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Bingo Present
Mijdrecht - De vakantie is 
voorbij en gaan we weer ge-
zellig bingo spelen op dins-
dagmiddag 11 september 
a.s. in gebouw Present aan 
de Johan van Renessestraat 
16 in Mijdrecht (ingang 
schoolplein). Er zijn weer he-
le mooi prijzen te winnen, 
waaronder een dubbele fri-
teuse, een printer, 18-delig 
servies, een mand vol met 
boodschappen en nog veel 
meer. Het begint om 14.00 
uur. De bingokaartjes kosten 
€ 0,50 per stuk. De koffi  e en 
thee zijn gratis. Iedereen is 
van harte welkom, dus zien 
wij u graag weer op dinsdag 
11 september a.s. De bingo 
wordt elke maand gehou-
den, elke 2e dinsdag van de 
maand, dus ook op 9 okto-
ber, 13 november en 11 de-
cember.
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CDA:” Plaats extra verlichting 
bij uitritten De Maricken”

Nu de rotonde op zich laat wach-
ten is het belangrijk dat de ver-
keersveiligheid opnieuw aan-
dacht krijgt, bepleit Borgstede. 
De bewoners zijn blij met de ver-
keersdrempels die zijn aange-
legd maar zolang de rotonde er 
niet is blijven de uitritten onover-
zichtelijk en slecht te zien bij re-
gen en het donker. Aangezien er 
steeds meer woningen opgele-
verd worden is het ook veel druk-
ker geworden, alleen al daarom 
is het belangrijk dat er een nood-
oplossing komt: meer verlichting 

bij de oversteek punten bij de de 
Mijdrechtse Dwarsweg.

Verwijderd
Borgstede weet dat al eerder ex-
tra verlichting is neergezet door 
de bouwer. “Helaas is deze ver-
lichting ook weer verwijderd,” al-
dus het CDA-raadslid. “Ik kom re-
gelmatig in de wijk, met de auto 
of met de fi ets en heb ervaren dat 
het altijd onoverzichtelijk blijft al-
leen al door de hekken die je uit-
zicht belemmeren. Nu de winter 
weer voor de deur staat moet er 

echt iets gebeuren om de veilig-
heid te verbeteren. Dan denk ik 
ook aan de kinderen die ’s mor-
gens richting de scholen en de 
bus fi etsen en die drukke weg 
moeten oversteken. Eigenlijk ben 
ik wel verbaasd dat bij het bou-
wen van een wijk niet als eerste 
wordt gekeken naar een goede 
en vooral veilige ontsluiting. Wat 
dat betreft lijkt in deze wijk echt 
alles verkeerd te gaan.” 
Het wordt tijd dat de gemeente 
de bewoners van de nieuwe wijk 
laat zien dat zij blij is dat men in 
deze wijk is komen wonen. Daar 
hoort wat Borgstede betreft ook 
bij dat de gemeente zicht opti-
maal inzet om de veiligheid rond-
om de wijk te verbeteren. “Het 
plaatsen van goede verlichting 
bij de in en uitritten van de wijk 
bij de Mijdrechtse Dwarsweg is 
een goede eerste stap” aldus het 
CDA.

Wilnis - Bewoners van de wijk De Maricken in Wilnis maken zich 
ernstig zorgen over de verkeersveiligheid bij de in- en uitritten 
van de wijk aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Nu het ’s ochtends en 
’s avonds weer donkerder wordt neemt het gevaar bij het in en 
uitrijden van de nieuwe woonwijk weer toe. Goede verlichting is 
daarbij van levensbelang. CDA raadslid Simone Borgstede roept 
de gemeente op om zo snel mogelijk maatregelen te nemen zo-
dat iedereen goed zicht heeft bij het in en uitrijden van de wijk in 
het donker en bij regen. 
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• Centrale verwarming
• Airconditioning
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CDA Raadslid Simone Borgstede bij oversteekplaatsen waar extra verlichting gewenst is.

Ontmoetingsbijeenkomst 
Telefooncirkel van het Rode Kruis
De Ronde Venen - De Telefoon-
cirkel is al tientallen jaren actief 
in De Ronde Venen. De vrijwilli-
gers hebben op één vaste dag in 
de week dienst van 8.15 uur tot 
8.45 uur en kunnen indien no-
dig diensten met elkaar ruilen. 
Op dit moment zijn er 14 vrijwilli-
gers en 12 deelnemers. Maandag-

ochtend 27 augustus was er nu 
al voor de derde keer een gezel-
lige ontmoetingsbijeenkomst en 
wel in de Theërij De Lindenhorst 
in De Hoef. Een fl inke groep deel-
nemers en vrijwilligers deze keer: 
19 dames en 1 heer. En niet te ver-
geten het kleindochtertje van 
één van de vrijwilligers, die voor 

veel vertedering zorgde! Het lie-
ve hondje van één van de deel-
neemsters dat er nu voor de der-
de keer ook weer bij was en zich 
altijd keurig gedraagt, maakte het 
tot een zeer gevarieerd geheel.

Koffi  e
Van 11.00 uur tot bijna 13.00 uur 

is er genoten van koffi  e met ge-
bak en later van een hapje en een 
drankje.Het samenzijn een “kip-
penhok” noemen lijkt onbeleefd, 
maar dat komt qua gezelligheid 
en onderlinge gesprekken echt 
het meest in de buurt. Kortom, 
het was weer super gezellig en 
de tijd vloog voorbij. Mevrouw 
Hoogland heeft als deelneem-
ster aan de Cirkel weer een ge-
weldige bijdrage geleverd door 
een prachtig en grappig gedicht 

voor te dragen. Bijna alle deelne-
mers zijn thuis opgehaald en het 
genieten van de landelijke rou-
te langs de Kromme Mijdrecht 
begint dan al in de auto. Buiten 
was het een beetje een donke-
re maandagochtend in augus-
tus, maar in de Hoef scheen de 
zon! Wilt u deelnemer of vrijwil-
liger worden bij de Telefooncir-
kel? Dat kan. U kunt contact op-
nemen met Bianca Fernhout: 06-
22264582.

De Ronde Venen - Tim de Vries 
heeft woensdag 29 augustus een 
kampioenstaart gekregen van 
wethouder Sport Rein Kroon. Met 
de taart feliciteert de gemeente 
hem met het veroveren van de 
wereldtitel. De Vinkevener werd 
begin augustus, net als in 2017, 
wereldkampioen paracycling tij-
dens de wegwedstrijd in het Ita-
liaanse Maniago. Zaterdag 8 sep-
tember wordt Tim de Vries offi  ci-
eel gehuldigd op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Sinds 2010 
werkt Tim de Vries keihard om de 
top te bereiken met handcycling. 
In 2015 werd hij verkozen tot 
Sportman van het jaar in de ge-
meente De Ronde Venen. In 2017 
werd hij voor het eerst wereld-
kampioen op de weg. Dit jaar her-
haalde hij die prestatie. Zijn over-
winning op de weg van begin au-
gustus noemt hijzelf de mooiste 
uit zijn carrière.

Stimulans
Wethouder Rein Kroon overhan-
digde woensdag 29 augustus 
een grote taart aan de handbiker. 
Kroon: ,,Ik ben diep onder de in-
druk van zijn prestatie. Super! Hij 
is een stimulans voor elke sporter 
in onze gemeente om het beste 
in jezelf naar boven te halen, ook 

voor de mensen met een beper-
king. Hij laat zien dat je met door-
zetten en niet opgeven het hoog-
ste niveau haalt.’’ Tim de Vries ont-
vangt zaterdag 8 september een 
offi  ciële huldiging op het Raad-
huisplein. Dat gebeurt tijdens Cu-
linaire Venen. De huldiging vindt 
plaats om 18.45 uur. Inwoners zijn 
van harte welkom de huldiging 
bij te wonen.

Tim de Vries ontving woensdag 29 
augustus een kampioenstaart van 
wethouder Sport Rein Kroon om 
hem te feliciteren met zijn wereld-
titel.

Kampioenstaart voor wereld-
kampioen Tim de Vries 

Mijdrecht – Morgen ( donder-
dag 6 september) tussen 11.00 
en 17.00 is het weer volop feest 
op de Mijdrechtse weekmarkt. 
De vakanties zijn bijna iedereen 
voorbij en het ‘gewone leven’ kan 
weer beginnen. De Mijdrecht-
se kooplieden vieren dit met 
live muziek van ‘ Ben de Banjo-
man”. Geen onbekende op de 
Mijdrechtse markt. Hij zal met zijn 
vrolijke liedjes de sfeer en gezel-
ligheid nog meer verhogen. Op 
zijn paard rijdt hij rond en doet 
het publiek versteld staan. Op 
zijn speciale manier weet hij de 
mensen te vermaken en brengt 
hij een lach op je gezicht. Dus 
nog meer reden om donderdag 

een gfezoekje te brengen aan de 
markt. En vergeet daarbij ook de 
winkeliers niet, die met hun eigen 
marktkraam voor de deur ook 
speciale aanbiedingen hebben

Morgen weer op de markt

Vinkeveen - Zaterdag 8 septem-
ber vanaf 10.00 uur organiseert 
brandweer Vinkeveen, in samen-
werking met omliggende pos-
ten en hulpverleners, een open-
dag. Dit jaar staat deze in het te-
ken van Proef de brandweer. Dit 
houdt in dat je zelf kunt ervaren 
en beleven wat de Brandweer 
doet. Voor alle leeftijden valt er 
wat te proeven. Zo worden er 

verschillende demonstraties ge-
houden, kun je ervaren hoe het 
is om brandweervrouw of man 
te zijn en wat brandveiligheid in-
houd. Kortom een gezellige dag 
vol spanning en sensatie met een 
hapje en een drankje voor jong 
en oud. Locatie: Brandweer ka-
zerne Vinkeveen, Herenweg 107 
te Vinkeveen. (achter het kloos-
terplein)

Open dag brandweer
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

Cheque voor Linda Foundation
Regio - Vorige week konden 
de Soroptimisten Uithoorn/De 
Ronde Venen een cheque van 
€19.000,- overhandigen aan de 
Linda Foundation en aan AMREF 
Flying Docters.
Dit bedrag werd bijeengebracht 
tijdens de 6de Ladies Golf Dag 
van de Soroptimisten Uithoorn/
De Ronde Venen op golfpark Wil-
nis. De golfsters liepen een Texas 
Scramble over 9 holes en werden 
op de holes door een sponsor ge-
fêteerd op een hapje en/of drank-
je.
De clinic-ers kregen onder leiding 
van 3 Pro’s les in de beginselen 
van het golfen. Ondanks het wis-
selende weer was iedereen even 
enthousiast. Na afloop stond er, 
voorafgaand aan het diner, voor 
iedereen een glas champagne 
met bijpassend hapje klaar.
Tijdens het diner was er een mo-
deshow met aansluitend een lo-
terij met fantastische prijzen.
Ook weer gesponsord door ve-
le bedrijven uit de regio. Voor de 

holehouders was er een aange-
klede borrel. En tijdens deze bor-
rel werd er voor het eerst een vei-
ling gehouden. Dit heeft me-
de geresulteerd in een fantasti-
sche opbrengst voor onze goe-
de doelen. Alle deelnemers en 
sponsoren hebben er aan bijge-

dragen dat wij een geweldige op-
brengst van €19.000,- hebben ge-
realiseerd.
De 7de editie van de Ladies Golf 
Dag vindt plaats op zaterdag 31 
augustus 2019 Voor meer infor-
matie stuur een email naar ladies-
golfdagwilnis@gmail.com

Drie Uithoornse monumenten open 
op Open Monumentendag
Regio - Drie monumenten zijn za-
terdag 8 september te bezoeken 
in Uithoorn. Het is dan Open Mo-
numentendag. Het gaat om Fort 
aan de Drecht, Bierbrouwerij De 
Schans en de Tolhuistuin. Dwars 
door Uithoorn loopt de Stel-
ling van Amsterdam, bestaande 
uit een 135 kilometer lange dijk 
en een veertigtal forten. Het ge-
bied buiten de dijk, die een rui-
me cirkel trok rondom de hoofd-
stad, zou in tijden van nood on-
der een laagje water worden ge-
zet. De forten bewaakten de 

droog liggende toegangswegen 
tot de stad. In de ruimtes waar 
de soldaten verbleven zijn nu de 
werkplaatsen van Crea en twee 
restaurants: Het Pannenkoeken-
fort (open vanaf 12.00 uur) en het 
Drechtfort voor bijzondere eve-
nementen in particuliere en zake-
lijke sfeer.
Verder vindt men in het fort wijn-
proeflokaal Vinocerf, restauratie-
atelier voor blaasinstrumenten 
Toeters & Zo, nagelstudio Nagels 
Enzo, fashion & lifestyle Sabb’s en 
schoonheidssalon @denisedeni-

se. Crea houdt van 13 tot 16.30 
uur open dagen op 8 en 9 sep-
tember, dus wie daar binnen-
loopt kan meteen een indruk krij-
gen van het cursusaanbod. In de 
keelkazemat is een expositie over 
dit fort en Unesco-monument de 
Stelling van Amsterdam. 

Bierbrouwerij De Schans
Na de brand die op 23 juli 1781 
nagenoeg heel Uithoorn in as 
legde verrees dit huizenblok. Na 
vele verbouwingen door ver-
schillende families werd in 1996 
de basisrestauratie van het rij-
tje woningen voltooid, waarmee 
het complex weer werd terugge-
bracht tot de originele omvang. 
Ooit was het een groot woonhuis, 
met iets rechts van het midden 
de hoofdingang en in de steeg 
achter de poort links een dienst-
ingang, waarvan nog sporen te 
zien zijn in de buitenmuur. Het 
gemeentelijke monument werd 
ingericht als ambachtelijke bier-
brouwerij annex bierspeciaalzaak 
De Schans. Er wordt ook jenever 
gedestilleerd en dit jaar kwam er 
een proeflokaal bij.
Achter het pand is een verborgen 
(bier)tuin, waarvan het bezoeken 
de moeite waard is. In het proef-
lokaal bevindt zich het origine-

le negentiende-eeuwse keramie-
ken beeld van De Roode Vos, het 
beeldmerk van de voor de oorlog 
wijd en zijd gerenommeerde ta-
baksfabriek van Jan de Ruyter die 
tegenover de brouwerij stond en 
decennia terug is gesloopt. 
Tolhuis
Net als vorig jaar is de Tolhuissluis 
in De Kwakel te bezoeken, waar-
van de restauratie mei 2014 is vol-
tooid. Per auto vanaf Vrouwen-
akker bereikbaar via het Nieuw-
veens Jaagpad en per fiets via 
het prachtige pad langs de Jan 
Ploegensluis aan de Kwakelse 
zijde van de Drecht. Ontvangen 
wordt men in theetuin [H]eer-
lijk! naast het rijtje monumentale 
sluiswachterswoningen. In 1826 
werden die betrokken door acht 
sluiswachters en hun gezinnen. 
Zoveel waren er nodig om twee 
sluiskolken te kunnen bedienen 
zeven dagen per week, 24 uur per 
dag.

Ontmantelde stoomdrum te zien bij 
Stoomgemaal Halfweg
Regio - Het weekend van 8 en 
9 september zijn de open- mo-
numentendagen. Het Stoomge-
maal Halfweg is voor deze gele-
genheid ‘even’ open voor het pu-
bliek. Dit jaar stoomt het gemaal 
niet omdat de stoomdrum is af-
gekeurd.
Vervangen is een kostbare zaak 
en het bestuur is nog steeds op 
zoek naar sponsoren. Het gemaal 
is open van 10.00-16.00 uur. De 
toegang is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage voor de stoom-
drum wordt op hoge prijs ge-
steld.De stoomdrum van de 
stoomketel is door het Stoom-
wezen c.q. Lloyds afgekeurd 
en dient vervangen te worden. 
Het gemaal kan dus niet draai-
en, maar het publiek heeft tij-
dens het monumentenweekend 
wel de unieke gelegenheid om, 
op gepaste afstand, te zien hoe 

een stoomdrum er werkelijk uit-
ziet. De vervanging van stoom-
drum is een kostbare zaak en het 
bestuur van de Stichting Vrien-
den Stoomgemaal Halfweg spant 
zich nog steeds in om de beno-
digde financiële middelen bij el-
kaar te krijgen, zodat het histori-
sche erfgoed uit 1852 behouden 
kan blijven. 

Gratis entree
De entree is gratis tijdens de mo-
numentendagen maar een vrij-
willige bijdrage voor de aanschaf 
van een nieuwe stoomdrum is 
van harte welkom.
Help mee en ondersteun het 
voortbestaan van dit unieke en 
oudste schepradstoomgemaal 
ter wereld.

Kinderen
Voor kinderen is er van alles te 

beleven tijdens het open monu-
menten weekend. Bij de ‘meter-
man’ kunnen ze interessante din-
gen zien en doen. De smid vertelt 
een ijzersterk verhaal, waarna ze 
zelf (onder toeziend oog van de 
smid) het hete ijzer mogen sme-
den. 

Vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers, die alles over 
stoom, techniek en de histo-
rie van het stoomgemaal weten. 
Zij geven graag uitleg en beant-
woorden de vragen.

Op stroom naar stoom
Kom op stroom naar het stoom-
gemaal. Vanaf het NS station Half-
weg-Zwanenburg is het maar een 
paar minuten lopen.
Tijdens de wandeling heeft u een 
prachtig uitzicht op het stoomge-
maal.

Monumentendag
RK kerk de Hoef geopend
Regio - Landelijk wordt er ko-
mende zaterdag en zondag de 
monumentendag gehouden en 
dus ook in De Ronde Venen. 
Op zondag 9 september is de 
Rooms Katholieke kerk in De Hoef 
te bezichtigen. De kerk die gewijd 
is aan de H. Antonius van Padua, 
is in gebruik genomen in 1921.
Het is een gemeentelijk monu-
ment en heeft prachtige glas in 
lood ramen die in 2007 zijn ge-
restaureerd. Zeker op een zon-
nige dag is het een lust voor het 
oog om de mooie afbeeldingen 
in de ramen te bekijken. Koster 
Huub van Bemmelen, die zich al 
meer dan zestig jaar heeft ingezet 
voor deze kerk, wil u graag rond-
leiden. Hij kan u van alles vertel-
len over de ramen, de bijzondere 
kruiswegstaties, het doopvont en 
alles wat er meer te zien is. Koffie 
en thee staan klaar.
Ook het rijks monumentale Wan-
der Beekes orgel is natuurlijk te 
zien. Dit orgel is in 1829 gebouwd 
voor de R.K. kerk in Breukelen. In 
1950 is het overgeplaatst naar de 
kerk in De Hoef. In 1991 is het or-
gel gerestaureerd door de firma 

Elbertse uit Soest. Het is een rijks-
monument omdat dit het enige 
Wander Beekes orgel is die nog 
alle originele pijpen bezit.
Het orgel is ook te beluisteren. 
Tussen 12.15 uur en 13.15 uur zal 
dhr. van der Laan uit Ter Aar het 
orgel bespelen. Tussendoor zal 
hij u graag tekst en uitleg geven 
over dit bijzondere orgel uit 1829 
en de te spelen muziek.
Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 
14.00 uur zal dhr. Nap uit Wilnis 
het orgel bespelen. Ook wil hij u 
graag van de prachtige akoestiek 
in deze kerk laten genieten door 
bugel te spelen. Want naast het 
orgelspel zal hij nog enkele mu-
ziekstukken op dit instrument la-
ten klinken. Het is dus de moeite 
waard om op zondag 9 septem-
ber, tijdens een fietstocht of au-
torit langs de Kromme Mijdrecht, 
even te stoppen bij de kerk.
Laat u verrassen door het mooie 
kerkje van De Hoef, wat al bijna 
100 jaar door vele vrijwilligers in 
stand wordt gehouden. 
U bent welkom vanaf 12.00 uur 
tot 15.00 uur, R.K. kerk, Oostzijde 
44 in De Hoef.

Orgelconcert Mous Boogaart
Regio - Orgelconcert van Mous 
Boogaart in de H. Hart van Jezus-
kerk te Vinkeveen. Vrijdagavond 
14 september a.s. organiseert 
de Stichting Vallis Pacis een or-
gelconcert met als organist Dhr. 
Mous Boogert uit Amstelveen.

Dhr. Boogert is al jarenlang één 
van onze vaste organisten tijdens 
de openstelling van de kerk ge-
durende de maanden juli en au-
gustus. Hij is dus zeer bekend met 
dit historische Wander Beekes or-
gel.Deze avond zal hij als afslui-
ting van zijn actieve periode als 
organist in Vinkeveen nog één-
maal een ongetwijfeld prachtig 
concert verzorgen.

Zijn leeftijd, met alles wat daar bij 
hoort, heeft hem doen moeten 
besluiten te stoppen.Het concert 
begint om 20.00 uur en de entree-
prijs is €5.- en dat is inclusief een 
kopje koffie of thee in de pauze.  
(www.stichtingvallispacis.nl)
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“In de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Zaken van 18 
mei jl.is de Kadernota 2019 be-
sproken. In het kader hiervan is 
toegezegd u te informeren over 
de wijze van omgang met de re-
creatiewoningen in de nabije toe-
komst. In de raad van 30 en 31 
mei 2018 is de motie recreatie-
woningen aangenomen waar-
in u ons opdraagt om richting 
de provincie proactief aan te blij-
ven geven dat deze gemeente, 
mits wordt voldaan aan de vereis-
ten uit het bouwbesluit en verde-
re wet- en regelgeving, wil lega-
liseren. Wij willen realistisch om-
gaan met permanente bewoning 
van recreatiewoningen. Een rück-
sichtslos verbod past daar niet bij. 
Het permanent bewonen van re-
creatiewoningen is op dit mo-
ment in strijd met de gebruiks-
mogelijkheden uit onze bestem-

mingsplannen. Het is bekend dat 
er binnen onze gemeente perma-
nent gewoond wordt in recreatie-
woningen. Wij zijn op zoek naar 
mogelijkheden om deze perma-
nente bewoning te legaliseren. 
Dit is een lastig traject waarbij 
we met name onder andere de 
medewerking van de provincie 
Utrecht nodig hebben. 

Inventarisatie
In het najaar van 2017 is ter on-
dersteuning en voorbereiding 
van de pilotstudie door de pro-
vincie in samenwerking met on-
ze gemeente een stageopdracht 
opengesteld. In dit kader is op ba-
sis van gegevens uit de BAG (peil-
datum september 2017) een in-
ventarisatie gedaan naar perma-
nente bewoning van de verschil-
lende recreatieverblijven in de 
gemeente. Hieruit bleek dat er in 

Aanpak permanente bewoning 
recreatiewoningen
De Ronde Venen – Volgende week dinsdagavond (11 septem-
ber) zal de commissie Ruimtelijke Zaken, in hun openbare verga-
dering gaan spreken over de informatienota aanpak permanen-
te bewoning recreatiewoningen. Het onderwerp staat als laatste 
onderwerp gepland (22.45 uur, maar het kan ook zo zijn dat de 
vergadering zoals gewoonlijk uitloopt en dat het onderwerp naar 
een volgende vergadering wordt doorgeschoven. Dit onderwerp 
is al velen malen onderwerp van bespreking geweest in commis-
sie en raadsbijeenkomsten. De laatste was in met. Het college 
stelt in hun schrijven aan de raad dan ook o.a.: 

totaal 1463 recreatieverblijven en 
voor recreatie bedoelde ligplaat-
sen en standplaatsen in de ge-
meente zijn. Voor 491 adressen 
blijkt dat er permanent gewoond 
wordt. Voor 178 van deze adres-
sen geldt er een persoonsgebon-
den beschikking (PGB), voor de 
overige adressen niet. In het ont-
werpbestemmingsplan “Buiten-
gebied West” is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen ge-
richt op het toekennen van een 
woonbestemming. Het bestem-
mingsplan “Buitengebied West” 
heeft recent als ontwerp ter visie 
gelegen en is na te lezen op ht-
tp://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/roo/bestemmingsplan-
nen? planidn=NL.IMRO. 0736.BP-
018BgbWest-ow01. 

Provincie tegen
Zoals aangekondigd in de infor-
matienota van december 2017 
hebben we in dit ontwerpbe-
stemmingsplan een regeling op-
genomen met tot doel, onder 
voorwaarden, de verblijf recrea-
tieve bestemming van een recre-
atiewoning, stacaravan of chalet 
om te kunnen zetten in een regu-
liere woonbestemming. Deze re-
geling betreft een zogenaamde 
wijzigingsbevoegdheid. Hierin is 
een aantal voorwaarden gesteld 
waaraan de recreatiewoning en 
caravan moet voldoen om te 
worden gewijzigd in een woon-
bestemming. Dit zijn onder ande-
re voorwaarden ten aanzien van 
natuur- en milieuregelgeving, 
het bieden van ruimtelijke kwa-
liteit, bebouwingskenmerken en 
het voldoen aan de Woningwet 
en het Bouwbesluit. De provincie 
Utrecht stelt zich stringent op en 
heeft een zienswijze ingediend 
tegen de wijzigingsbevoegdheid.
De provincie heeft in de Provin-
ciale Ruimtelijke Structuurvisie 
(PRS) een kleine opening gebo-
den om de mogelijkheden te on-
derzoeken om te komen tot een 

oplossing voor situaties van lang-
durige permanente bewoning. 
De provincie heeft aangegeven 
dat zij samen met de gemeente 
in een pilotstudie wil onderzoe-
ken of de beperkte ruimte die er 
op basis van het provinciale be-
leid wordt geboden mogelijkhe-
den biedt om met een gebieds-
gerichte aanpak een deel van de 
problematiek van permanente 
bewoning op te lossen. Dit zou 
uiteindelijk moeten resulteren in 
een aanpassing van de Provincia-
le Ruimtelijke Verordening (PRV). 
De pilot moet echter nog concre-
te invulling krijgen. De procedu-
re van het bestemmingsplan “Bui-
tengebied West” kan hier niet op 
wachten en vooruitlopend op de 
aanpak is in dit ontwerpbestem-
mingsplan een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen. 

Gedeputeerde Staten tegen
Op 15 mei 2018 hebben Gede-
puteerde Staten van de provincie 
Utrecht een zienswijze ingediend 
tegen het ontwerpbestemmings-
plan “Buitengebied West”. In deze 
zienswijze geven zij onder ande-
re aan dat de wijzigingsbevoegd-
heid in strijd is met de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). In 
artikel 3.8, lid 2 van de PRV is ge-
regeld dat het wijzigen van recre-
atiewoningen naar een reguliere 
woonbestemming niet is toege-
staan. De provincie verzoekt dan 
ook om de wijzigingsbevoegd-
heid uit het bestemmingsplan te 
verwijderen. De PRV bevat voor 
gemeentes bindende regels, van-
uit die optiek kwam de zienswij-
ze op het bestemmingsplan niet 
onverwachts. De wijzigingsbe-
voegdheid in het bestemmings-
plan komt in het proces naar het 
zoeken van een oplossing voor 
de permanente bewoning ‘te 
vroeg’ voor de provincie. Ook in 
het vast te stellen bestemmings-
plan “Buitengebied West” nemen 
we een wijzigingsbevoegdheid 

op ten behoeve van permanen-
te bewoning. Het schrappen van 
de wijzigingsbevoegdheid doet 
geen recht aan de situatie in onze 
gemeente. Gezien de grootte en 
urgentie van het probleem is het 
van belang dat de wijzigingsbe-
voegdheid naar permanente be-
woning in het vast te stellen be-
stemmingsplan “Buitengebied 
West” in stand wordt gelaten. 

College voor
De voorwaarden die worden ge-
steld aan de wijzigingsbevoegd-
heid bevatten wettelijke eisen zo-
als het voldoen aan het Bouw-
besluit, de milieuwetgeving en 
parkeernormering. Tevens moet 
worden aangetoond dat de wij-
ziging leidt tot het behalen van 
winst voor zowel recreatie, land-
schap als ruimtelijke kwaliteit. 
Deze voorwaarden zijn in lijn met 
gedachten uit de PRS over een 
gebiedsgerichte aanpak. In onze 
lobby richting provincie blijven 
we inzetten om stap voor stap tot 
een gedragen oplossing te ko-
men Zoals door u aan ons opge-
dragen in de motie Recreatiewo-
ningen uit de raadsvergadering 
van 30 en 31 mei 2018 (toezeg-
ging 72/18) blijven we richting de 
provincie proactief aangeven dat 
onze gemeente de recreatiewo-
ningen wil legaliseren. Dit mits 
deze voldoen aan de vereisten uit 
het bouwbesluit en verdere wet- 
en regelgeving. 

Omgevingsvisie
De provincie is bezig met het op-
stellen van een Omgevingsvisie 
waarbij wordt nagedacht over 
de ontwikkelingen in de provin-
cie tot 2050. Deze processen wor-
den gebruikt om ook hier te plei-
ten voor meer beleidsvrijheid om 
de problematiek van de perma-
nent bewoonde recreatiewonin-
gen aan te pakken. Het gedach-
tegoed van de Omgevingswet 
geeft aanleiding om deze discus-
sie te voeren. Zowel ambtelijk als 
bestuurlijk wordt deze kans aan-
gegrepen om te komen tot een 
lokaal gedragen en haalbare be-
nadering van het probleem. Er 
wordt onderzoek gedaan naar 
de economische levensvatbaar-
heid van de recreatieparken en - 
verblijven in onze gemeente om 
zo een beter onderbouwd inzicht 
te krijgen van het toeristisch- re-
creatief potentieel van de ver-
schillende gebieden. Om de sa-
menwerking met de provincie 
te laten slagen is het van belang 
dat de uitgangspunten van bei-
de partijen gelijk zijn. De provin-
cie benadert het vraagstuk vanuit 
het oogpunt van vraag en aan-
bod van recreatieverblijven. Zij 
zien een recreatiebehoefte in on-
ze regio en tegelijkertijd recrea-
tievoorzieningen die niet geheel 
voor dat doel worden gebruikt. 
Wij zien echter een situatie waar-
bij een belangrijk deel van de be-
staande recreatievoorzieningen 
niet meer past bij de vraag van de 
huidige recreant. En een situatie 
waarbij deze recreatiewoningen 
door een andere, veelal kwetsba-
re, doelgroep bewoond worden. 
De vraag is in hoeverre deze voor-
zieningen nog wel een recreatie-
perspectief hebben. 

Weer onderzoeken
Om hier concreet inzicht in te 
krijgen gaan we een onderzoek 
doen naar de economische le-
vensvatbaarheid van de recrea-
tieparken en -verblijven in onze 
gemeente. Een zogenaamd vita-
liteitsonderzoek. Daarbij worden 
de recreatieparken in onze ge-
meente in kaart gebracht en in-
zichtelijk gemaakt wat de huidi-

ge status is op recreatief gebied. 
We willen via een bezoek aan de 
parken een beeld krijgen van de 
bewoners van de recreatiewonin-
gen. Zijn dat daadwerkelijk recre-
anten of zijn dat permanente be-
woners. Op hoofdlijnen zal beke-
ken worden wie de permanen-
te bewoners zijn. Kan het beeld 
dat een deel van deze woningen 
bewoond worden door inwo-
ners die vanuit een sociaal oog-
punt geen andere woonkeuze 
hebben (gescheiden, laag inko-
men) worden bevestigd? Vervol-
gens wordt bekeken of een recre-
atiepark voldoende recreatieper-
spectief heeft of dat het park een 
andere vraag invult. Op basis van 
de uitkomsten kunnen wij keuzes 
te maken voor de toekomst en 
beter de dialoog met de provin-
cie aangaan. Dit onderzoek wordt 
nu opgestart. 

Consequentie 
7. Het uitvoeren van een onder-
zoek naar levensvatbaarheid van 
recreatieparken vergt ambtelij-
ke en financiële inzet. Het on-
derzoek naar de levensvatbaar-
heid van recreatieparken zal door 
een extern bureau worden uit-
gevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek zullen bruikbaar zijn 
voor de pilotstudie, waardoor het 
gewenst is om het onderzoek nu 
op te starten. De kosten van dit 
onderzoek worden gedekt uit het 
budget Ruimtelijke Ordening.

Communicatie 
In het kader van het bestem-
mingsplanproces van “Buiten-
gebied West” wordt u geadvi-
seerd over de wijze van beant-
woording van de zienswijze van 
de provincie op de wijzigingsbe-
voegdheid. In het communicatie-
traject van dit bestemmingsplan 
zal hier speciale aandacht aan 
worden gegeven. Zoals aangege-
ven in de informatienota van de-
cember 2017 verwachten wij als 
uitkomst van de pilotstudie naar 
de gebiedsgerichte aanpak met 
de provincie naast een inschat-
ting van de haalbaarheid van le-
galisatie van permanente bewo-
ning van recreatiewoningen ook 
een procesaanpak te kunnen ma-
ken waar tevens een communica-
tieplan in zit. Wij houden u op de 
hoogte van de verschillende ver-
volgstappen: In het kader van de 
procedure van het bestemmings-
plan “Buitengebied West” wordt u 
nader geadviseerd over de wijze 
waarop de zienswijze van de pro-
vincie beantwoord kan worden. 
De uitkomsten van het onder-
zoek naar economische levens-
vatbaarheid van recreatieparken 
worden met u gedeeld.  U wordt 
geïnformeerd over de herijking 
van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening op het moment dat 
deze door de provincie als ont-
werp ter inzage wordt gelegd. 
 Na afronden van de pilotstudie, 
gericht op de mogelijkheden 
van een gebiedsgerichte aan-
pak, wordt u geïnformeerd over 
de kansen die dit instrumentari-
um biedt en op welke wijze we 
daarmee verder kunnen, onder 
andere ten behoeve van een re-
geling die opgenomen kan wor-
den in het bestemmingsplan 
voor het Plassengebied en zo 
mogelijk nog in het vast te stel-
len bestemmingsplan “Buiten-
gebied West”.  We nemen u mee 
in het proces rond de voorberei-
ding van de provinciale Omge-
vingsvisie en het provinciale Om-
gevingsplan”, aldus het college in 
hun schrijven aan de raad. Onze 
redactie zal dit onderwerp voor 
zover mogelijk ook op de voet 
blijven volgen.







Regio - Het creatieve seizoen 
gaat binnenkort weer van start 
bij Stichting CREA. Naast de ver-
trouwde cursussen pottenbak-
ken, boetseren, beeldhouwen, 
schilderen, fotografie en edel-
smeden bieden wij dit seizoen 
ook een aantal nieuwe cursussen. 
Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn 
dat het tekenatelier en de cur-
sus edelsmeden. Voor volwasse-
nen zijn dat de cursussen aqua-
relleren en schilderen oude tech-
nieken. Voorafgaand aan de start 
zijn er aankomend weekend 8 en 
9 september open dagen. Hier 
kunt u cursisten aan het werk zien 
en spreken met hen en de docen-
ten. Ook zijn er mogelijkheden 
om zelf aan de slag te gaan met 
klei, metaal of penseel.
Crea is gehuisvest in het Fort aan 
de Drecht. Dit fort is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam 
en is UNESCO werelderfgoed. In 
de ruimtes van Crea zijn nog veel 
oorspronkelijke details te zien 
van het soldatenleven op het 
fort. Dus zeker de moeite waard 
om creatief én historisch bezig 
te zijn dit weekend. Vanaf dit jaar 
willen wij bij alle cursussen met 
een thema gaan werken. Met dit 

thema mag een cursist één werk-
stuk maken die aan het eind van 
het seizoen, met alle andere wer-
ken met dat thema, geëxposeerd 
gaan worden. Het thema voor 
cursusseizoen 2018-2019 is Flora.
Crea is er voor jong en oud, voor 
creatieve mensen, maar zeker 
ook voor mensen die hun crea-
tieve kanten willen leren kennen. 
Kom gezellig langs op Grevelin-
gen 56 te Uithoorn.
Voor alle informatie kunt u ook 
kijken op de website: www.crea-
uithoorn.com.
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Open dag Nzuri Plaza
Regio - Zaterdag 8 september 
tussen 9.00-14.00 uur is iedereen 
weer welkom! 

Nzuri schoonheidssalon 
- gratis NZURI mini V.I.P. 
gezichtsbehandeling  
Maak op deze dag kennis met 
de salon, Cenzaa, hannah en 
zéér luxe relaxstoel van NZURI 
schoonheidssalon. De NZURI mi-
ni V.I.P. behandeling duurt 20 mi-
nuten en heeft alle ingrediënten 
van een schoonheidsbehande-
ling: reiniging, masker en als af-
sluiter een héérlijke gezichtsmas-
sage. Er zijn 12 plekjes beschik-
baar dus wie zich 8 september wil 
laten verwennen kan vanaf 09.00 
uur terecht. Er worden nummer-
tjes uitgedeeld met een tijdstip 
dus je hoeft niet lang te wachten. 
Je kunt ondertussen gebruikma-
ken van de andere faciliteiten bij 
NZURI PLAZA of even boodschap-
pen doen.

SLIMNESS gewichtsconsulent - 
gratis  weeg- en meetmoment + 
inschrijven cursus afvallen Ben je 

te zwaar of juist te licht? Of je een 
gezond gewicht hebt, kun je me-
ten met de Body Mass Index (BMI) 
én je middelomtrek. Samen ge-
ven ze een goed beeld van een 
gezond gewicht. Een gezond ge-
wicht is belangrijk, omdat mensen 
met overgewicht en obesitas meer 
kans hebben op ernstige ziekten. 
Wil jij weten of je een gezond ge-
wicht hebt? Kom dan langs en laat 
je informeren. Ook zijn oud cliën-
ten weer van harte welkom om te 
kijken of ze (nog) op gewicht zijn. 
12 september 2018 gaan de nieu-
we groepen weer van start. Er zijn 
nog enkele plekjes beschikbaar. 
SunCare zonnestudio - zonnen 
voor €5,- en gratis crème Bij Zon-
nestudio SunCare Mijdrecht kun je 
op de open dag zonnen voor €5,- 
tot 20 minuten onder alle ban-
ken, dus ook de Prestige 1400 en 
1600! Daarnaast krijg je van ons 
ook nog een gratis crème voor on-
der de zonnebank.  De zonnestu-
dio is uiteraard tot 20.00 uur ge-
opend.  NZURI PLAZA is te vinden 
op de Bozenhoven 19a | Mijdrecht 
| nzuriplaza.nl.

Al 25 jaar draagt Sanidrõme van 
Scheppingen haar klanten op handen
Regio - De formule Sanidrõme, 
waar badkamerspeciaalzaak Sa-
nidrõme van Scheppingen in De 
Kwakel onderdeel van uitmaakt, 
bestaat dit jaar 25 jaar. En daar 
zijn ze trots op bij Van Schep-
pingen. Trots op 25 jaar vakman-
schap, waarin zij vele droomba-
dkamers hebben gerealiseerd. 
Trots op de waardering die zij 
hebben ontvangen van hun klan-
ten. En trots op de formule Sa-
nidrõme, die staat voor de bete-
re badkamer. 
Sanidrõme is al 25 jaar dé specia-
list voor de betere badkamer. En 

dat is niet voor niets! Zij ontzor-
gen hun klanten van A tot en met 
Z om een complete, nieuwe bad-
kamer te realiseren, waarbij de 
klant op handen wordt gedragen. 
Sanidrõme biedt kwaliteit, zeker-
heid en garantie, maar ook pro-
fessioneel vakmanschap, waarbij 
niets aan het toeval wordt over-
gelaten. Door te kiezen voor de 
kennis en kunde van Sanidrõme, 
kunt u zorgeloos genieten van 
uw nieuwe badkamer. Van ont-
werp tot afwerking: laat het over 
aan de badkamerspecialisten van 
Sanidrõme.

De werkwijze
Bij het realiseren van een nieuwe 
badkamer komt veel kijken. Graag 
biedt Sanidrõme van Scheppin-
gen de helpende hand om tot 
het ideale badkamerplaatje te ko-
men. In een inventariserend ge-
sprek met de badkameradviseur 
worden de wensen in kaart ge-
bracht en wordt een vrijblijven-
de offerte gemaakt. Na akkoord 
worden afspraken gemaakt over 
de planning en de werkzaamhe-
den. Vervolgens gaan de Sanidrõ-
me vakmensen aan de slag met 
het slopen van de oude badka-

mer en het plaatsen van onder 
andere leidingwerk, elektra, ven-
tilatie, tegels, plafond en een bad 
en/of douche. Het sanitair wordt 
gemonteerd en waar nodig af-
gekit. Tot slot worden de badka-
meraccessoires gemonteerd en 
wordt de badkamer opgeruimd 
en schoon opgeleverd. 

Maak een afspraak met dé 
specialist voor de betere 
badkamer!
Benieuwd naar de mogelijkhe-
den? Breng dan een bezoek aan 
de showroom aan de Voorling 14 
in De Kwakel of maak direct een 
afspraak met de badkameradvi-
seur om uw wensen te bespre-
ken! Kijk voor meer informatie op 
de website: www.sanidrome.nl/
vanscheppingen.

Week van de Loopbaan
Regio - In heel Nederland zet-
ten loopbaanprofessionals en 
jobcoaches hun deuren voor je 
open tijdens de landelijke Week 
van de Loopbaan van 17 t/m 22 
september 2018. Maak vrijblij-
vend kennis met een Noloc loop-
baanexpert bij jou in de buurt en 
krijg persoonlijk advies over jouw 
loopbaanvraagstuk.

Werkzoekend of beweging 
willen in je werk
Ben je werkzoekend? Wil je meer 
plezier en energie uit je werk ha-
len? Sta je stil in jouw ontwikke-
ling? Ben je toe aan een volgende 
stap in jouw loopbaan? Wil je we-
ten waar jouw kwaliteiten liggen? 
Er kunnen talloze redenen zijn 
waarom je vastloopt in je werk. 
Het kost veel energie als je te lang 
met loopbaanvragen blijft rond-
lopen. Je zelfvertrouwen loopt 
een forse deuk op. Als je bedenkt 
dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur 
van je leven werkt, dan besef je 
nog meer hoe belangrijk het is 
om werk te doen dat bij je past en 
waar je gelukkig van wordt. Een 
loopbaanprofessional helpt je je 
doel scherp te krijgen en een ont-
wikkelplan op te stellen, zodat je 
in beweging blijft.

Leven Lang Ontwikkelen 
Ook als je het prima naar je zin 
hebt, kun je al nadenken over je 
toekomst. Tenslotte zijn de tijden 
dat je 30 jaar bij dezelfde werk-
gever werkt voorbij. Door jezelf 
voortdurend te ontwikkelen blijf 
je bij en groei je mee met de ver-
anderende arbeidsmarkt. Dat is 

gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Hoe doe je dat dan: blijven 
ontwikkelen? Moet je daarvoor 
de schoolbanken in of kan dat 
ook in de praktijk? Betekent het 
een carrièreswitch of eens snuffe-
len in een andere branche? Of is 
een werkervaringsplek voor jou 
dé oplossing? Veel vragen waar 
je met een loopbaanprofessional 
over kunt sparren.

Meld je aan voor de Week 
van de Loopbaan
Ben jij zoekende in werk- en loop-
baanzaken en heb je behoefte om 
eens van gedachte te wisselen 
met een vakkundige loopbaan-
coach? Rose-Marie Lucas van 
Rooskleurig Coaching stelt ook 
haar praktijk open in tijdens de 
week van de Loopbaan i.s.m. de 
bibliotheken Uithoorn, Mijdrecht, 
Amstelveen en Aalsmeer. Zij no-
digt je graag uit om vrijblijvend 
een afspraak te maken door een 
mail of WhatsApp te sturen naar 
info@rooskleurigcoaching.nl of 
06-53135015. Vol = vol dus maak 
snel een afspraak! Dinsdag 18 
september 14.00-17.00 uur Bibli-
otheek Uithoorn,Dorpsstraat 43. 
Woensdag 19 september 14.00-
17.00 uur Bibliotheek Amstel-
veen, Stadsplein 102. Vrijdag 21 
september 14.00-17.00 uur Bibli-
otheek Mijdrecht, Doctor J. van 
der Haarlaan 8. Zaterdag 22 sep-
tember 14.00-17.00 uur Biblio-
theek Aalsmeer, Marktstraat 19A. 
Meer informatie op www.roos-
kleurigcoaching.nl of zie de ad-
vertentie elders in deze krant.

Veel te zien en beleven tijdens 
de Open Monumentendagen 
De Ronde Venen - Op zaterdag 
8 en zondag 9 september vinden 
de landelijke Open Monumen-
tendagen plaats. Ook De Ronde 
Venen biedt een uitgebreid pro-
gramma. 
Gedurende het weekend van 8 en 
9 september is er een ruim aan-
bod van activiteiten en beziens-
waardigheden voor jong en oud. 
Bezoekers krijgen ruimschoots 
de gelegenheid om het loka-
le erfgoed (beter) te leren ken-
nen. Er zijn tal van rondleidingen, 
muzikale voorstellingen, exposi-
ties en presentaties in kerken, in 
en rond de forten en andere mo-
numenten in de gemeente, zoals 
het gemaal in Vinkeveen en de 
Veenmolen in Wilnis. Door de re-
cente opening van de fietsbrug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal 
is het mogelijk om een fietsrou-
te af te leggen die van Fort Nigte-
vecht naar Fort Nieuwersluis leidt 
(en vice versa). Wethouder Mar-
ja Becker maakt tijdens de Open 
Monumentendagen ook een ron-
de langs de vele monumenten en 
activiteiten. U kunt haar bijvoor-

beeld tegenkomen in het zon-
dagsschooltje Eben Haëzer aan 
het Gein in Abcoude, waar wer-
ken van de Abcouder kunstschil-
der Jan van Kempen zijn tentoon-
gesteld. Of in de voor deze ge-
legenheid opengestelde tuinen 
van de buitenplaats Valkenhei-
ning in Baambrugge. In Wilnis is 
op zaterdag de Veenmolen open 
voor rondleidingen en u kunt 
er pannenkoeken en knieper-
tjes bakken en proeven. Op zon-
dag vaart tussen gemaal De Rui-
ter en het Spoorhuis een boot. 
Onderweg vertelt Klaas Pater his-
torische verhalen. Wel even aan-
melden via info@hetspoorhuis.
nl. Ook zijn in de gehele gemeen-
te diverse kerken te bezichtigen. 
Dit is slechts een greep uit het to-
tale activiteitenaanbod. Op www.
openmonumentendag.nl vindt 
u meer informatie Het volledige 
programma staat op www.der-
ondevenen.nl > Laatste nieuws. 
Deelnemers aan de Open Monu-
mentendagen zijn op 8 en 9 sep-
tember herkenbaar aan de speci-
ale Open Monumentendag-vlag.

Nieuwe expositie gemeen-
goed is er 1 met een twist
Regio - In galerie Gemeen-Goed 
te Abcoude wordt zaterdag 8 
september een nieuwe exposi-
tie geopend. Voor de galerie staat 
kunst voor iets wat ons allemaal 
aangaat, maar ook voor ‘gemeen 
goed’, meer dan goed. Met het 
geëxposeerde werk van Airco Ca-
ravan en Willem Holtrop is de ga-
lerie er opnieuw in geslaagd twee 
bijzondere kunstenaars te pre-
senteren. Gemeen-Goed durft 
kunst te tonen waar aandacht is 
voor engagement, creatieve ont-
wikkeling of gewoon goed is en 
dat ditmaal met een twist.

De exposanten zijn:
Airco Caravan
Day and Night Walk Hand in Hand
Bij Gemeen-Goed heeft Caravan 
speciaal voor deze expositie een 
grote wand samengesteld van 
35 werken: ‘Day and Night Walk 
Hand in Hand’. Naast veel onge-
bruikelijke moordwapens zien we 
ook abstracte en meer poëtische 
werken in verschillende materi-
alen uitgevoerd: olie en acryl op 
canvas, collage en zelfs fotografie. 
De kleurstelling en het verloop 
van de wand laat zien dat licht 
niet bestaat zonder donker, en le-
ven niet bestaat zonder dood. De 
werken zijn allemaal los te koop, 
de prijzen variërend van €30,- tot 
€2.700,-. Ook zijn er kleine edities 
te koop, beginnend bij €4,-. Zo 
kan iedereen in het bezit komen 
van een echte Airco Caravan.

Still Life
In deze expositie in een voorma-
lige supermarkt in Abcoude is 
een ongebruikelijke gifmoord let-
terlijk als 3D stilleven in de ruim-
te geplaatst, mise-en-place. Gif is 
een aparte categorie in de ‘onge-
bruikelijke’ moordwapens, omdat 
er geen fysiek geweld wordt ge-
bruikt. In deze categorie moord-
zaken zijn vrouwen daarom va-
ker de dader. Bij Gemeen-Goed 
wordt een moordzaak uit de VS in 

verschillende kleurstellingen ge-
toond.

Willem Holtrop
begint zijn creatieve proces met 
een beeld of een figuur, bijvoor-
beeld een still van een persona-
ge uit een film of een landschap 
dat hem een achtergrond geeft. 
Om een verhaal te maken, zoekt 
hij vervolgens naar de juiste ‘ac-
teurs’ in zijn beeldarchief , van ou-
de meesters tot advertenties. Hij 
bewerkt de afbeelding digitaal 
om de compositie, de belichting, 
de kleuren en de schaduwen van 
de toegeëigende afbeeldingen 
te leren kennen. Wat kan worden 
toegevoegd aan de bestaande af-
beeldingen, wat moet worden 
weggelaten? Door stereotype 
beelden binnen een andere con-
text te plaatsen en nieuwe com-
posities samen te stellen, wor-
den het atypische beelden. Het 
zijn intrigerende schilderijen met 
een twist. De spanning tussen 
het vertellen van een verhaal en 
het gebrek aan informatie is een 
manier voor Holtrop om de toe-
schouwer te laten blijven kijken, 
op zoek naar een nieuwe beteke-
nis, naar een groter verhaal. De-
ze vragen, evenals de zoektocht 
naar een universele beeldtaal, 
sturen het creatieve proces van 
Holtrop. Woensdag 5 september 
zijn beide kunstenaars in de ga-
lerie aanwezig om hun expositie 
vorm te geven, want ook dat doet 
Gemeen-Goed net even anders. 
Het moment om eens binnen te 
lopen en wat meer te weten te 
komen over deze kunstenaars en 
hun werk. De expositie loopt van 
zaterdag 8 september t/m zater-
dag 6 oktober. Openingstijden 
zijn woensdag t/m vrijdag van 
10.00-18.00 uur en zaterdag tot 
17.00 uur. Galerie Gemeen-Goed 
is gevestigd in pop-up store Ab-
coude Proof in de oude super-
markt in het centrum van Abcou-
de (Hoogstraat 12). Vrij entree.

Crea gaat weer creatief 
van start

Dringend Gezocht! 
Coach4you Coaches 
De Ronde Venen - Voor het zo-
juist gestarte schooljaar zijn bij 
het Gilde onverwacht veel leer-
lingen aangemeld met het ver-
zoek om een coach. Voots na-
men enkele van de vaste coa-
ches afscheid. Ze hebben daar-
om dringend een grote behoefte 
aan nog enkele nieuwe coaches. 
Om de coaching nog op te star-
ten in september dient de kop-
peling met de pupil binnen en-
kele weken afgerond te zijn. Van 

een Coach4you coach wordt ver-
wacht dat hij zijn brugklasser el-
ke (school)week gedurende één à 
anderhalf jaar een uurtje spreekt 
over de vorderingen op school. 
Huiswerkbegeleiding is niet het 
doel. Je bent mentor om spiege-
lend te bespreken over hoe het 
gaat op school en op een leuke 
manier toch goede resultaten te 
behalen. Een coach vult tot op ze-
kere hoogte de eigen ouders aan 
en is een soort van vertrouwens-

persoon voor de leerling. Ander-
zijds werkt hij er van het begin 
af aan naar toe dat hij weer over-
bodig wordt. Ze zoeken mensen 
met hbo-niveau. Maar het gaat 
zeker niet om een diploma. Wel 
om het inzicht dat ook gebaseerd 
kan zijn op levenservaring. De 
coach krijgt een ééndaagse trai-
ning aangeboden en wordt ver-
zocht aan een zestal coachbij-
eenkomsten deel te nemen waar 
door middel van intervisie pro-
blematiek wordt behandeld en 
uitgediept. We proberen zo zorg-
vuldig mogelijk kind en coach 
aan elkaar te koppelen. De kin-

deren zijn allemaal verschillend, 
ook met hun hulpvraag, dus ook 
de coaches hoeven niet exact aan 
één profiel te voldoen. Heb je be-
langstelling om hier aan deel te 
nemen of wil je je hierop oriën-
teren neem dan even contact op 
met Bas de Vree via basdevree@
gildedrv.nl of via 06 1863 9239. 
Weet je iemand anders die be-
langstelling zou hebben probeer 
die dan ook in contact te bren-
gen. Voor meer informatie zie ht-
tps://gildedrv.nl/coach4you/
Ze hopen vooral op reacties in de 
komende 1 à 2 weken. U kunt di-
rect aan de slag!
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College vraagt raad om voorbereidingsbudget Scholencomplex Hofland Noord 

o e o e  o a  or  
e or  e ee  er eu

Inleiding 
Het scholencomplex Hofland da-
teert van 1973 en het is nu dus 45 
jaar oud. Oorspronkelijk bestemd 
voor de huisvesting van drie ba-
sisscholen; de openbare basis-
school De Eendracht, de rooms 
katholieke basisschool Hofland 
en de protestants christelijke ba-
sisschool De Hoeksteen. Medio 
2009 is het ‘Hoek- steendeel’ leeg-
gekomen. Na beëindiging ge-
bruik van het “Hoeksteendeel” is 
dat deel van het scholen- com-
plex door de gemeente in me-
degebruik gegeven aan maat-
schappelijke organisaties. Reeds 
in de vergadering van september 
2017 heeft de gemeenteraad het 
Integraal Huisvestingsplan On-
der- wijs vastgesteld. Ter uitvoe-
ring daarvan heeft de raad ook 
een plan van aanpak “Verkenning 
(her)ont- wikkeling basisscholen 
Mijdrecht” vastgesteld. Een deel 
van dit plan betreft het scholen-
complex Hofland. In aansluiting 
daarop heeft de gemeenteraad in 
de vergadering van februari 2018 
een motie aangenomen waarin 
de raad een voorkeur uitspreekt 
voor nieuwbouw, boven renova-
tie; een en ander in relatie met 

de bredere gebiedsontwikkeling 
met woningbouw voor bijvoor-
beeld zorgdoelgroepen. In de Ka-
dernota 2019 is in verband met 
de gewenste nieuwbouw voor 
deze twee scholen (De Eendracht 
en De Hofland) met ruimte voor 
kinderopvang 5,1 miljoen euro 
opgenomen.Over de daadwer-
kelijke planvorming heeft daarna 
overleg plaatsgehad met verte-
genwoordigers van de schoolbe-
sturen, de scholen en de kinder-
opvang. Ook omwonenden zijn 
geconsulteerd. Voor meer con-
crete planvorming is het thans 
noodzakelijk om professionele 
expertise in te huren, zoals archi-
tecten, constructeurs en/of een 
bouwmanagementbureau. 

Beoogd effect 
Met het beschikbaar stellen van 
een bouwvoorbereidingsbudget 
wordt het mogelijk om de plan-
nen voor het realiseren van een 
nieuw gebouw ten behoeve van 
twee basisscholen met ruimten 
voor kinderopvang nader uit te 
werken en om de daadwerkelijke 
realisatie voor te bereiden. De ge-
raamde bouwkosten van 5,1 mil-
joen euro (prijspeil 2017) gaan 

uit van kwaliteitsniveau Bouw-
be- sluit. Aanvullende duurzaam-
heidseisen of niveau BENG (Bij-
na energieneutraal gebouw = 
verplicht per 01-01-2021) zal ex-
tra budget vragen, en is moge-
lijk wel wenselijk. Van het voor-
bereidingskrediet kan een ad-
viesbureau ingeschakeld worden, 
dat de diverse ambitieniveaus in 
kaart brengt inclusief de mo- ge-
lijk benodigde (additionele) kos-
ten. Bij de definitieve kredietaan-
vraag kan dan het gewenste am-
bitie- niveau en budget verstrekt 
worden. 

Sportzaal
De gemeente werkt parallel 
aan dit traject aan het opstel-
len van een Toekomstvisie Bin-
nensportaccom- modaties. Deze 
wordt naar verwachting na de zo-
mer behandeld in de raad. De ge-
meente heeft de wettelijke plicht 
ruimte voor bewegingsonder-
wijs ter beschikking te stellen aan 
het onderwijs. De naast- gelegen 
Eendracht sportzaal is in 2020 50 
jaar oud en heeft niet de afmetin-
gen van een officiële sport- zaal 
(22x28 m) en is op diverse pun-
ten gedateerd. De bezetting van 
de binnensportaccommodaties 
in Mijdrecht is bovendien niet op-
timaal. Voor de toekomst van de-
ze sportzaal zijn diverse scena-
rio’s denk- baar, waaronder re-
novatie en geïntegreerde nieuw-
bouw in het Hoflandcomplex. De 
geraamde kosten voor een nieu-
we binnensportaccommodatie 
bedragen indicatief € 2.500.000,- 
(incl. btw). Hierbij wordt uitge-

gaan van een sportzaal (vergroot 
gymnastieklokaal) van 16x30x7 
meter, mede geschikt voor com-
petitie basketbal en een tribune 
(voor 140 personen) en een ho-
recaruimte. Het complex voldoet 
aan de meest recente sporttech-
nische eisen. De minimale maat 
voor bewegingson- derwijs be-
draagt 14x22x5,5 meter, ech-
ter een dergelijke zaal is niet ge-
schikt voor medegebruik (o.a. 
basketbal) en is volgens de KVLO 
niet geschikt voor hedendaags 
bewegingsonderwijs. 
De geraamde kosten voor reno-
vatie van de bestaande sportzaal 
De Eendracht bedragen € 380.000 
(prijspeil calculatie 2017 inclu-
sief btw). Gezien het aanzienlij-
ke financiële verschil ligt het niet 
in de verwachting dat voor een 
nieuwbouwscenario van de gym-
nastiekzaal de Eendracht geko-
zen wordt. Conform de motie van 
de gemeenteraad en de uitge-
sproken wens van de schoolbe-
sturen dient het ontwikkeltraject 
voor het Hoflandcomplex voort-
varend opgepakt te worden. 

Kinderopvang
Hoewel kinderopvang niet be-
hoort tot het primaire proces van 
scholen, is het een voorziening 
die steeds meer verbonden raakt 
met het onderwijs. Een organisa-
tie heeft aangegeven graag ruim-
ten voor kinderopvang te willen 
ontwikkelen (dagopvang, buiten-
schoolse opvang, tussenschool-
se opvang, peuterspeelzaal). Haar 
voorkeur gaat uit naar een huursi-
tuatie waarbij de gemeente inves-
teert in ruimten voor kinderop-
vang. De Wet Markt en Overheid 
biedt deze mogelijkheid, als door 
de gemeente verhuurd wordt te-
gen een marktconforme prijs. In 
overleg met partijen zal de uitein-
delijke bouwheer adviesbureaus 
selecteren die de bouwplannen 
verder gaan uitwerken. Een defi-
nitieve kredietaanvraag volgt in 
2019. Een voorbereidingskrediet 
ad € 400.000 beschikbaar te stel-
len, als onderdeel van het totale 
investerings- budget ad 5,1 mil-
joen euro dat is opgenomen in de 
concept begroting 2019 op ba-
sis van de vastgestelde Kaderno-
ta 2019, voor de voorbereiden-
de kosten van de vervangende 
nieuwbouw van het scholencom-
plex Hofland Noord. 

Volgende week donderdag wordt 
dit onderwerp besproken in de 
openbare commissievergadering 
en donderdag 27 september in 
de openbare raadsvergadering.

Mijdrecht – Donderdag 13 september zal de commissie Algeme-
ne Zaken en Financien zich moeten uitsoreken of zij 400.000 euro 
beschikbaar willen stellen voor de eerste aanzet voor de nieuw-
bouw van van Scholencomplex Hofland. In het voorstel aan de 
raadsleden schrijft het college o.a: “ U wordt gevraagd een voor-
bereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen, als on-
derdeel van het totale in- vesteringsbudget ad 5,1 miljoen euro 
dat is opgenomen in de concept begroting 2019 voor de voorbe-
reidende kosten van de vervangende nieuw- bouw van het scho-
lencomplex Hofland Noord. 
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Muziek op basisschool 
de Schakel
Vinkeveen - Samen muziek ma-
ken geeft kinderen veel plezier. 
Onderzoek toont aan dat muziek 
maken een positief effect heeft 
op de schoolprestaties. Samen 
muziek maken leert kinderen ook 
rekening te houden met anderen 
en stimuleert de ontwikkeling 

van sociale en emotionele vaar-
digheden. Heel fijn dat we van 
de opbrengst van de acties van 
de Jumbo en de Rabobank nieu-
we muziekinstrumenten hebben 
kunnen aanschaffen. De kinde-
ren maken er enthousiast gebruik 
van. Bedankt voor jullie bijdrage!

Stichting Paraplu
Activiteiten september 
en oktober
Wilnis - Weer zin om met iets 
nieuws te beginnen of lekker 
weer de draad op te pakken? Kom 
dan bij Stichting Paraplu een leu-
ke, ontspannende of leerzame ac-
tiviteit volgen. Naast de wekelijk-
se spelmiddagen op donderdag 
starten in september en okto-
ber de volgende activiteiten: Kla-
verjassen, Bridgen, Yoga, Kaar-
ten maken, Knippen en Naaien, 
Mondharmonicaclub de Oude 
Klanken, Engelse spreekvaardig-
heid en Engels voor beginners en 
vervolglessen, Compassie voor 
jezelf en anderen, Schilderen 
met Acryl, Portrettekenen, Patch-
work en Quilten, Spaans voor be-
ginners en gevorderden, Passie 
Schilderen, Stijldansen voor pa-
ren, Biljarten, Muzikaal improvi-
seren, Klankreizen, Klankmedita-
tie en Klankmassage, Talenten-
spel, Windows 10, Mozaieken en 
Schilderen met Materie (voor ge-
vorderden).

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via 
de website op www.stichtingpa-
raplu.nl. U kunt het programma-

boekje met inschrijfformulier ook 
afhalen bij de Paraplu of het ge-
meentehuis in Mijdrecht. Het in-
gevulde inschrijfformulier levert 
u in bij de Paraplu op de Pieter 
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via on-
ze email info@stichtingparaplu.nl  
kunt u terecht voor vragen.

Doe mee met de Alpha 
cursus!
Mijdrecht - Ontmoeten, vragen 
en ontdekken – dat doe je op Al-
pha. De Alpha cursus is een intro-
ductie in het christelijk geloof die 
nu ook in Mijdrecht wordt aange-
boden. Wereldwijd hebben ruim 
24 miljoen mensen in 169 landen 
een Alpha gevolgd.
In Mijdrecht gaat op 26 septem-
ber een Alpha cursus van start. 
In acht interactieve en gezelli-
ge bijeenkomsten kun je ontdek-
ken wat het christelijk geloof in-
houdt. Elke avond begint met een 
lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen ma-
nier beter te leren kennen. Na de 
maaltijd is er een inspirerend ver-
haal waarin we ingaan op vragen 
als; Is er meer? wie is Jezus? Bid-
den: waarom en hoe? Na het ver-
haal is er volop gelegenheid om 
door te praten in kleine gespreks-

groepen. De cursus is gratis en 
vrijblijvend. De introductieavon-
den zijn op 26 september en 3 ok-
tober van 19.30 – 22.00 op Grut-
to 2a in Mijdrecht, deze zijn nog 
zonder maaltijd maar wel met 
koffie, thee en iets lekkers. In Ne-
derland hebben al ruim 270.000 
mensen een Alpha cursus ge-
volgd. Of je jong of oud, gelovig 
of niet-gelovig bent; je bent van 
harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin 
van het leven te onderzoeken in 
een laagdrempelige, leerzame en 
leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen. Kijk 
voor meer informatie en verha-
len van Alpha-deelnemers op al-
phacursus.nl , Veenhartkerk.nl of 
neem contact op met Marlous 
Scherpenzeel via info@veenhart-
kerk.nl.

De Ronde Venen - Het Cursupro-
ject de Ronde Venen is op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Als 
bestuurslid begeleid je een aantal 
cursussen, onderhoud je de con-
tacten met de docent en treed 
je op als vertegenwoordiger van 
het Cursusproject. Je doet dit bin-

nen een team van enthousias-
te collega-Vrijwilligers, dat ca. 8x 
per jaar bijeenkomt.
Iets voor jou?
Neem dan contact op met Ellen 
Stange (voorzitter) telefoon: 06-
13100901 e-mail: ellenstange-
haan@ziggo.nl.

Open Monumentendag Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 8 septem-
ber wordt de jaarlijkse Open Mo-
numentendag gehouden en in 
Wilnis is o.a. de Ontmoetingskerk 
aan de Dorpsstraat geopend van 
10.00-16.00 uur.
In de kerkzaal is een tentoonstel-
ling te zien van kerststallen van 
Fons Stolwijk uit De Hoef. Hij ver-
zamelt al jaren kerstgroepen van 
glas, hout, gips, bananenblad en 

nog veel meer. En hij kan er boei-
end over vertellen, dus loop even 
binnen. In Wilnis begint de kerst 
in september!
In gebouw De Schakel achter het 
kerkgebouw is de maquette van 
Wilnis in de jaren 1950 van Jan 
Bluemink te zien 
Natuurlijk is ook de Wilnisse ko-
renmolen geopend waar zelfge-
malen meel te koop is.

Verkiezingen Provinciale 
Staten 2019
De Ronde Venen - Volgend jaar 
mag u weer naar de stembus, dit 
keer voor de Provinciale Staten. 
Zij zijn als het ware de baas van 
de provincie en werken samen 
met alle gemeenten in de regio. 
Utrecht heeft momenteel 49 Sta-
tenleden, verdeeld over 11 poli-
tieke partijen.
U als inwoner van De Ronde Ve-
nen heeft nu de mogelijkheid 
om aan te geven welke provinci-
ale onderwerpen voor u belang-
rijk zijn, graag zelfs! VVD De Ron-
de Venen en de fractie van de 
VVD in de Provincie organiseren 
op 12 september aanstaande een 
avond in de Willistee te Wilnis. 

Deze avond staat volledig in het 
teken van het op te stellen verkie-
zingsprogramma. 
Wat moet volgens u echt worden 
aangepakt? De files op de N201, 
het openbaar vervoer, natuurbe-
houd, milieu, de energietransitie 
of andere onderwerpen? De pro-
vincie heeft veel taken, kijk voor 
meer informatie ook eens rond 
op de website www.provincie-
utrecht.nl
Geef uzelf op tijd op, uiterlijk 8 
september a.s. via een e-mail aan 
vvddrv@gmail.com met vermel-
ding van uw naam. Let op: het 
gaat hier niet om gemeentelijke 
onderwerpen, maar provinciale. 

Buurtbarbecue Futenlaan 
Vinkeveen groot succes
Vinkeveen - Op zaterdag 1 sep-
tember vond in Vinkeveen een 
buurtbarbecue plaats voor de 
bewoners van de Futenlaan 1-7 
en 2-24. Het zomerse weer, lek-
ker eten en drinken, een grote 
opkomst en een flinke portie ge-
zelligheid waren de ingrediënten 
voor een zeer geslaagd samen-
zijn. De aanwezige kinderen kon-
den zich uitleven op een spring-
kussen, daarnaast werd er onder 
andere gevoetbald en gesjoeld. 
“Recentelijk zijn er een aantal 
nieuwe bewoners in de wijk ko-
men wonen”, aldus een van de 
initiatiefnemers van het buurt-
feest. “Daarnaast hebben wij als 
bewoners langdurig in spanning 

gezeten in verband met de mo-
gelijke aanleg van een weg over 
de nabijgelegen ringdijk, prak-
tisch onze achtertuin. Nu dit on-
zalige plan definitief van de baan 
is, leek het ons een goed moment 
een dijk van een feest te organi-
seren. En dat is gelukt, het feest 
ging door tot in de late uurtjes en 
heeft voor een stuk verbinding 
gezorgd. We kijken terug op een 
erg succesvol buurtfeest”.
Het buurtinitiatief werd onder-
steund door Gemeente De Ronde 
Venen middels een bijdrage van-
uit het bewonersbudget. Daar-
naast werd er door de organisato-
ren een kleine bijdrage per deel-
nemer gevraagd.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 7 september start 
het nieuwe Bingo seizoen weer 
bij Argon. De hoofdprijs is een LG 
45 inch / 109 cm Smart TV.
Zaal open 19:15 uur aanvang Bin-
go 20:00 uur. Het eerste kopje 

koffie of thee is gratis. Met mee-
doen steunt u de jeugd van Ar-
gon, dit kunt u natuurlijk ook 
doen door uw oud papier neer te 
zetten bij de container op het Ar-
gon parkeer terrein.

Uitslag van de Nacht van 
Neptunus 2018
Vinkeveen - De prijsuitslag van 
de Nacht van Neptunus 2018
Het was een mooi zomeravond 
heel geschikt om een groet te 
brengen aan Neptunus. Dat had-
den een helleboel mensen en bo-
ten ook bedacht het was weer 
een mooie avond. Neptunus 
stond met zijn meerminnen weer 
te swingen aan boord bij de “Nep-
tunusboot” die ook dit jaar weer 
verzorgd was door carnaval ver-
eniging de Steupels. Alle aanwe-
zigen op deze boot konden ge-
nieten van een bonte verzame-
ling van verlichte boten, groot en 
klein. Het ging er weer gemoede-
lijk aan toe. Helaas hebben ook 
dit jaar weer een aantal schippers 
zich niet gehouden aan de toe-
gestane hoeveelheid alcohol en 
heeft de aanwezige Politie/ hand-
having een aantal schippers hier-
voor moeten bekeuren.
Ook dit jaar was er weer een jury 
bereid gevonden om de boten en 
hun verlichting te beoordelen. De 
creatieve jury is tot een  volgend 
resultaat gekomen.
 
In de categorie mooist 
verlichte schip
1e prijs voor nummer 420 “Flower 
Power” de mooi verlichte VW bus 
van Lars en zijn vrienden
2e prijs voor nummer 16 Zwaar-
den en sandalen, het kasteel met 
zwaarden en sandalen, van Rick 

van der Hoeven, 3e prijs voor 
nummer 23 met de “flamingo” 
van de familie Kok
 
In de categorie Actueelst 
verlichte schip
1e Prijs voor nr 19 “Emoticon” een 
duidelijke herkenbare emoticon 
van de families Kouwen/ Verbug-
gen. 2e Prijs voor nr 12 “politie-
boot P203” de nagebouwde nieu-
we politieboot van Arie en con-
sorten
 
In de categorie Origineelst 
verlichte schip gingen 
de prijzen naar:
1e prijs voor nr 18 “Horror kerst” 
een horror aangeklede boot vol 
kerst van de familie van Senten.
2e prijs voor nr 15 “Unicorn en 
Rainbows”van de Dylan van de 
Zeilschool die dit jaar hun jubile-
um vierde.
 
De aanmoedigingsprijs ging 
dit jaar naar:
De bende van ellende, een groep 
jongelui die ieder jaar enthousi-
ast meedoen en met elkaar een 
groot schip inrichten en optui-
gen, dit jaar hadden zij als the-
ma “Super Helden” aan boord wa-
ren de meeste verkleed als super 
held. Mischa, Jesper, Tony, Dion 
en Niels jullie zijn de super hel-
den om met elkaar de Nacht van 
Neptunus te vieren.

Marktkoopman
van de week

Dit keer een ondernemer van 
Afghaanse komaf die al ge-
ruime tijd in Nederland leeft en 
zich hier heeft gevestigd. “Eerst 
heb ik de Nederlandse taal ei-
gen gemaakt, toen opleidingen 
gevolgd en een aantal jaren ge-
werkt bij een baas. Vervolgens 
heb ik gekozen voor zelfstandig 
ondernemer. Al 12 jaar sta ik op 
de markt met een breed as-
sortiment aan telefoonhoesjes 
voor alle soorten smartphones 
in allerlei kleuren,” laat Zafar 
weten. Maar er is meer, want 
ook voor Ipads en tablets is er 
keuze te over op dat gebied. 
Net zoals allerlei accessoires 
als laadkabeltjes, verlengsnoer-
tjes oordopjes en meer van dat 
soort artikelen. Voorts ook een 
aantal elektrische scheerappa-
raten!...
Past weliswaar niet bij het as-
sortiment als zodanig, maar 
het blijkt volgens Zafar wel een 
product te zijn dat als een ver-
rassingselement functioneert 
en daardoor vaak een koper 
vindt. Niet alleen op de markt 
in Mijdrecht trekt hij veel klan-

ten van jong tot oud, mannen 
en vrouwen, maar ook op de 
markt in Amsterdam is hij een 
gewild persoon met zijn aan-
bod, uitgestald over 8 meter! 
Tevens is hij vaak te vinden op 
tal van braderieën en andere 
feestelijke evenementen in 
omliggende plaatsen, waarbij 
hij dan ook een mooi assorti-
ment aan lederwaren voor zijn 
klanten in petto heeft. Zafar 
zegt aan zijn werk een fulltime 
baan te hebben. Geen wonder 
met zo’n aanbod, maar ook 
vanwege de klantvriendelijke 
manier waarop hij zijn artikelen 
aanprijst en deskundig advies 
geeft is het vaak druk bij hem 
aan de kraam. Niet in de laatste 
plaats door de aantrekkelijke 
marktprijsjes die hij hanteert. U 
vindt Zafar centraal in het mid-
den van de weekmarkt. Mocht 
u een keer een (ander) hoesje 
voor uw smartphone, Ipad of 
tablet nodig hebben, dan is het 
‘uitzoeken maar’ bij zijn kraam. 
Maar ook voor andere acces-
soires bent u natuurlijk bij hem 
van harte welkom!

van de week

Zafar Yoesufi 
Telefoon- en Ipad hoesjes

Vorige week stond de verkeerde naam erboven. Herkansing: 
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
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Romy skeelert 24 uur 
voor KiKa
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend vond bij Flevonice in 
Biddinghuizen het skeelerevene-
ment 24KiKa plaats, 24 uur ach-
ter elkaar skeeleren voor het goe-
de doel. Dit grote skate en skee-
lerevenement is voor iedereen 
bestemd. Het doel is zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor de 
stichting KiKa. Op vrijdagmid-
dag 31 augustus om 15 uur was 
het startschot van dit evenement. 
Er deden 331 deelnemers mee. 
Je kon rijden als solist, duo of in 
teamverband. De finish was zater-
dagmiddag om 15 uur. 
Romy Snel, 16 jaar uit Waverveen 
deed voor de 2e keer mee aan 
dit unieke evenement. Haar doel 
was zoveel mogelijk geld opha-
len voor KiKa. Ze reed met 4 mei-
den in 1 team. Helaas is er al snel 
iemand afgevallen in verband 
met een blessure en hebben de 
3 meiden deze 24 uur met el-
kaar moeten volbrengen. De eer-
ste uren na de start gingen prima. 
Om en om gaven ze het estafette 
stokje aan elkaar door en ging de 
volgende weer haar rondje skee-
leren over het 3 kilometer lange 
parcours.

Duisternis
Met het invallen van de duister-
nis en de kou werd het zwaar-
der en is er om en om 1 van de 
dames even een uurtje gaan rus-
ten. Tegen de ochtend werd het 
weer beter, de zon ging schijnen, 
publiek kwam weer op de been 
en dit alles gaf weer energie om 
door te gaan. Op een gegeven 
moment kreeg Romy wel licha-
melijke klachten, haar rug begon 

tegen te werken omdat ze con-
stant in de schaatshouding zat. 
Maar even langs de masseur en 
ze kon weer door. Ook de EHBO 
is aangedaan voor de blaren. Dit 
alles mocht het enthousiasme en 
doorzettingsvermogen van Ro-
my niet tegenstaan want de laat-
ste ronde heeft ze op haar tand-
vlees gereden maar dit alles met 
in haar gedachte: ‘Ik doe het voor 
al die kinderen met kanker, en 
een buurtbewoner met deze vre-
selijke ziekte die heeft gevraagd 
voor hem te rijden!’ Haar missie is 
volbracht met 126 km op de skee-
lers in de benen en een prachtig 
mooi sponsorbedrag voor KiKa 
van €3.292,- wil ze graag ieder-
een bedanken die haar gespon-
sord heeft. Diverse bedrijven 
welke ze aangeschreven had en 
haar gesponsord hebben, familie, 
vrienden en vele bekende maar 
ook onbekende en de buurtbe-
woners uit Waverveen allen be-
dankt, zonder jullie had ze niet dit 
fantastische bedrag opgehaald!

VLTV-ers Floor en Martin
Nationaal Tennis 
Kampioen GD 40+
Vinkeveen - Afgelopen week 
werden de Nationale Kampioen-
schappen Senioren Tennis ge-
speeld op de gravelbanen van 
Tulipvereniging in Hilversum. Na 
donderdag de 1e partij gewon-
nen te hebben, wachtte zaterdag 
in de ½ finale het 1e geplaatste 
duo Mariette Verbruggen (1,9) en 
Leo Pijnacker (2,6). Helaas trof dit 
duo een ontketende Floor (3,4) 
en Martin (3,3) aan, die dit duel 

wonnen met 6-0 6-2. In de finale 
moesten Floor en Martin aantre-
den tegen Carole Beelen (2,7) en 
Lex Meijer (3,1). Onder het toe-
ziend oog van familie en (ten-
nis)vrienden werd ook dit koppel 
met klinkende cijfers verslagen: 
met 6-4 6-2 werden Floor en Mar-
tin voor het eerst Nationaal Seni-
oren Kampioen GD 40+. Een uit-
stekende prestatie van dit Vinke-
veense duo.

Ruud de Jong wint de 
Joop de Jong Trofee
De Ronde Venen -  Aan het ein-
de van de competitie bij biljart-
club APOLLO, wordt er gestre-
den om  nog een prijs. De Joop 
de Jong Trofee. Joop was een 
oud-voorzitter die in onze club 
zeer geliefd was. Om hem op de-
ze wijze te eren vinden wij bijzon-
der. Van april tot eind juli hebben 
onze leden iedere week hun best 
gedaan om deze wisseltrofee een 
jaar in hun bezit te mogen heb-
ben. De laatste weken waren er 
3 spelers die hier aanspraak op 
mochten maken. Andre Frans-
man, Co Celie en Ruud de Jong. 

De laatste ging er op de laatste 
dag met de prijs vandoor. Een bij-
zonder moment van de prijsuit-
reiking was voorbestemd aan de 
broer van Joop. Hij was degene 
die de bloemen en de trofee aan 
de winnaar mocht geven.
Omdat Ruud de laatste weken 
heel erg constant speelde en de 
concurrentie achter zich wist te 
houden, kunnen we spreken van 
een terechte winnaar.
Voor Ruud was dit het eerste sei-
zoen bij onze club en hij laat op 
deze wijze direct zien wat win-
nen is.

Van Hoorn tot 
Kootwijkerbroek
Vinkeveen - Het eerste achttal 
van korfbalvereniging De Vin-
ken speelt komend veldseizoen 
in poule F van de tweede klasse 
van het KNKV. Hierin komt de late 
promovendus verschillende ou-
de bekenden tegen uit de vroe-
gere afdeling Midden Nederland. 
De Vinken werd vorig seizoen na 
een promotiewedstrijd tegen 
Badhoevedorp tweede achter het 
Mijdrechtse Atlantis en mocht 
door dit resultaat mee naar de 
tweede klasse. 
Trainer-coach Dirk van der Vliet 
geeft aan: “We gaan in ieder ge-
val voor handhaving.” Hij kan 
de komende tijd weer een be-
roep doen op de inmiddels af-
gestudeerde Emese Kroon. Eme-
se speelde al eerder ruim hon-
derd wedstrijden voor de Vinken-
hoofdmacht en scoorde daarbij 
229 doelpunten. Naast haar vor-
men Annick Stokhof (aanvoer-
ster), Dorien Verbruggen en Fen-
ne Claassen de andere leden van 

het dameskwartet. Bij de heren 
blijft het viertal uit de basisacht 
bestaan uit Kelvin Hoogeboom, 
Gideon Leeflang, Jerom Stokhof 
en Rutger Woud. 
In de oefenperiode speelde het 
Suiteteam op 25 augustus te-
gen het Bunnikse Midlandia. De-
ze wedstrijd, die nog volop in het 
teken van de selectieprocedure 
stond, werd ruim gewonnen met 
15-9. Afgelopen zaterdag speel-
de het team van Kindermode-
huis de laatste oefensessies te-
gen respectievelijk OKV uit Oost-
zaan en Furore uit Assendelft. In 
deze wedstrijden kon de thuis-
ploeg opnieuw overheersen. OKV 
werd onder de fraaie najaarszon 
met 15-11 verslagen en Furore 
met 13-7.
De Vinken begint komende zater-
dag 8 september de veldcompe-
titie tegen het Vleutense Fiducia. 
Alle wedstrijden van de Vinkeve-
ners beginnen zowel uit als thuis 
om 15.30 uur.

De Merel1 wint Cor 
Scholte Trofee
Vinkeveen - Het Biljartseizoen is 
op maandag 27 augustus weer 
geopend met de traditionele 
wedstrijd om de Cor Scholte tro-
fee. Dit is een wedstrijd tussen de 
algemeen kampioen en de be-
kerkanpioen van het afgelopen 
seizoen, namelijk De Merel/Hee-
renlux 1 tegen Stieva/De Kuiper 
1. Het werd een spannende wed-
strijd in café De Merel in Vinke-
veen. Beide teams traden aan 
met hun eerste vier spelers. Voor 
de Merel/Heerenlux waren dat 
John Vrielink, Rob ten Brink, Bert 
Fokker en Kees Griffioen, voor 
Stieva/De Kuiper respectievelijk 
Kees de Zwart, Nico Koster, Mar-
tien Heijman en Michael de Kui-
per. Bij alle partijen viel op dat de 
heren nog een beetje stroef wa-
ren na de lange zomerstop. De 
eerste partij ging tussen Rob ten 
Brink (120 te maken caramboles) 
en Nico Koster (59 te maken ca-
ramboles). Na het stroeve begin 
ging de strijd lang gelijk op. Van-
af beurt 29 begon het te lopen bij 
Nico na een mooie serie van 10. 
Hij maakte de partij uiteindelijk 
uit in 36 beurten. Rob bleef ste-
ken op 88 caramboles, wat bete-
kent de maximale 12 wedstrijd-
punten voor Stieva/De Kuiper en 
7 punten voor De Merel/Heeren-
lux (88 van 120 caramboles is na-
melijk 73%). 

Tweede partij
De tweede partij ging tussen 
Kees Griffioen (44) en Michael 
De Kuiper (41). De tussenstand 
van 17 tegen 17 na 14 beurten 
geeft duidelijk aan dat de spe-
lers op gang moesten komen. Mi-
chael liep daarna langzaam weg 
bij Kees. Met twee aansluitende 
series van 8 kwam Kees aan het 
eind nog heel dichtbij, maar Mi-
chael wist de partij toch netjes 
in 27 beurten uit te spelen waar 
Kees op 40 caramboles bleef ste-

ken. Opnieuw dus 12 punten voor 
Stieva/De Kuiper (24 in totaal) en 
9 punten voor De Merel/Heeren-
lux (16 in totaal). Tijd voor De Me-
rel/Heerenlux om een extra tand-
je bij te schakelen. De derde par-
tij ging tussen Bert Fokker (47) en 
Martien Heijman (44). Wederom 
een moeizame start van beiden 
en tot en met beurt 25 ging het 
nagenoeg gelijk op (33 om 34). 
Bert pakte echter door en maak-
te het uit in 29 beurten, waardoor 
hij De Merel/Heerenlux weer he-
lemaal terug in de strijd bracht 
met 12 wedstrijdpunten (in to-
taal 28). De 33 caramboles van 
Martien waren goed voor 7 wed-
strijdpunten, waarmee Stieva/
De Kuiper met in totaal 31 wed-
strijdpunten nog een marge van 
3 wedstrijdpunten overhield voor 
de laatste partij. 

Drie punten
Drie wedstrijdpunten zijn te over-
bruggen, dus alles was nog mo-
gelijk in de laatste partij. Daar-
in speelden de kopmannen John 
Vrielink (160) en Kees de Zwart 
(120). Kees was de enige uitzon-
dering deze avond met een uit-
stekend begin van 36 carambo-
les uit 4 beurten. John was zoe-
kende met 13 caramboles. In 
beurt 7 maakte John echter een 
prachtige serie van 43 en was hij 
weer helemaal terug in de partij. 
Waar John goed door bleef gaan 
met vooral mooie piqués en mas-
sés, begon het bij Kees te hape-
ren. John was klaar in 21 beur-
ten met een fraai moyenne van 
7,619 waar Kees bleef steken op 
72 caramboles. Door de 12 wed-
strijdpunten die naar De Merel/
Heerenlux gingen tegen 6 wed-
strijdpunten voor Stieva/De Kui-
per kwam de eindstand op 40 
voor De Merel/Heerenlux tegen 
37 voor Stieva/De Kuiper en bleef 
de trofee achter in de Merel.

TVM clubkampioenen 2018
Mijdrecht - Luca vd Werff en Le-
onieke de Jong zijn de clubkam-
pioenen van 2018 van Tennisver-
eniging Mijdrecht. In het week-
end van 1 en 2 september wer-
den alle wedstrijden gespeeld in 
de diverse categorieën. Luca won 
in de HE 3/4/5 zijn beide partij-
en in straight sets van Max Bak-
ker en Gijs Butzelaar.  Ook won 
hij samen met zijn vader de HD 
3/4. In een spannende wedstrijd 
versloegen zij Gijs en Bas But-
zelaar met  7-5 en 6-4.Bij de da-
mes was het Leonieke de Jong 
die in de finale Pien Fransen ver-
sloeg met 6-0 en 7-6. In de DD 
7/8/9 veroverde Leonieke samen 
met haar dubbelpartner Lindsey 
Minnaard ook een knappe twee-
de plaats. Zij verloren in de fina-
le met 6-4 en 6-2 van het ster-
ke dameskoppel  Jacqueline 
Rademakers en Herma Veerman.                                                                                                                       
De overige prijswinnaars in de 
diverse categorieën zijn te vin-
den op de website van Tennis-
vereniging Mijdrecht. www.tvm-
mijdrecht.nl Het was een ge-
zellig, zonnig en sportief week-
end met vele leuke en spannen-
de partijen. Tijdens de prijsuit-
reiking werden alle winnaars 
eens flink in het zonnetje ge-
zet en uiteraard gehuldigd!                                                                                                                                       
Niet alleen de prijswinnaars wer-
den in het zonnetje gezet, maar 

ook de vrijwilligers van de ver-
eniging. Tijdens een informeel sa-
menzijn op zaterdag 1 septem-
ber dankte het bestuur alle vrij-
willigers voor hun inzet van het 
afgelopen jaar onder het genot 
van een drankje en een hapje. 
De clubkampioenschappen van 
Tennisvereniging Mijdrecht wer-
den op zondag 2 september af-
gesloten met een verloting onder 
de aanwezigen. Uiteraard zijn wij 
de sponsors, te weten de HEMA, 
Duo Plant, Mode 19,95 en L’Oreal 
heel erg dankbaar voor het be-
schikbaar stellen van de prijzen. 
Tot slot werden alle aanwezigen 
uitgenodigd door De IJssalon 
Mijdrecht om een lekker en gratis 
ijsje te komen eten in haar smaak-
volle IJssalon op Hofland 28. Ve-
len hebben dat ook gedaan! Het 
tennisseizoen is hiermee uiter-
aard nog niet voorbij. Vanaf 15 
september start de najaarscom-
petitite en deze duurt  tot 27 ok-
tober. Op de dinsdag- en donder-
dagavond kan er vanaf 20.00 uur 
nog volop getost worden. Op vrij-
dagmorgen is er een zogenaam-
de open-tosochtend. Ook leden 
van een andere vereniging kun-
nen dan meedoen.

Vanaf 9.30 uur is iedereen van 
harte welkom op de banen van 
Tennisvereniging Mijdrecht.
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‘Bewegen is een wonder-
middel voor je brein’
Regio - Deze uitspraak deed Erik 
Scherder, bekend neuroweten-
schapper, onlangs tijdens een 
presentatie die hij voor de tele-
visie hield. Een van de grote oor-
zaken van geestelijke klachten 
is inactiviteit. Voor mensen met 
stress- en burnoutklachten en/of 
depressieve gevoelens kan een 
mild bewegingsprogramma gro-
te voordelen opleveren. Atletiek-
vereniging AKU leert mensen in 
samenwerking met de zorgver-
leners van de Stichting Eerstelijns 
Zorg Uithoorn (SEZU) genieten 
van lichaamsbeweging. Het uit-
gangspunt is dat ze ervaren dat 
bewegingsactiviteiten er toe bij-
dragen dat dat ze zich niet alleen 
fysiek beter voelen maar ook dat 
gevoelens van stress en depres-
siviteit verminderen. Na een in-
takegesprek worden in samen-
spraak met de deelnemer haal-
bare doelen en een bewegings-
programma afgesproken. Indivi-
dueel of in een kleine groep van 
maximaal 4 à 5 personen, wordt 
wekelijks overdag één uur ge-
traind. Het bewegingsprogram-
ma zal heel divers zijn en wordt 
aangepast aan behoeften en mo-
gelijkheden van de groep. Dit kan 
een runningtherapie zijn maar 

ook wandelen en fietsen beho-
ren tot de mogelijkheden. Start-
punt is de atletiekbaan van AKU 
op sportpark de Randhoorn.

Kosten
De kosten voor de deelnemers 
kunnen worden beperkt door 
een subsidie van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS) 
voor de komende 2 jaar. Deze 
subsidie is geldig voor een pro-
gramma van 3 maanden en men 
kan op ieder moment starten. Ge-
durende het programma is in eer-
ste instantie de eigen bijdrage € 
20,- per maand en daarmee € 60,- 
voor de totale 3 maanden indien 
er in een groep getraind word. 
Aan het einde van het traject van 
3 maanden, of langer als nodig, 
is de verwachting dat de deelne-
mer voldoende zelfvertrouwen 
en energie heeft opgebouwd 
om de regie over zijn leven terug 
te nemen. Het resultaat kan zijn 
dat iemand zich aansluit bij een 
sportvereniging of zover is dat hij 
zelf weer het initiatief kan nemen 
om een vorm van bewegen blij-
vend op te pakken. Als iemand 
door wil gaan na 3 maanden is de 
hoogte van de eigen bijdrage af-
hankelijk van de grootte van de 

Ineke, zomerbridge 
koningin 2018
Regio - Na dertien avonden zo-
merbridge van Bridgeclub De 
Legmeer, met een record aantal 
deelnemers van in totaal bijna 
600 paren, presteerde Ineke Koek 
het om met een gemiddelde over 
acht meetellende uitslagen van 
57,26% eerste te worden, hulde! 
Deze laatste avond pakten Cora 
de Vroom & Ruud Lesmeister in 
de A-lijn de winst met 59,03%. Op 
twee eindigden Jan de Jong & Jos 
Hillegers met 58,33% en konden 
zo ook de wijn ophalen. Kitty Sta-
venuiter & Kees Koning hielden 
er als derde met 57,29% alleen 
applaus aan over en dat zelfde 
gold voor Rina de Jong & Gerard 
van Beek met 56,60% als vierde 
en Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma met 55,21% als vijfde paar. 
In de B-lijn toonden Adrie Voorn 
& Wim Röling zich met 61,46% 
weer eens de besten. Elly Dege-
naars & Ans Bruggeman kwamen 
als tweede paar met 59,03% door 
en hielden er dus ook wat aan 
over. Op drie eindigden Marian-
ne Mourik & Bert de Bresser met 
57,64% en Annemarie Smit Bode 
& Bert v/d Rotte en Truus Groot & 
Corine Kooke maakten met res-
pectievelijk 56,94 en 56,25% de 
top vol. 

C-lijn
In de C-lijn waren het natuurlijk 
Ineke koek & Ellen van der Toorn 
die, nu met 57,29%, aan het lang-
ste eind trokken, adeldom ver-
plicht! An van Schaick & Ria Ver-
kerk scoorden 56,77% en werden 

er tweede mee. Joyce Udema & 
An Greven volgden met 53,65% 
als derde op gepaste afstand en 
finishten zo net voor Heleen & 
Mees van der Roest die als vier-
de op 53,13% uitkwamen. René 
de Jong & Tineke Schreurs slo-
ten hier met 50,52% de top vijf af. 
De D-lijn liet weer eens de hoog-
ste score van de avond zien die 
deze maal werd behaald door 
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen die 
64,06 procenten verzamelden. 
Joke Morren & Tim Vader werden 
tweede met 58,85% en daar weer 
een stukje achter legden Ger-
brand Nigtevegt & Rie Bezuijen 
met 55,21% beslag op plek drie. 
Anja Brugman & Mieke Peeters 
sloten als vierde met 52,60% nog 
net bij de kopgroep van deze lijn 
aan. Dat lukte Henriëtte & Iréne 
net niet, maar ze hielden er wel 
chocolade aan over. De volgen-
de keer zit de R weer in de maand 
en dat geeft het einde van het zo-
merbridge en het begin van de 
clubcompetities aan. Allen be-
dankt voor de inzet en het en-
thousiasme, dus tot ziens in 2019. 
Bridgeclub De Legmeer start op 
woensdag 5 september het sei-
zoen met de laddercompetitie en 
bent u nog geen lid maar wilt u 
het misschien wel worden neem 
dan contact op met het secretari-
aat: e- mail: gerdaschavemaker@ 
live.nl, telefoon 06-83371540. Er 
wordt elke woensdagavond van-
af 19.45 uur gespeeld in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Open dag AKU op
15 september
Regio - Een blik op het school-
plein bewijst het: kinderen ren-
nen en springen. Dat hebben we 
vroeger allemaal gedaan. Sommi-
gen van ons zijn het alleen ver-
leerd. Het goede nieuws is dat 
het menselijk lichaam zich altijd 
weer kan aanpassen. Anders ge-
zegd: je lijf reageert positief op 
trainingsprikkels, mits die op het 
juiste moment in de juiste dose-
ring worden aangeboden. Daar 
kunnen wij je bij atletiekvereni-
ging AKU mee helpen. 

Op 9 september organiseert at-
letiekvereniging AKU een open 
dag. Op de atletiekbaan van 
sportpark De Randhoorn is ieder-
een vanaf 14.00u. tot 16.00u. wel-
kom om te komen speerwerpen, 
kogelstoten, balwerpen, versprin-
gen, hoogspringen of hardlopen. 
Dat zijn oeroude, natuurlijke in-
spanningen die iedereen kan le-
veren. Het is niet voor niets dat 

atletiek de moeder van alle spor-
ten genoemd.

Jeugd
Jongens en meiden van 6 tot en 
met 16 jaar kunnen kennismaken 
met verschillende atletiekonder-
delen via een circuit dat op een 
dynamische manier zal worden 
afgewerkt. Verspringen, kogel-
stoten, speerwerpen, balwerpen, 
sprinten en hoogspringen maken 
hiervan deel uit.
Loopliefhebbers die ouder zijn 
dan 12 jaar kunnen zich aanslui-
ten bij een trainingsgroep naar 
keuze. De ene groep gaat aan de 
slag met sprinten en hordelopen, 
de andere is er speciaal voor jon-
geren die plezier beleven aan het 
lopen van langere afstanden. De-
ze sprint-/horden en middenlan-
geafstandsgroepen trainen op 
aparte tijden en onder leiding 
van gespecialiseerde trainers. 
Voor de middenlangeafstand zijn 

Schaakvereniging De 
Amstel weer van start
Regio - Op woensdagavond 5 
september begint bij schaakver-
eniging “De Amstel “ te Uithoorn 
het nieuwe schaakseizoen. De 
jeugdafdeling is ieder jaar weer 
groot en het ziet er naar uit dat 
dit ook nu het geval zal zijn. Er 
wordt door de jonge spelers fa-
natiek gespeeld, in de leeftijdca-
tegorie van 6 tot 17 jaar.
Niet minder enthousiast zijn de 
senioren ( leeftijdcategorie 17 
tot 91 ! ) die strijden om de veel 
begeerde titel -Kampioen van 
de Amstel-. Later in deze maand 
beginnen dan de teamwedstrij-
den waarbij De Amstel met liefst 
5 teams uitkomt Het 1e Amstel-
team komt uit in de 4e klasse 
KNSB. Bij de junioren worden de 
teams later pas samengesteld.

Buurman
Schaakt u wel eens een pot-
je thuis of tegen de buurman en 
wilt u uw speelsterkte verbete-
ren kom dan eens bij ons kijken 
en meedoen. U zult merken, dat u 
snel beter gaat spelen. Schaken is 

cool, het stimuleert de logica en 
het denkvermogen tot op hoge 
leeftijd. En bij de jeugd stimuleert 
het discipline en geestelijk rust.
Wij willen graag nieuwe leden 
verwelkomen en heten iedereen 
dan ook van harte welkom op on-
ze clubavonden. Die zijn in dien-
stencentrum Participe Amstel-
land (vroeger VITA) aan de Bilder-
dijkhof te Uithoorn op woens-
dagavond van 19.00 tot 20.00 
uur bij de jeugd en van 20.00 tot 
00.00 uur bij de senioren. Nog 
meer info vindt u op de Amstelsi-
te www.amstelschaak.nl

Info
Dan streeft De Amstel ook naar 
een speciale schaakmiddag / 
avond voor de vele ouderen die 
Uithoorn heeft. Het programma 
van zo’n middag/ avond en de 
dag en tijd kunnen in onderling 
overleg worden geregeld Mini-
mum aantal deelnemers 8. Indien 
u hiervoor interesse heeft, bel 
dan voor informatie 0297-566501 
of mail h.elserman@caiway.nl

BVU trapt af met droog-
gelegde openingsdrive
Regio - Maandagavond 3 sep-
tember was in sporthal De Scheg 
de openingsavond van Bridge-
vereniging Uithoorn (BVU). Ge-
start werd om klokslag half acht 
met de Algemene Ledenvergade-
ring en na ca. een half uur verga-
deren kon er worden gestart met 
de openingsdrive over vijf ron-
den in twee lijnen op 15 tafels.
Saillant detail was dat, vanwege 
het ontbreken van de op tijd ver-
strekte vergunning(en) voor de 

nieuwe exploitant, de bar geen 
alcoholische dranken mocht 
schenken en dat is binnen de 
BVU aan te merken als een valse 
start voor het nieuwe seizoen (en 
de gemeente). Gezellig naborre-
len was er dan na afloop ook niet 
bij (ook niet bij de badmintonver-
eniging, waarmee de BVU als ja-
ren aan het einde van de avond 
de bar deelt). Weer lekker bezig 
die gemeente hoorde je links en 
rechts veelvuldig! De Algemene 

groep, dit in overleg met de trai-
ner af te spreken. Een deelnemer 
kan eventueel een beroep doen 
bij de gemeente op de WMO-gel-
den of kan er voor kiezen een ho-
gere eigen bijdrage te betalen.

Eerste ervaringen positief
De eerste deelnemers zijn inmid-
dels bij AKU gestart en hun erva-
ringen zijn positief. Zij voelen zich 
niet alleen fysiek fitter, het bewe-
gen in de open lucht geeft ener-
gie en zelfvertrouwen. Een van 
hen verwoordt het aldus: ..mijn 
naam is Casper en ben 58 jaar. 
Op conditioneel gebied ben ik al 
enige jaren behoorlijk in verval. 
Ik begon in januari 2018 niet ge-
hinderd door enige kennis van 
zaken aan voluit hardlopen het-
geen in een dikke knie en andere 
ongemakken eindigde. Door om-
standigheden kwam ik terecht 
bij psycholoog Norbert Wijten-
burg die mij attendeerde op een 
project waar o.a. de leefomge-
ving Schiphol en AKU in de per-
soon van René Noorbergen bij 
betrokken zijn. Ik ben in contact 
met René gekomen en op 9 juli 
2018 stond ik bij de AKU voor de 
eerste trainingsessie van een uur; 
en dat uur was lang. We begon-
nen met één minuut rustig hard-
lopen en daarna rust in de vorm 
van een aantal minuten wande-
len, daarna weer één minuut rus-
tig hardlopen ect ect. en daar 
had ik behoorlijk moeite mee. Ik 

had totaal geen conditie. Ik ben 
nu twee maanden verder (René 
heeft mij heel wat af moeten le-
ren) en de vruchten van zijn pro-
fessionele trainingen en opbouw 
worden met de week meer voel-
baar en meetbaar. Het program-
ma is ongelofelijk goed uitge-
dacht (combinatie van conditie 
training, krachttraining en coör-
dinatie oefeningen) Het resultaat 
is een veel beter gevoel zowel li-
chamelijk als tussen de oren en 
daar ben ik erg blij mee en het 
wordt steeds beter, maar ik weet 
dat er nog een lange weg te gaan 
is; geduld is een schone zaak. Ik 
hoop dan ook  nog lang met Re-
né Noorbergen te kunnen trainen 
omdat het doel een zo goed mo-
gelijke conditie met goede bege-
leiding voor iedereen haalbaar is, 
en ik ben daar het levende bewijs 
van. René heeft mij leren sporten 
en daar heb ik heel veel baat bij, 
en de voelbare en meetbare stij-
gende lijn is daar een enorme sti-
mulans en motivatie bij.

Aanmelden
Naast de mogelijkheid van aan-
melden door een zorgverlener 
via SEZU, kan een geïnteresseer-
de deelnemer zich ook zelf aan-
melden na overleg met zijn/haar 
behandelaar/huisarts. Kontakt-
persoon daarvoor bij AKU is Rene 
Noorbergen, een van de trainers, 
rene.noorbergen@gmail.com, 06-
55858584.

er zelfs 2 categorieën: een groep 
voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar 
en een groep vanaf 16 jaar.

Volwassenen
Sporten is een goede manier om 
een gezonde leefstijl na te stre-
ven. Bij AKU helpen we je graag 
om je doelen te bereiken, vari-
erend van een betere conditie, 
gezondere voedingsgewoon-
tes tot een betere balans tussen 
rust en inspanning. Er zijn twee 
loopgroepen waar je uit kunt kie-
zen. De trimgroep is meer recre-
atief ingesteld, de trainingsgroep 
traint intensiever en is gericht 
op deelname aan evenemen-
ten en wedstrijden. De trainings-
schema’s zijn overwegend gelijk. 
Wandelen kan ook: sinds een jaar 
heeft AKU een wandelafdeling en 
biedt zij trainingen aan. Er zijn nu 
3 groepen actief die er wekelijks 
onder begeleiding van een trai-
ner op uit trekken.
AKU is toegankelijk voor ieder-
een en biedt brede begeleiding 
en ondersteuning. Ervaren trai-
ners voorzien je van adviezen 
over voeding, kleding en blessu-
repreventie.

Ledenvergadering verliep overi-
gens soepeltjes, waarbij het be-
leid voor het komende seizoen 
werd bekrachtigd, een nieuw se-
cretaris werd benoemd (Wies 
Gloudemans) en ook de club- en 
slemkampioenen van vorig sei-
zoen, Ans Breggeman & Lia Guijt, 
in het zonnetje werden gezet; het 
bridgen daarna leverde sommige 
paren (vooral veel ”samengestel-
de paren” in de B-lijn) wél de no-
dige problemen op. 

De uitslag van de 
toppers in de B-lijn:
1.  Ans Voogel & Rob Fasten
 (gelegheidskoppel)  65,50%
2.  Thea Slot

&  Mirjam Nieuwenhuizen 55,98%
3.  Ludy Bonhof
&  Anneke Buskermolen  55,21%
4.  Marieke Schakenbos
&  Rineke van Pesch
 (gelegheidskoppel) 55,04%

Uitslag top A-lijn:
1.  Wies Gloudemans & Hans Wagen-
 voort (gelegheidskoppel) 67,92%
2.  Greet & Henk Stolwijk  65,42%
3.  Marijke & Ger van Praag 61,25%
4.  Lia Guijt & Nel Bakker  55,42%
Volgende week de competitie-
start (5 ronden in drie lijnen). Het 
zal de voorbode zijn van een in-
deling die voor ieder paar het 
meest passend gaat worden.
Het is de BVU er veel aan gele-

gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-

vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informa-
tie en/of lid worden van de BVU, 
kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort, tel. 06 53 368 
948 of via de mail: wagenvoort-
hans@gmail.com.

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.  

Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek. 
Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat niemand 
meer hoeft te sterven aan kanker.

Kijk op kadoneren.nl 
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