Amsterdam’ niet op de borden staat
vermeld. De wegbeheerder heeft er
om bepaalde redenen kennelijk zijn
zinnen op gezet om het verkeer via
de route Utrecht naar Amsterdam te
leiden. Het is wel de bedoeling dat
er op (korte?) termijn een bord met
verwijzing Amsterdam bij komt aan
de huidige paal op de kruising. Het

is echter de vraag in welke richting
die gaat verwijzen. De wegbeheerder bepaalt – al dan niet in samenspraak met de NBd – de route(s)
waarover deze het verkeer wil afwikkelen. Aspecten als veiligheid,
milieu en rijcomfort worden daarbij
altijd meegenomen en kunnen aanleiding geven voor andere keuzes
dan bijvoorbeeld de kortste routes!
Aldus de woordvoerder. Anders gezegd: zodra op de bewegwijzering
bij de kruising Amsterdamse weg/
N201 het bord ‘Amsterdam’ wordt
geplaatst, is de huidige aanduiding (foto) kennelijk niet meer nodig in welke richting het verkeer ook
wordt geleid. De vraag rijst waarom
dat dan niet meteen is gedaan? De
N201 is al een paar jaar in gebruik.
Niet logisch
Wij legden het vraagstuk voor aan
wethouder Alberta Schuurs van De
Ronde Venen die als volgt reageerde: “Wij vinden het als gemeente
niet logisch dat dit bord er staat. We
hebben dit eerder ook de Provincie laten weten. Het is onlogisch dat
– terwijl je Amsterdam in de verte
ziet liggen - je eerst naar Vinkeveen
wordt gestuurd om vervolgens naar
Amsterdam te rijden. Dan worden
veel onnodige kilometers gemaakt.
Bovendien is het in strijd met eerdere afspraken die zijn gemaakt bij de
omlegging. Die afspraken komen er
onder andere op neer dat het verkeer naar het westen (Aalsmeer)
zou moeten kunnen doorstromen
(vandaar ook de nieuwe aansluiting
op de A9) en naar het oosten wordt
geknepen. Dit bord is daar in strijd
mee. Wij zijn er dan ook niet gelukkig mee en zullen dit (opnieuw) onder de aandacht brengen bij de Provincie.” Aldus wethouder Schuurs.

Regio - Tot de wonderen in de natuur behoort zeker de vogeltrek. Wat
drijft vogels om huis en haard te verlaten en vele duizenden kilometers
naar de andere kant van de wereld te vliegen om een half jaar later
weer terug te keren? Is het nieuwsgierigheid naar verre, vreemde landen? Worden ze door kou of honger
gedreven? Hoe vinden ze hun weg?
Zijn er gevaren onderweg? Hoe
weet je of een vogel een trek-of een
standvogel is? Tijs van den Berg, lid
van de vogelwerkgroep van IVN,
zal u tijdens een lezing veel vertellen over dit bijzondere fenomeen. Er
blijven echter raadselen die nu nog
niet opgelost zijn. Door vogels te
volgen, middels ringen en zenderen,
wordt geprobeerd de laatste puzzelstukjes te vinden. Ook daarover zal
Tijs vertellen en u enkele dagen later rondleiden op een ringbaan.
Lezing
De lezing wordt gehouden op
woensdag 13 september om 20.00
uur in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Deuren open om 19.30 uur. De
excursie is op zaterdag 16 september van 9.00-12.00 uur. De plaats
daarvan wordt na de lezing op 13
september bekend gemaakt. Graag
aanmelden bij Gerda Veth (g-veth@

kpnplanet.nl). Voor meer informatie kunt u bellen naar Gerda Veth,
(06-13205061) of naar. Sep Van de
Voort (0297-265313). Lezing en excursie zijn gratis. Deze lezing en excursie vormen een aanloop naar
de natuurgidsenopleiding die in januari 2018 van start zal gaan. Elke 5 jaar organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een opleiding tot gediplomeerd IVN-natuurgids. Tijdens die opleiding leert u
op een andere manier naar de natuur kijken. Naar bloemen, bomen,
paddenstoelen, vlinders, waterleven in de sloten enz. Achter dit alles zit méér dan je op het eerste gezicht ziet. Ook maakt u kennis met
het ontstaan van het veen onder uw
voeten. Dan begrijpt u ook waarom
we steeds verder dalen en waarom
het water in de Botshol brak is. Hoe
meer je leert, hoe leuker het wordt.
In oktober 2017 worden twee informatieavonden voor deze opleiding
georganiseerd; op 24 oktober in het
NME-centrum De Woudreus in Wilnis en op 31 oktober in het wijkcentrum 't Buurtnest in Uithoorn. Beide avonden starten om 19.30 uur.
Zie voor meer informatie de website:
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Of vraag de informatiefolder aan op ngo.drvu@
gmail.com.

Bingo bij Argon
Mijdrecht – Op 8 september is de
start van het bingo seizoen bij de
Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in
de kantine van sport vereniging Argon. De hoofdprijs zijn 150 euro aan
waardebonnen te besteden bij een
Mijdrechtse winkelier naar eigen
keuze. Zaal open om 19.15 uur en

de aanvang is 20.00 uur en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer
gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u de jeugd van Argon. Dit doet u ook door uw papier
te blijven brengen bij de container
van de Lijnkijkers op het parkeerterrein van Argon.

Zaterdag a.s. officiële heropening

Metamorfose Plux
Uithoorn - Sportschool Plux bestaat inmiddels alweer 13 jaar en is
nog steeds een begrip in Uithoorn
en omgeving. Plux is tevens nog
steeds de gezelligste sportschool
voor jong en oud en heeft inmiddels een belangrijke maatschappelijke sociale functie. Ook mensen
die niet bij Plux sporten komen regelmatig langs voor een cappuccino
en een praatje. Plux is een moderne
sportschool waar de weg gewezen
wordt naar een gezonde leefstijl. De
fitnessruimte heeft een metamorfose ondergaan en de nieuwe FunXtion Zone wordt officieel 10 september geopend. Een functionele trainingsruimte, in het hart van onze
Fitness met veel oefenmaterialen,
ruimte en mogelijkheden. Functioneel trainen is een trainingsmethode dat erop gericht is om een lichamelijke handeling of functie te verbeteren of te ondersteunen. De oefening kan gericht zijn op bijvoorbeeld een taak in het dagelijks leven of in je sport. Naast de dagelijkse WOD (Workout Of the Day) die je
zelf of in groepsverband kunt doen
worden er dagelijks kleine groepslessen aangeboden in de FunXtion
Zone. Vanaf oktober starten we ook
met een jeugdgroep, vanaf 12 jaar
en ouder.
Bewegen
Bewegen speelt overduidelijk, zoals
blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek, een belangrijk onderdeel
van een gezonde leefstijl. Daarnaast
is de juiste voeding cruciaal. Onze

instructeurs zijn specialist op dit gebied. U kunt bij ze terecht voor een
persoonlijk trainingsschema, maar
ook voor uitleg over een bepaalde
oefening of een op maat gemaakt
voedingsadvies. Plux heeft voor iedereen die aan zijn of haar gezondheid wil werken, wat wils. Naast de
bekende Les Mills lessen, diverse Yoga- en aerobicslessen, Thaiboxing en Karate voor jeugd en volwassen, kan men ook bij ons terecht
voor Judo voor jeugd-, en senioren
van Judo Amstelland. Ook Dansschool Shanna Elleswijk is gevestigd in Plux, zij geeft les aan volwassenen en kinderen. Daarnaast kunt
u voor Aikidotraining van Aishinkai
Aikido van Dennis Vorster bij Plux
terecht.
Sanenwerking
Sinds het bestaan van Plux wordt
en nauw samengewerkt met Fysiotherapie praktijk Plexus Uithoorn. Ook als u nog niet helemaal
fit bent staan de fysiotherapeuten
van Plexus u graag bij. Bovendien
zijn Mensendieck Uithoorn, Amber
Beautysalon en Rowan Haircare en
sinds kort Medisch Pedicurepraktijk
Prima Voet gevestigd in Plux. Plux is
bezig met de toekomst. De fitnessbehoeften van onze klanten veranderen en wij veranderen mee. Op
zondag 10 september om 14.00 uur
wordt de FunXtion Zone officieel
geopend en iedereen is van harte
welkom om een kijkje te nemen bij
de gezelligste sportschool van Uithoorn en omstreken.

TE KOOP:
Monark sloep nu €9.999,-

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt de
wereld van nierpatiënten weer groot.
Sms NIER naar 4333 of geef
via nierstichting.nl

Heerlijke allround boot
met Volvo Pentha inboard motor
breedte: 2.40
Lengte: 6.00

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Heel veel plek, en doordat de voorkant dicht is,
is deze boot met kleine kinderen echt ideaal.
Tevens kun je met goed en slecht weer
heerlijk varen!
inclusief:
Zwemtrap, 2 zeilen: buiskap en stallingzeil
+ vele extra's

GRATIS KABAALTJE

Meer info: 06-54935925

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
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Kun jij reanimeren?

Weekblad de Nieuwe Meerbode

Midrethstraat 9 - 3641 CB Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Open dag bij Atletiek
Klub Uithoorn AKU
Uithoorn - Tijdens atletiekkampioenschappen kunnen we genieten
van prachtige sport en de geweldige prestaties van onze Nederlandse atleten waaronder Dafne Schippers, Anouk Vetter, Churandy Martina en vele anderen. De aantrekkingskracht van de moeder van alle
sporten blijft speciaal, de combinatie van snelheid, kracht, souplesse
en fitheid. Maar je hoeft geen topatleet te zijn of te worden om plezier
te beleven aan de veelzijdige mogelijkheden die atletiek biedt. Tijdens
de open dag bij AKU kun je ervaren
hoe leuk atletiek is en wat AKU te
bieden heeft. En om atletiek te kunnen beoefenen heb je niet veel nodig, een shirt, een korte broek en
goede loopschoenen.

sprint en horden. Dit alles onder begeleiding van gekwalificeerde trainers. Tijdens de open dag kun je ervaren wat een dergelijke specialistische training inhoudt.

Beleef atletiek actief
Zaterdag 9 september organiseert
AKU, Atletiek Klub Uithoorn, een
open dag van 14.00u. – 16.00u.voor
iedereen die nieuwsgierig is naar
wat de atletieksport te bieden heeft
en daar op deze dag ook actief mee
kennis wil maken.
Neem dus sportschoenen en sportkleding mee.

Wandelcentrum
In 2016 heeft AKU een start gemaakt
met het AKU Wandelcentrum en de
belangstelling is groot! Er zijn nu al
3 enthousiaste wandelgroepen, op
de woensdagmorgen, de woensdagavond en de vrijdagmorgen.
Dit alles onder begeleiding van ervaren trainers van AKU.

Jeugd
Aan de jeugd vanaf 6 jaar wordt
er tweemaal een circuitvorm met
sprinten, verspringen, kogelstoten/
balwerpen en speerwerpen aangeboden. Je kunt op elk moment instappen in het programma en meedoen aan een of meer onderdelen. Voor de oudere jeugd vanaf
12 jaar heeft AKU een middenlange afstandsgroep (MILA) voor atleten die zich vooral op het lopen van
langere afstanden willen toeleggen
en een groep die specifiek traint op

Loopgroepen
AKU heeft voor volwassenen een
trimgroep, een lopersgroep en een
G-Run groep waar meerdere keren per week een training voor
wordt gegeven. Bij AKU leer je op
een gezonde en verantwoorde manier (hard-)lopen en krijg je begeleiding op alle aspecten van het lopen. Tijdens deze middag bieden
wij een korte en zeer afwisselende
looptraining aan zodat deelnemers
kunnen ervaren wat een looptraining inhoudt.

Informatie
Daarnaast zijn er mensen op de
baan die informatie kunnen geven over de verschillende trainings- en groepen en mogelijkheden die AKU te bieden heeft op onze fraaie 6-laans accomodatie. U
bent van harte welkom van 14.00–
16.00 uuur op sportpark Randhoorn
aan de Randhoornweg in Uithoorn.
AKU is toegankelijk voor iedereen
en biedt brede begeleiding en ondersteuning. Ervaren trainers voorzien je van adviezen over voeding,
kleding en blessurepreventie.
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De Kwakelse kinderoptocht:
Een springlevende traditie!
De Kwakel - Al voor het 116e jaar
werd afgelopen zondag de kinderoptocht in De Kwakel gelopen. Met
230 kinderen die met veel enthousiasme en creativiteit meededen
en heel veel publiek op de been
bleek maar weer dat ook deze oude traditie nog springlevend is in
De Kwakel! Er was veel te zien voor
het publiek want ondanks dat het

nog vakantie was hadden de kinderen er samen weer iets moois
van gemaakt. Sommigen speelden
in op de actualiteit zoals het eierschandaal en de fidgit spinner rage
of de plastic soep. Er waren interactieve dingen bij zoals de Yahtzeeker Prijs waar het publiek een spelletje kon meespelen en veel leuke woordspelingen zoals Wij brei-

en er een eind aan, het Voetbarteam , Under Koffer en Ladder Zat.
De steelband van Tavenu met hun
tropische muziek en het prachtige
weer droegen ook bij aan de gezellige sfeer. Na afloop van de optocht
en de prijsuitreiking in de feesttent
gingen de kinderen de kermis op
en bleef het nog lang gezellig op
het kermisterrein.
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