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Zeilboten in 
moeilijkheden 
op de Plassen
Vinkeveen – Zaterdagmiddag 
5 september raakte op de Vin-
keveense Plassen enkele zeil-
boten in moeilijkheden door de 
harde wind. De zeilboten waar-
op scoutinggroepen aan het 
zeilen waren, konden de har-
de wind niet aan en raakten 
in problemen. In eerste instan-
tie dacht men dat er ook een 
persoon te water was geraakt, 
maar gelukkig bleek dit loos 
alarm. De opgeroepen brand-
weer hoefde zich alleen maar 
bezig te houden met het veilig 
stellen van de zeilboten.
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Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV is sinds 1927 
gespecialiseerd in klimaatinstallaties voor zowel de 

particuliere als de zakelijke markt.

Onze service is de doorslaggevende factor!

Ter versterking van ons team zoeken wij 
per direct flexibele medewerkers met een

 klantgerichte instelling

* Servicemonteur
* Aircomonteur

* Elektro-/regeltechniek monteur
* Loodgieter

Ben jij de medewerker die wij zoeken, 
stuur dan je sollicitatie inclusief curriculum vitae aan: 

Technisch Bureau Wahlen & Jongkind BV 
Vuurlijn 12

1424 NP De Kwakel
t.a.v. J.H. Groeneveld

Je kunt ook per mail reageren: 
j.groeneveld@wahlen-jongkind.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.
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Vinkeveen - Afgelopen week is de 
bouw van Hotel Vinkeveen gestart. 
Helaas komt er niet het mooie ho-
tel dat Maurits Caransa in 2011 voor 
ogen had: ‘’Het wordt een zogeheten 
‘tijdelijk hotel’, zo liet Maurits Caran-
sa onze redactie weten. “Gezien de 

vertraging van onze plannen, hebben 
we dit besluit genomen. De tijd is nog 
niet rijp voor een blijvend hotel, van-
daar dat het een zogeheten ‘tijdelijk 
hotel’ wordt. Dit hotel blijft zo’n tien 
jaar staan en daarna wordt er beke-
ken wat we dan doen.” Op de vraag 

hoe groot het hotel wordt vertelde de 
heer Caransa dat het drie verdiepin-
gen hoog wordt, er 80 kamers komen, 
wat vergaderruimte en een stukje 
dakopbouw: “Helaas kon het nu niet 
anders. Het wordt een mooi hotel en 
medio mei staat de opening gepland.’’

Bouw Hotel Vinkeveen gestart

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
12 september is het Raadhuisplein 
in Mijdrecht van 13.00 tot 23.00 uur 
weer gevuld met de bekende witte 
paviljoententen van de Culinaire Ve-
nen. Ter gelegenheid van de tiende 
verjaardag van het evenement is er 
een nóg breder assortiment kleine 
hapjes, gerechtjes, wijnen en cham-
pagnes om van te proeven. Er wordt 
afgerekend met muntjes. Van elk 
muntje gaat een bedrag naar het 
goede doel. Dit jaar is dat het Jo-
hannes Hospitium in Wilnis.
Bij acht restaurant- en horecabe-
drijven - Rendez Vous, het Recht-

huis, Il Gusto, PUUR, L’Opera Ice en 
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht, De 
Eendracht uit Abcoude en ’t Am-
sterdammertje uit Loenen - kan het 
publiek kennismaken met de culi-
naire prestaties. 

Middagprogramma
Het middagprogramma begint al 
om 13.00 uur voor de kinderen, met 
o.a. een wedstrijd cupcakes versie-
ren, dansen op het grote podium 
en - voor het eerst - De Ronde Ve-
nen Got Talent, waar podiumbees-
ten van 4 tot 16 jaar hun talent kun-
nen tonen.

Opening en Culinaire Nol
Om 14.30 uur verricht burgemeester 
Maarten Divendal de offi ciële ope-
ning en start de jury met de moeilij-
ke taak welk deelnemend bedrijf dit 
jaar de Culinaire Nol mee naar huis 
mag nemen voor de beste culinai-
re prestatie.

Gedurende de dag is er passend en-
tertainment, met o.a. een ballonnen-
clown voor de kids, optredens van 
het Diederik Ruisch Sextet, Michael 
Oomen en DJ Boes. De bekende 
CB Milton sluit met een daverende 
show de Culinaire Venen 2015 af. 

Mijdrecht beleeft 10e editie 
Culinaire Venen

Grote oefening EHBO en brandweer Wilnis

De Ronde Venen - Het totaal aan-
tal misdrijven in de gemeente De 
Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er 
zijn vorig jaar minder fi etsen gesto-
len dan in 2013. Het aantal vernie-
lingen is echter gestegen. Dit blijkt 
uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld 
van De Ronde Venen van het Bu-
reau Regionale Veiligheidsstrategie. 
Het totaal aantal misdrijven is in 
2014 met 11 procent gedaald ten 
opzichte van 2013. De regio Mid-
den-Nederland laat in 2014 een 
gemiddelde daling zien van 7 pro-
cent. De daling in De Ronde Venen 
wordt in belangrijke mate veroor-

zaakt door forse afnames van het 
aantal autokraken (daling 30 pro-
cent), het aantal fi etsendiefstal-
len (daling 41 procent) en wonin-
ginbraken (daling 33 procent). Gro-
te stijgers zijn vernielingen (stijging 
42 procent) en meldingen jongeren-
overlast (stijging 26 procent). Waak-
zaamheid blijft ook hard nodig blijkt 
ook nu. Momenteel vinden veel in-
braken plaats in Mijdrecht en Ab-
coude. Inbraken vinden voorname-
lijk plaats tussen 15.30 en 22.30 uur 
en de achterzijde van de woning is 
meestal het doelwit.
Tot en met november 2014 waren 

de cijfers voor bedrijfsinbraken zeer 
gunstig: met name op het bedrijven-
terrein zijn slechts negen inbraken, 
waaronder pogingen. Tussen kerst 
en Oud en Nieuw veranderde dit 
beeld drastisch door elf aangiften 
van bedrijfsinbraken in boxen van 
bedrijfsverzamelgebouwen. 
Opvallend is dat het totaal aantal 
geweldsdelicten in De Ronde Ve-
nen is gestegen met 28 procent. Dit 
in tegenstelling tot de gemiddelde 
ontwikkeling in Midden-Nederland 
waar er een afname is te zien van 
8 procent. Het aantal vernielingen 
nam toe met 42 procent. 

Meer vernielingen en geweldsdelicten

Fietster gewond 
Vinkeveen – Afgelopen maan-
dagmiddag 7 september rond 
half zes vond er een aanrijding 
plaats op de Reigerstraat in 
Vinkeveen. Een automobiliste 
reed over de Reigerstraat rich-
ting VeenLanden College. Ter 
hoogte van het zebrapad bij de 
Waverbancken werd de fi ets-
ster, die op de weg reed, ge-
raakt door de auto. Het is on-
duidelijk waarom de fi etsster 
op de weg fi etste, want er is 
een fi etspad langs de Reiger-
straat. De fi etsster is met de 
ziekenauto afgevoerd naar het 
ziekenhuis. De auto liep blik-
schade op en de fi ets was to-
tal loss.

Bijzondere 
vangst 
Mijdrecht - De politie in 
Mijdrecht heeft vorige week 
donderdagmiddag een bijzon-
dere vangst gedaan. Bij een 
aanhouding van een gezochte 
persoon werden in diens wo-
ning aan de Anselmusstraat 
veel spullen aangetroffen die 
mogelijk van inbraken afkom-
stig waren. Na een kort onder-
zoek konden al snel verschil-
lende goederen worden gelinkt 
aan aangiftes. De man is aan-
gehouden.

De Ronde Venen - Afgelopen 
week verscheen er in het VNG ma-
gazine een interessant artikel over 
het jeugdbeleid in De Ronde Ve-
nen. In 2013 is er, vooruitlopend 
op de overdracht van jeugdzorgta-
ken naar de gemeente, een pilot ge-
start. In deze pilot heeft een onder-
wijszorgmedewerker een werkplek 
op het VeenLanden College. Het 
werkt preventief en bespaart de ge-
meente geld. In het VNG magazine 
van 28 augustus verscheen het on-
derstaande artikel. Deze pilot is in 
2013 door wethouder Spil in het vo-
rige college gestart, en valt nu on-
der het jeugdbeleid waar wethou-
der Aldrik Dijkstra (CU-SGP) voor 
verantwoordelijk is. De onderwijs-
zorgmedewerker wordt ingehuurd 
van TIMON. TIMON levert diverse 
diensten zoals ondersteuning van 
bijzonder groepen jongeren (tie-
nermoeders, zwerfjongeren, etc.), 
kleinschalige woonvormen, onder-
wijs-zorg arrangementen en spe-
cialistische hulp. Ze maken daar-
bij gebruik van een breed netwerk 
van vrijwilligers en hoewel van oor-
sprong een christelijke instelling, 
waarborgen ze keuzevrijheid voor 

iedere hulpvrager die een beroep 
doet op TIMON.

Bijzonder
De ChristenUnie-SGP De Ronde Ve-
nen is bijzonder blij met het succes 
van deze pilot en juicht uitbreiding 
naar andere schoolvormen ook toe. 
Deze pilot is een mooi voorbeeld van 
een vernieuwende aanpak waar-
bij zorg laagdrempelig en makkelijk 
toegankelijk wordt geboden. Maar 
het toont ook aan dat een preventie-
ve benadering veel problemen kan 
voorkomen. Door niet te bang te zijn 
om al actief te worden in een vroeg 
stadium, kan complexe en dure zorg 
worden vermeden. “Wat de Christe-
nUnie-SGP betreft is dat een bena-
dering die verder in het Jeugd- en 
gezinsbeleid wordt doorgevoerd”, 
aldus Wim Stam, fractievoorzitter. 
“Wat ons betreft wordt het normaal 
dat mensen in een vroeg moment 
al advies en hulp vragen, nog voor 
er echte grote problemen zijn. Dat 
vergt ook een omdenken in onze sa-
menleving, maar wij zijn van mening 
dat dit nodig is om de alsmaar stij-
gende kosten voor jeugdzorg terug 
te dringen.”

ChristenUnie-SGP blij 
met succesvol jeugdbeleid

Wilnis/Mijdrecht - Dat toepassen 
van EHBO in de praktijk wat an-
ders is dan leren in een les, dat er-
varen veel mensen dagelijks. Daar-
om houdt EHBO vereniging Wilnis 
ieder jaar aan het begin van het sei-

zoen een grote EHBO oefening in 
samenwerking met brandweer Wil-
nis. Elk jaar wordt er een andere lo-
catie uitgekozen en een ongevals-
scenario met zo’n acht slachtoffers 
geschreven, zodat de EHBO’ers hun 

vaardigheden in de praktijk kun-
nen brengen. Een fabriekshal bij SC 
Johnson in Mijdrecht was op maan-
dagavond 7 september het toneel 
voor deze EHBO oefening. 
(Vervolg elders in deze krant)
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Vliegende start voor 
Scouting Jan van Speyk
De Ronde Venen - Overvliegen, 
dat klinkt natuurlijk heel gek, maar 
bij de Jan van Speykgroep is het 
een jarenlange en erg leuke tradi-
tie. Op een mooie dag in september 
komt de scoutinggroep bij elkaar 

om te kijken hoe de oudste kinde-
ren van iedere leeftijdsgroep – jawel 
– over gaan vliegen naar de volgen-
de groep.
Dit gebeurt ieder jaar weer op een 
andere manier, deze keer was er op 
het grasveld van de scoutingboer-
derij aan de Oosterlandweg een 
heus parcours gebouwd door de 
scouts. De scouts moesten door een 
doolhof, een hindernisbaan, over 
een zeephelling en een heus zwem-
bad. Maar dat was nog niet alles, er 
stond ook een echte kabelbaan en 
een vliegende schommel op stapel 
voor de kinderen. Met gelukkig een 
zonnetje er bij werd het een mooie 
middag voor de scoutinggroep, die 
volgend jaar zijn 50-jarig jubileum 
viert. Het scoutingseizoen ging dus 
vliegend van start, er staan weer 
heel wat mooie activiteiten op sta-
pel. En daar kun je natuurlijk bij zijn! 
Alle kinderen zijn welkom om een 
kijkje te nemen bij één van de groe-
pen van Jan van Speyk. Afhankelijk 
van de leeftijd kan dat op woens-
dag-, donderdag- of vrijdagavond. 
Voor meer informatie neem een 
kijkje op www.janvanspeykgroep.
nl en bezoek onze Facebookpagina 
‘Scouting Jan van Speyk’.

Veenmolen weer open op 
Monumentendag
Wilnis - Kunst en Ambacht, dat is 
het motto van Open Monumenten-
dag dit jaar. Dit is een extra reden 
voor de Veenmolen in Wilnis om de 
deuren open te zetten! Want het ou-
de ambacht van molenaar wordt er 
nog wekelijks uitgeoefend. Aan-
staande zaterdag, 12 september, 
draait de molen tussen 10.00-16.00 
uur. De molenaar vertelt over zijn 
ambacht en verzorgt rondleidingen 
in de molen, die al sinds 1823 in Wil-
nis staat. Vrijwilligers schenken gra-
tis koffie en thee, en limonade voor 
de jongste bezoekers. Kruidkoek en 
pannenkoeken, van echt molen-
meel, horen daar natuurlijk bij! Ook 
worden er weer kniepertjes gebak-
ken. Dat zijn ouderwetse dunne wa-
feltjes. Voor wie zelf met echt mo-
lenmeel wil bakken, is er meel te 
koop, en nog andere streekproduc-
ten. Molens zijn voorbeelden van 
hoogwaardige technologie uit tijden 
waarin stoommachines en elektrici-
teit nog niet bestonden. Molenaars 
waren vaklieden die keken naar de 
wolken en luisterden naar de wind, 

om optimaal hun ambachtelijk meel 
te kunnen produceren. In Wilnis 
kunnen ze dat nog! De Veenmolen 
staat aan de Oudhuijzerweg, num-
mer 109a. Hij is goed te bereiken 
per auto en fiets, en op maar tien 
minuten lopen van de Wilnisse na-
jaarsmarkt.

ShowKidz maken de blits!
Aalsmeer - Mijdrecht - Op vrijdag 
11 september start ’s middags om 5 
uur de gratis ShowKidz danceclass 
bij VIOS. Vanaf 4 jaar ben je welkom 
om tot de jaarwisseling elke week 
een uur lang de nieuwste dance- en 
twirlmoves te leren. Natuurlijk in het 
clubgebouw van VIOS aan de Wind-

molen in Mijdrecht. En..., er is nog 
plek, dus geef je nog gauw even op!
Vrijdag al gaan Sanne van der Kroef 
en Marije Boone met jullie aan de 
slag om je de nieuwste dance- en 
twirlmoves te leren. En ben jij erbij? 
Laat jij straks aan je ouders, opa’s 
en oma’s en de rest van de familie 

zien wat je allemaal geleerd hebt?! 
Maak jij volgend jaar maart voor het 
grote publiek de blits tijdens de VI-
OS seizoenpresentatie in de Me-
ijert? Geef je dan nu nog snel even 
op bij Chantal van Ballegooij via 
showkidz@vios-mijdrecht.nl of tele-
foonnummer (0297) 27 28 62.

Nog plaatsen vrij bij 
cursussen de Paraplu
De Ronde Venen - Je gaat schil-
deren met papier! We starten nooit 
met een bepaald thema, maar wer-
ken intuïtief. Het eindresultaat blijft 
daarom steeds verrassen. Tussen de 
verschillende plaatjes. Met als re-
sultaat jouw unieke schilderij van 
papier. Materiaalkosten 5 euro in de 
eerste les aan de docent H.C. Jagt-
man te voldoen. De cursus bestaat 
uit 2 dagdelen op 22 en 29 septem-
ber a.s. van 13.30-16.00 uur. Kosten 
22 euro.

Boetseren met gevoel
In deze workshop van 3 dagde-
len gaan we in op de basis van het 
vormgeven met klei. We starten elke 
les met het invoelen van het materi-
aal en kneden uit de hand een oer-
vorm. Vanuit die vorm creëren we 
een werkstuk. De workshop beoogt 
bewustwording van je tastzintuigen 
en de oervormen die je gebruikt. De 
cursus is geschikt voor iedereen.
Docent A. Kok verzorgt deze work-
shop 3 woensdagen: 23 en 30 sep-
tember en 7 oktober a.s. van 10.00 
tot 12.00 uur. Kosten 22 euro.

Schilderen in aquarel en/of acryl
Schilderen met verschillende mate-
rialen en technieken, zowel voor be-
ginners als gevorderden. U kiest het 
materiaal dat bij u past, maar iets 
anders proberen kan altijd. Aan-
schaf materiaal in overleg met de 
docent. De cursus wordt om de 
twee weken gegeven door docente 
Ide Veenstra gedurende 13 dagde-
len op donderdag van 20.00-22.00 
uur, te beginnen op 24 september 
a.s. Kosten 64 euro. 

Proeven aan Meditatie
Niets doen levert je veel op! Als je 
eraan begint, kun je je niet voor-
stellen dat het iets brengt. Zitten en 
verder niets! Zou zoiets eenvoudigs 
wat op kunnen leveren?
Dan hadden ze dat jaren geleden al 
bedacht! En dat is ook zo, Meditatie 
is waarschijnlijk zo oud als de mens. 
Het heeft alles overleefd.
Nog steeds mediteren mensen om-
dat het iets oplevert voor je gezond-
heid, voor je relaties, voor je werk, 
voor je vrije tijd voor alles wat je lief 
is. In deze cursus leer je, proef je en 
ervaar je wat meditatie is. In 4 avon-
den, elk met een eigen thema kun 
je kijken welke meditatievorm het 
beste bij je past. De thema’s zijn: in-
troductie, Zen-meditatie, begeleide 
meditatie, geluidsmeditatie en cha-
krameditatie. Wees welkom!

Trekt u makkelijk zittende kleding 
aan. Eventueel kunt u bij de docent 
in de eerste les een meditatie-kus-
sen aanschaffen ad. 25 euro en een 
kleedje ad. 3 euro.
De cursus wordt verzorgt door Leen 
van Rij gedurende 4 dagdelen op 
woensdag van 19.30-21.30 uur, te 
beginnen op 23 september a.s. Kos-
ten 29 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl

Geslaagde Open Dag 
Willisstee
Wilnis - Op 29 augustus was de 
jaarlijkse Open Dag in Dorpscen-
trum Willisstee in Wilnis, waarbij di-
verse clubs en verenigingen die in 
het Dorpscentrum actief zijn, zich 
konden presenteren. Het was een 
leuke dag, waar voor alle leeftijden 
veel was te zien en te doen. Er was 
vooral veel belangstelling van kin-
deren voor Gymnastiek en ook bij 
Yoga bij Jo was het druk. Er was een 
wachtrij voor de tafeltennisrobot, 
die met een ingestelde frequentie 
balletjes op je afschiet. Het was voor 
de verschillende sporters een mo-
gelijkheid om de sport van de ‘bu-
ren’ te proberen, zoals de foto laat 
zien. Bij het Stoelhonkbal leidde el-
ke homerun steevast tot een rond-
je “high five’s”. Elke bezoeker kreeg 
na deelname aan de activiteiten een 
welverdiend ijsje van de IJsbeer-
kar. Wim Stolwerk van Mirror Ima-
ge Photography heeft foto’s van de 
dag gemaakt, deze kun je bekijken 
op de facebookpagina van Willis-

stee. Dit waren de deelnemers aan 
de Open Dag: Bibliotheek, Buurtka-
mer, Yoga by Jo, Veenland: Badmin-
ton, Gymnastiek, Showdown, Tafel-
tennis, Volleybal, (Ex-)Hartpatiën-
ten, Horangi Taekwondo, Spel- en 
Sport De Ronde Venen, Bridgever-
eniging De Ronde Venen, Fotowork-
shop De Ronde Venen, Vereniging 
Nederlandse Vliegvissers, Hengel-
sportvereniging H.S.V. Wilnis. Het 
is altijd mogelijk om tijdens het sei-
zoen vrijblijvend een training of een 
bijeenkomst te bezoeken en mee te 
doen.
De organisatie bedankt de spon-
soren: Gemeente De Ronde Venen, 
Stichting Dorpscentrum Wilnis, De 
Groot Horeca en Beheer, De IJs-
beer, Tuincentrum Rijdes, Bakke-
rij Elenbaas, de fietsers van de Ra-
bo Sponsorfietstocht en Mirror Ima-
ge Photography Vinkeveen. En na-
tuurlijk alle enthousiaste vrijwilligers 
die deze dag tot een succes hebben 
gemaakt!

Proef de 
Streekmarkt
Regio - Begin met een kopje kof-
fie of thee met huisgemaakte taart. 
Vervolgens een visje, ganzenvlees of 
een stukje fruit. Drink een speciaal 
biertje, sapje of wijntje. Dat gaat sa-
men met olijven of kaas. En geniet 
van een ijsje of een zoet hapje: de 
fudge. Maar er is nog veel meer, ook 
voor mensen met diabetes is er wat 
te proeven.
De streekmarkt biedt biologische of 
ambachtelijke producten, naast het 
voedsel ook cadeau-artikelen, sie-
raden, gezondheidsproducten, bi-
ologische planten, wol en zijde. Er 
is een viltworkshop, houtdraaien 
wordt gedemonstreerd. Kinderen 
kunnen zich laten schminken of uit-
leven op een springkussen. De ou-
ders ontmoeten elkaar onder het 
genot van een drankje. In de mid-
dag treedt het koor Haring met ui 
op. Het begint zaterdag 12 septem-
ber van 11-16 uur op het Amstel-
plein in Uithoorn. 

OBS Molenland start met 
kijkavond
Mijdrecht - Het nieuwe schooljaar 
is weer van start gegaan, de leer-
krachten van OBS Molenland heb-
ben in de laatste week van de va-
kantie een bijscholing gevolgd op 
het gebied van begrijpend lezen, de
klassen zijn weer op orde gebracht 
en de potloden staan geduldig en 
scherp klaar voor gebruik. De kin-
deren van OBS Molenland werden 
op maandag 25 augustus welkom 
geheten door alle meesters en juf-
fen. Groep 3 had een heel speciaal 
welkom; alle kinderen van de school 
vormden een haag waaronder de 
leerlingen van groep 3 door moch-
ten lopen naar hun nieuwe groep.
In de tweede week van het school-
jaar vinden er kennismakingsge-
sprekken plaats. Dit zijn een soort 
tien-minuten gesprekken, waar-
in de leerkrachten met de ouders 
in gesprek gaan over hun kind. Ou-
ders geven informatie over hun 
kind. Zijn er nog belangrijke facto-
ren waar een leerkracht rekening 
mee moet houden? In het gesprek 

vertelt de leerkracht wat de speer-
punten voor het komende school-
jaar zijn en waar een leerling extra 
ondersteuning of uitdaging bij krijgt. 
Op deze manier is het voor ouders 
vanaf het begin van het jaar duide-
lijk waar aandacht aan besteed gaat 
worden in de klas en waar zij even-
tueel zelf thuis aandacht aan kun-
nen besteden.
Bent u ook nieuwsgierig naar OBS 
Molenland? Wilt u wel eens sfeer 
proeven in onze school? Dan nodi-
gen wij u van harte uit op onze kijk-
avond op dinsdag 8 september van 
18.30 uur tot 19.30 uur op OBS Mo-
lenland, Molenwiek 48 te Mijdrecht.
Op deze avond laten wij graag onze 
school aan u zien! Loop eens door 
alle klassen en bekijk onze metho-
des, woon een workshop bij of stel 
uw vraag aan een leerkracht. Ui-
teraard zijn de kinderen ook wel-
kom. In iedere klas is een tafelgroep 
klaargezet met doe-dingen. Zo kun-
nen ouders en kinderen ook samen 
aan de slag
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Rijksmuseum centraal bij 
Passage
De Ronde Venen - 16 september 
a.s. is de startavond van Passage 
christelijk-maatschappelijke vrou-
wenbeweging, tezamen met de af-
delingen Mijdrecht, Vinkeveen en 
Waverveen en de Ronde Venen. Vrij-
wel niemand zal het ontgaan zijn: 
het Rijksmuseum in Amsterdam is 
na tien jaar weer open. De fenome-
nale collectie en het prachtige ge-
bouw trokken direct na de openstel-
ling tienduizenden bezoekers. Na de 
eerste drukte is het nu een uitste-
kende tijd voor een bezoek aan deze 
schatkamer van Nederland.

Kunst
Kunsthistoricus mevrouw Willy Ate-

ma uit Vlaardingen neemt ons mee 
op een virtuele reis langs de hoog-
tepunten van de collectie: van de 
Nachtwacht, het Straatje van Ver-
meer en de toppers van Jan Steen, 
Jacob van Ruisdael en Frans Hals tot 
de vele minder bekende parels. Ook 
de roemruchte geschiedenis van het 
gebouw en de recente verbouwing 
komen aan bod met onder meer het 
Japanse paviljoen en de imposante 
bibliotheek. Geniet van deze absolu-
te top van de Nederlandse kunst! De 
avond wordt gehouden in De Scha-
kel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aan-
vang 20.00 uur en vanaf 19.45 uur 
staat de koffi e klaar. Gasten en le-
den zijn van harte welkom.

Dagje uit met de ANBO
De Ronde Venen - Afgelopen 
week ging ANBO De Ronde Ve-
nen op stap voor het jaarlijkse Dag-
je Uit. Wel met een beetje vrees 
voor het weer want de KNMI gaf 
steeds maar aan dat juist deze dag 
de slechtste van de week zou zijn 
met veel regen. Gaandeweg werd 
het beter. Een bus vol met een 50 
tal goedgemutste Rondeveners reed 
om 9.00 uur weg naar Schevenin-
gen. Aangekomen in Schevingen 
stond de ANBO organisatoren met 
schik te kijken. Afgesproken met de 
busbedrijf was – wegens onze min-
der valide deelnemers – geen trap-
pen en/of steile hellingen. Er lag een 
obstakel cours van trappen en blok-
ken tussen de bushaltes en de bou-
levard waar onze koffi e en gebak la-
gen te wachten!! Geen getreuzel van 
de deelnemers. Met hulp van part-
ners een meereizigers werden rol-
stoelen en rollators naar beneden 
geschouwd. Complimenten aan al 
deze mensen. Het volgende onder-
deel was het bezoek aan Sea World. 
Geweldig om te wat er aan verschei-
denheid aan dieren in de zeeën le-
ven. Van pinguïns, en zeeotters, tot 
anemonen en de kleinste zeepaard-
jes of kwallen, of vissen in vele kleu-
ren en grootte. 

Haaien
En niet te vergeten de roggen en 

haaien die via een glazen tunnel 
over de hoofden van bezoekers 
zwommen. Daarna was er een keus 
tussen een heerlijke wandeling ma-
ken over de zonnige, winderige 
boulevard naar de restaurant voor 
een heerlijke lunch, of met de bus 
naartoe reizen. De lunch was zeer 
uitgebreid inclusief broodjes van al-
le kleuren en samenstelling. Zoveel 
was gewoon niet allemaal weg te 
werken met als resultaat dat de zee-
meeuwen van Scheveningen zien de 
ANBO/ leden graag weer komen.
Daarna was er een culturele stop 
bij het Gemeentemuseum van Den 
Haag gebracht. Een prachtig ge-
bouw uit 1935 van Berlage met on-
der zijn dak diverse tentoonstellin-
gen. Van prachtige schilderijen tot 
Delfts-blauw. Met bewondering 
voor de chauffeur werden de AN-
BO leden daarna getrakteerd op 
een tourtocht door de smalle stra-
ten van Den Haag met Vredespa-
leis, paleis Noordeinde, Binnenhof 
en het Malieveld. Uiteindelijk rond 
16.00 uur ging de bus weg richting 
Vinkeveen. Hier hebben deelnemers 
genoten van een uitgebreide buffet, 
vers klaar gemaakt door Joke van 
De Boei. Dat er voor het eerst 30 mi-
nuten stilte was zegt genoeg over 
het smikkelgehalte! Pas om 20.00 
uur werd het dagje afgerond en ie-
dereen veilig naar huis gebracht.

REACTIE VAN EEN LEZER
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En de Gemeente doet 
niks, helemaal niks
Zoals een ieder heeft kunnen le-
zen, na de storm van 25 juli jl. 
heeft in deze krant 5 keer een 
bericht gestaan over ontevre-
den bewoners van de Gemeen-
te De Ronde Venen die al jaren 
proberen het woongenot te ver-
beteren door iets aan de enorme 
wildgroei aan bomen te doen. Al 
3 jaar zijn wij, bewoners van de 
Molenwiek hier mee bezig. Er ge-
beurt niets, Ik was de eerste die 
hierover contact zocht met de-
ze krant en er volgde berich-
ten van 4 mensen uit andere de-
len van deze Gemeente. En wat is 
de reactie van de Gemeente? He-
lemaal niks. Geen bericht, geen 
vraag, geen actie, helemaal niks. 

Nu las ik wel dat de Gemeen-
te met de bewoners van Wilnis in 
discussie gaat over verbeterpun-
ten in het dorp. Gaat de Gemeen-
te dat ook in Mijdrecht doen? En 
zo ja wanneer? 
Anders weet ik even echt niet 
meer wat mijn volgende stap zou 
kunnen zijn. De Rijdende Rech-
ter? Ik wil het niet zover laten ko-
men en hoop nog steeds op eni-
ge actie van onze Gemeente, die 
toch op het punt staat om met de 
bewoners gezamenlijk zonnepa-
nelen in te kopen. Wat moet je 
met zonnepanelen als je door de 
bomen de zon niet ziet? 

Ada Peppinck

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Waarom deed de 
brugwachter dit?
Uithoorn-Amstelhoek - Om-
streeks 10.30 uur liep ik woens-
dag 2 sept.jl. over de Irenebrug.
Ik zag daar (en met mij meerdere 
personen een levende duif klem-
zetten tussen de brug. Ik vroeg de 
brugwachter hem of haar uit de 
benarde positie te bevrijden, de 
brugwachter vond “het wel zielig”
maar weigerde de brug een stuk-
je te openen, zijn commentaar hij 
gaat toch dood. Maar ook de duif 
had pijn.Ik weet date N201 een 
drukke weg is maar bijna ieder-
eenzal wel begrip kunnen op-

brengen als de brug een paar 
minuutjes dicht is, zo vaak moet 
men wachten voor een bootje 
kan dit dan ook niet voor een dier 
in doodsnood?Persoonlijk vind ik 
het zeer stuitend als een beest 
bewust pijn moet lijden ook al zal 
hij doodgaan.
Deze brugwachter heeft het niet 
begrepen ik hoop dat hij nog 
eens eraan denkt! Het was maar 
een duif...

S. Rovers Voorneveld
Amstelhoek

Dweilorkest DORST heeft 
een nieuwe sponsor
Mijdrecht - De gemeente De Ron-
de Venen gaat de subsidie voor 
(muziek)verenigingen de komen-
de jaren afbouwen. Subsidie die 
voor het voortbestaan van muziek-
verenigingen erg belangrijk is. VIOS 
Mijdrecht zet daarom verschillen-
de acties op touw om komend jaar 
over voldoende fi nanciële middelen 
te beschikken. U kunt bijvoorbeeld 
meespelen met ‘De Vriendenlote-
rij’ als vriend van VIOS, of uw on-
line aankopen doen via ‘sponsor-
kliks.nl’. Daarnaast kunt u ook spon-
sor worden van dweilorkest DORST. 
U kunt kiezen uit een platina, bron-

zen, zilveren of gouden sponsorcon-
tract met een looptijd van een jaar, 
met de daarbij behorende privile-
ges. Onlangs heeft zich een nieu-
we sponsor aangemeld: Pedicare uit 
Mijdrecht! 
Dweilorkest DORST is erg blij met 
deze bijdrage, hierdoor kan er bij-
voorbeeld nieuwe muziek gekocht 
worden, kan de dirigent extra wor-
den ingehuurd of kunnen de instru-
menten goed onderhouden worden. 
Hierdoor kan dweilorkest DORST 
nog beter gaan klinken en zich nog 
beter laten zien en horen in heel Ne-
derland!

Handwerkverkoop bij het 
Rode Kruis De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het Rode Kruis 
houdt in Gerardus Majella weer 
een verkoopochtend van handwer-
ken. Ook op braderieën worden de-
ze producten verkocht. Er is een gro-
te vraag naar al het mooie handwerk 
dat door de deelnemers van het Ro-
de Kruis wordt gemaakt. De “ou-
derwetse” handgebreide sokken 
zijn zeer geliefd. Maar ook de baby-
kleertjes, geborduurde dekservetten 
en de comfortabele gebreide (kin-
der-)dekentjes. Nieuw zijn dit jaar 
kleurige kussentjes. Het handwerk 
is ook geschikt om cadeau te geven. 
Denk hierbij alvast aan de feestda-
gen aan het einde van het jaar. In 
De Kom en Gerardus Majella wordt 
wekelijks hard gewerkt. De deelne-
mers hebben het erg gezellig met el-
kaar en de opbrengst komt geheel 
ten goede aan de activiteiten van het 
Rode Kruis in de Ronde Venen. Zo-

als bijvoorbeeld de Valentijnsmid-
dag, de boottocht op de Vinkeveen-
se Plassen en het jaarlijkse uitstapje. 
De najaarsverkoop vindt plaats op 
woensdag 23 september van 9.30 tot 
11.30 uur in Gerardus Majella, Bo-
zenhoven 157 in Mijdrecht. Iedereen 
is van harte welkom en de spelletjes 
en de koffi e staan klaar! Er is ook 
een verkooppunt in Mijdrecht waar 
gedurende het hele jaar een aan-
tal artikelen beschikbaar is. Dit ver-
kooppunt is geheel kosteloos aan-
geboden door: Hobby Dee, Dorps-
straat 62. Vanwege de groeien-
de vraag zoekt het Rode Kruis De 
Ronde Venen voortdurend vrijwilli-
gers. Bijvoorbeeld voor huisbezoek, 
de telefooncirkel of als chauffeur. 
Iets voor u? Neem dan contact op 
met het Rode Kruis De Ronde Ve-
nen. Telefoon 0297-254231. Mail: 
stichtsweidegebied@rodekruis.nl.

De Ronde Venen – Vorige week 
woensdag 2 september heeft basis-
school De Schakel in Vinkeveen het 
contract getekend voor een meerja-
rige samenwerking met de Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen. 

Onder het motto: ‘Meer lezen, beter 
in taal’ start De Schakel als eerste 
school in De Ronde Venen met het 
concept De Bibliotheek op School.
Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar is 
leesplezier onmisbaar voor de taal-
ontwikkeling. Daarnaast is taal de 

sleutel tot alle andere vakken. Bin-
nen het basisonderwijs is verbete-
ren en versterken van het taalon-
derwijs een belangrijk aandachts-
punt. De Schakel krijgt een profes-
sionele leesconsulent van de bibli-
otheek die de leescoördinator en 
het team van de school adviseert en 
ondersteunt. Gezamenlijk werken 
zij aan een lees- en mediaplan. Al-
le leerlingen gaan klassikaal boeken 
lenen uit de Bibliotheek Vinkeveen. 
Zo krijgen zij direct de beschikking 
over veel leuke jeugdboeken.

Meer lezen, beter in taal 
De bibliotheek op school

Directeur Eric de Haan van Bibliotheek AVV en directeur Petra Eindhoven van 
De Schakel tekenen het contract voor een meerjarige samenwerking.

Succesvolle Rondje Stelling schenkt 
bedrag aan het Goede Doel
De Ronde Venen - De Goede-
Doelen-Actie van het Rondje Stel-
ling van 29 augustus heeft een heel 
mooi resultaat opgebracht dat ten 
goede komt van een aangepast fi et-
sennetwerk voor mensen met her-
senletsel. De vrijwillige bijdragen 
van de zeshonderd deelnemers aan 
de jaarlijkse fi etstocht hebben een 
totaalbedrag opgeleverd van 343,87. 
De leden van de Uithoornse Wie-
ler en Trainings Club UWTC hebben 
dit aangevuld tot 500,00 en de to-
tale opbrengst deze week overhan-

digd aan de organisatie van de Rai-
sin Hope Foundation. De Noordhol-
landse fi etstoertochten Rondje Stel-
ling en Raisin Hope Ride bereikten 
begin dit jaar een akkoord over een 
nauwe samenwerking. 

Beide toertochten staan jaarlijks ge-
pland op de laatste zaterdag van 
augustus en de lange afstanden 
overlapten elkaar hier en daar in het 
Noordhollandse waterlandschap 
boven het Noordzeekanaal. Om el-
kaar in de toekomst niet te becon-

curreren gingen de organisaties 
met succes om de tafel zitten.

Verschillend
De uitgangspunten van beide toer-
tochten zijn totaal verschillend. 
Rondje Stelling heeft als hoofd-
doel de op het UNESCO wereld-
erfgoedlijst prijkende Stelling van 
Amsterdam te promoten. De Rai-
sin Hope Ride wil met haar eve-
nement mensen met hersenletsel 
steunen door hen te laten integre-
ren in het toerfi etspeloton en geld 

op te halen voor onder meer haar 
aangepaste fi etsennetwerk voor de-
ze doelgroep. ,,Dit bood een prima 
uitgangspunt voor een samenwer-
king’’, vertelt voorzitter Raymond 
Kool van de Raisin Hope Foundation 
Nederland (RHF). Trudie Plomp van 
wielervereniging UWTC, dat Rond-
je Stelling organiseert, zag ook dui-
delijk voordelen van het ineenslaan 
van de handen. ,,Rijden voor een 
goed doel ontbrak nog aan ons eve-
nement en de Raisin Hope Ride kan 
op al haar afstanden verschillende 
forten van de Stelling van Amster-
dam onder de aandacht brengen.’’

Eerste jaar
Dit eerste jaar bestond de samen-
werking voornamelijk uit elkaar 
helpen waar mogelijk is. Zo vroeg 
Rondje Stelling haar deelnemers 
dit jaar een vrijwillige donatie voor 
de Raisin Hope Foundation en pro-
mootte de RHF op haar beurt de 
Stelling van Amsterdam door onder 
meer haar routes langs zoveel mo-
gelijk forten te laten lopen en stel-
de haar startlocatie ter beschikking 
als ravitailleringpost voor de 85 en 
170 kilometer tochten van het Rond-
je Stelling. ,,Vijfhonderd euro is een 
heel mooi bedrag! Super bedankt 
voor de steun van alle deelnemers 
aan RS en natuurlijk vooral ook de 
afdeling Toer van UWTC! De voor-
lopige balans van de Raisin Hope 
Ride 2015 laat zien dat het dit jaar 
waarschijnlijk voor het eerst lukt om 
van de opbrengst van dit evenement 
alleen een aangepaste fi ets aan te 
schaffen. Een mooie nieuwe mijl-
paal voor onze stichting! De deelne-
mers aan het Rondje Stelling heb-
ben daar in elk geval een hele be-
langrijke bijdrage aan geleverd!”, al-
dus Kool.

Bowling Vereniging Mijdrecht
Perfect Game (300) op 
eerste speelavond!
Mijdrecht - Het seizoen van Bow-
ling Vereniging Mijdrecht is nog 
maar net een uur begonnen of de 
allereerste perfect game is een 
feit! Op Maandagavond 31 augus-
tus heeft Evert Poelwijk van het 
team Hendriks Ambachtelijke Vak-
schoenmakerij de super knappe 
prestatie geleverd om 12 strikes op 
rij te gooien, 300 punten, de hoogst 
haalbare score in een game. Evert 
begon de avond met een game van 
140. De volgende game vervolg-

de hij met 11 strikes, en dan komt 
het moment dat je de allerbelang-
rijkste 12e strike moet gaan gooien, 
het word stil om je heen, alle andere 
bowlers kijken vol verwachting toe, 
ga er maar aan staan.
Evert hield zijn hoofd koel en gooide 
de bal op de baan. Heel even leek 
het erop dat er 3 pins bleven staan... 
maar gelukkig gingen de laatste 3 
pins d.m.v. een domino effect om. 
Een dik verdiende 300! Super knap 
gedaan!.
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Jubileumbal op zaterdag 26 september

Dans- en Partycentrum 
Colijn viert 40-jarig bestaan

Uithoorn - Er zijn maar weinig tra-
ditionele dansscholen in de re-
gio die het de laatste jaren hebben 
overleefd. Een en ander als gevolg 
van tanende belangstelling voor met 
name het stijldansen. Naar de dans-
school ging je vroeger omdat het bij 
de opvoeding hoorde, omdat er wei-
nig ander vertier was en vooral van-
wege de sociale contacten die je 
daar opdeed. 
Die aanleidingen zijn al lang achter-
haald. Nu gaat het naast het tradi-
tionele stijldansen voor liefhebbers 
(dat is er nog steeds!) meer om mo-
derne dansen (disco, popshowdan-
ce, hiphop), musical dance, modern 
en kleuterballet, DJ-optredens, par-
ty’s en dergelijke. Relaties opdoen 
of onderlinge contacten leggen 
doe je tegenwoordig via de websi-
te of sociale media. Kortom de be-
leving, de sfeer en de aanleiding om 
naar een ‘dansschool’ te gaan heb-
ben een andere invulling gekregen. 
De tweede generatie eigenaren van 
Dans- en Partycentrum Colijn, Axel 
en Heleen Colijn, zagen het aanko-
men en hebben mede door het aan 
de dag leggen van veel creativiteit, 
fl exibiliteit en hard werken daar-
op tijdig kunnen inhaken. Uiteinde-
lijk heeft dat geleid tot een langja-
rig bestaansrecht: 40 jaar! Iets wat 
men niet zomaar ongemerkt voorbij 
wil laten gaan. Offi cieel was de op-
richtingsdatum op 2 augustus, maar 
vanwege de vakantieperiode vond 
men het beter de viering naar een 
later tijdstip op te schuiven. Dat is 
zaterdag 26 september geworden.
“Op zaterdag 26 september vie-
ren wij ons jubileum met een jubi-
leumbal. Graag doen wij dit met on-
ze leerlingen én oud-leerlingen al 
dan niet met hun partner tijdens 
een spetterend feest met live mu-
ziek en natuurlijk DJ Ax,” laten Axel 
en Heleen weten. De avond begint 
om 20.30 uur en zal beginnen met 
Pete Bog’s Bigband. Deze zal af-
gewisseld worden met The Boppin 
Bastards, een onvervalste en super-
leuke Rock ‘n Roll Band! Om 24.00 
uur sluit DJ Ax de avond af met een 
knallende after party! Kaarten voor 
deze avond zijn te bestellen via 
info@dansenpartycentrumcolijn.nl. 

à 10,00 euro p.p. Hierin zijn het wel-
komstdrankje en de hapjes bij inbe-
grepen. Het wordt als plezierig erva-
ren als alle gasten voor deze gele-
genheid feestelijk gekleed gaan.

Eigen pand in 1987
Dansschool Colijn werd op 2 au-
gustus 1975 opgericht door de toen 
32-jarige Cees Colijn met zijn vrouw 
Stella, de ouders van Axel. Ze zijn 
beiden afkomstig uit het Gooi. Cees 
was van zijn vak hovenier en werd 
aangesteld als opzichter van de Al-
gemene Begraafplaats in Amster-
dam. Stella werkte bij een notaris. 
Ze verhuisden naar De Kwakel. Om-
dat hun beider passie stijldansen 
en Latin was besloten ze hier hun 
werk van te maken en dansleraar te 
worden. Kort daarna volgde de op-
richting van hun eigen dansschool. 
Dat werden er eerst twee, waar-
bij ruimten werden gehuurd in het 
oude dorpshuis in De Kwakel en in 
de Scheg te Uithoorn. Daar groeide 
men al na een jaar uit waarna alle 
activiteiten werden verplaatst naar 
een locatie waar vandaag de dag 
café Roadie’s zit in de Julianalaan. 
Toen was dat een pand met een 
andere opzet, want er zat ook een 
hobbymarkt in. “Daar hebben we 
als huurders tien jaar tot 1985 ge-
zeten. We hadden toen zo’n acht-
honderd jeugdleerlingen en het me-
rendeel daarvan kwam op de fi ets. 
Dat gaf de nodige overlast en de ge-
meente vond dat niet leuk. Er was 
toen al sprake dat we een eigen 
pand wilden hebben en die ruimte 
vonden we naast de rioolzuivering 
aan de Industrieweg waar nu nog 
steeds de dansschool is gevestigd. 
Daar was toen nog geen enkele be-
bouwing. Pas tweehonderd meter 
verderop stonden nieuwbouw wo-
ningen,” herinneren Cees en Stella 
zich. De gemeente verleende maar 
graag alle medewerking en in 1986 
werd met de bouw begonnen waar-
na het in 1987 opgeleverd en in ge-
bruik werd genomen.

‘Je moet je palet verbreden’
De dansschool fl oreerde als nim-
mer tevoren met veel jeugdleden 
maar ook volwassenen (die met de 

Twee generaties Colijn: v.l.n.r. Cees, Stella, Axel en Heleen

auto kwamen). Het was zeven da-
gen per week een volle bak met les-
sen en dansavonden. Er was ook 
een wedstrijdgroep die erg succes-
vol is geweest. “Dat konden we on-
mogelijk allemaal met z’n tweeën 
doen, ook al omdat Cees veelvuldig 
werd gevraagd om in zowel natio-
nale als internationale jury’s zitting 
te nemen bij danswedstrijden. Bo-
vendien begeleidde hij – vaak sa-
men met Stella – ook wedstrijdpa-
ren in het land. We hebben echt veel 
hulp gehad van medewerkers in de 
zaak die net zo enthousiast en be-
trokken waren als wij dat waren en 
nog steeds zijn. Daar zijn wij hen 
nog altijd dankbaar voor,” vult Stella 
aan. Cees is altijd de man geweest 
die onder meer het thema Rock & 
Roll heeft gepromoot en onder zijn 
hoede heeft gehad. Cees heeft ook 
aan de wieg gestaan van de Neder-
landse Rock & Roll associatie. Hij 
was tevens een DJ in zijn tijd (nog 
met grammofoonplaten!). Er volg-
den heel veel jaren van hard wer-
ken en innoveren om de dansschool 
in de vaart te houden. Cees: “Ik heb 
Axel en Heleen altijd voorgehouden 
dat zij hun ‘palet’ moesten verbre-
den, want van dansen alleen kon je 
gezien de snel opeenvolgende ont-
wikkelingen in deze markt niet van 
bestaan. Dat hebben ze goed opge-
pakt, want het draait nu nog steeds 
goed, maar wel met veel extra’s. An-
ders sta je niet meer in de belang-
stelling.” Zoon Axel (1968) heeft 
zich sinds de jaren negentig stilaan 
in de dansschool ingewerkt; later 
kwam Heleen (1970) daarbij omdat 
beiden een relatie kregen. Dat was 
al begonnen op het moment dat 
zij samen op het VLC in Mijdrecht 
zaten. Ze hebben na hun huwe-
lijk twee kinderen gekregen, Rogier 
(20) en Julian (16). Heleen voeg-
de zich bij Axel in de zaak en heeft 
sindsdien net zo hard gewerkt om 
de dansschool die status en uitstra-
ling te geven die het nu heeft. Toen 
Cees en Stella hun inbreng stilaan 
gingen afbouwen hebben Axel en 
Heleen de dansschool zonder daar 
veel ruchtbaarheid aan te geven in 
2007 formeel overgenomen. En pas-
sant treedt Axel bovendien vaak op 
als ‘DJ Ax’. En Stella geeft op gezet-
te tijden nog steeds les. Cees doet 
het momenteel rustig aan. Beiden 
hebben nog een zoon, Walter, die 
ook een poosje heeft meegedraaid, 
maar later zijn eigen weg is gegaan.

Groeisegment
Axel en Heleen Colijn hebben het 
stokje dus overgenomen en runnen 
met veel elan het Dans- en Party-
centrum dat al jarenlang een begrip 
in de omgeving is voor iedereen die 
van dansen en gezelligheid houdt. 
Ze zijn beiden volledig FDO-gedi-
plomeerd hebben er tevens heel 
wat jaartjes wedstrijdsport op zit-
ten! Zij timmeren volop aan de weg 
en hebben niet alleen ervaring met 
dansen in de breedste zin van het 

woord, maar ook met het organise-
ren van feesten in alle soorten en 
maten, catering, decoratie, optre-
dens van artiesten, licht en geluid 
en zaalverhuur. Dans- en Partycen-
trum Colijn is bovendien lid van Ho-
reca Nederland. “Toen het stijldan-
sen steeds minder populair werd 
zijn we een andere richting ingesla-
gen, namelijk door de dansschool 
ook als een partycentrum in de 
markt te zetten,” legt Heleen uit. “Bij 
ons kunnen zowel in de particulie-
re als zakelijke sfeer feesten en par-
tijen worden georganiseerd tot 200 
bezoekers toe en als het zo uitkomt 
méér. We hebben alles in huis om 
daar een succes van te maken. Men 
kan het vanzelfsprekend met van 
alles combineren compleet met een 
eigen bar. Maar ook bedrijven die 
presentaties willen geven kunnen 
daarvoor bij ons terecht. Wij hebben 
er beneden en op de bovenverdie-
ping zalen voor. Het blijkt een uit-
stekende aanvulling te zijn op onze 
core business. We zien dat momen-
teel als ons belangrijkste groeiseg-
ment. Daarnaast hebben we ruim-
te om grote groepen te ontvangen 
bij het organiseren van senioren-
middagen, zoals van de Anbo. Dat 
laatste gebeurt overigens al twintig 
jaar.” Axel geeft als aanvulling hier-
op dat met het veranderen van de 
bedrijfsactiviteiten ook de vergun-
ningen geregeld moeten worden 
aangepast. De regelgeving wordt 
op diverse gebieden steeds stren-
ger en dat houdt ook weer de no-
dige investeringen in om aan de ei-
sen te kunnen blijven voldoen. Het 
wordt steeds moelijker om daaraan 
tegemoet te komen.

Telekids en Talent Academy
Naast het dansen zijn tegenwoor-
dig de verschillende soorten ballet 
helemaal in om daar lessen voor te 
volgen. Voorts starten de Telekids 
Musicalschool en de RTL Talent 
Academy met groepslessen in Uit-
hoorn. Vanaf 11 september begin-
nen bij Dans- en Partycentrum Co-
lijn de musical lessen van de Tele-
kids Musical School en de RTL Ta-
lent Academy. Dat zegt iets over de 
kwaliteit en het vertrouwen in Co-
lijn. Sinds de oprichting van de Te-
lekids Musicalschool in 2013 wordt 
er les gegeven aan kinderen tussen 

de 4 en 9 jaar in meer dan 50 plaat-
sen door het hele land. Voor tieners 
tussen de 10 en 18 jaar is er de RTL 
Talent Academy. De lesprogram-
ma’s voor beide scholen bestaan uit 
zang, dans en toneel en worden ge-
geven door ervaren HBO-geschool-
de vakdocenten. Voor de allerjong-
sten, 4 tot en met 6 jaar, is er Te-
lekids Mini’s. Voor leerlingen van 7 
tot en met 9 jaar de KidsClub. Naast 
de voor de hand liggende musical 
vaardigheden werken de leerlin-
gen ook op een breder vlak aan hun 
ontwikkeling. Zo worden sociale en 
communicatieve vaardigheden, cre-
ativiteit en zelfvertrouwen gestimu-
leerd. De leerlingen krijgen boven-
dien bijzondere kansen. Zo zijn er 
gastlessen van musicalsterren en 
bestaat de mogelijkheid om audities 
te doen en zelfs mee te werken aan 
TV-programma’s. Twee keer per jaar 
laten de leerlingen zien wat zij heb-

ben geleerd in een musical voor-
stelling.
In dat kader is er op vrijdag 11 sep-
tember een Open Les voor de Tele-
kids Musicalschool en RTL Talent 
Academy. Van 14 tot 18 september 
een Open Lesweek voor alle ballet-
groepen; popshowdance, hiphop, 
boys only, modern, klassiek etc.
In de derde week van september 
beginnen de lessen voor het stijl-
dansen. Elke belangstellende hier-
voor is van harte welkom om geheel 
vrijblijvend binnen te lopen tijdens 
de lessen en anders vanaf heden 
op de donderdagavond om 21.00 
uur tijdens het vrij dansen. Er is vol-
doende (gratis) parkeerruimte voor 
de deur. En dat allemaal maar mooi 
bij Dans- en Partycentrum Colijn! 
Meer informatie leest en ziet u op 
de website: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl. Ook te volgen op Fa-
cebook en Twitter.

Groot Europees onderzoek naar 
voeding, leefstijl en gedrag
De Ronde Venen - Vandaag start 
de werving van 250 Nederland-
se deelnemers voor een onderzoek 
waarin verschillende veranderingen 
en aanpassingen in voeding, leefstijl 
en gedrag onderzocht worden. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat stemmingsproblemen vaak sa-
men gaan met overgewicht. Onder-
zoek laat zien dat voeding een be-
langrijke manier kan zijn om stem-
ming en gezondheid te verbeteren, 
maar tot nu toe weten we nog niet 
welke onderdelen van voeding en 
gedrag het meest belangrijk zijn. 
Met het MooDFOOD onderzoek 
proberen we hier antwoorden op te 

vinden. Het MooDFOOD onderzoek 
is een samenwerking tussen Groot-
Brittannië, Duitsland, Nederland en 
Spanje en wordt gefi nancierd door 
de Europese Commissie. Het onder-
zoek bestudeert onder meer of leef-
stijlcoaching of het slikken van voe-
dingssupplementen bijdragen aan 
een verbeterde stemming en welbe-
vinden. De voedingssupplementen 
bestaan uit multivitamine en visolie, 
door loting wordt bepaald of deel-
nemers voedingssupplementen of 
placebotabletten gaan slikken. De 
helft van de deelnemers ontvangt, 
naast het slikken van de voedings-
supplementen of placebotabletten, 

Uitslag nacht van 
Neptunus 2015
Vinkeveen - Het weer zat in de da-
gen voorafgaand aan de nacht van 
Neptunus niet erg mee, regen en 
wind waren veelvuldig aanwezig. 
Neptunus was daarom blij verrast 
dat er toch een heleboel boten va-
ren gekomen om mee te varen met 
de tocht. Iets voor negen uur deed 
Neptunus zijn drietand aan en volg-
de langzaam zijn route over de Vin-
keveense Plassen die zich toch lang-
zaam meer en meer vulde met bo-
ten. Rond kwart over tien werd er 
voor zandeiland 4 in de duikzone 

een vuurwerk show gegeven alle be-
zoekers en deelnemers konden mi-
nuten lang genieten van een mooie 
show, hier werd goed uitgepakt. De 
tocht werd langzaam beëindigd weer 
bij zandeiland 8 ter hoogte van de 
starttoren die weer duidelijk herken-
baar verlicht was. Hier ging Neptu-
nus over tot het uitreiken van de ver-
schillende prijzen.

Mooist verlichte vaartuig
1  Brandweer vereniging Vinkeveen 

en Waverveen prachtig mooi ver-

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

In deze column kunt u ook komen met

 Goed geschoten...

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

Hoge stokroos
Bij deze de hoge stokroos uit onze tuin. Gepoot als klein gekregen 
plantje einde zomer 2014,en de winter overleeft. Nu in de afgelopen 
weken groeide deze stokroos ondanks storm en regen tot een hoog-
te van 4 m en 55 cm. Gemeten op 2-09-2015. Hij staat in onze ach-
tertuin, woonachtig Zr. den Hertoglaan 6 te Mijdrecht. Wij genieten er 
nog iedere dag van. Is er nog iemand die een hogere stokroos heeft?
Alex van Ankeren uit Mijdrechtleefstijlcoaching. Hierbij ontwikkelt 

de deelnemer samen met een the-
rapeut betere manieren om stem-
ming en voeding te controleren en 
beïnvloeden, en om gezondheid 
en welbevinden te bevorderen. Het 
doel is om effectiever met stemming 
en voedsel om te gaan. In totaal zijn 
er 21 sessies gedurende 12 maan-
den. De sessies zullen worden ge-
geven door een psycholoog die een 
speciale training heeft gehad en de 
inhoud wordt persoonlijk op u afge-
stemd. Interesse? 
U bent mogelijk geschikt om deel te 
nemen als u:
- In of rond Amsterdam woont, zo-

dat u wekelijkse bijeenkomsten 
voor de leefstijlcoaching kan bij-
wonen

- Tussen de 18 en 75 jaar oud bent
- Overgewicht hebt (met een body 

mass index tussen de 25 en 40)
- Zich wel eens somber voelt
- In staat en bereid bent een jaar 

aan het onderzoek deel te ne-
men

- Het goed vindt dat we uw huis-
arts inlichten over uw deelname

- Op dit moment niet behan-
deld wordt voor een psychische 
stoornis

- Op dit moment niet zwanger 
bent of borstvoeding geeft

- Nooit een maagverkleining hebt 
gehad

Meer informatie over (deelname 
aan) het onderzoek via moodfood@
vumc.nl, 020-7884691, of www.
moodfood-vu.eu.

lichte rode haan met waterstaart 
en voorop een oude brandweer-
wagen die ook volop water ver-
spreide.

2.  Sweet en Pink
3.  Goden en godinnen de boot werd 

bemand door instructeurs van de 
Zeilschool Vinkeveense Plassen.

Origineelst verlichte vaartuig
- Veronica . een tot oud zendschip 

omgebouwd schip Veronica
- Spook het schip dat eruit zag 

alsof er spoken waren van Eef v 
leeuwen

- “Als je geen tijd hebt”

Actueelst verlichte vaartuig
- Boer zoekt vrouw, de Borgergan-

gers zijn naarstig op zoek naar 

een vrouw en naar verluid heb-
ben de meeste er een gevonden.

- VMA van Bart Kooijman
- Bunny en de kapitein.
De aanmoedingsprijs ging dit jaar 
naar China van de Zeeverkenners 
groep Abcoude. Neptunus heeft na 
de prijs uitreiking nog even persoon-
lijk de leden Van de Brandweer ver-
eniging Vinkeveen en Waverveen 
geluk gewenst met hun 70 jarig be-
staan. Hierna was de nacht van Nep-
tunus ten einde en werd langzaam 
de thuishaven opgezocht. De bezoe-
kers maar vooral de deelnemers die 
toch een leuke en mooi versierde 
boot hadden hartelijk bedankt voor 
de inspanning en Neptunus hoopt 
jullie allen weer te zien op zaterdag-
avond 3 september 2016.
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Vervolg van de voorpagina.

Hettie Overdijk, docent van de 
EHBO vereniging uit Wilnis, vertelt: 
“Tijdens de lessen gaat het er altijd 
gemoedelijk aan toe. We behande-
len in de beginnerscursus en in de 
herhalingslessen theorie in combi-
natie met praktijk. We oefenen veel 
EHBO handelingen zoals reanima-
tie en verbanden aanleggen. Ook 
hebben we een aantal lessen LO-
TUS slachtoffers om verwondingen 
en slachtoffers zo echt mogelijk na 
te spelen. Toch ontbreekt dan vaak 
de druk en adrenaline van een ech-
te ongevalssituatie. Daarom is zo’n 
grote oefening een perfect om de 
vaardigheden meer in het echt te 
oefenen. De ongevalssituatie grenst 
tijdens de oefening zo dicht aan de 
werkelijkheid, dat hier wel de druk 
en adrenaline aardig op kunnen lo-
pen. Dan pas merk je als EHBO’er 
hoe je in een echte situatie mogelijk 
zou reageren.”

Kettingreactie van chaos
Ieder jaar is het een uitdaging om 
een locatie te zoeken en scenario 
te schrijven, wat de EHBO’ers en 
brandweerleden uitdaging biedt en 
een zo echt mogelijke situatie weer-
spiegelt. Dit jaar mocht de EHBO 
vereniging uit Wilnis de oefening 
houden in een fabriekshal van SC 
Johnson uit Mijdrecht. In de oefe-
ning worden zo veel mogelijk ver-
schillende vaardigheden van de 
EHBO’ers op de proef gesteld. Het 
scenario begint wanneer een mon-
teur tijdens onderhoudswerkzaam-
heden een flens van een chemische 
tank losdraait. De tank blijkt nog 
gevuld en onder druk en de mon-
teur krijgt chemicaliën over zich 
heen. Dit brengt een kettingreactie 
van chaos in de hal teweeg. 

Scenario
In reactie op het ongeval van de 
monteur, raakt een productieme-
dewerkster met haar hand bekneld 
in een machine. Twee voorbijrijden-
de heftruckchauffeurs letten niet 
meer op en botsen tegen elkaar en 
een hoge stapel pallets. Een maga-
zijnmedewerkster hoort het tumult 
en rent een trap af naar beneden, 
maar struikelt en duikelt de trap af. 

Een autistische medewerkster blijkt 
last te krijgen van een hypo omdat 
zij vergeten is te eten. Haar collega 
die wil helpen wordt gestoken door 
een wesp, en raakt door een allergi-
sche reactie al snel bewusteloos. Tot 
overmaat van ramp krijgt het hoofd 
BHV die is toegesneld net op dat 
moment een beroerte.
“De brandweer moest in deze situa-
tie eerst de locatie veiligstellen, door 
de lekkage van chemicaliën op te 
heffen. Daarna kon de EHBO bevel-
voerder van SC Johnson de 18 deel-
nemende EHBO’ers van onze ver-
eniging in teams verdelen over de 
8 slachtoffers. Ieder team kreeg zo 
met zijn eigen uitdagingen te ma-
ken, van chemische brandwonden, 
shock door interne bloedingen, ge-
broken been en ribben tot reanima-
tie aan toe. Met zo’n oefening kan ik 
ook zien wat oefenstof is die we het 
komende seizoen weer terug wil-
len laten komen. Het is een perfect 
startpunt voor het begin van ons 
seizoen en een leuke manier om 
ook eens met andere hulpdiensten 
samen te oefenen. Bovendien krij-
gen we altijd waardevolle feedback 
van de brandweer,” aldus Hettie, die 
als waarnemer heeft bekeken hoe 
de EHBO’ers de situatie aanpakten.

Uitdaging 
Hettie vervolgt: “Zeker voor de nieu-
we EHBO’ers, die net vorig seizoen 
in april hun cursus hebben afge-
rond, is dit een ware uitdaging. Zij 
weten nog niet wat ze kunnen ver-
wachten. Zo’n grote oefening sa-
men met de brandweer kan dan 
best indrukwekkend zijn. Maar een 
echte hulpverlening is vaak ook in-
drukwekkend voor de hulpverlener, 
dus dat maakt deze oefening alleen 
maar realistischer.”

Nieuwe EHBO cursus
Dit jaar start EHBO vereniging 
Wilnis start vanaf oktober op de 
woensdagavond weer met een 
nieuwe cursus EHBO met AED. In 
14 lessen wordt op een praktijkge-
richte manier geleerd wat je kunt 
doen bij kleinere en grote letsels; 
van een kleine snee tot grote bloe-
ding of een botbreuk. Inschrijven 
kan nog tot 25 september via info@
ehbowilnis.nl.

Grote oefening EHBO vereniging 
en brandweer Wilnis 
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Mijdrecht - De open dag van de Mijdrechtse zelfpluktuin  (in oprichting) “de Heksenketel” is een overweldig  succes geworden. Meer dan 500 
mensen brachten zondagmiddag een bezoek en lieten zich voorlichten over deze Stichting in oprichting. Een stichting waarbij iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld om dagelijks onbespoten groenten en/of fruit te plukken voor eigen gebruik. Onbespoten groenten en fruit en ook 
de zogeheten ‘vergeten groenten. Heel veel bezoekers waren geintereseerd en binnenkort ontvangen zij een uitnodiging voor een bijeen-komst 
waarin men met elkaar gaat bespreken hoe deze zelfpluk/kweektuin opgezet gaat worden. Met elkaar en voor elkaar. Wij houden u op de hoogte!



Een icoon staat niet stil. Het gaat met de tijd mee. Maar kun je een icoon nog verbeteren? Ja dus. 
Profiteer nu van een aantrekkelijk introductieaanbod:
3 JAAR GARANTIE* I 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD** I 3 JAAR RENTEVRIJE FINANCIERING***

ALLE OGEN OP MIJ
Fiat with

DE NIEUWE 500. MASTERPIECE RELOADED.

 Model Contante
waarde

Contante 
aanbetaling

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in maanden

Vaste debetrente-
voet op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten
Percentage (JKP)

Termijnbedrag
per maand

Totaal te
betalen bedrag

500 v 14.495,- v 7.331,- v 7.164 ,- 36 0,0% 0,0% v 199,- v 7.164 ,-

Prijs incl. btw/bpm, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke 
 uitvoering. *De 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. U vindt de voorwaarden en uitsluitingen van 
Extra Garantie op www.fi atextragarantie.nl. **3 jaar gratis onderhoud omvat het standaard voorgeschreven onderhoud (exclusief schade, 
reparatie, slijtage delen en banden) zoals vermeld in het instructieboekje met een maximum van 45.000 kilometer. ***Het fi nancierings-

aanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Netherlands B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Maximaal kredietbedrag op deze rentevrije fi nanciering van drie jaar bedraagt v 10.000. De 
actie is geldig t/m t/m 30 september 2015. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren het nieuwe rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,7 l/100km (1 op 21,3 – 26,3). CO2: 88 – 111 g/km.

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL. 0297 - 32 52 30

www.fiataalsmeer.nl

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp      Tel. 023 - 554 29 29
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Klaverjassen in De Springbok
De Hoef - Zaterdag 12 september 
begint het nieuwe seizoen weer met 
dit seizoen 8 avonden waarvan er 5 
tellen voor de uiteindelijke hoofd-
prijzen van dit seizoen zodat u er 
ook 3 van kan missen om toch aan-
spraak te maken op mooie prijzen 
aan het eindee van het seizoen.

Bovendien is het ook voor een ge-
zellig samenzijn. De Biljartclub in 
Dorpshuis De Springbok in De Hoef 

organiseert deze avonden Ieder-
een die van een gezellige kaart-
avond houdt is van harte welkom. 
De avonden dit seizoen zijn 12 sep-
tember, 10 oktober,14 november en 
12 december en 9 januari, 13 febru-
ari, 12 maart en 16 april. Het kaar-
ten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur. Wij zien u graag 
voor een gezellige kaartavond in de 
Springbok aan de oostzijde 61 a in 
De Hoef.

Verlies voor Herthan 1
Vinkeveen - Zaterdag 5 septem-
ber was het zo ver, de eerste com-
petitie wedstrijd van Hertha 1. Na 
een intensieve voorbereiding met 
successen bij het toernooi bij SEC, 
waar een goede sportieve presta-
tie werd neergezet en Ski Klesman 
bekroond werd als topscoorder van 
het toernooi. De volgende horde 
waren de bekerwedstrijden, waar-
in nog weinig overtuigende presta-
ties werden neergezet. A.S.C Water-
wijk bleek een klasse te groot, daar 
werd 5-0 verloren. Daarna volgde 
2-0 tegen Muiderberg 1 & 1-1 tegen 
VIOD 1, uitslagen die nog niet tevre-
den stemde.

De eerste helft
Na de slechte ervaring in Almere uit 
de voorbereiding wilde Hertha spor-

tief revanche nemen door de com-
petitie goed te starten. Al snel bleek 
dat dit niet vanzelf zou gaan. Binnen 
een kwartier waren alle doelpunten 
uit de wedstrijd al gevallen. Door 
fouten, onoplettendheid in de ver-
dediging en slechte passing op het 
middenveld, waren de twee doel-
punten al snel gemaakt. Toch kreeg 
ook Hertha kansen op een doel-
punt, Jordi Wouters onderschepte 
een breedtepass en kon vrij door-
lopen naar de keeper. Helaas werd 
deze inzet door de keeper gepakt. 

Tweede Helft
De tweede helft kwam Hertha met 
meer energie uit de kleedkamer, 
er werd harder gewerkt en er was 
meer inzet. Toch resulteerde dit niet 
gelijk in veel grote kansen, enkele 

Argon debuteert met 
verdiende zege
Mijdrecht - Argon heeft een uit-
stekend debuut gemaakt in de eer-
ste klas, in Voorburg versloeg het 
in een uitstekende wedstrijd Forum 
Sport met 0-3. De eerste helft vielen 
er geen doelpunten maar was Argon 
toch over het algemeen de bovenlig-
gende partij. Na rust sloeg Argon toe 
met wel twee heel fraaie doelpunten.

Eerste helft
Hoewel er in de eerste helft geen 
doelpunten vielen waren er toch 
wel veel mogelijkheden voor de 
Mijdrechtenaren. In deze felle en 
mannelijke wedstrijd speelden bei-
de ploegen met volle inzet. Na een 
paar minuten mocht Ian van Ot-
terlo het met een vrije trap probe-
ren maar doelman Schilperoort van 
de thuisploeg stond op de goede 
plaats. Ook Bas Pel kreeg een mo-
gelijkheid maar de keeper plukte 
de bal van zijn hoofd. Na een kwar-
tier weer een paar echte kansen, 
na een scherpe voorzet van Syrano 
Morrison schoot Jesse van Nieuw-
kerk net naast en in dezelfde minuut 
kwam er een schot van Morrison 
die door de doelman weggeslagen 
werd. Na twintig minuten de eer-
ste hoekschop voor Argon, de bal 

van Floris Mulder werd door kee-
per Schilperoort opnieuw tot hoek-
schop verwerkt, opnieuw een hoek-
schop voor Mulder maar het schot 
van de meegekomen Wilco Krimp 
werd geblokt. Er tussendoor werd 
een vrije trap van Mulder een prooi 
voor de keeper en schoot Krimp ra-
kelings naast. Forum Sport, dat met 
veel lange ballen probeerde de Ar-
gondefensie te verschalken, stuit-
te menigmaal op doelman Romero 
Antonioli. Na een kwartier pakte hij 
kundig een vrije trap en de slotfa-
se van de eerste helft bleef hij goed 
op de been. Eerst maakte hij een 
voorzet van rechts onschadelijk en 
daarna pakte hij binnen een minuut 
twee vrije trappen. Eerst van Mat-
thijs Seilberger en daarna van Ny-
chel L’ami. Ook een hoekschop van 
opnieuw Seilberger werd een prooi 
voor Antonioli.

Drie doelpunten 
In het vervolg stelde Argon orde op 
zaken, eerst schoot Wouter Winters 
nog over en even later deed Mat-
thijs de Jong namens Forum Sport 
hetzelfde. Daarna nam Argon een 
hoekschop, Bas Pel en Jesse van 
Nieuwkerk stonde tussen een drie-

Hertha ME1 succesvol in 
de beker
Vinkeveen - De meiden van Hertha 
ME1 onder leiding van Frank Vous-
ten zijn het bekerseizoen gestart 
met twee overtuigende overwin-
ningen. Vorige week werd gewon-
nen van CSW ME2 met 7-0. Het ver-
nieuwde team is de competitie ge-
start met elf meiden waarvan bijna 
de helft voor het eerst lid zijn. Dat is 
in de wedstrijden niets van te mer-
ken. Wellicht leren de meiden snel 
bij dankzij hun super enthousias-
te trainers Menno van der Sloot en 
Philip de Jong. De wedstrijd tegen 
CSW werd thuis afgewerkt op het 
mooie kunstgrasveld. Dankzij doel-
punten van Britt, Sterre en Tama-
ra werd de ruststand van 5-0 be-
reikt. Na de rust zette de bezoekers 
een uitstekende keepster in die er-
voor zorgden dat de schade beperkt 
bleef. Alleen Annabel en Britt wisten 
het net nog te raken.

Afgelopen zaterdag stond de eer-
ste uitwedstrijd op het program-
ma. De meiden gingen op bezoek 
bij Kockengen. De wedstrijd begon 
om 08.30 uur dus het was vroeg ver-
trekken. Ook nu ging de eerste helft 
uitstekend. Dankzij goed samenspel 
werden er vele kansen gecreëerd. 
Wat resulteerde in acht doelpunten 
in de eerste helft gescoord door Britt 
3x, Sienna 2x, Sterre, Rebecca en 
Annabel. Na de thee ging men vro-
lijk door met scoren. Het werd eerst 
nog 9-0 door Sienna alvorens Koc-
kengen iets terug deed. Een counter 
werd cool afgerond: 9-1. De doel-
puntenmachine van Hertha ging 
daarna weer vrolijk en eindigde op 
15 doelpunten: 15-1 dankzij Jessic-
ca met een zuivere hattrick, Tama-
ra 2x en tot slot Sterre. Nu nog even 
uitrusten tot 19 september want dan 
begint de competitie

Rectificatie 
winnaars 
openlucht 

biljarttoernooi
Mijdrecht - Bij het verslag van het 
door Bar Adelhof georganiseer-
de openlucht biljarttoernooi dat op 
zondag 30 augustus in winkelcen-
trum Adelhof is gespeeld, zijn enige 
namen van winnaars met een on-
juiste spelling doorgegeven. Daar-
om vermelden wij hier nog een keer 
de juiste namen: Winnaars Poule A: 
1. Pieter Meintjes, 2. Bas Krabben-
dam. Poule B: 1. Donny Beets, 2. Pe-
tra Slimmers. Met excuus van de or-
ganisatie.

tal verdedigers en opeens lag de bal 
in het doel. De speaker hield het op 
Bas Pel en onze waarnemer achter 
het doel zag het als eigen doelpunt 
0-1. Even daarna pakte de doelman 
een knap schot van Ian van Otter-
lo en na een hoekschop kreeg Fo-
rum Sport bijna zijn gelijkmaker 
maar de omhaal spatte op de lat uit-
een. Een vrije trap van Floris Mul-
der werd door keeper Schilperoort 
nog gepakt maar even later was hij 
kansloos toen een voorzet van Jesse 
van Nieuwkerk door de goed spe-
lende Ian van Otterlo onhoudbaar 
werd ingeschoten 0-2. Vier minu-
ten later ging Forum Sport definitief 
door de knieën toen de vanmiddag 
ongrijpbare Syrano Morrison Jesse 
van Nieuwkerk op maat bediende 
en vervolgens die ook laag en hard 
inschoot 0-3.
Met drie verse spelers (Fernando 
Pique, Randy Hondius, Soner Ge-
dik) speelde Argon de wedstrijd ge-
controleerd uit en kon het de eerste 
punten mee naar Mijdrecht nemen.
Zaterdag speelt Argon Thuis tegen 
WV-HEDW, aanvang 14.30 uur.

(afstand)schoten en corners zorg-
den voor het gevaar. Tegen het ein-
de van de tweede helft stond hert-
ha ver naar voren, dit resulteerde, 
mede door de snelle buitenspelers 
van Buitenboys in enkele gevaarlij-
ke kansen. Zowel de lat als de paal 
werd geraakt, daarnaast werd een 
doelpunt wegens buitenspel afge-
keurd, waarna er niet meer werd 
gescoord. Komende week speelt 
Hertha 1 de eerste thuiswedstrijd 
van het seizoen tegen FC Amster-
dam, wat de eerste wedstrijd met 
5-0 heeft gewonnen.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Iedereen kan Parkinson krijgen
Steun baanbrekend onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar
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Jeugdtennis, verslavend leuk!
Wilnis - Op woensdag 16 sep-
tember start Tennisvereniging 
Wilnis weer met 4 kennisma-
kingslessen voor slechts 25,- Op 
vier woensdagmiddag krijgen de 
kinderen een uur tennisles en 
balvaardigheidstraining. Een leu-
ke manier om uit te zoeken of 
tennis iets voor uw kind is. Een 

racket wordt door de vereniging 
verzorgd. Tennisvereniging Wilnis 
is een Tenniskids vereniging die 
op spelende wijze kinderen en-
thousiast willen maken voor de 
tennissport. Aarzel niet en geef je 
op!!! Opgeven of vragen bij saski-
avanloon@gmail.com. Tel.: 0297-
273433/ 0623795979

Sportklassen van start op het VeenLanden College
Mijdrecht - Dit schooljaar is het 
VeenLanden College begonnen met 
sportklassen. Heel veel leerlingen uit 
de brugklas hebben zich opgege-
ven voor dit programma. Afgelopen 

donderdag vonden de eerste lessen 
plaats op locatie Mijdrecht en op lo-
catie Vinkeveen. Het was spannend, 
maar toen de leerlingen hun nieu-
we sportshirts uitgereikt kregen met 

daarop het stoere VLC Sportklas logo 
was het algauw een gezellige mode-
show. Nog even op de foto en ze kon-
den beginnen. Met looptraining deze 
keer, want ze gaan ook allemaal mee-

doen aan de scholierenveldloop bin-
nenkort. Vanaf volgende week gaan 
de leerlingen rouleren, dan staan ten-
nis, korfbal en turnen op het program-
ma. Ze hebben er duidelijk zin in.

V.l.n.r. staand: Hans van Dasler (trainer-coach), Iris de Boer, Lieke van Schep-
pingen, Femke Vousten, Zoë van Dasler en Ingrid Hagenaars (trainster-coach). 
V.l.nr. zittend: Finn Kroon, Ravi Brockhoff, Robin Troost , Max de Haan, Tom 
Vis en Mark de Rooij.

De Vinken B1 als team 
naar de winst
Vinkeveen - In de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen schotelde De 
Vinken B1 het talrijke publiek een 
mooie pot korfbal voor. 
Zoals van tevoren al verwacht bleek 
tegenstander Tempo B2 een ge-
duchte, sterke opponent. In de be-
ginfase had de jonge Vinkeveense 
ploeg – het zijn allemaal eerstejaars 
B-aspiranten - van de coaches In-
grid Hagenaars en Hans van Das-
ler het moeilijk met het felle, fana-
tieke spel van de ploeg uit Alphen 
aan den Rijn. 
Met Ravi Brockhoff, Robin Troost, 
Zoë van Dasler en Femke Vousten in 
de aanval was de start wat behou-
dend. De ploeg, die ook dit jaar weer 
gesponsord wordt door Sport Me-
disch Centrum De Bron, leek onder 
de indruk van het tegenspel van de 
tegenstander. Veelvuldige plaats-
fouten waren het gevolg. De ver-
dediging met Lieke van Scheppin-
gen, Iris de Boer, Finn Kroon en Max 
de Haan werd onder druk gezet, 
maar weerde zich kranig. Deson-
danks waren het de bezoekers die 
als eerste de korf wisten te vinden. 
Een gelijk opgaande strijd ontspon 
zich, want iedereen zette een tand-
je bij en De Vinken kwam weer op 
gelijke hoogte: 1-1. Na de vakwis-
seling hetzelfde spelbeeld, al wist 
de aanval iets meer kansen te cre-
eren. Tot aan de rust bleef het een 
op en neergaande strijd. Leuk om 
te zien, met aan beide zijden aardig 
wat kansen, maar weinig doelpun-
ten. Het was dan ook niet verras-

send dat de ploegen met een gelijke 
stand de rust in gingen: 2-2. 

Windvoordeel
Na de rust had de thuisploeg enig 
windvoordeel en dat wist de ploeg 
goed uit te buiten. Er werden minder 
plaatsfouten gemaakt en er werd 
goed bewogen. Door het hele team. 
De Vinken nam het initiatief en mik-
te veel op de korf. Maar ook Tempo 
bleef doorknokken. In tegenstelling 
tot de eerste helft volgden de doel-
punten elkaar snel op. Tot aan 5-5 
werd er om en om gescoord. Duide-
lijk was dat de ploeg die het eerst op 
een 2-punten voorsprong zou ko-
men aan het langste eind zou gaan 
trekken.
Vooralsnog was het De Vinken die 
daar als eerste aanspraak op maak-
te, want na een knap afstandsschot 
werd het 6-5. Een periode zonder 
doelpunten brak aan. Desondanks 
genoot het publiek van het getoon-
de spel. Uiteindelijk kwam de thuis-
ploeg via een slimme vrije bal op 
een 7-5 voorsprong en leek de strijd 
gestreden. De Vinken kreeg door 
die voorsprong nog meer vertrou-
wen en Tempo leek geslagen. Na 
de 8-5, wederom van verre afstand, 
was het definitief over en nadat ook 
het slotakkoord voor De Vinken was, 
werd er met 9-5 opgelucht ademge-
haald. Na de winst van vorige week 
wederom winst tegen een sterke te-
genstander. Gebaseerd op karakter 
en goed samenspel. Leuk om te zien 
en... er zit nog genoeg rek in!

Atlantis 2 verliest bij VZOD
Mijdrecht - Het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 2 heeft uit bij 
VZOD verloren met 19-7. 
De wedstrijd werd gestart met in de 
aanval Timo Jongerling, Mark Kruis-
wijk, Chantal Poolman en Joyce Ro-
denburg, terwijl de verdediging be-
stond uit Jacco van Koeverden Brou-
wer, Koen van Wermeskerken, Ta-
mara Gortemulder en Joy Trom-
pert. Atlantis wist tot 3-3 goed mee 
te komen. Na deze redelijke start 
wist VZOD na 20 minuten een voor-
sprong te nemen die al snel werd 
uitgebouwd. Aanvallend schoot At-
lantis duidelijk tekort. De ploeg had 
veel last van de harde wind wat het 
schieten van afstand erg moeilijk 
maakte. VZOD had hier duidelijk 
minder moeite mee. Ondanks een 

aanpassing van de speelwijze vie-
len de ballen niet in de korf. Ook een 
groot aantal plaatsfouten leidde tot 
veel balverlies voor Atlantis. Er werd 
wel vrij goed verdedigd maar deson-
danks wist VZOD een korte kans on-
der de paal scoren. Na de rust breid-
de de achterstand zich verder uit. 
Ook toen Amy Loman en Jelle van 
Wermeskerken in het team kwamen, 
kon er geen verschil meer gemaakt 
worden. De wedstrijd werd uiteinde-
lijk verloren met 19-7. De conclusie 
kan zijn dat er uit deze wedstrijd veel 
leerpunten te halen zijn. Wellicht is 
het resultaat van het aanpakken van 
die punten al in de volgende wed-
strijd te zien. 
Zaterdag 12 september treedt Atlan-
tis 2 in Linschoten aan tegen Luno 2.

TVMijdrecht clubkampioenschappen 55+
Mijdrecht - 28 deelnemers, waar-
onder 20 dames en 8 heren, had-
den zich ingeschreven voor de-
ze clubkampioenschappen. De he-
ren speelden in één poule en de da-
mes waren verdeeld in een A pou-
le, speelsterkte 6/7, en een B pou-
le, speelsterkte 7/8. Na de koffie met 
iets lekkers werd om 10.00 uur het 
startsein gegeven voor een sportie-

ve, gezellige en een uiteraard strijd-
bare tennisdag. Alle deelnemers 
speelden 3 wedstrijden van 45 minu-
ten met tussendoor de nodige pau-
zes om op adem te komen en om de 
wedstrijden nog eens even met el-
kaar goed door te nemen. Om 12.30 
uur hadden de dames van TVM-Bar 
gezorgd voor een uitstekende lunch. 
Na de lunch waren er nog twee ron-

des te spelen. In de B poule bij de 
dames werd om de eerste en twee-
de plaats gestreden door Margreet 
Poolmam/Riet Post en Ineke Koek/
Ineke Schiphorst. De wedstrijd ein-
digde in 7- 4 in het voordeel van 
Margreet en Riet. In poule A bij de 
dames eindigden Hanneke Oort/
Nel Leeuwerik en Ans Bruggeman/
Kitty Koek beiden met 5 punten op 

de eerste plaats. Ans en Kitty scoor-
den 5 games meer, dus werden zij 
de winnaressen in hun poule. 

Heren
Bij de heren wisselende succes-
sen. Fred Opzitter en Jos de Jon-
ge begonnen goed en versloe-
gen Jaap Schutte en Piet van Die-
men met 5-4. Bob Kriek en Step-
han Sluijter wonnen op hun beurt 
van Fred en Jos met 8-4. Koos de 
Bruin en Paul Strucks behaalden 
net als Jaap Schutte en Pieter van 
Diemen 4 wedstrijdpunten, maar 
met een verschil van 13 games wer-
den Jaap en Pieter de winnaars van 
deze middag. Onder het genot van 
warme snacks en een drankje vond 
de prijsuitreiking plaats. Uiteraard 
werden de prijswinnaars in de bloe-
metjes gezet, maar iedereen voel-
de zich een beetje winnaar deze 
dag gelet op het gezellige en spor-
tieve karakter van deze clubkampi-
oenschappen. Natuurlijk was er nog 
een woord van dank aan de dames 
van TVM-Bar, de Huifkar en de he-
ren van de organisatie voor hun bij-
drage en inzet. De verloting maak-
te deze dag helemaal compleet en 
rond de klok van 16.30 uur ging ie-
dereen tevreden naar huis. 

Start Rabobank dikke banden race.

Spannende wedstrijden bij 
Ronde van Uithoorn
Regio - Zondag 6 september is de 
wielerronde van Uithoorn verreden. 
Als eerste van de reeks wedstrijden 
gingen de veteranen 60+ van start 
en streden om de Theo Oudshoorn 
Memorial Bokaal. Bij deze wedstrijd 
stonden de UWTC renners Leen 
Blom, Piet Rewijk en Guus Zantingh 
aan het vertrek. Nadat mevrouw 
Oudshoorn het startschot had gege-
ven, gingen de renners volop in de 
strijd op het mooie stratenparcours. 
Rene Balm was de eerste renner die 
uit het peloton wist te ontsnappen 
en hij nam een lichte voorsprong, 
maar na 4 ronden werd hij weer in-
gerekend. Halverwege de wedstrijd 
probeerde Maas van Beek het een 
aantal keren om uit het peloton te 
ontsnappen, maar hij werd steeds 
weer ingerekend. Met nog 10 ron-
den te gaan demarreerde Maas van 

Beek weer en nu nam hij een klei-
ne voorsprong en wist deze tot het 
einde te behouden. Maas van Beek 
uit Barneveld behaalde hiermee een 
verdiende overwinning. De sprint 
van het uitgedunde peloton, voor 
de 2e plaats, werd gewonnen door 
Willem Hus uit Voorburg en 3e werd 
Benno Pauw uit Nieuwegein. Guus 
Zantingh wist zich als eerste UWTC 
renner als 5e te klasseren, Piet Re-
wijk als 14e en Leen Blom als 19e.

60 plus
Na de 60+ veteranen waren de 50+ 
veteranen aan het vertrek met daar-
bij de UWTC renners Rene Kaslan-
der en Rene Oudshoorn. Al snel na 
het startschot waren er renners die 
uit het peloton demarreerde maar 
de eerste serieuze ontsnapping 
kwam na 4 ronden toen Ron van 

Dam een voorsprong nam en deze 
uitbouwde en ook wist Rene Kas-
lander aansluiting te vinden. Samen 
bouwden ze een voorsprong op van 
20 seconden. Helaas werden beide 
renners na 14 ronden weer ingere-
kend en bleef het onrustig in het pe-
loton. Vooral Henri Spijker was actief 
maar kreeg geen ruimte om uit het 
peloton te ontsnappen. Met nog 11 
ronden te gaan demarreerde Andre 
Boutestijn en deze nam een straat-
lengte voorsprong en wist het pelo-
ton voor te blijven. Hij won op een 
overtuigende wijze de wedstrijd. De 
sprint voor de 2e plaats werd zeer 
sterk gewonnen door John Ouds-
hoorn uit Uithoorn, 3e werd Jeroen 
Bosman uit Amsterdam. Rene Kas-
lander finishte als 6e en Rene Ouds-
hoorn kwam in het peloton over de 
streep.

Podium veteranen 60plus om de Theo Oudshoorn memorial

Kinderen
Veel enthousiaste kinderen bij de 
Rabobank dikke banden wedstrijd 
in Uithoorn. En de eerste stond om 
10 uur al bij de inschrijftafel! Om 
12.30 uur mochten ze eindelijk van 
start, om achter de Rabobank au-
to hun wedstrijd te rijden. Na afloop 
kregen ze allemaal een mooie Ra-
bobank bidon en een heerlijke ap-
pel van de Coop. Jasmijn Wiegmans 
(winnares van dikke banden race 
2014 en nu UWTC lid) reikte de be-
kers uit aan de winnaars. 

Uitslag dikke banden wedstrijd
7-8 jaar: 1 Nees Wahlen, 2 Jason 
Gyamfi, 3 Bart Rinkel, 4 Tom Steen-
bergen, 5 Jules Brandenburg, 6 Mi-
lan Smit, 7 Miriam Zally, 8 Ayden 
Franren, 9 Amber Daalhuizen, 10 
Aon Liem, 11 Jason Smit, 12 Melin-
da van Hoorn, 13 Amber Reijers, 
14 Pieter Pijper, 15 Eren Yldirim, 16 
Debby de Groot, 17 Nomy Wensink, 
18 Marit Steenbergen
9-10 jaar: 1 Roy vd Veen, 2 Badr El 
Fatthai, 3 Nieko Dankelman, 4 Vito 
Machielsen, 5 Brian Gyamfi, 6 Barry 
Korzilius, 7 Ramon de Bok, 8 Man-
dy Strubbe
11-12 jaar: 1 Eness Al Fattha, 2 
Camiel Brandenburg, 3 Stan van 
Weely, 4 Marouan El Mauaratsfin, 5 
Dave de Groot, 6 Jurre Bontes, 7 Bo-
die Liem, 8 Thomas Pijper

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen is er altijd vanaf 
het begin strijd! En ook in Uithoorn 
moesten de eerste renners er al snel 
af. Het 3-ronde klassement schreef 
UWTC lid Menno van Capel op zijn 
naam, door 1e, 1e en 2e te worden. 
Bij de laatste doorkomst van het 
3-ronde klassement kwam de eer-
ste echte ontsnapping op gang. Uit-
eindelijk konden Victor Broex en 
Freek Middelburg samen echt weg 

komen. De UWTC leden waren zeer 
actief voor in het peloton maar kon-
den niet voorkomen dat de kop-
lopers samen om de zege gingen 
strijden. Met nog 4 rondes te gaan 
wist Victor Broex een gaatje te slaan 
en met vereende krachtsinspanning 
wist hij dit vol te houden. Solo winst 
voor Victor (de Amstel) voor Freek 
Middelburg uit de Lier. Alexander 
Konijn uit Abbekerk won de sprint 
van het peloton. Menno van Capel 
was de hoogst geklasseerde UWTC-
er met een 5e plaats, Sven Nijhuis 
werd 9e en Stijn Ruijter 15e.

Sportklasse
Bij de sportklasse zag het er lang 
naar uit dat de winst naar Daan 
Kostelijk zou gaan. Deze schaatser 
uit Nieuw Vennep had een ruime 
voorsprong en reed ronde naar ron-
de solo vooruit. Maar sloeg de ver-
moeidheid toe, of was de leidersprijs 
al binnen? Daan werd weer bijge-
haald en toen ging Brian Burggraaf 
(al vele male winnaar in Uithoorn) 

er samen met Jeroen Lute vandoor. 
Zij hadden al snel een mooi gaat-
je geslagen. Edwin de Graaff uit de 
Kwakel ging nog in de achtervol-
ging, maar Edwin had er al een flin-
ke tocht opzitten (Ride for the Ro-
ses) en gaf na enkele rondes op. 
Brian en Jeroen mochten zich toen 
opmaken voor de winst. Deze ging 
naar Brian. Laurens Koster (winnaar 
in 2012) won de strijd van het pe-
loton voor de 3e plaats, Harry van 
Pierre werd 20e. We kunnen weer 
spreken van een sportief geslaagde 
ronde van Uithoorn. Het parcours is 
selectief want bij geen enkele cate-
gorie was er een massasprint voor 
de winst. Geen valpartijen en uitein-
delijk bijna de hele dag droog weer. 
Een woord van dank voor alle vrij-
willigers die zich deze dag hebben 
ingezet. 

En natuurlijk alle sponsors die een 
premie beschikbaar hebben ge-
steld, Rovémij voor de ‘koers auto’s’ 
en iedereen we nog vergeten zijn!
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Ze zijn weer aan de rol
De Ronde Venen - Na een paar 
maanden van biljartrust en vakan-
tie stonden de afgelopen week de 
biljartteams weer aan de tafel voor 
de 1e wedstrijden van seizoen 2015-
2016. Aan het eind van een seizoen 
heb je vaak dat je denkt “he he, het 
zit er op” maar na de zomerstop is 
het ook weer heel lekker om weke-
lijks de partijen te spelen. En dat is 
dan ook weer gebeurd.
Slechts een team, Lutis/de Sprin-
bok, was al heel goed bij de les. Vo-
rig seizoen eindigden zij met een 
hele mooie serie winstpartijen en 
als enige wisten zij bij de start van 
dit seizoen de volle 9 punten bin-
nen te slepen. Een goed begin? We 
zullen het zien. Uiteraard zijn er ook 
weer de spelers van de week. Ger-
ry Holzken maakte de hoogste serie 
(9 caramboles en 27,27%). De kort-
ste partij was deze week voor “good 
old” Joop Luthart. Hij blijft nog altijd 
sterk spelen en maakt deze week 
zijn partij in slechts 16 beurten uit.

De uitslagen
Bar Adelhof 1 mocht tegen clubge-
noot Bar Adelhof 2 beginnen. Bob 
van Kolck en Petra Slimmers maak-
ten het spannend maar Bob trok 
toch aan het langste eind. Said Me-
talsi was de enige die voor Adelhof 
2 nog 2 punten binnenhaalde, 7-2. 
DIO speelde thuis tegen het 3e team 
van Bar Adelhof. Een gelijk opgaan-
de strijd waarbij DIO net iets meer 
punten maakte en daardoor met 5-4 
won. De Kuiper/Stee Inn speelde te-
gen de bekerwinnaar van vorig sei-
zoen (dat was de Schans/Lutis ven-
tilatietechniek en dat is nu Luits 
ventilatietechniek/de Springbok) en 
zoals als al eerder gemeld sprongen 
deze uit de startblokken. 

Volle winst
Geen punt werd er aan de gastheer 
gegund en met 0-9 werd de eer-
ste volle winst in de tas gestopt. De 
Merel/Heerenlux 1 speelde tegen 
clubgenoot Merel/Heerenlux 2. Een 
sterk spelende John Vrielink en Bert 

Fokker wonnen hun partijen over-
tuigend en zorgden daarmee ook 
voor het overwinningspunt, 5-4. De 
Springbok 1 verspeelde vorig sei-
zoen op de laatste dag het kampi-
oenschap aan Merel/Heerenlux 3 
en dat was het team waar zij nu op 
de eerste speeldag thuis tegen aan 
mochten treden. Wim Berkelaar en 
Cor van Wijk (de Merel/Heerenlux 
3) waren te sterk voor hun tegen-
standers en wonnen hun partijen. 
Michel en Hans Bak (de Springbok 
1) waren dat aan de andere kant en 
dat was net genoeg voor een 5-4 
overwinning.
De Springbok 2 begon thuis wat 
minder goed tegen de Biljartma-
kers (vorig seizoen nog Onze Vrij-
heid/de Biljartmakers). Er was wel 
voldoende tegenstand maar de Bil-
jartmakers deed het over de 4 par-
tijen net even beter en nam met 5 
punten de winst meer naar huis. 
CenS ontving het nieuwe team van 
“de Peanutbar”, voorheen De Pad-
destoel. Joop Luthart, speelde heel 
erg goed en zowel Evert als Des-
mond Driehuis volgden Joop daar-
in en wonnen ook hun partijen. Al-
leen Ron Hartsink wist 2 punten 
voor de Peanutbar binnen te halen. 
De Kromme Mijdrecht 3 en Kromme 
Mijdrecht 1 hadden ook een onder-
linge strijd. Ook hier was het half om 
half en moest het totaal aantal ca-
ramboles de beslissing brengen. Die 
bal rolde naar de Kromme Mijdrecht 
3, einduitslag 4-5. De laatste wed-
strijd was ook weer een onderons-
je. ASM 2 en ASM 1 mochten be-
palen wie na de eerste wedstrijd bo-
ven de ander op de ranglijst komt te 
staan. Dat is ASM 1 geworden. Al-
leen Henny Versluis moest 2 pun-
ten afstaan aan Hendrik (vader te-
gen zoon) maar daarmee was het 
pleit wel beslecht, 2-7. De persoon-
lijke kampioenschappen begin-
nen op zondag 27 september met 
de discipline driebanden. Vergeet 
niet je op te geven want de inschrij-
ving sluit 15 september. Mail naar:  
biljartfederatie@casema.nl

CSW MA1 op stoom
Wilnis - Met overwinningen in de 
beker van 14-0 en 0-11 op respec-
tievelijk Desto MA1 en ‘s Graveland 
MA1 hebben de meiden van CSW 
MA1 in de afgelopen twee weken 
uitstekende prestaties neergezet. 
Het is natuurlijk nog vroeg in het 
seizoen en de competitie moet nog 
starten, maar de eerste stappen op 
weg naar de samen gekozen doe-
len, een gezellig seizoen hebben én 
kampioen worden, zijn gezet. 
Dat mooie resultaten niet aan ko-
men waaien en er daadwerkelijk 
prestaties moeten worden geleverd, 
begrijpen de meiden als geen ander. 
Direct na de vakantie zijn ze daar-

om serieus begonnen met trainen. 
Met twee heuse bootcamps en bin-
nenkort een sessie spinning is knal-
hard gewerkt aan de conditie. En 
daarnaast moet de voetbaltraining 
- die twee keer per week door bij-
na iedereen enthousiast wordt be-
zocht - ervoor zorgen dat de meiden 
komend weekeinde helemaal klaar 
zijn voor de competitiestart thuis bij 
CSW om 14.30 uur tegen Waterwijk 
MA1. Trainers, leider, ouders en alle 
andere fans wensen Lisa, Michelle, 
Daphne, Vera, Femke, Chantal, Jany, 
Denise, Wendy, Sarah, Ryanne, Ilse, 
Britt, Bridget en beide Romy’s heel 
veel succes toe!

V.l.n.r. staand: Fred Straatman (trainer-coach), Ron van Vliet (verzorger), An-
nick Stokhof, Eva Hemelaar, Masha Hoogeboom en Emese Kroon. V.l.n.r. ge-
hurkt: René Westdorp (trainer-coach), Jerom Stokhof, Rutger Woud, Stefan 
Oussoren en Kelvin Hoogeboom.

Een goed begin….
Vinkeveen - Het eerste acht-
tal van korfbalvereniging De Vin-
ken speelde zaterdag een verdien-
stelijke wedstrijd. Tegen het bezoe-
kende Huizen lieten de Vinkeveners 
vooral in de eerste helft prima sa-
menspel en een uitstekend scorend 
vermogen zien. De mooie 9-2 rust-
stand kreeg echter amper vervolg. 
De eindstand werd 11-6 in Vinken’s 
voordeel.

Zoeken en bouwen
“We zijn nog erg aan het zoeken en 
bouwen met deze jonge ploeg”, al-
dus trainer-coach René Westdorp 
vooraf aan de wedstrijd. “We gaan 
evenwel met veel vertrouwen de 
strijd aan. Het belangrijkste is dat 
het team plezier heeft in het spel.”
Met Masha Hoogeboom, Annick 
Stokhof, Stefan Oussoren en Je-
rom Stokhof in de aanval en Eva 
Hemelaar, Emese Kroon, Kelvin 
Hoogeboom en Rutger Woud in de 
verdediging begon de ploeg van het 
nieuwe trainerskoppel Westdorp en 
Straatman voortvarend tegen de be-
zoekers uit Huizen. Al in de eerste 
minuut kreeg Jerom Stokhof een 
strafworp mee, die Stefan Ousso-
ren keurig verzilverde. Enkele minu-
ten later was Oussoren zijn tegen-
stander ook te slim af en de door-
loopbal leverde 2-0 op. Na een Hui-
zense tegentreffer gaf Eva Hemelaar 
direct een passend antwoord door 
eveneens een doorloper netjes af 
te ronden. Fraai combinatiespel in 
de Vinkenaanval werd door Masha 
Hoogeboom keurig afgerond: 4-1 
was een feit. 

Duidelijk
In deze fase speelde de thuisploeg 
duidelijk feller en met overmacht. 
De bezoekers hadden amper ant-
woord op het goede combinatie-
spel en het kloeke verdedigen van 
de ABN-AMROformatie. Terwijl het 
publiek verwend werd met heerlijke 
snacks en hapjes, verzorgd door de 
supportersclub van De Vinken, ver-

taalde het vlaggenschip deze ges-
te in een reeks van doelpunten: Eva 
Hemelaar, Kelvin Hoogeboom, Ma-
sha Hoogeboom en Annick Stok-
hof bepaalden achtereenvolgens de 
tussenstand op 8-2. De spelers en 
speelsters van Huizen waren duide-
lijk aangeslagen en konden slechts 
met fysiek spel de aanvalsdrift van 
De Vinken enigszins ontregelen. Het 
had de nodige blessurestops tot 
gevolg. Vlak voor rust mocht Eme-
se Kroon vanaf de stip de ruststand 
naar 9-2 tillen.

Stroperig
Er was volop hilariteit en vreugde 
tijdens de pauze, waarin de Vinken 
Vikings (supportersclub) de verlo-
ting organiseerde. Het eerste zet-
te in de tweede speelhelft het ver-
toonde spel stevig voort. Attent ver-
dedigen en een prima paalpositie 
waren regelmatig reden voor vrije 
ballen en dito strafworpen. Eme-
se Kroon kon in de tiende minuut 
een door Eva Hemelaar meegekre-
gen stip benutten. Vreemd genoeg 
was een ernstige blessure van een 
Huizense speelster het keerpunt in 
de wedstrijd. De aanvallen van de 
thuisploeg werden hierna wat stro-
perig en de bezoekers konden via 
een vrije bal en een strafworp te-
rugkomen naar 10-4. Door de lange 
aanvallen van Huizen en meer eigen 
foutjes raakte De Vinken de grip op 
het spel wat kwijt. Er werd nog maar 
moeizaam gescoord. Alleen Eva He-
melaar zou de ultieme genoegdoe-
ning krijgen na het succesvol afron-
den van een doorloopbal: 11-5. Het 
spelbeeld werd overschaduwd door 
ruw rouwdouwen, hetgeen verzor-
ger Ron van Vliet volop werk op-
leverde. De Vinken kwam ook niet 
meer aan scoren toe. Huizen zag 
een fraai uitgespeelde doorloopbal 
nog wel door het gele plastic ver-
dwijnen, maar de treffer vlak voor 
tijd was slechts voor de statistieken. 
Met 11-6 hield De Vinken de wed-
strijdpunten in Vinkeveen.

KNVB eert haar 
Straatvoetbal Kampioenen
Wilnis - Wat vrijwel onhaalbaar leek 
is toch gebeurd: een team uit de 
CSW-jeugd werd Nederlands Kam-
pioen, straatvoetbalkampioen meis-
jes D. Nadat eerst het team uit der 
MD1 in Amstelveen de districtsti-
tel West 1 had veroverd, volgde op 
28 juni de grote, landelijke eind-
ronde op de Grote Markt in Haar-
lem met het inmiddels bekende re-
sultaat. Het kluppie achter de dijk in 
Wilnis leverde voor het eerst in haar 
bestaan een Nederlands kampioen 
af en nog dik verdiend ook, zonder 
in het hele toernooi ook maar 1 punt 
in te leveren! Daarmee is het team 
een sierraad voor CSW en de trots 
van de meisjesafdeling. 
De KNVB weet de prestaties van de 
4 kampioenen (jongens/meisjes E 

en D) op de juiste waarde te schat-
ten: zij kregen een uitnodiging voor 
het bijwonen van de wedstrijd Ne-
derland tegen IJsland; vooraf een 
diner, vervoer naar het stadion en 
weer terug met een Hummer en als 
klap op de vuurpijl een ereronde in 
het stadion tijdens de rust van de 
interland. Wat je als talentrijk CSW 
meisje van 12 of 13 jaar al niet kunt 
meemaken: Een huldiging als lands-
kampioen met 50.000 enthousiaste 
toeschouwers! 
Het was voor de meiden, de begelei-
ding en de meegereisde supporters, 
ondanks de nederlaag van Oranje, 
een avond om nooit meer te verge-
ten. Michelle, Dana, Donna, Esmee, 
Esmee en Noa nogmaals van harte 
gefeliciteerd.

Open Ronde Venen Klaverjas-
kampioenschap 2015
Vinkeveen - Het Open Ronde Ve-
nen klaverjaskampioenschap 2015 
zal gehouden worden op vrijdag 
11 september 2015 in Cafè de Me-
rel Arkenpark MUR no 43 te Vin-
keveen, het klaverjassen start om 
20.00 uur, zowel dames als heren 
welkom. Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de kampioen of kam-
pioene 2015 bekend. De kampi-
oen van verleden jaar Greet Koot zal 
dit jaar de te kloppen vrouw zijn. Er 
zijn fraaie prijzen te winnen. Ook zal 
er een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Telelfoon-
nummer van Cafè de Merel is 0297-
263562. Email thcw@xs4all.nl. 
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2015/2016, in 2015 dus 11 en 25  
september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 

november, 4 en 18 december. Voor 
2016, 8 en 22 januari, 5 en 19 febru-
ari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 
13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli.
Alle datums onder voorbehoud. 
De winnaar van de laatste prijs kla-
verjas avond was als volgt:
1 Greet Koot  7387 punten
2 Frans v.d.Berg  7343 punten
3 A.van Scheppingen 7294 punten
4 Frans Bierstekers 6545 punten
5 Sonja v.d.Waa 6539 punten
De poedelprijs was voor Leen v. 
Bemmelen met 5169 punten.

De totaal uitslag van het seizoen 
2014/2015 op nummer een Greet 
Koot met 11785 punten als nummer 
2 Cees Lof met 114312 punten en de 
nummer 3 met 114234 punten Mar-
tien de Kuijer, de marsenprijs ging 
naar Annelies van Scheppingen met 
38 marsen.

CSW pakt eerste punt
Wilnis - CSW is de competitie in de 
eerste klasse B begonnen met een 
gelijkspel tegen Neptunus-Schie-
broek. Nadat de ploeg uit Wilnis 2 
keer tegen een achterstand aan 
keek werd er toch nog een punt uit 
het vuur gesleept.
CSW begon vrij nerveus aan de 
wedstrijd en met name in balbe-
zit nam de ploeg niet altijd de juiste 
keuzes wat vaak tot slordig balver-
lies leidde. Neptunus had daardoor 
het meeste balbezit maar kon voor-
alsnog geen opening vinden in de 
hechte defensie van CSW. Na een 
kwartier spelen kwam de ploeg wel 
aan de leiding nadat er een penalty 
werd toegekend na een ongelukki-
ge handsbal binnen de zestien me-
ter. De strafschop werd vervolgens 
feilloos binnengeschoten. CSW liet 
het koppie niet hangen en vocht wat 
het waard was. Het kon een aantal 
malen gevaarlijk worden via dode 
spelmomenten maar de keeper van 
Neptunus was in de lucht elke situ-
atie de baas. Nog voor rust kreeg 
deze doelman de gele kaart toen hij 
buiten de zestien Vincent van Hel-
lemondt vloerde nadat hij al gepas-
seerd was maar ook deze vrije trap 
leverde niets op.

Na rust nam CSW het heft in han-
den en was ook steeds de baas bij 
het winnen van de tweede bal. Het 
kon een aantal malen dreigend 
doorkomen maar ook het fysiek 
sterke Neptunus gaf achterin bar 
weinig weg. De gelijkmaker kwam 
dan ook uit een hoekschop. Elroy 
Baas bracht de bal voor het doel en 
het was van Hellemondt die de bal 
binnenkopte. CSW kon niet lang ge-
nieten van deze gelijkmaker want 
5 minuten later lag de 1-2 alweer 
in het net. Na goed voorbereidend 
werk van de linksbuiten van Neptu-
nus kwam de bal bij de tweede paal 
en vervolgens werd de bal hoog in 
de touwen geschoten.
CSW gaf zich niet gewonnen en 
kreeg een kwartier voor tijd loon 
naar werken. Uit een vrije trap lepel-
de Mike Cornelissen de bal met zijn 
schouder over de verbouwereer-
de doelman. CSW kreeg hierna nog 
een prima mogelijkheid op 3-2 maar 
na de voorzet van Baas werd de bal 
door Bram Bode naast het doel ge-
schoten.
Beide ploegen drongen nog wel aan 
maar kansen bleven uit en zodoen-
de konden de beide ploegen wel le-
ven met deze puntendeling.

Kanovereniging
“De Ronde Venen” - 25 jaar

De Ronde Venen - De kanover-
eniging is in 1990 opgericht en be-
staat dit jaar dus 25 jaar. Daarmee 
heeft de club zich een vaste plek 
binnen de gemeente verworven. De 
groei ging in de eerste jaren best 
hard, maar nu loopt het aantal le-
den iets terug en vergrijst de club. 
Iets waar ook andere verengingen 
mee te maken hebben. De meeste 
leden komen uit de gemeente zelf. 
Hoewel de club in haar bestaan ver-
schillende keren is verhuisd naar 
een andere plek, is het steeds ge-
lukt om rechtstreeks de Vinkeveen-
se plassen op te kunnen. Dit biedt 
een unieke kans voor mooie toch-
ten. Elke jaargetijde anders en zelfs 
per week verschillend. De beleving 
vanaf het water is speciaal. 

Toch nog onbekend
Ondanks 25 jaar aanwezigheid, is 

nog iedereen op de hoogte van de 
vereniging en wat zij zoal doet. Er is 
voor iedereen wat te kiezen. Op de 
woensdagavond wordt er vooral re-
creatief gevaren en voor de jeugd 
is er een aparte groep op de zater-
dagochtend. Het varen in clubver-
band biedt vele mogelijkheden. Via 
het krijgen van instructie en geven 
van aanwijzingen wordt de tech-
niek verbeterd waardoor ook het 
plezier in het varen toeneemt. Door 
de activiteiten commissie worden er 
diverse toertochten georganiseerd. 
Deze tochten kunnen overal in het 
land plaats vinden. Naast het varen 
op het vlakke water wordt er door 
diverse leden ook de andere meer 
“uitdagende” facetten van de ka-
nosport beoefend. Het gaat hierbij 
om het brandingvaren en het wild-
watervaren. Voor iemand die meer 
“competitie” wil kan er aan kano-

polo worden gedaan. In de winter 
wordt er getraind in het zwembad. 
Het is een sport die milieuvriende-
lijk is en ook nog relatief goedkoop. 
Beginnen met kanovaren De sport 
is geschikt voor iedereen en voor 
alle leeftijden. Behalve een goede 
zwemvaardigheid zijn er aan het lid-
maatschap geen bijzondere voor-
waarden verbonden. Het eerste jaar 
stelt de vereniging materiaal ter be-
schikking (gratis). En voor mensen 
die al een kajak hebben zijn er nog 
voldoende ligplaatsen in de loods.

Hoogtepunten
Afgelopen jaren heeft de vereni-
ging best een aantal hoogtepun-
ten/bijzondere dingen gekend. Zo 
is de prijs voor de meeste kajakkers 
in de Veluwe Rally toegekend. Dit 
is een “monstertocht” over 100 ki-
lometer. Van Arnhem naar Kampen. 

Heeft de club diverse kampioenen 
“Eskimoteren” afgeleverd en is Ni-
co Klessens als jeugdlid 2e gewor-
den op het Nederlands Kampioen-
schap “Freetyle” en dit leverde hem 
de oorkonde op van het “Sportta-
lent De Ronde Venen”. Het polote-
am KVDRV-A is in 2011 tweede ge-
worden in de 3e klasse op het NK.

Bij de groep enthousiastelingen die 
de vereniging hebben opgericht 
in 1990 was ook aanwezig Eric de 
Groot. Hij is een trouw lid en nog 
steeds lid van de vereniging. Heeft 
jaren lang geholpen met o.a. het uit-
zetten van toertochten. Wat bijzon-
der is, is dat hij ook getrouwd is met 
een lid van de club. Zijn vrouw Sasja 
de Vries heeft via een instapcursus 
in 1996 kennis gemaakt met het ka-
novaren en lid geworden. Zij is ja-
renlang secretaresse van de vereni-
ging geweest. 

Trots
Alhoewel de kanopolo binnen de 
vereniging maar uit een klein groep-
je bestaat, heeft de club toch kans 
gezien om de “talenten” die zich 
aanmelden verder te kunnen hel-
pen met de eerste stappen in hun 
sportcarrière. Zo spelen Bart van 
Es en Remco van Vliet momenteel 
in de hoofdklasse bij MdR en in het 
Oranje team onder de 21 jaar. Voor-
al Bart komt uit de “eigen” jeugdop-
leiding. Als achtjarige begonnen bij 
de jeugd en later overgestapt naar 
het kanopolo. Als jong broekie van 
elf/twaalf was dit een harde leer-
school. En wie weet levert KVDRV 
straks nog meer spelers voor Oran-
je.

Reunie
Op zaterdag 26 september 2015 
vieren we het 25-jarig jubileum van 
KVDRV en we zijn nog op zoek naar 
oud leden zodat we hen kunnen uit-
nodigen. De uitnodiging staat op de 
website of even mailen naar: kvdrv.
jubileum@gmail.com Graag aan-
melden voor 12 september.



De Kwakel - Wist u dat er deze zondag een 
Trimsalon geopend is in De Kwakel? En 
dat de Minions daar niet naar binnen gin-
gen maar de Tokkies en de Baardmannetjes 
wel zodat ze daarna weer een echte Blik-
vanger waren? En toen de Ride fort he Ro-
ses met Anky van Grunsven door het dorp 
reed ze een Selfie gingen maken met Po-
peye, Frozen en Dummy Mummy? Onder-
tussen waren de Boeffies van de Zon en de 
Stoere Fendt samen te vinden in het Kids 
Casino waardoor ze het mooiste van alles, 

de Kwakelse Ballonvaarders en de Kwakel-
se Luchtvaarders niet hebben gezien. Maar 
nadat iedereen een Spekkie en een Kwakel-
se Kikker (Daar kikker je van op!) had ge-
geten en een Master Energy had gedronken 
gingen ze samen met de Bar Keeper (de ori-
gineelste van het stel) naar de tent voor de 
prijsuitreiking. De opvolgers van het Feest-
comité Liepen op Tijd en stonden ze al op te 
wachten met mooie prijzen. En het bleef nog 
lang gezellig op de Kwakelse Kermis! 
(foto’s Dirk Plasmeijer)

De Kinderoptocht in De Kwakel:
Wat was het weer leuk!
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