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Deel van de N212 dicht
voor onderhoud
Wilnis - Het gedeelte van de provinciale weg N212 tussen de rotonde bij de Mijdrechtse Dwarsweg en
de kruising met de N201 is vanaf
maandag 19 september vanaf 20.00
uur tot en met donderdag 22 september 06.00 uur gestremd voor al
het verkeer. Er zal aan de weg worden gewerkt in het kader van gepland onderhoud. In dit geval wordt
nieuw asfalt op het wegdek aangebracht warabij ook het fietspad
wordt meegenomen.
Tevens wordt er een ‘otterrichel’
aangebracht bij de brug over de
Mijdrechtse dwarstocht die onder
de weg doorloopt. Verder wordt ook
nog deze maand op andere data de
verouderde wegverlichting bij Wilnis over ongeveer 300 meter vervangen door bots- en onderhoudsvriendelijke aluminium lichtmasten met ledverlichting. Tevens worden de verkeerslichten vernieuwd
op de kruising met de N212 bij de
dorpsstraat en de Oudhuijzerweg
vervangen door nieuwe en de fiets-

oversteekplaatsen aen beide kanten
verbeterd waardoor een vlakke(re)
aansluiting op het kruispunt wordt
gerealiseerd.
Trajectmatig werken
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Mourik Groot
Ammers B.V. Het was al bekend dat
de provincie in de periode september-november van dit jaar onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren op en rond enkele wegen in
het westelijk deel van de provincie. Daaronder de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen de kruisingen N201 en die van de N198
bij Woerden plus een gedeelte van
de Provincialeweg (N401) bij Spengen (Kockengen) in onze regio. De
werkzaamheden betreffen voornamelijk asfaltonderhoud. Daarnaast
wordt er gewerkt aan bermen, fietspaden, betere oversteekmogelijkheden voor fietsers, verkeerslichten en
wegverlichting. Groot en klein asfaltonderhoud is noodzakelijk om

de wegen in een goede en veilige conditie te houden. De N212 is
toe aan een dergelijke onderhoudsbeurt dat in een traject zal worden
uitgevoerd. In de afgelopen drie jaar
heeft de provincie Utrecht gekeken
welke zaken op en rondom bijvoorbeeld de N212 meegenomen kunnen worden met de onderhoudswerkzaamheden. Daarbij zijn ook
de gemeenten De Ronde Venen en
Woerden geconsulteerd. Als werkzaamheden gecombineerd kunnen worden geeft dat minder hinder voor het verkeer en de omgeving. Dat is het doel van de trajectaanpak die de provincie als wegbeheerder volgt. Alle werkzaamheden op en langs een bepaald traject worden zodanig voorbereid dat
ze eens in de zes jaar zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd, zo laat de Provincie in haar
berichtgeving over de infrastructuur
weten. Een overzicht van de werkzaamheden kunt u vinden op www.
provincie-utrecht.nl/n212.

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

www.vderwilt.nl
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Nadine als 2nd
runner up naar
internationale
miss verkiezing
De Ronde Venen - “De avond
van de verkiezing ging als een
trein voorbij”, vertelt Nadine Werkhoven uit Mijdrecht in
een roes kort na afloop van de
Miss Beauty of the Netherlands
verkiezing. Afgelopen zaterdag nam zij als de Miss Beauty of Utrecht 2016 deel aan het
spectaculaire gala in het World
Hotel Wings in Rotterdam.
“Voor ik het wist was het moment daar dat de top 5 bekend
werd gemaakt en toen ik mijn
naam hoorde was ik zo blij, ik
had mijn doel bereikt”, vertelt
zij stralend, “in ieder geval de
top 5 halen! Uiteindelijk ben
ik derde geworden, 2nd runner up Miss Beauty of the Netherlands en tijdens de uitreiking kregen we te horen dat de
nummer 1, 2 en 3 allemaal naar
een internationale verkiezing
gaan. En dat is precies de kans
die ik wilde. Ik heb het beste uit
mezelf gehaald en ben onwijs
trots op mezelf dat ik gewoon
derde ben geworden van heel
Nederland en Nederland ook
nog eens mag vertegenwoordigen in een internationale verkiezing!”
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Hofland tussen N201 en Dukaton
volgende week geheel afgesloten
Mijdrecht - Hofland, tussen de
N201 en Dukaton in Mijdrecht, is
vanaf maandag 19 september 6.00
uur tot donderdag 22 september
21.00 uur geheel afgesloten voor
alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer is in die periode dan
ook niet mogelijk. Bussen rijden tijdens de afsluiting een aangepaste
route. In opdracht van de gemeente wordt Hofland gerenoveerd. Het
werk, waarmee op 22 augustus is
begonnen, bestaat uit het vervangen van het hoofdriool, het nevenriool en de waterleiding. Daarnaast
worden trottoirs, bushaltes en parkeervakken vernieuwd. Het asfalt
in de rijbaan wordt vervangen voor
nieuw asfalt en alles wordt weer op

hoogte gebracht. Het werk is naar
verwachting 16 december 2016
klaar. Sinds het begin van de werkzaamheden is Hofland vanaf Dukaton/Rondweg naar de N201 afgesloten. Vanaf 19 september 6.00
uur tot 22 september 21.00 uur kan
verkeer dat vanaf de N201 komt
dus ook geen gebruik meer maken van Hofland. De gehele afsluiting is noodzakelijk omdat de weg
op een aantal plaatsen over de hele breedte moet worden opengebroken in verband met rioolwerkzaamheden. Ook in november wordt de
gehele weg een periode afgesloten
voor doorgaand verkeer. Dat is van
maandag 7 tot en met vrijdag 18 november.

je daar de sloot ingereden door de
bestuurder van een zwarte auto, die
geen boodschap had aan het inrijverbod. Ook wegwerkers die in opdracht van de gemeente bezig zijn
met de renovatie van Hofland ergeren zich aan de vele automobilisten
die menen de ingestelde verkeersregels te mogen negeren. De veiligheid van de werkers aan de weg
is daar in het geding. CDA-raadslid
Jan Rouwenhorst: “Ik krijg hierover

diverse opmerkingen. Vorige week
reed ik op een avond vanaf de N201
Hofland op. Dat is de richting waarin autoverkeer is toegestaan. Het is
verbazingwekkend te constateren
dat je dan meemaakt dat tegenliggers met hoge snelheid voorrang
nemen op een weg waar ze helemaal niet mogen rijden. De borden
bij de rotonde laten aan duidelijkheid niets te wensen over!”
Vervolg elders in deze krant.

Met de zonnebloem naar de
Jostiband in de Ziggodome
Mijdrecht - Op maandag 5 september is een aantal gasten van de
Zonnebloem afd. Mijdrecht naar het
concert geweest van de Jostiband.
De Jostiband bestond 50 jaar en dat
werd groots gevierd. Afgelopen za-

terdag werd het concert uitgezonden op de televisie. Met een bus vol
vanaf Mijdrecht vertrokken de gasten al vroeg naar Amsterdam. Het
hele ziggodome was uitverkocht.
Een geweldig spektakel was het

wel. De meeste van de gasten waren nog nooit in het Ziggodome geweest dus was deze avond wel een
hele bijzondere ervaring. Op de terugweg naar huis werden er in de
bus veel positieve reacties gehoord.

CDA is hufterig verkeersgedrag
van automobilisten zat
Mijdrecht - Het CDA wil van burgemeester Divendal weten waaruit blijkt dat er daadkrachtig en resultaatgericht wordt opgetreden tegen hufterig verkeersgedrag van
automobilisten, die massaal het inrijverbod negeren bij Hofland van-

af de rotonde bij Dukaton. Ook wil
het CDA weten hoe het staat met
de controle op het inrijverbod voor
auto’s bij de Tweede Zijweg vanaf
de Dukaton. Die weg is officieel alleen toegankelijke voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. Sinds

enige tijd wordt de smalle Tweede
Zijweg - waar doorgaans veel jonge
fietsers rijden en wandelaars lopen
- gebruikt als racebaan om vanuit Mijdrecht naar de N201 te rijden, omdat Hofland is afgesloten.
De aflopen week werd een meis-
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Dia lezing
over Noord
Denemarken
De Ronde Venen - NVVH Vrouwennetwerk organiseert dia lezing door de heer Heij maandag 26 september 14.00–16.00
uur in de Schutse over IJsland
en Faeroer. Na een lange zeereis
vanuit noord Denemarken komen we op de door vulkanisme
ontstane Faeröer aan. We maken
een boeiende tocht over deze eilandengroep en brengen een bezoek aan de kleine hoofdstad
Thorshavn. Daarna het bezoek
aan IJsland waar een autotocht
begint over de rondweg en de
zijwegen die uitsluitend uit grind
bestaan. We maken kennis met
lavavelden, modderpotten, zwaveldampen, gigantische watervallen, ruwe kusten en een volkomen leeg binnenland met daarin vulkaankraters. Ook zal er een
bezoek aan Reykjavik zijn. Langs
gletsjers en ijsmeren ronden we
de tocht af. Een fascinerende reis
door een andere wereld. Een interessante lezing die je zeker niet
moet missen. Leden gratis. Niet
leden 3 euro.

Bingoavond

Amstelhoek - Zaterdag 17 september gaat de 1e bingoavond van
het seizoen weer van start. We spelen 10 rondes en er zijn weer mooie
prijzen te winnen. De toegang en
het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. We beginnen om 20.00 uur en
de zaal gaat om 19.00 uur open. Tot
dan in Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a Amstelhoek. De volgende bingoavonden zijn: 12 november
en 17 december.

Twee dagen Beauty Boulevard
Mijdrecht - Instituut Périne uit
Mijdrecht pakt groots uit! Dit jaar
duurt het Skin & Lifestyle event
twee dagen, te weten: vrijdag 16
september; Ultimate Skin Friday en
zaterdag 17 september; Beauty Boulevard. Twee dagen die weer volledig in het teken staan van beauty in
de breedste zin van het woord.
Beauty Boulevard
Op zaterdag 17 september verandert tussen 11.00 en 16.00 uur - in
samenwerking met lokale en regionale ondernemers- de Genieweg
8 in Mijdrecht in een ware Beauty Boulevard. Instituut Périne, toonaangevend in huidverbetering en
anti-ageing, creëert dan, in samenwerking met lokale en regionale ondernemers, een wervelende dag vol
beauty & food.
Er is van alles te beleven en te ervaren. Begin bijvoorbeeld in een van de
royale behandelruimtes van het instituut met een ooglift behandeling,
of laat je lekker ontspannen door de
ervaren handen van de bodyspecialist. Neem deel aan een mini-workshop hairstyling of natural make-

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
OntwikkelingsSamenwerking
De de
Ronde
financiert eduonze stichting gaat verder onder
naam Venen
ontwikkelingssamencatieprojecten
in derdewereldlanden.
Daarmee investeren
wij
werking DRV. ondanks
het mindere economische
tij blijven we
duurzaam
deons
generatie
van de
toekomst.
Eén geen
van de
landen
doorgaan in
met
werk. ‘onze
kinderen’
mogen
kind
van
waarin
wij projecten
is Tanzania.
Bouwhuizen,
de rekening
worden. financieren
grenzeloos investeren
in Nel
onderwijs
is ons
oud-bestuurslid
van onze
stichting, bezocht
het land deze
zomer.
doel. wij financieren
schoolprojecten
in ecuador,
guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Tanzania Nu

Beleef De Woudreus
tijdens het Oogstfeest!
Wilnis - Zondagmiddag 18 september van 13.00 tot 16.30 uur is het
Oogstfeest bij NME-centrum De
Woudreus. Een middag vol met activiteiten, van zelf appelsap persen tot
onderwaterleven bekijken. Om 13.30
uur reikt wethouder Anco Goldhoorn een prijs uit voor de hoogste
én de mooiste zonnebloem. Tijdens
Goud in je Wijk kregen veel kinderen in De Ronde Venen een pakketje om een zonnebloem te kweken. Uit de inzendingen blijkt dat er
veel zonnebloemen goed opgekomen en verzorgd zijn. Toegang tot
het Oogstfeest is gratis, consumptiebonnen zijn voor 1 euro te verkrijgen, activiteitenkaarten kosten 2,50
euro. Leerlingen van groep 3 die een
50-dingenboek hebben, krijgen op
vertoon van het boek een gratis activiteitenkaart. Tijdens het Oogstfeest
is het 50-dingenboek voor de speciale prijs van 7,50 euro te koop (incl. gratis activiteitenkaart). Na het
Oogstfeest is het boek voor 10 euro
te koop bij NME-centrum De Woudreus. Bij De Woudreus kan alleen
contant betaald worden.
Activiteiten tijdens
het Oogstfeest
- Terras met koffie, thee en versgeperst appelsap met cake of appeltaart
- Prijsuitreiking ‘Kweek je eigen
zonnebloem’ door wethouder
Anco Goldhoorn (13.30 uur)
- Zelf appelsap persen
- Onderwaterleven bekijken met
het IVN (uit het 50-dingenboek)
- Natuurschilderij maken (uit het
50-dingenboek)
- Broodje bakken
- Kruidenboter maken
- Pijl&boog maken
- Test je kennis van de natuur in
onze natuurquiz
- Groentesoep uit de moestuin
- Zadenmarkt in de educatieve
tuin
- Met de imker naar de bijenstal
- Met je smartphone op pad!
Neem je eigen smartphone mee
en loop een korte speurtocht in

Accordeonvereniging Con
Amore gaat weer spelen
De Ronde Venen - Voor de leden
van de Vinkeveense accordeonvereniging Con Amore is het nieuwe
seizoen weer begonnen.
Onder leiding van dirigent Arnoud
Rosdorff zal er flink geoefend moeten worden op de nieuwe stukken,
waarvan er enkele ten gehore gebracht zullen worden op ons concert op 12 november a.s. in de Boei
in Vinkeveen. Tevens zal er een gezamenlijk concert gegeven wor-

up. Laat je adviseren over haarkleuring, voeding, fitheid en beweging.
Ervaar de weldaad van gemanicuurde handen en neem een tongstrelende amuse. Beleef een ander kopje koffie en bewonder extreem bijzondere sieraden. En tot slot laat je
je na een glamour make-up bij de
make-up artist als een heuse boulevard-ster fotograferen door een topfotograaf! Een uniek evenement dus
waar je geen moment van wilt missen. De toegang is gratis en de behandelingen en workshops kunnen
worden betaald met strippen van de
speciale Beauty Boulevard strippenkaart. Deze is te koop op de dag zelf
of van te voren bij Instituut Périne.
Wanneer je zeker wilt zijn van een
plekje voor jou bij een bepaalde beleving kun je met een van te voren
gekochte strippenkaart een plekje reserveren. Daarnaast zijn er diverse acties en kun je kans maken
op Beautiful prijzen. Meer informatie over het skin & lifestyle event;
Beauty Boulevard is te vinden op
www.perine.nl. Instituut Périne, Genieweg 8, Mijdrecht 0297-273121
www.perine.nl info@perine.nl

den samen met het ROM koor uit
Mijdrecht. Dit concert vindt plaats
in de katholieke kerk van Vinkeveen op 26 maart 2017. Om alles
nog mooier te laten klinken zijn wij
nog steeds op zoek naar accordeonisten voor onze beide orkesten.
Kom eens kennis maken op de wekelijkse repetitieavond vanaf 19.00
uur op dinsdagavond in basisschool
de Schakel, Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen.

de buurt van het centrum. Zet alvast de app ‘Turfhunt’ (beschikbaar in Playstore of iTunes) op je
telefoon.
- Voorproefje van de natuurclub en
het herfstvakantieprogramma
- Informatie over de producten van
het NME-centrum: kinderfeestjes, zaalhuur, natuurkwartiertjes,
activiteiten voor de kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs
- Informatiekraam van het IVN
50-dingenboek
Alle leerlingen uit groep 3 die in gemeente De Ronde Venen wonen,
krijgen het boek ’50-dingen-in-denatuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde’. Ook in 2017
en 2018 krijgen alle leerlingen van
groep 3 het 50-dingenboek. In het
boek zijn 50 dingen verzameld die
kinderen in de natuur van De Ronde Venen kunnen doen. Het boek
stimuleert dat kinderen weer lekker
buiten gaan spelen en buiten dingen
beleven. In het boek kunnen de kinderen ook bijhouden wat ze al gedaan hebben. Op de kaart die bij het
boek zit, staan plekken in De Ronde
Venen waar de activiteiten gedaan
kunnen worden. Kikker Floor presenteert de activiteiten aan de kinderen en is ook te vinden op facebook en twitter: @KikkerFloor.
Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en rond
NME-centrum De Woudreus helpen
vrijwilligers mee. De activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder
deze geweldige inzet van alle vrijwilligers. Is dit ook iets voor u? Of wilt u
meer informatie? Neem dan contact
op: 0297-273692 of nmederondevenen@odru.nl. NME-centrum De
Woudreus is elke woensdagmiddag
van 13.30-16.30 uur geopend (gratis toegang). Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), 3648
XR Wilnis. Website: www.dewoudreus.nl. E-mail: nmederondevenen@
odru.nl. Twitter & Facebook: @NMEDeWoudreus.

Als ik aankom op de Nyerere luchthaven in Dar es Salaam
wordt ik afgehaald door onze samenwerkingspartner in Tanzania Sr. Annette Farrell. Zij staat
vooraan achter de dranghekken.
Goed om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.
Dar es Salaam is een immens
grote stad met meer dan 5 miljoen inwoners. Je bent dus niet
snel daar waar je moet zijn, in ons
geval de wijk Maju Matitu, waar
ook de meeste projecten van onze organisatie te vinden zijn. Die
projecten ga ik bekijken. Let wel:
werkbezoeken voor OS DRV worden niet vergoed. Zij worden uit
de eigen zak van de projectbezoeker betaald. Zo komt elke euro die wordt gedoneerd aan onze
stichting ten goede aan de onderwijsprojecten. De luchthaven Nyerere is genoemd naar de eerste
president van Tanzania na de onafhankelijkheid. Hij was president
van 1960 tot 1985. Hij speelde
een belangrijke rol bij het streven
naar onafhankelijkheid. Belangrijke hervormingen in zijn presidentschap waren vooral de landbouw en het onderwijs. Hij voerde
één gemeenschappelijke voertaal
in: het Swahili. Dat is goed voor

de saamhorigheid en sociale verbinding van de bevolking. Met
heel veel verschillende stamtalen is dat veel moeilijker. Nyerere’s landbouwbeleid was gebaseerd op de traditionele Afrikaanse dorpsgemeenschap aangevuld
met sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Zijn
hoogste prioriteit was: alle kinderen krijgen minstens basisonderwijs. Het allereerste project dat ik
bezoek is de Cobetschool voor
AIDS-wezen en straatkinderen.
Aan deze school heeft ook onze
stichting bijgedragen. De school
ziet er heel goed onderhouden uit. De kinderen zitten vanaf groep 1 met heel verschillende leeftijden in dezelfde klas. Het
ene kind gaat op 6 jarige leeftijd
naar groep 1; de ander pas op 12
jarige leeftijd. En verder alle leeftijden er tussen in. Dat gaat door
in de volgende klassen maar het
werkt! En daar gaat het om. Er is
een nieuwe computerklas waar
door een zeer gemotiveerde leraar les wordt gegeven.
De kinderen werken hier hard en
met veel plezier.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd.

Pokémon in
Winkelcentrum
Amstelplein?
Regio - op zaterdag 17 september
zal ook het Winkelcentrum Amstelplein niet aan de rage van Pokémon
ontkomen. Pokémon GO is booming!
Deze augmented reality game is
een wereldwijde hit en inmiddels
zijn miljoenen spelers wereldwijd
op zoek naar nieuwePokémon om te
vangen. Dit is de winkeliers van het
Amstelplein niet ontgaan en daarom
bieden zij op deze dag alle bezoekers de kans om extra Pokémon te
komen vangen. Er wordt een Pokémon zuil geplaatst en tussen 13.00
en 16.00 uur worden er diverse activaties gedaan waarbij Pokémon

worden uitgelokt om bij het Amstelplein te verschijnen. Mocht u de
smartphone vergeten zijn, niet getreurd. Er worden nog diverse extra
Wii consoles met game-units geplaatst waardoor men toch actief
Pokémon games kan spelen. Wat
het spel bijzonder maakt is dat het
gebruik maakt van Augmented Reality: elementen van het spel lijken via
de camera van je smartphone in het
Amstelplein te worden geplaatst.
Catch‘em all! Dat zal het motto zijn
op deze unieke dag in Uithoorn.
Kom je ook? Je bent van harte welkom en alle activiteiten zijn zoals u
gewend bent weer geheel gratis!
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Geurt en Aartje Blankersvan de Burgt 65 jaar getrouwd
Mijdrecht - 65 Jaar met elkaar getrouwd zijn en nog steeds gek op elkaar. En kinderen die hun vader en
moeder nog zo lang op die leeftijd in
redelijke gezondheid mogen meemaken, samen met kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Dat is niet
alleen uniek maar ook ‘briljant’ te
noemen. Toevallig is dat begrip ook
de benaming wat bij dit huwelijksjubileum hoort. Het lovende nieuws
is gewijd aan Geurt en Aartje Blankers-van de Burgt uit Mijdrecht. Zij
wonen nu zeven jaar in het senioren
appartementencomplex ‘Veenstaete’ aan de Zuster den Hertoglaan.
”Wij hebben ons leven lang zelfstandig gewoond en daar gaan we
gewoon mee door,” merkt een olijke
Geurt op. Hem, maar ook zijn vrouw
Aartje, is de humor niet vreemd.
Helder van geest kunnen ze over
leuke anekdotes uit hun leven vertellen die hen zijn bijgebleven. En ze
zijn niet alleen gek op elkaar, zón-

der elkaar gaat absoluut niet! De
zorgzaamheid voor elkaar ligt daaraan ten grondslag. “Daarom moeten we samen oud worden,” aldus
Geurt met een liefdevolle blik naar
zijn Aartje, “anders hebben we niks
meer te doen.” Hij kent zijn lief al
van vroeger op school waar ze samen op zaten. Voor hem was ze
toch wel het aardigste en mooiste
meisje dat er was. “Je ziet het, we
hebben het daarna 65 jaar met elkaar volgehouden,” aldus Geurt.
“Ja we kennen elkaar al vanaf de
schoolbanken, maar verkering was
het toen nog niet. Dat speelde zich
later pas af. Maar we zijn wel steeds
samen gebleven. We kwamen elkaar vaak bij mij thuis op de boerderij tegen omdat Geurt een vriend
was van een van mijn broers en dan
zag hij mij natuurlijk. Nou ja, uiteindelijk hebben we ons verloofd en
op 12 september 1951 zijn we getrouwd voor de wet op het gemeen-

KCA Kunstroute 2016…

Een spontane greep
Regio - Reint Baarda en Monic Persoon lachen wat af met z’n tweeën
wanneer zij poseren voor de door
hen bedachte foto’s. De taferelen
zijn komisch, soms hilarisch maar
altijd wonderschoon. Met hun techniek, vindingrijkheid, vaardigheid en
geduld weten zij een resultaat te bereiken dat veel succes oogst bij de
kijker. Reint heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen van o.a.
Aalsmeerse huizen, die zo worden
bewerkt dat slechts de contouren
overblijven maar nog altijd herkenbaar zijn. Monic koestert ondermeer
vergane glorie, met haar interpretatie wordt imperfectie van een ongekende schoonheid. Bezoek en ervaar de stilte van hun stand.
Doodgewoon bijzonder
(locatie 5)
Al vijf weken is keramiste Anneke Harting bezig om de loods op de
werf van de Jachthaven tentoonstelling klaar te maken voor haar
project ‘Doodgewoon bijzonder’ Zij
nodigde acht kunstenaars uit die
(waaronder Hans Denijs die werkelijk prachtige doodskisten maakt) en
ook Mark van Kuppevelt, zijn grafbeelden tonen verstilling. Verder zijn
er de urnen en de sieraden. Anneke heeft als vrijwilliger bij het hospice Thamer Thuis veel met de dood
te maken. Zij ervaart dat er naast
het verdriet van het afscheid ook
berusting kan zijn en dat de kunst
en toegepaste kunst daarbij tot

troost kunnen dienen. Met veel respect wordt de loods omgebouwd
tot een indrukwekkend stiltecentrum. Schroom niet en stap binnen
in een wereld die doodgewoon bijzonder is.
Nieuwe beelden van Annelien
Dekker (locatie 7)
Er zijn mensen die begiftigd zijn met
een tomeloze energie en verbeeldingskracht. Zo iemand is beeldhouwster Annelien Dekker.! In het
Tuinhuis - grenzend aan de Historische Tuin waar curator Joop Kok dit
jaar de scepter zwaait en met veel
nieuwe namen komt - wordt u verleidt door de dansende bronzen figuren en ontluikende bloemen. U
kunt er niet om heen, zij vragen om
uw aandacht.
Nu ook op zondag open!
(locaties 9 en 10)
Dit KCA Kunstweekend even geen
vrije zondag voor makelaar Karin Eveleens en fotograaf Patrick
Spaander. Karin nodigde Michaël
Glanz uit en Patrick toont het werk
van Willem Heijting.
Een Aalsmeers monument:
De Oude Veiling (locatie 12)
Inmiddels een multi - functionele bestemming en door de Gemeente gelukkig behouden voor de
Aalsmeerders. Het Aalsmeers Schilders Genootschap (ASG) laat zien
hoeveel schilders talent deze ge-

Een nieuw seizoen vol
dans, muziek en theater
De Ronde Venen - Kunst Rond de
Venen is het nieuwe lesseizoen gestart vol met dans, muziek en theater
in het nieuwe onderkomen op Bozenhoven 156 in Mijdrecht (muzieken theater) en de Willisstee aan de
Pieter Joostenlaan in Wilnis (dans).
Er is deze zomer hard gewerkt om
de nieuwe ruimte bij de Driehuisschool op Bozenhoven helemaal in
gereedheid te brengen voor de muziek- en theaterlessen. Kunst Rond
de Venen heeft de Veenzijdeschool
in Wilnis moeten verlaten, maar
heeft gelukkig deze mooie locatie
gevonden in Mijdrecht. De danslessen vinden nog wel in Wilnis plaats,
niet meer op Wagenmaker 99, maar
in een mooie grote balletstudio in de
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan.
De docenten zijn ondertussen druk
bezig met alle voorbereidingen om
weer een jaar vol inspiratie te bieden aan de cursisten, scholen en
andere samenwerkingspartners. In
de lessen gaan plezier en ontwikkeling hand in hand. Er is aandacht
voor de individuele ontwikkeling,
voor samenspel en samenleren.
Kunsteducatie richt zich op de motorische-, sociaal- en emotionele-,

cognitieve- en de expressieve ontwikkeling. Het is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en algemene ontwikkeling van kinderen,
jongeren en volwassenen. Naast
het leren van vaardigheden stimuleert kunsteducatie creativiteit en
verbeelding. Stichting Kunst Rond
de Venen is voor kunsteducatie een
spin in het web voor de gemeente, voor scholen, naschoolse activiteiten, amateurkunstverenigingen
en particulieren. Ze vormt een basisvoorziening met zelfstandig werkende docenten, die samen garant
staan voor een breed palet van betaalbare en goede kunsteducatieve
activiteiten.
Openlesweek dans
De dansafdeling organiseert tevens
in de week van 19 t/m 23 september een open lesweek. Iedereen die
interesse heeft in dansen is welkom
om een proefles mee te doen. Heb
je interesse in theater of muziek,
neem dan contact op met de betreffende docenten. Like ons op Facebook voor alle recente ontwikkelingen: www.facebook.nl/kunstronddevenen. En... kom langs!

tehuis in Linschoten; diezelfde dag
voor de NH kerk in Montfoort,” vult
Aartje helder aan. Geurt: “Eigenlijk was het een thuiswedstrijd want
Aartje is geboren in Cattenbroek
bij Linschoten en ik kom uit Montfoort.” Geurt wordt 9 december 94
jaar, hij is geboren in 1922; Aartje
viert 1 oktober a.s. dat zij 92 wordt.
Zij zag het levenslicht in 1924. Uit
het huwelijk zijn twee dochters geboren die zorgden voor vier kleinkinderen. Die hebben voor hun opa
en oma op hun beurt voor drie achterkleinkinderen gezorgd.
Een ‘dure’
Geurt en Aartje hebben in verscheidene plaatsen in het land gewoond
omdat Geurt als ambtenaar werkte bij het ministerie van Financiën
waarbij hij in diverse plaatsen werd
gedetacheerd. Het eerst in De Bilt,
later Haarlem en toen Hoofddorp.
“Ik mocht op mijn zestigste met de
meente rijk is. Loop ook even naar
de danszaal die ooit zoveel geliefden samenbracht. Het zou mooi
zijn wanneer deze zaal weer in ere
wordt hersteld voor de oudere dans
minnende Aalsmeerders, kunnen zij
hier weer net als vroeger een zwierig walsje maken.
Het Stokkenland a place
to be… (locatie 13)
Keramiste Carla Huson zint ieder
jaar weer op een verrassing, altijd
daagt zij zich zelf uit met een nieuw
thema, dit maal is dat de Watertoren. Haar liefde voor dit rijksmonument toont zij met een zeer geslaagde creatie. Wie Carla zegt; zegt
ook gezelligheid en daarom mag en
kan muziek niet ontbreken, want
een dag zonder kunst en muziek is
een dag niet geleefd.
Gedichten Boomkwekers
Kerkhof (locatie 15)
Inmiddels een traditie. Vooraf aan
de kunstroute is het Boomkwekers
Kerkhof in het weekend vrij toegankelijk en kunnen liefhebbers van
poëzie zich laven aan gedichten
Onder de oude bomen - waar het
goed toeven is - kan men de kunst
van de poëzie beleven.Steeds meer
nieuwe poëzie liefhebbers laten
zien hoe je met woorden een emotie kan uitdrukken.
Met het pontje over (locatie 16)
Lekker Aalsmeers…even met een
pontje over om het werk te bekijken
van Elsbeth Gorter- zij illustreerde
een enig kinderboekje geschreven
door de inmiddels overleden maar
niet vergeten - Theodore van Houten. De sieraden van Annet Bartels
zijn ook echt een sieraad en de nautische tekeningen van Henry Neeter konden nergens beter hangen
dan bij Watersport Vereniging De
Nieuwe Meer. (locatie 16) Afscheid
Roerdomplaan 3a (locatie 20). De in
Frankrijk wonende Aalsmeerder Michel Sehstedt vindt dit jaar een onderkomen in het atelier van Chris-

vut. Dat kon toen nog. Ik heb tot nu
toe dus lekker lang van mijn pensioen kunnen genieten en ben dus
een ‘dure’ voor het rijk net zoals
Aartje dat is,” lacht Geurt die tot zijn
55e nog actief heeft gevoetbald. Dat
was zijn lust en zijn leven. Af en toe
ging Aartje mee om te kijken. Maar
dat is verleden tijd. Aartje zelf heeft
zich altijd ingezet voor de zorg van
het gezin. Het echtpaar kwam zeven
jaar geleden naar Mijdrecht omdat
een van de dochters daar woont
en haar vader en moeder wat dichter bij huis wilde hebben om een
stukje (mantel)zorg op zich te nemen. Zij liet haar ouders daartoe inschrijven in Mijdrecht. Op zeker moment kwam er een appartement vrij
in Veenstaete en het geluk was hen
zodanig gunstig gezind dat Geurt en
Aartje daar konden komen wonen.
Naar zeggen doen ze dat nog steeds
met heel veel plezier. Samen nemen ze in de hal geregeld deel aan
koersbal om in beweging te blijven
en Geurt biljart nog wel eens of legt
een kaartje (klaverjassen).
Ook dit briljanten huwelijk ging traditiegetouw gepaard met felicitaties van Koning en Koningin, een
fraai bloemstukje van de gemeente en een bezoek van burgemeester Maarten Divendal die persoonlijk zijn felicitaties kwam overbrengen. Het prachtige fotoboek ‘Wolken Wind en Water nam hij als cadeautje mee. Iets wat altijd als een
mooi geschenk wordt ervaren. De
‘burg’ is vaak erg nieuwsgierig hoe
twee mensen het zo lang bij elkaar
uithouden in het huwelijk en is erg
onderhoudend met leuke gesprekken. Zaterdag 17 september wordt
er aan het huwelijksjubileum nog
een familiefeestje gewijd bij Jettiez.
De redactie van deze krant sluit zich
graag aan bij alle felicitaties. Geniet
met volle teugen van elkaar zolang
het kan en het liefst zonder al te veel
gezondheidsproblemen. Dan kunt u
het samen nog lang volhouden!
ta Logman. Helaas voor haar moet
zij deze plek eind van het jaar verlaten. Daarom is er nu een laatste
kans om nog één keer een ronde te
maken door de klaslokalen en de
kunst te bewonderen van meerdere kunstenaars.
Familie talent te zien
op locatie 17
Ria en Ada Bruine de Bruin (zij zijn
nichtjes van elkaar) zijn begiftigd
met het familietalent. Beiden houden van de natuur en dieren en dat
is terug te vinden in hun werk. Bewonder hun realistische stijl van
schilderen en geniet van schoonheid van de natuur, raak vertederd
bij het zien van de zwanen en de
zeehondjes. Niet voor niets won Ada
twee jaren achtereen de publieksprijs bij de tentoonstelling ‘Amazing
Amateurs.’ een paar maanden geleden te zien in het Oude Raadhuis.
Nu volgt er een niet te missen herkansing tijdens de Kunstroute.
De twee verste punten
van de kunstroute
Wie de Kunstroute goed wil bekijken en beluisteren moet daar eigenlijk het gehele weekend voor
uittrekken en waarom ook niet? Het
is toch heerlijk om in deze woelige
tijd te kunnen genieten van de vele
creaties die de kunstenaars en musici te bieden hebben! De twee verste punten - en ach met de fiets een
kippeneindje- zijn: Het foto-atelier
van Judith Keessen (locatie 2) Bekijk haar visie op de op de fotografie en mocht u het boekje “De Buurters” nog niet hebben, vraagt u Judith daar dan om, geheid dat er een
mooi gesprek ontstaat. Aan de andere kant van Aalsmeer (locatie 23)
is het atelier te vinden van Sunny Neeter. Voor haar is de zondag
een spannende dag want dan wordt
haar nieuwe onderkomen om 16.00
uur officieel geopend. Op alle locaties vinden de bezoekers de KCA
Kunstroute flyer voor nog veel meer
locaties.

Ruim e2.500 voor nieuwe
binnentuin Maria-Oord!
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
9 september organiseerde de Lions club Vinkeveen en Waverveen

voor de 2e keer de Amusetocht
over de Vinkeveense Plassen. De
gasten werden uitgenodigd door 5
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Stijlvol de feestdagen
tegemoet!
Mijdrecht – Op zaterdag 1 oktober a.s. organiseert M! Shopping Mijdrecht samen met een 40tal winkeliers en lifestyle specialisten het ‘Fashion, Food, Fun & More
Lifestyle Event! Dit evenement is
een ‘upgrade’ van het bekende ‘Modeweekend’ met als doel een nog
breder aanbod van interessante thema’s voor alle bewoners van
Mijdrecht en omstreken te bieden.
Om ervoor te zorgen dat iedereen van alles kan beleven, concentreert het evenement zich nu op 1
dag i.p.v. een heel weekend. Op en
rond het podium op het Raadhuisplein, alsmede op andere plekken in
het centrum vinden diverse modeshows, presentaties en demonstraties plaats rond alles wat met lifestyle te maken heeft, zoals mode,
gezonde voeding, beauty, wonen,
auto’s en meer.
Er zijn activiteiten voor vrouwen,
mannen en kinderen, gebracht door
lokale winkeliers, dealers en andere
experts die een band met het thema
‘Lifestyle’ hebben. Bekijk de nieuwste collecties gedurende 3 inspire-

rende modeshows, zie de laatste
trends op het gebied van gezonde
voeding, leer van kookdemo’s, beleef de laatste trends in sierraden,
bijouterieën en brillen, proef de lekkerste koffie die je kan bedenken,
ga winter-barbecueën, de lekkerste smoothies maken, proeflopen
op ‘Balansschoenen’, proefzitten in
uw droomauto, laat je boek signeren, kinderen hun creativiteit ontdekken in de creatieve kids corner,
enzovoorts… U komt ogen, oren,
reuk- en smaakpapillen tekort! De
dag zal worden afgesloten met een
heuse Stiletto Run door de Dorpsstraat. Uiteraard kunt u daarna rustig de dag afsluiten op de terrasjes
van de Mijdrechtse Horeca. Het ‘Fashion, Food, Fun & More Lifestyle
Event’ is op zaterdag 1 oktober a.s.
vanaf 10:00 geopend. De eerste modeshow start al om 11:00. Zorg dat
u er bij bent! Volgende week maken
we het complete programma bekend.
Houd de lokale media en www.facebook.com/ShoppingMijdrecht/ dus
goed in de gaten.

Mariska van Kolck komt
Masterclass geven in Uithoorn!
Regio - Met de opening voor de
deur komt de Jeugd TheaterSchool
nog met nieuws: Musicalster Mariska van Kolck zal op zondag 26 maart
een Musical Masterclass verzorgen
voor alle leerlingen van de Jeugd
TheaterSchool Uithoorn in Dans en
Partycentrum Colijn. Mariska van
Kolck werd 4 keer genomineerd
voor een John Kraaijkamp Musical
Award. Deze won ze voor haar rol
van Tante Jans’ in Ciske de Rat en
voor haar vertolking van Roxy in de
musical Chicago, beide voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical.
Aanstaande zondag zal de Jeugd
TheaterSchool Uithoorn spectaculair worden geopend door niemand
minder dan Marc Forno! Om 13.00u
zal Marc de officiële opening verrichten. Aansluitend zullen de (gratis) workshops beginnen in zang,
dans en spel. We starten met een
gezamenlijke warming up. De middag is toegankelijk voor iedereen
die belangstelling heeft, jong en oud
dus! Dus kom allemaal aanstaande
zondag om 13.00u naar Dans en
Partycentrum Colijn.
De Jeugd TheaterSchool Uithoorn is
een samenwerkingsverband tussen

Danny Nooy en Robbert Besselaar
en Axel en Heleen Colijn van Dans
en Partycentrum Colijn. Samen bundelen zij hun talenten en krachten
om een goede opleiding te bieden
aan alle kinderen uit Uithoorn en
omstreken die van zingen, dansen
en acteren houden. Dat alles in een
veilige, pestvrije, omgeving waarin
het plezier en de (verborgen) talenten van de kinderen centraal staan.
Voor meer info over lestijden en tarieven, en inschrijfmogelijkheden
kom naar de opening, of kijk op
www.jtsu.nl

sponsors en daarnaast hadden ook
spontaan een aantal Vinkeveners
zich aangemeld voor deze tocht. De
opbrengst dit jaar zal gedoneerd
worden aan de herinrichting van de
binnentuin van Maria-Oord. Hiermee kan een start gemaakt worden
met het toegankelijk maken van deze tuin zodat de bewoners, mensen
met een niet aangeboren hersenafwijking, er weer gebruik van kunnen
maken.
Op deze stralende dag werden 45
gasten verwelkomd bij Jachthaven
Omtzigt om aan boord te gaan op
het schip “De Vinkenplas” van Rederij Klinkhamer, die als geste haar
grote schip ter beschikking gesteld
tegen een gereduceerd tarief.
Voor vertrek werden de eerste hapjes gereserveerd op de boot door
restaurant Boven Water. Via Botshol werd gevaren naar Jachthaven
Bon, waar de volgende amuses aan
boord werden gebracht. Aan boord
bracht David Vos, begeleid op piano door Netti Krull mooie chansons ten gehore. Na een prachti-

ge tocht over de Grote Plas meerde
het schip aan bij de Lokeend, waar
opnieuw een heerlijk gerecht werd
gepresenteerd door de 2 koks. Later op de middag kon genoten worden van de aan boord bereide Paella door Carlos Mayer. Als afsluiting
stond de koffie klaar op het terras
bij restaurant Boven Water met vele lekkernijen. De deelnemende horeca stelde tevens diverse prachtige
prijzen ter beschikking voor de Quiz
over Vinkeveen.
Bij alle gerechtjes werden er verschillende
wijnen
gepresenteerd door Prinselijk Proeven uit
Mijdrecht. Deze wijnproeverij werd
door de gasten zeer op prijs gesteld
door de interessante toelichting op
de verschillende wijnen en daarnaast leverde iedere verkochte fles
een extra bedrag op voor het goede doel.
Nog tijdens de tocht kon Andre
van Iersel namens de Lions club vol
trots melden dat er € 2.532 was binnen gehaald voor het goede doel.
Voor herhaling vatbaar volgend jaar!
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Najaarsmarkt Wilnis: gezellig, druk en prachtig weer
Wilnis - Op de zonovergoten najaarsmarkt van
Wilnis, van zaterdag 10 september jl kunnen de
organisatie en haar vrijwilligers terugkijken op een
fantastische dag. Ruim 110 kramen, met (bijna)
allemaal verschillende producten, verenigingen,
clubs, enz. De vele vrijwilligers van o.a. Kinderen
Helpen Kinderen schoven aan bij de kraam van

het Servicepunt. Medewerkers van het Servicepunt
konden deze dag advies en informatie geven op het
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg aan de inwoners en
de kinderen konden ondertussen geschminkt worden.
Ook werd er een loterij gehouden met veel prijzen. Dit
alles met een leuke opbrengst voor het goede doel:
Het Liliane Fonds. “Open de wereld voor een kind met

een handicap”. Het hele jaar door zijn er kaarten te
koop op de Servicepunten in Wilnis, Mijdrecht en
Vinkeveen. Deze zijn gemaakt door de kinderen van
de knutselclub. Er was muziek, je kon een ritje maken
met de tractor, eendjes vangen, hapje eten, wat
drinken. Diverse producten proeven. Kortom het was
weer geweldig...
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CDA is hufterig verkeersgedrag
van automobilisten zat
Vervolg van de voorpagina
CDA-wethouder David Moolenburgh (wegen) ergert zich eveneens
aan het wangedrag van de asociale automobilisten. “Willens en wetens worden de verkeersborden genegeerd. Ik betreur het dat de gemeente nu extra kosten moet maken voor de inhuur van verkeersregelaars. Op dat soort extra uitgaven

zitten we niet te wachten.” De inzet van de verkeersregelaars is overigens alleen gedurende werkdagen. “Zodra ik weg ben, duurt het
niet lang of er zijn weer automobilisten die zich toegang verschaffen tot het afgesloten wegdeel”, aldus een verkeersregelaar. Het CDA
wil van de burgemeester weten wat
hij in het overleg met de politielei-

ding heeft afgesproken over toezicht en handhaving. Rouwenhorst:
“Klaarblijkelijk schrikt het risico van
een bekeuring, die tussen de 90 en
140 euro bedraagt niet af. De vraag
is natuurlijk hoe hoog de prioriteit is,
die de hoge politieleiding aan toezicht en handhaving in deze situatie geeft. De werkzaamheden gaan
nog enkele maanden duren dus we

kunnen geen genoegen nemen met
een hap-snap beleid en enkele symbolische, kortdurende acties.” “Over
het te water geraakte meisje dat van
de sokken werd gereden, wil ik geen
woorden vuilmaken. Het gaat om
een jonge, kwetsbare verkeersdeelneemster. Hoe haal je het in je hoofd
om vervolgens uit te stappen en dan
- zonder je bekend te maken - de
plek van het ongeluk te verlaten.
Hoe is het nu gesteld met het toezicht bij de Tweede Zijweg?” Rouwenhorst: “In een lokaal nieuwsitem hoorde ik een politiefunctionaris over het negeren van de afsluiting op Hofland en het inrijden van
de Tweede Zijweg zeggen: “We zouden mensen toch met klem willen
verzoeken om het niet te doen. Het
is niet de bedoeling, het mag ook
niet en het kan echt een gevaar opleveren. (...) Ik wil mensen in ieder
geval wel waarschuwen dat als je
de regels aan je laars lapt, dat dit je
op een forse bekeuring kan komen
te staan. We kunnen hier natuurlijk
niet eindeloos menskracht op inzetten om hier dagelijks maar meer te
gaan bekeuren, maar dat gaan we
voorlopig wel doen. Het is gewoon
niet de bedoeling om daar te gaan
rijden, dus doe het niet.” Rouwenhorst: “Wat mij betreft is de politie
op straat een goede kameraad. Ons
gaat het om een klip en klare uitleg
van de gemaakte afwegingen door
mensen achter de bureaus en de te
nemen maatregelen voor de komende vier maanden. Het CDA gaat er
van uit dat de burgemeester ons die
maar wat graag uit de doeken wil
doen. Nog belangrijker vinden we
dat mensen achter het stuur zelf hun
verantwoordelijkheid nemen.”
De Ronde Venen kunnen doen. Het
boek stimuleert dat kinderen weer
lekker buiten gaan spelen en buiten
dingen beleven. In het boek kunnen de kinderen ook bijhouden wat
ze al gedaan hebben. Op de kaart
die bij het boek zit, staan plekken in
De Ronde Venen waar de activiteiten gedaan kunnen worden. Kikker
Floor presenteert de activiteiten aan
de kinderen en is ook te vinden op
facebook en twitter: @KikkerFloor.
De website www.kikkerfloor.nl is
ook bijna klaar. Daarop kunnen kinderen straks delen wat ze gedaan
hebben en nieuwe activiteiten aandragen.
Te koop
Voor iedereen die niet in groep 3 zit
is het boek te koop bij NME-centrum De Woudreus voor €10,-. Tijdens het Oogstfeest op 18 september is het boek eenmalig voor €7,50
te koop. Wie een boek koopt of een
gekregen boek meeneemt naar het
Oogstfeest krijgt een gratis activiteitenkaart (met een paar activiteiten
uit het 50-dingenboek).

David Moolenburgh reikt de eerste 50-dingenboeken uit,

Prachtig boek voor
kinderen van groep 3
De Ronde Venen - Alle leerlingen
uit groep 3 die in gemeente De Ronde Venen wonen, krijgen het boek
’50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde’. De meeste leerlingen krijgen

het boek donderdag 8, maandag 12
of dinsdag 13 september op school.
Leerlingen die niet in De Ronde
Venen naar school gaan, kregen
het boek op woensdag 7 september uitgereikt door wethouder Da-

vid Moolenburgh tijdens de boekpresentatie voor genodigden. Ook
in 2017 en 2018 krijgen alle leerlingen van groep 3 het 50-dingenboek.
In het boek zijn 50 dingen verzameld die kinderen in de natuur van

Gouden plak voor Jetze Plat in Rio
Regio - Jetze Plat heeft met groot
vertoon van macht de eerste paralympische titel op de triatlon (PT1)
veroverd. Geert Schipper maakte
het Oranjefeestje compleet door beslag te leggen op het zilver. Plat, die
in juli in Rotterdam ook al wereldkampioen werd, had na het zwemmen anderhalve minuut voorsprong
op de concurrentie en breidde die
voorsprong daarna gestaag uit. Uiteindelijk legde de 25-jarige handbiker uit Vrouwenakker de 750 meter
zwemmen, 20 kilometer handbiken
en 5 kilometer wheelen af in 59.31
minuten. Bijna twee minuten na Plat
kwam Geert Schipper - bij de WK
in Rotterdam goed voor brons - als
tweede over de finish aan de Copacabana. Het brons was voor de Italiaan Giovanni Achenza. Deze week
komt UWTC-lid Jetze nogmaals in
actie in Rio.

Woensdag rijdt hij de tijdrit bij het
handbiken en donderdag de wegwedstrijd. Maar ook Tim de Vries uit
Vinkeveen zal bij de tijdrit en wegwedstrijd zijn uiterste best doen om
een medaille in de wacht te slepen.
UWTC wenst Jetze en Tim veel succes.
Klompjes in Honselerdijk
Zaterdag 10 september heeft jeugdlid Mike Derogee (cat 4) de Klompenronde in Honselersdijk gereden. Er waren diverse renners die
probeerde weg te rijden maar elke
poging was tevergeefs. Mike sleepte er de 10e plaats uit en won hiermee nog net één van de klompjesprijzen. Maar ook Lorena Wiebes
deed het goed in Honselerdijk. Hier
bleef het dames peloton ondanks
vele demarrages bij elkaar en Lorena won de sprint van het peloton

en kon weer een zege op haar lange
erelijst bijschrijven.
Winst voor Stijn in Baarn
Er stonden bijna 50 nieuwelingen
aan de start in Baarn. Die gingen er
gelijk vol in. Eerst ontsnapte Enzo
Leijnse van de Amstel en Stijn Ruijter reed er samen met Victor Broex
naar toe. Ze werkten goed samen
maar het gaatje werd nooit veel groter dan 10 seconden. Op 6 ronden
voor het eind werden ze door een
achtervolgende groep van 8 renners
ingelopen. Na een paar ronden rust
ontsnapte er een renner waar Stijn
weer achteraan ging. Even later kregen ze gezelschap van Ruben van de
Pijl en met zijn drieën reden ze naar
de finish. Stijn had nog wat over en
finishte als eerste. Ook Lorena reed
goed bij de dames in Baarn. Lorena
zat in de kopgroep van 7 dames met

Initiatief
Het boek is er gekomen op initiatief
van oud-burgemeester Dick Boogaard en is gebaseerd op het 50-dingenboek dat stichting Buitenmakelaar ontwikkelde voor Bunnik. In
de project-groep zaten verder Chiel
Bakkeren (IVN), Ineke Bams (Groene kinderopvang), Ada Butink (oudleerkracht) en Conny van Kruysbergen (NME-centrum De Woudreus).
Tijdens een inspiratiebijeenkomst in
februari zijn nieuwe activiteiten voor
De Ronde Venen verzameld, die in
de maanden daarna door de project-groep uitgewerkt zijn.
ruim een halve minuut voorsprong
waaronder 4 junioren en 2 nieuwelingen. Vier rondes voor het eind
kreeg Lorena een lekke band. Maar
omdat de wedstrijd in de laatste fase was kreeg ze geen ronde vergoeding meer van de jury. Ze wist na
een wielwissel weer bij het peloton
aan te sluiten en de sprint van het
peloton te winnen. Toch nog een 5e
plaats voor Lorena.
Ons andere fanatieke cat 4 jeugdlid was op zaterdag in Drenthe voor
een koers. In Rolde streed Duuk
weer lekker mee. Het lukte hem niet
om weg te komen, maar Duuk hield
het tempo hoog. In de sprint werd
Duuk 6e. Broertje Koen fietst ook bij
UWTC, maar dan op de bmx. Vandaag waagde hij zich op zijn mountainbike aan een dikke bandenwedstrijd. En Koen deed dat goed,
na een kopstart moest hij daarna
toch wat plaatsten prijsgeven. Maar
Koen werd toch mooi 4e.

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Nog plaatsen vrij bij
Stichting ‘Paraplu’
Wilnis - Het nieuwe activiteitenseizoen bij de Stichting ‘Paraplu’ is begonnen, desondanks zijn er nog activiteiten die plaats kunnen bieden
aan nieuwe deelnemers. Zo zijn er
nog mogelijkheden bij de volgende
activiteiten:
Schilderen en Tekenen Jouw avontuur, cursuscode CR1491: Data: 1509-2016 t/m 20-04-2017 -28 dagdelen op donderdag van 13:00-15:00
uur. Docent: Monique Hoffmans,
kosten: e139,00
Aquarel en Tekenen cursuscode
CR1504: Data: 15-09-2016 t/m 3003-2017 - 13 dagdelen op donderdag van 09:00-12:00 uur. Docent:
Ida Veenstra, kosten: e97,00
Schilderen met aquarel-of acrylverf
cursuscode CR1505: Data: 22-092016 t/m 23-03-2017 - 12 dagdelen op donderdag van 20:00-22:00
uur. Docent: Ida Veenstra, kosten:
e61,00
Figuratief en abstract Schilderen
cursuscode CR1483: Data: 22-092016 t/m 6-04-2017 - 25 dagdelen op donderdag van 15:15-17:15
uur. Docent: Lidy Tijssen, kosten:
e124,00
Tekenen en Schilderen voor beginners en gevorderden cursuscode
CR1503: Data: 28-09-2016 t/m 2903-2017 -22 dagdelen op woensdag
van 10:30-12:30 uur. Docent: Julia
Meijering-Cohen, kosten: e109,00
Kaarten maken cursuscode CR1495:
Data: 6-09-2016 t/m 9-05-2017 - 34
dagdelen op dinsdag van 9:15-12:15
uur. Kosten: e2,00 per keer en materiaalkosten ca. e6,00
Kaarten maken cursuscode CR1496:
Data: 7-09-2016 t/m 10-05-2017
- 34 dagdelen op woensdag van
13:15-16:15 uur. Kosten: e2,00 per
keer en materiaalkosten ca. e6,00.
Docent: Ans van Kerkwijk-Deters
Fotoboek
maken
cursuscode
CT1485: Data: 28 september, 12 en
26 oktober 2016 - 3 dagdelen op
woensdag van 20:00-22:00 uur. Docent: Jan van Veen, kosten: e32,00
Windows 10 cursuscode CT1537:
Data: woensdag 21 en 28 september en 5 en 12 oktober 2016 van
19:30-21:30 uur. Docent: docent van
Seniorweb, kosten: e40,00
Engels beginners Plus cursuscode
MT1480: Data:12-09-2016 t/m 1004-2017 - 27 dagdelen op maandag
van 10:00-11:15 uur. Docent: Caroline Ströer, kosten: e91,00
Engels beginners vervolg cursuscode MT1481: Data: 14-09-2016
t/m 19-04-2017 - 28 dagdelen op
woensdag van 09:30-10:45 uur. Docent: Caroline Ströer, kosten: e95,00
Engels Spreekvaardigheid cursuscode MT1474: Data:14-09-2016
t/m 19-04-2017 - 25 dagdelen op
woensdag van 9:00-10:15 uur. Docent: Marian Pol-van ’t Slot, kosten:
e85,00
Frans beginners Plus cursuscode
MT1488: Data:12-09-2016 t/m 1004-2017 - 26 dagdelen op maandag
van 19:00-20:30 uur. Docent: Caroline Ströer, kosten: e105,00
Frans gevorderden cursuscode
MT1489: Data:12-09-2016 t/m 1004-2017 - 26 dagdelen op maandag
van 20:45-22:15 uur. Docent: Caroline Ströer, kosten: e105,00
Spaans voor gevorderden cursuscode MT1536:
Data:15-09-2016 t/m 13-04-2017
- 27 dagdelen op donderdag van
20:30-21:45 uur. Docent: Marina
van Aquino, kosten: e85,00
EHBO Snuffelavond 1: Levensred-

dend handelen cursuscode TH1550:
Datum: woensdag 21 september
2016 van 19:30-22:00 uur. Docent:
Marieke van der Valk (EHBO afdeling Wilnis), kosten: e10,00
Proeven aan meditatie cursuscode
SP1476: Data: woensdag 21 en 28
september en 5 en 12 oktober 2016
- van 19:30-21:30 uur. Docent: Leen
van Rij, kosten: e30,00
Ontspanningsmassage
(Basiscursus) cursuscode SP1487: Data:19-09-2016 t/m 14-11-2016 - 8
dagdelen op maandag van 9:3012:00 uur. Docent: René Beerse, kosten: e71,00
Yoga cursuscode SP1548: Data: 3009-2016 t/m 7-04-2017 - 24 dagdelen op vrijdag van 9.15-10.30 uur
Kosten: e99,00
cursuscode SP1549:
Data: 30-09-2016 t/m 7-04-2017 24 dagdelen op vrijdag van 10:4512:00 uur. Kosten: e99,00, Docent:
Brenda de Lange
Biljarten cursuscode RS1479:
Data: 9-09-2016 t/m 19-05-2017 34 dagdelen op vrijdag van 13:0016:30 uur. Spelleider: Joop Smit,
kosten: e71,00
Bridgen cursuscode RS1490: Data: 6-09-2016 t/m 11-04-2017 - 30
dagdelen op dinsdag van 19:4522:45 uur. Spelleider: Margriet Kemperman, kosten: e70,00
Klaverjassen cursuscode RS1497:
Data: 6-9-2016 t/m 9-5-2017 - 32
dagdelen op dinsdag van 14:0016:30 uur. Spelleider: Wim Klijn,
kosten: e1,80 per middag
Inloop- en ontspanningsmiddag
cursuscode RS1542: Data: 1-9-2016
t/m 31-08-2017 - 51 dagdelen op
donderdag van 13:00-16:30 uur
Linedance cursuscode RS1541:
Data: 12-09-2016 t/m 10-04-2017
- 28 dagdelen op maandag van
20:00-22:00 uur. Docent: Angela
Vermij, kosten: e138,00
Mondharmonicaclub ‘De Oude
Klanken’ cursuscode RS1486: Data:
5-9-2016 t/m 8-5-2017, 32 dagdelen
op maandag van 13:30-16:30 uur.
Dirigent: Piet Zaal, kosten: e60,00
Stijldansen voor paren cursuscode
RS1482: Data: 16-09-2016 t/m 2104-2017 - 27 dagdelen op vrijdag
van 19:30-21:00 uur. Docent: Arie
van Tol en Dinie van Tol-Burgers,
kosten: e109,00 per persoon
Bolvrouwtje van zelfhardende poppenklei cursuscode WS1515: Data:
vrijdag 20 en 27 september 2016,
van 19:30-22:00 uur. Docent: Ineke
Makkink, kosten: e17,00 en materiaalkosten e17,50
Zeepbakje van keramiek cursuscode WS1513: Datum: dinsdag 27
september 2016 van 10:00-12:30
uur
Vormtekenen met vetkrijt cursuscode WS1498: Data: woensdag 28
september, 5 en 12 oktober 2016
van 10:00-12:00 uur. Docent: André
Kok, kosten: e23,00
Dikke Dames schilderen cursuscode WS1521: Datum: donderdag 29
september 2016 van 19:00-22:30
uur
Informatie en Inschrijven. Meer informatie over deze activiteiten en alle andere activiteiten die dit seizoen
plaatsvinden, kunt u vinden in het
programmaboekje of op de website www.stichtingparaplu.nl. U kunt
zich hier ook direct online inschrijven. Wilt u liever alles op papier, dan
kunt u bij de tichting ‘Paraplu’ het
complete programmaboekje ophalen, inclusief inschrijfformulier.
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Uithoorn - Ondanks de nu en dan
dreigende luchten is het eerste
deel van de Amstelproeverij aan
de Amstel (van 14.00-20.00 uur,
vandaag zondag 11 september) en
de concerten aan de Amstel van
het KNA orkest en Tavenu zeer geslaagd te noemen. Beide festiviteiten begonnen om 14.00 uur en het
was direct drukbezocht. Zes restaurants (de Fransche slag, Grande Brasserie Sjiek aan de Amstel,
Restaurant Il Pappagalo, Restaurant La Musette, restaurant Hertog Jan op het water en Brasserie Du Nord, plus ijssalon Esplanada organiseerde een smaakvol smaakfestival. Van 14.00-20.00
uur kon men in Uithoorn bij deze restaurants genieten van heerlijke gerechten en fijne drankjes.
Het weer was prima, de sfeer fantastisch en het bezoekers aantal

de eerste twee uur al overweldigend. Maar ook daarna bleef het
gezellig druk. Het was uiteindelijk
nog redelijk zonnig en de temperatuur was uitstekend om een culinair uitstapje te maken.
Bezoekers waren enthousiast en
velen vertelden dat zij bij sommige etablissementen nog nooit geweest waren, maar nu toch eens
naar binnen gingen (of op het terras waren gaan zitten) en zo deze
gelegenheden ook eens bezocht
hadden. Met alle heerlijkheden
van het menu van de Amstelproeverij menukaart natuurlijk. Dit menu was bij elk deelnemend restaurant verschillend en er waren verrassende gerechten bij.
Overgebleven strippen kunnen
nog t/m 9 oktober bij de deelnemende restaurants ingeleverd
worden.
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Nadine als 2nd runner up naar
internationale miss verkiezing

Vervolg van de voorpagina.
De presentatie van de hele avond
was in handen van Tanja Jess en
Douwe Kool en 12 provinciale missen waaronder ook de Miss Beauty
of Noord Holland Stella Dorrestein
uit Uithoorn, streden voor de titel
Miss Beauty of the Netherlands. Zij

presenteerden zich aan 9 koppige
jury en aan een enthousiaste zaal
met familie, vrienden en supporters. De missen hadden een gedegen voorbereiding achter de rug in
de afgelopen 6 maanden. Het begon
allemaal met een provinciale casting
waar gemiddeld zo’n 100 deelneemsters op af komen. 25 daarvan gin-

Nieuws van het Cursusproject DRV
De Ronde Venen - Op vrijdag 2
september werd in De Boei in Vinkeveen weer de halfjaarlijkse Cursusmarkt, georganiseerd door het
Cursusproject De Ronde Venen, gehouden. Zoals altijd was het druk
en gezellig. De aanwezige docenten hadden hun tafels leuk aangekleed met informatie over hun cursussen. Ook waren er veel leuke
voorbeelden te zien van wat men
op de diverse creatieve cursussen
kon maken. Er waren veel inschrijvingen op de 50 aangeboden cursussen. Een aantal cursussen zitten
aan een maximum aantal cursisten, maar nog niet allemaal. Er kan
na de markt ook ingeschreven worden via de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm. Hieronder
een publicatie van de cursussen die
op korte termijn gegeven worden en
waar nog wat plaatsen op beschikbaar zijn:
Cursus 9, Italiaans voor gevorderden 13 maandagen, 19-26 sept,
3-10-17-24-31 okt, 7-14-21-28 nov,
12-19 dec. Gedurende deze cursus

wordt verder gewerkt aan kennis
van de grammatica, spreekvaardigheid en uitbreiding van woordenschat. Hiervoor wordt het tekstboek
Allegro 2 gebruikt. Tijdens de laatste les wordt een Italiaanse film vertoond! Heeft u niet eerder van Luigi Rolfini gehad? Overleg dan met
hem of dit een passend niveau is
voor u.
Cursus 10, Mindfulness 4 vrijdagen, 23-30 sept, 7-14 okt. We gaan
actief oefenen met mindfulness.
Aan het eind van de cursus weet
je wat mindfulness inhoudt en kan
je het zelfstandig uitvoeren. Mindfulness is stress reducerend en gezondheid bevorderend. Deze cursus
is ook interessant voor mensen die
al bekend zijn met mindfulness.
Cursus 11, Beelden en Gevelstenen in Utrecht zondag 25 september. Utrecht kent vele honderden
versieringen zoals beelden, gevelstenen, straattegels en lantaarnconsoles. Deze wandeling voert u langs
een mooi gedeelte.
Bij cursus 16, Glas in lood heb-

gen door voor fotoshoots en trainingen en elke provincie koos uiteindelijk haar eigen Miss. In de aanloop
naar de landelijke finale werden
de meiden flink onder handen genomen met communicatie trainingen, met presentatietrainingen voor
de organisatie van het internationale filmfestival Scenecs en met interviewtrainingen en voorbereidingen op fotoshoots van Raf Debruyne & Martin Bierman. In Zandvoort
presenteerden de finalisten zich op
een zomerse avond bij de Mango
Beachclub in een modeshow van
After Eden en Jurkjes.com en in
de week voorafgaand aan de finale
gingen zij allemaal under cover met
de organisatie. Teambuilding, skills
op de catwalk, dans en show, interview vaardigheden in het Nederlands en het engels, het kwam allemaal aan bod en iedereen werd
klaargestoomd voor de finale door
choreagraaf Aneudi Cabral. Het was
een week van hard werken met lange dagen en veel gezelligheid. Het
resulteerde dan ook in een geweldige show en met aandacht aan goede doel van stichting Haarwensen.
ben we nog 1 plekje over. Het is op
2 maandagen, 3 en 10 oktober as.
Een glas in lood ruit maken hoe doe
je dat? In deze cursus krijgt u een
eerste kennismaking met wat er allemaal komt kijken bij het maken
van een glas in lood ruit. Tijdens
de tweede avond gaat u zelf aan de
slag. Dan hebben we nog een belangrijke mededeling inzake cursus 32, kussenhoes vilten op 26

Het hele jaar door hebben zij zich
hiervoor ingezet en op de avond
werd bekend gemaakt dat er in totaal € 23.614,- is opgehaald.
Awards
Op de avond werden er special
awards uitgereikt en presenteerden de missen zich met dans, show
, in bikini en in gala. Er werd uiteindelijk een top 5 gekozen met daarin de missen van Drenthe, Gelderland, Limburg, Zuid Holland en Nadine als Miss Beauty van de provincie Utrecht. De top 5 werd om beurt
geconfronteerd met een vraag vanuit de jury en daarna werd de top
3 gekozen. In een spannend slot
maakte de jury vervolgens bekend
dat Kimberley Xhofleer uit Limburg
zich winnares mocht noemen van
de Miss Beauty of the Netherlands
en Nadine eindigde met een 3e
plaats als 2nd runner up achter 1st
runner up Tessa le Conge uit Gelderland. Voor de 3 missen betekent
dit dat hun uitverkiezing zal worden
beloond met een internationaal vervolg en Nadine is er dolblij mee. Zij
zal door directeur Katia Maes en
Jean Marie Vanmdecasteele worden uitgezonden naar een internationale verkiezing en door hen ook
worden getraind en klaargestoomd
in samenwerking met het team van
Miss Beauty of the Netherlands.
Foto: sportinbeeld.com
oktober, het is ook mogelijk om een
sjaal te vilten in plaats van een kussenhoes.
Op de site www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm. vindt u alle informatie o.a. over cursussen en inschrijven.
Meer informatie?
Bel dan met 0297-261849 of mail
naar auwert@casema.nl

Nieuwe computercursus
bij SeniorWeb DRV
De Ronde Venen - Deze cursus is
bedoeld voor mensen die zich door
de huidige maatschappij gedwongen voelen om thuis met de computer te gaan werken. In vier lessen van twee uur leren wij de beginner omgaan met de muis en het
toetsenbord, hoe een brief te tikken,
hoe foto’s en filmpjes worden bewaard en waarop te letten bij internetten en emailen. Moeilijke woorden gebruiken we niet. We nemen

rustig de tijd alles uit te leggen. De
cursus kost 20 euro en wordt gegeven op vier achtereenvolgende
dinsdagochtenden van 10 tot 12 in
ons leercentrum in de bibliotheek te
Mijdrecht.
De eerste les begint op 27 september. Aanmelden telefonisch 0297282938 of 06 5345 4196 of per email
naar
seniorwebdrv@gmail.com.
Meer info vindt u op www.seniorwebderondevenen.nl

Jaarlijkse informatiemarkt
Van Walraven een groot succes

toe te lichten en te demonstreren in
een gepersonaliseerde kraam. Van
Walraven was zelf ook aanwezig
met een eigen stand ter introductie
van hun eigen huismerkenlijn. Verschillende medewerkers liepen mee
in een modeshow met werkkleding.

Mijdrecht - Tijdens de jaarlijkse informatiemarkt van groothandel in
infra- en installatiematerialen Van
Walraven op 1 september jl. hebben
75 verschillende leveranciers hun

Naast het verkrijgen van praktische
informatie was er ruimte om bij te
praten na de bouwvak onder het
genot van hapjes van verschillende
foodtrucks.

nieuwe producten aan een recordaantal van meer dan achthonderd
enthousiaste bezoekers getoond.
De bezoekers van het evenement
bestonden voornamelijk uit loodgie-

ters, installateurs, bouwvakkers en
hoveniers uit de omgeving Ronde
Venen. Vijfenzeventig verschillende
leveranciers kregen op het evenement de kans om nieuwe producten

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

Kingfisher of IJsvogel
Hij is klein en vliegt als een
blauw-oranje flits langs. Zijn geluid is een schel en langgerekt
piep-piep. Als je hem hoort is hij
al weer heel wat meters verder
dan zijn geluid. Want een ijsvogel
haalt gemakkelijk 80 km per uur.
Lange tijd was ik jaloers op iedereen die hem had gezien. Mijn
eerste ijsvogel zag ik pas een
paar jaar geleden dankzij een opmerkzame vogelaar in Zeeland,
mijn tweede herkende ik aan het
schelle piep-piep in Zuid Frankrijk. Maar hij komt ook in ons gebied voor. Bij het Veenwater in
De Hoef is zelfs een speciale ijsvogelwand gemaakt. En in een
Mijdrechts parkje is hij ook gesignaleerd. Als er maar zoet, visrijk en helder water is om kleine
visjes, waterinsecten en larven uit
op te duiken. Zijn vangst slaat hij
dan beurs op een over het water hangende tak. Overhangende
takken zijn voor een ijsvogel van
belang, als plek om uit te rusten
en als uitkijkpost. IJsvogels maken hun nest in de oeverwand en
graven daarvoor een tunnel van
wel een halve meter. Ze leggen 6
tot 8 eieren en doen dat een paar
keer per jaar. Dat is voor de overleving van de soort essentieel. Er
zijn namelijk nogal wat gevaren
voor de jongen. Ze kunnen op-

gegeten worden door roofvogels
of verdrinken bij de eerste vliegen vislessen. En als er een strenge winter is vriezen ze dood. De
ijsvogel blijft dan ook zeldzaam in
Nederland en is daarom een beschermde vogel. Door meerdere
legsels is er gelukkig kans dat de
soort niet uitsterft.
Lange tijd vroeg ik mij af wat een
ijsvogel met ijs te maken heeft.
Nu weet ik het: helemaal niets.
De naam is de vertaling van het
Duitse Eisvogel en dat slaat op
zijn metalige kleur die op ijzer (Eisen) lijkt. Het Engelse Kingfisher
is veel toepasselijker, want visserkoning dat is dat blauw-oranje vogeltje. Hij laat zich loodrecht
naar beneden vallen en komt dan
met een visje in de bek weer uit
het water om zich op een tak te
installeren. Als het visje is opgegeten, poetst hij zijn verenpak
droog.
Mijn wens is dat ik die kleurrijke inheemse ijsvogel nog eens
zie langsflitsen of loodrecht in het
water zie duiken. Ik ga dus opletten bij helder water en hoge oevers met overhangende takken
en luisteren naar een langgerekt
piep-piep.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Culinaire
Venen wederom
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
geslaagd
Mijdrecht — Het team van restaurant ’t Amsterdammertje uit Loenen is zaterdag jl. op de Culinaire
Venen onderscheiden met de Culinaire Nol, de wisseltrofee voor het
restaurant dat zich het beste presenteert tijdens dit jaarlijkse Rondeveense evenement. Eigenaar André Gerrits uit Mijdrecht nam de koperen steelpan over van de winnaar
van 2015: Gerrit Verweij, van restaurant Het Rechthuis.
Evenals de voorgaande tien jaren
was er voor de fijnproevers en lekkerbekken die het evenement bezochten weer veel te genieten en
bovendien onder haast subtropische weersomstandigheden. De
ruim 2.500 bezoekers hadden veel
belangstelling voor de culinaire
prestaties van de deelnemende restaurant- en horecabedrijven Rendez
Vous, het Rechthuis, Il Gusto, PUUR,
L’Opera Ice en Prinselijk Proeven
uit Mijdrecht, Villa Lokeend uit Vinkeveen en ’t Amsterdammertje uit
Loenen aan de Vecht.
Middagprogramma
Het middagprogramma begon al
om 13 uur voor de kinderen, met
o.a. een wedstrijd cupcakes versieren, dansen op het grote podium en
–wegens het succes van vorig jaar–

De Ronde Venen Got Talent, waar
podiumbeesten van 4 tot 16 jaar
hun talent konden tonen.
Opening en Culinaire Nol
Om 14.30 verrichtte burgemeester
Maarten Divendal de officiële opening en startte de jury met haar
moeilijke taak te bepalen welk deelnemend bedrijf dit jaar de Culinaire Nol mee naar huis mocht nemen
voor de beste culinaire prestatie.
Entertainment
De hele middag kon het publiek genieten van optredens van het Celebration Kwartet en DJ Boes, en ’s
avonds kwamen Renée Kouwenhoven en Mark Fledderman hun opwachting maken, afgewisseld door
DJ Boes.
Goede doel:
Hoogvliegersdag Hilversum
Van elk verkocht muntje was een
vast bedrag bestemd voor een goed
doel. Dit jaar was gekozen voor de
Hoogvliegersdag in Hilversum, een
activiteit van de Stichting Hoogvliegers, die zieke of gehandicapte kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud
een bijzonder en onvergetelijk avontuur laten beleven door hen zelf een
vliegtuig te laten besturen.
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WL Co mb ati cs sta r t Na tio na le Sp or tw ee k
me t fee ste lijk e op en da g
Mijdrecht - De Nationale Sportweek is een initiatief van
NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten.
De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral hoe leuk
sporten en bewegen is. Bij WLCombatics doen we daar
graag aan mee en starten het nieuwe sportseizoen met
een feestelijke open dag! WLCombatics heeft een uniek
concept doordat wij alleen kleinschalige groepslessen
aanbieden en (small group) personal training in onze
exclusieve ruimte. We geven geen massa lessen, maar
juist kleine groepslessen. Door de kleinschalige opzet is
persoonlijke aandacht gegarandeerd. Bij WLCombatics
doen we alles nét even anders dan bij de standaard
sportschool. Met een gezellige sfeer, persoonlijke aanpak
en hoog gekwalificeerde trainers helpen we jou vooral
plezier te hebben in het sporten. Als je plezier hebt in
sporten is het behalen van je sportieve doel ook een stuk
makkelijker.

Personal Training is bij ons écht personal

De (small group) personal training wordt bij ons
gegeven in onze exclusieve ruimte. De ruimte is alleen
toegankelijk wanneer je bij ons personal training volgt.
Je sport daardoor nooit met veel mensen tegelijkertijd,
je apparaten zijn altijd beschikbaar en je krijgt alle
aandacht van de trainer die je nodigt hebt.
Al onze sporters krijgen een op maat gemaakt schema.
Niemand is hetzelfde, dus waarom zou je dan hetzelfde
trainen? We monitoren je voortgang met regelmaat
en zijn zeer betrokken in het gehele traject zodat je
sportieve doel ook écht behaald wordt.
Heb je een specifiek doel waarvoor traint, zoals afvallen,
sterker worden, fitter of beter worden in de sport die je
doet dan passen we je trainingsschema daarop aan. Ook
als je last hebt van een blessure dan weten we daar raad
mee. Kortom, met jouw inzet en onze kennis en ervaring
gaan we alle sportieve doelen samen halen!

Personal Hormonal Profiling

De naam zegt het al. Een Personal Hormonal Profiling
(PHP) is een meting gericht op hormonen. Hormonen
doen namelijk veel meer in ons lichaam, dan de meeste
mensen denken. Hormonen reguleren bijvoorbeeld
onze stofwisseling, eetlust, fysieke kracht, de omvang
van onze spieren, de hoeveelheid en plaats waar we vet
opslaan, ons lichaamsgewicht en hoe we ons voelen.
Alles draait om de balans tussen de verschillende
hormonen. Ben je uit balans door stress, werk of door
andere lichamelijke klachten, dan wordt het lastig om
een goed sport resultaat neer te zetten. Door een PHP

meting kunnen we in kaart brengen waar de disbalans
zit en dit gericht aansturen door middel van een op maat
gemaakt voedings-, trainings-, en supplementenschema.
De hormonale balans brengen we in kaart door op
12 punten van je lichaam ‘huidplooimetingen’ te doen.
Daarnaast vragen we onze sporters een vragenlijst
in te vullen die gaat over levensstijl en lichamelijke
ongemakken. De resultaten van beide zorgen voor een
schema op maat die succes garandeert!

Last van blessures? Wij helpen je er vanaf

Iedereen kent het wel: verrekt spiertje in de schouder of
pijn in de knie tijdens het hardlopen. De fysiotherapeut
masseert wat, maar binnen een paar weken zijn je
klachten weer terug. Wij pakken het anders aan!
Willem en Marjolein zijn gecertificeerd Mylogenics
practitioners. De Mylogenics™ methodiek is gericht
op preventie, behandeling en prestatieverbetering
en is gebaseerd op een combinatie van de meest
effectieve elementen en technieken uit verschillende
behandelmethoden.
Wat betekent dit concreet? Aan de hand van de
klachten wordt er gekeken waar de oorsprong van het
probleem in het lichaam zit. Zo kan het gebeuren dat
je heupen worden gemasseerd, terwijl je knieklachten
hebt. Door de gerichte aanpak zijn er vaak maar een
aantal behandelingen nodig. Het doel is het zelfhelend
vermogen van het lichaam te stimuleren, waardoor je
snel van je klachten af bent.
Om een beter beeld te geven wat Mylogenics precies
inhoud geven wij tijdens onze open dag om 14.15 uur
een presentatie hierover. Je bent van harte welkom om
dan al je vragen te stellen.
Ervaar het zelf tijdens onze
feestelijke open dag
Benieuwd naar ons? Kom
dan kennismaken op zaterd
ag
17 september van 12.00 –
15.00 uur in onze dojo aan
de
Rendementsweg 2-J in Mi
jdrecht. Doe mee met een
les
of stel al je vragen aan onze
trainers. Naast de lessen ku
n
je ook tijdens deze dag pro
fiteren van leuke kortingen!
We sluiten de dag af om 14
.15 uur met een presentati
e
over onze unieke en succes
volle aanpak over blessure
behandeling en personal ho
rmonal profiling.
Rooster open dag
12:15 – 12:45 Paaldansen
12:15 – 12:45 Kickboksen
jeugd
12:45 – 13:15 Kettlecam
p
12:45 – 13:15 Kickboksen
senioren
13:15 – 13:45 Essentrics
13:15 – 13:45 Combatics
13:45 – 14:15 Indoor bo
otcamp
13:45 – 14:15 Circuittrain
ing
14:15 – 15:15 Presentati
e Personal Hormonal
Profiling / Mylogenics en
Small Group
Personal Training
Schrijf je in via: sterkenwee
rbaar.nl voor de lessen die
je wilt uitproberen of kom
gezellig langs in onze dojo
op
Rendementsweg 2-J in Mi
jdrecht.

Welke lessen kun je volgen bij WLCombatics?
Paaldansen
Paaldansen is geschikt voor iedereen jong, oud, dik,
dun, vrouw, man, fit of niet fit (minimale leeftijd 16
jaar). Behalve dat het heel leuk is om te doen, is het
ook een geweldige work-out voor je lichaam. Je bent
constant aan het stoeien met de zwaartekracht en
daardoor ontwikkel je op een leuke manier kracht,
flexibiliteit en souplesse.
Kickboksen jeugd + senioren
Wij hanteren twee verschillenden
leeftijdscategorieën met de jeugd kickbokslessen; 8
jaar t/m 13 jaar en van 13 jaar t/m 16 jaar. Daarna
stroom je door naar de senioren. Leerlingen trainen
met elkaar en op de bokszakken. Voor motoriek,
zelfvertrouwen, de ontwikkeling van coördinatief
vermogen, de opbouw van conditie en de oog/hand
coördinatie, is kickboksen een heel geschikte sport.
Kettlebell, (indoor) Bootcamp én Kettlecamp
Kettlebell training is een leuke, explosieve en
intensieve training voor mannen en vrouwen. Je
boekt snel resultaat op het gebied van afslanken,
vetverbranding, het vergroten van kracht en het
opbouwen van zowel conditie als spiermassa.
(Indoor)Bootcamp is een full body training voor
mannen en vrouwen op alle niveaus. Je sport in
een leuke groep waarbij je in je eigen tempo en
intensiteit mee kunt doen.
Een super combinatie is:
bootcamp + kettlebell = Kettlecamp
Tijdens deze les worden de bootcamp en kettlebell
training samengevoegd tot 1 training. Aan de slag
met leuke combinaties van verschillende oefeningen
met kettlebells en eigen lichaamsgewicht. Ook deze
training is voor iedereen geschikt en lekker buiten.
Essentrics
Essentrics is een toning workout. Dynamische
stretches en vloeiende, versterkende bewegingen
geven je snel sterke en slanke spieren, souplesse en
een perfecte houding. Daarmee krijg je een slanker
silhouet en meer energie. En dat zonder gewichten
en ingewikkelde pasjes! Iedereen is geschikt voor
deze sport, ongeacht leeftijd, niveau of geslacht.
Combatics/ zaktraining
Tijdens de Combatics lessen wordt er op een
leuke manier gewerkt aan de conditie en stooten traptechnieken op de bokszak. Een energieke
kickbokstraining maar dan zonder direct fysiek
contact. Geschikt voor mannen en vrouwen. Ideaal
als je lekker wilt kickboksen, maar geen zin hebt in
oefeningen op elkaar.
Circuittraining
Alles wordt uit de kast gehaald om je conditie,
spierkracht en uithoudingsvermogen op de proef te
stellen. Dit alles doen we in de vorm van een circuit
training en maken we gebruik van
kettlebells, TRX, slamballen, touwen,
zware hamers etc. Ook zullen veel
oefeningen gedaan worden met het
eigen lichaamsgewicht.

16 Nieuwe Meerbode

• 14 september 2016

TVM brunch was weer
heel gezellig!

Eerste wedstrijd Hertha MO-09-1
Vinkeveen - Het is Hertha dit seizoen toch nog gelukt om een meidenteam onder de 9 jaar op de been
te krijgen.
Voor de zomervakantie hadden zich
nog maar vier meiden aangemeld.
Het team wordt gecoacht door Nadine van Vliet en getraind door
Frank Vousten. Mede op initiatief
van de laatst genoemde bestaat het
team nu uit acht enthousiaste meisjes: Lisa Vousten, Sara Scherphuis,
Kelly Kools, Elif Metin, Amerensia
v.d. Toorn, Beatriz Alexander, Maritz
Schreurs en Maggie de Pijper.
De meiden spelen in de VSV competitie waarin ze hoofdzakelijk tegen
jongens gaan spelen. HSV JO8 was
de tegenstander afgelopen zaterdag. Ondanks het feit dat ze net zijn
begonnen zag je al duidelijk dat de

meiden weten wat ze moeten doen.
Het veld werd breed gemaakt en er
werd prima overgespeeld. Elif Metin zorgde voor de 0-1. Daarna werden de jongens sterker en kwamen
na de gelijkmaker op een 3-1 voorsprong. Maar de meiden toonde karakter en kwamen terug in de wedstrijd door een eigen doelpunt van
HSV: 3-2. Lisa Vousten zorgde voor
de verdiende gelijkmaker. Ze trapte de bal, na een mislukte uittrap
van de keeper, hoog over de keeper
heen: 3-3. Na de wedstrijd werden
er nog penalty’s genomen. Volgende week spelen ze de eerste thuiswedstrijd om 08.30 uur bij Hertha. Er
is nog plek voor een dame van onder de 9 jaar! Kom een keer poeftrainen op woensdag tussen 17.00
en 18.00 uur.

Le Mans jeugd en senior
succesvol verlopen
Mijdrecht - Van woensdag 31 augustus tot en met 11 september zijn
de clubkampioenschappen bij TV
De Ronde Vener gehouden. Al jaren
worden deze gezamenlijk georganiseerd voor zowel de jeugd als de senioren. Dit zorgt ervoor dat het druk
is op het park en dat iedereen kan
zien hoe goed de jeugd aan het tennissen is. In alle categorieën werd er

hard gestreden wie zich uiteindelijk clubkampioen mag noemen in
zijn of haar klasse. De jeugd is ingedeeld op leeftijd en voor de jongste jeugd is het veld aangepast omdat een heel veld nog te groot voor
ze is. Zondag 11 september was de
finaledag en werd er getennist wie
eerste zou worden. Door het mooie
weer was het gezellig druk op het

Mijdrecht - Bij TennisVerenigingMijdrecht zijn al een paar jaar vele
spelers actief op de woensdag- en
vrijdagochtend. Er wordt enthousiast getost. Alle niveaus door elkaar
en iedereen met en tegen iedereen.
De partijen worden meestal zo ingedeeld dat aan beide zijden van het
net gelijke niveaus staan, soms tref
je echter tegenstanders die sterker of zwakker zijn. Het is dan de
kunst voor de sterkeren om zodanig
te spelen dat ook dit voor ieder een
leuke partij wordt met zoveel mogelijk rally’s. Hier herken je de echt
goede tennisser. Immers wie echt

goed is kan met iedereen een leuke partij spelen!
De woensdag- en vrijdagtoss zijn
ook een sociaal gebeuren. Er is alle tijd voor een babbeltje. Na afloop
wordt er gezamenlijk koffie gedronken en niemand heeft het nog over
de uitslag.
De afgelopen week hadden beide
groepen een gezellige brunch op
het terras van TVM.
Lijkt het je leuk een keer mee te
doen, kom dan langs. De 1e partijen
starten rond 9.30 en als er voldoende spelers zijn gaan de tossochtenden de hele winter door.

Hertha j09-1 flitsende start
Vinkeveen - Onder een stralende
Vinkeveense zon hebben we kunnen genieten van een sterke wedstrijd van de mannen van J09-1.
Amstelveen J09-2 werd met 6-0 verslagen door voornamelijk goed samenspel en mooie individuele acties
van de Herthanen. Al in de eerste
minuut schoot Pim van Dam tussen
de palen. Mogelijk dat de keeper
van de tegenpartij de zon vol in de
ogen had, maar het schot was hard

park. Veel mensen kwamen kijken
naar de mooie en spannende wedstrijden die er werden gespeeld. Aan
het einde van de dag zijn de prijzen
en bekers uitgereikt aan winnaars.
De jeugdcommissie had ervoor gezorgd dat alle kinderen een medaille kregen. Bij de jeugd, in de hoogste
categorie bij de meisjes, won Demi
Andriessen de titel. Dit deed ze voor
de 3e keer op rij wat een zeer knappe prestatie genoemd mag worden.
Jesper Vergeer won de titel in de
hoogste categorie bij de jongens. In
een zeer spannende wedstijd tegen
Thijs Gasse won Jesper uiteindelijk

in de 3e set. De titel bij de dames
ging dit jaar naar Monique Sessink.
De titel in het enkelspel bij de heren
ging voor het 2e jaar oprij naar Milan van Dijk. Hij versloeg in de finale
Menno van Parreeren. De clubkampioenschappen 2016 werd ook dit
jaar gesponsord door Le Mans Koeriers. In 2017 zijn zij weer de sponsor
van de clubkampioenschappen. Op
de finaledag hadden GT Bunck en
Automotive van Nieuwkerk ervoor
gezorgd dat de jeugdleden een ijsje
en eten kregen. De clubhuiscommissie had dit jaar weer geregeld dat de
aanwezigen mosselen konden eten.

en goed gericht. Vervolgens scoorden Dani Weber (2-0), Pim (3-0),
Ruben Kes (4-0), Bodhi Stubbe (50) en Pim (6-0). Ook door het solide
keepen van Mike Verlaan, de sterke
verdediging van Sam Langendorff
en Abel Blees en splijtende passes
van Ryan Woudstra kwam de tegenstander nauwelijks dicht bij het
doel van Hertha. Er is een mooie basis gelegd voor de startende competitie.

Mariahoeve in voorbereiding
op de Open Manegedagen
Mijdrecht - Afgelopen zondag
werd er bij Manege Mariahoeve aan
de Hoofdweg in Mijdecht een clinic
georganiseerd voor de manegeruiters. De ruiters reden een dressuurproef, waarna ze een beoordeling en
extra aanwijzingen en tips kregen
van een echte jury. Hiermee kunnen
ze de komende weken verder oefenen voor de wedstrijd en dat gebeurde ook. Zowel in de bak als buiten werd er flink getraind in voorbereiding op de komende wedstrijden
in het nieuwe seizoen.
Volgend weekend organiseren
FNRS en KNHS ook de landelijke
Open Manege Dagen. De Manege

Mariahoeve zal hier ook aan deelnemen. Op zaterdag 17 september
zijn alle paardenliefhebbers en geinteresseerden dan ook van harte
welkom van 10 tot 17 uur.
Iedereen kan komen kijken bij de
lessen en helpen met poetsen en
opzadelen van de paarden en pony’s. Ook kan er na de les geholpen
worden om een pony ‘uit te stappen’
of te helpen met afzadelen en verzorgen. Aan het eind van de dag, zal
Iwan Mijnals een demonstratie geven met een van zijn paarden. Wij
verwelkomen u graag in onze gezellige kantine, of bij mooi weer op ons
terras. Foto: sportinbeeld.com

Geweldige Ladies Play Day bij HSV’69
De Ronde Venen - De eerste Ladies Play Day in de geschiedenis van HSV’69 is een feit. Voor het eerst in 47
jaar zouden er alleen maar door dames worden gesport
op de sportvelden in De Hoef. Om deze bijzondere situatie een feestelijk tintje te geven is voor deze gelegenheid een ware Ladies Day georganiseerd. Het sportpark
aan de Schattekerkerweg werd hiervoor aangekleed

met slingers en ballonen. Er liepen zelfs echte hunks
rond die de welkomstdrankjes serveerde aan de speelsters. De tegenstandsters, en uiteraard ook de eigen leden, waren behoorlijk verrast. Het warme onthaal bij
aankomst en de hunks bracht iedereen in een feestelijke stemming. Onlangs de gezellige sfeer en het mooie
weer werd op het veld wel fanatiek gestreden. Tijdens

de wedstrijden werden er ook andere activiteiten met
bijpassende muziek. De meisjes konden mooie tattoo’s
laten zetten en was er een High-(ICE)-Tea met heerlijke
versnapperingen. Om de dames nog meer te verwennen
stonden er Goodie-bags klaar met onder andere lekkere verzorgingsspulletje, zoals shampoo, condintioner en
bodycreme. Als afsluiter van de dag was er ook nog een

(ongevaarlijk) Stilleto Run, die uiteindelijk is gewonnen door een combinatie van twee gelegenheidsteam :
‘Die Mannschaft’ en ‘De derde helft-girls’. De organisatie kijkt terug op een erg leuke en succesvolle dag, die
mede mogelijk is gemaakt door Backstage hairfashion,
loon- en verhuurbedrijf Blommesteijn en Duosport. En
hoopt snel(ler) op een volgende keer.
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Hertha MO13-2 boekt
eerste zege
Vinkeveen - De meiden van Hertha MO 13-2, gesponsord door Jumbo, zijn zaterdag 10 september begonnen aan de competitie met een
ruime en verdiende overwinning op
’t Gooi MO-13-2. Na twee ruime nederlagen voor de beker werd er gewonnen met 4-0. Coach Vousten:
“Na twee nederlagen werd het tijd
voor een overwinning. Met de technische staf werd de opstelling kritisch bekeken en op vele plekken aangepast. En dat heeft resultaat opgeleverd”. Met een sterk keepende Manon Vousten en een uitstekende verdediging bestaande uit Alyssa Hoekman, Noa Leeflang, Indy Prins en Sophie Moerman
werd voor het eerst de “nul” gehouden. Het middenveld werd bezet door Lotte van Eenennaam, Lotte de Jong, Annabel Twaalfhoven en
Emma Dolman. De aanval tenslotte
werd ingevuld door Fenna Wielink,
June Heemskerk, Sterre de Jong,
Jessica Leeflang en Tamara Peters.
Het lukte Hertha vrij aardig om de
druk op de verdediging van de tegenstander te leggen, wat resulteerde in een mooi doelpunt van Ster-

re de Jong. De kleine spits kon alleen doorlopen op de keepster en
schoot beheerst binnen: 1-0. Hertha
bleef aanvallen maar verzuimde de
marge te vergroten. Een afvallende
bal werd 10 minuten voor rust door
Alyssa Hoekman op doel geschoten. De keepster ging niet helemaal
vrij uit waardoor de bal toch achter
de doellijn rolde: 2-0. Daarna krijg ’t
Gooi ook kansen maar mede dankzij een knappe redding van Manon
Vousten bleef de ruststand 2-0.
In de tweede helft bleef Hertha de
bovenliggende partij. Het lukte de
aanval keer op keer om alleen voor
de keeper uit te komen maar telkens
stranden de aanval bij de keepster
van ’t Gooi. Tamara Peters lukte het
uiteindelijk wel, na een lange rush,
om de 3-0 op het scorebord te krijgen. De eindstand werd eveneens
bepaald door deze blonde dame
met haar flink uithoudingsvermogen. Tamara scoorde op identieke
wijze de verdiende 4-0. Prima start
voor deze competitie. In het kader
van fair play wordt er vooraf, bij aanvang van de wedstrijd, een had gegeven aan de tegenstander.

Knooppuntenfietstocht door
het weide- en plassengebied
De Ronde Venen - Op zondag 18
september kun je weer meedoen
aan de Rabobank Knooppuntenroute van fietsvereniging TTC De Merel. Er zijn drie afstanden: 40, 70 en
100 kilometer. Dus voor ieder wat
wils. Vanaf 8.30 uur kun je starten
bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen.
Bij deze fietstocht hoef je slechts bij
elk knooppunt de Rabobankpijlen te
volgen tot het volgende knooppunt.
Tussen de knooppunten hangt geen
pijl, tenzij het om een onduidelijke
situatie gaat. Natuurlijk zijn de routes ook beschikbaar via gps. De afstanden zijn zodanig dat deelname
voor alle soorten fietsers interessant
is. Of je nu met een racefiets, toerfiets, elektrische fiets of een gewone fiets komt, er is altijd wel een afstand van je gading. Daarom hopen
we ook dat juist veel ‘gewone’ fietsers zich melden. Fiets gezellig met
je familie, buren en bekenden.
Routes
De routes gaan zoveel mogelijk
langs rustige wegen, met veel fietspaden en autoluwe wegen.
De route van 40 kilometer gaat door
en langs weiden, plassen en het
Vechtgebied naar de Maarsseveense Plassen en terug, via onder andere het kasteeldorpje Haarzuilens.

De route van 70 km gaat door de
Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen en het West-Utrechtse weidegebied. De route van 100 km voegt
daar het bosrijke gebied rond Soest
aan toe. Deelnemers aan deze afstand fietsen ook over de start- en
landingsbanen van de voormalige
vliegbasis Soesterberg. Niet te hard
fietsen daar, want dan ga je de lucht
in! De pauzeposten zijn op mooie locaties: bij de Pannenkoekenbakker
aan de Maarsseveense Plassen (alle afstanden, de pannenkoeken zijn
er vanaf 12.00 uur) en Restaurant ‘t
Hoogt in Soest (100 km). De start is
bij Eetcafé De Schans, Uitweg 1 in
Vinkeveen.
De starttijden zijn:
100 km
8.30-10.00 uur
70 km
8.30-11.00 uur
40 km
8.30-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van NTFU-fietsverenigingen
betalen 1 euro minder. Meer informatie: www.ttcdemerel.nl. Wil je in
de nazomer nog een mooie en afwisselende fietstocht maken? Meld
je dan op 18 september in Vinkeveen en geniet van deze schitterende afwisselende tocht van TTC De
Merel.

hoorn, Ron Bakkers van Aikido Hikari
uit Zaandam en Patrick van Engelen
van Aikido Munen Muso uit Haarlem. De opzet van de Aikido Goededoelenstage is simpel : Ron, Patrick
en Dennis gaven ieder een uur training onder het motto “Aikido is fun
én draagt bij”. Dit was al weer de 3e
editie van dit evenement en het re-
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Kwinkslag 1 klaar voor
competitie
Vinkeveen - Op vrijdag 16 september begint voor Kwinkslag het badminton competitie seizoen. De eerst
wedstrijd wordt gespeeld in IJsselstein tegen Apollo. Jolanda Klinkhamer, Mirjam Verbrugge, Ton Bunschoten en Frank Majoor zullen dit
jaar voor Kwinkslag strijden in een
geheel nieuwe outfit. De nieuwe
shirts zijn beschikbaar gesteld door
sponsor DUO Sport Mijdrecht. De
verwachtingen zijn hoog gespannen. Mede omdat de training dit seizoen zal worden verzorgd door trainer Freddy Mohaan, die zijn sporen

als badmintontrainer ruimschoots
heeft verdiend. De eerste trainingen
zijn afgerond en er is duidelijk een
goede klik tussen spelers en trainer.
De omstandigheden zijn dus ideaal
voor een goed en succesvol seizoen.
Benieuwd naar de resultaten? Kijk
op: www.bvkwinkslag.nl. Zelf zin om
mee te doen, of gewoon een keer
een shuttletje te slaan? U bent van
harte welkom elke donderdagavond
vanaf 19:30 uur “De Boei” te Vinkeveen. Neem uw sportschoenen en
sportkleding mee, rackets en shuttles zijn aanwezig.

Argon doet zichzelf
tekort in Vlaardingen
Mijdrecht - In matige wedstrijd
waarin beide ploegen maar weinig
echte kansen kregen om tot scoren
te komen werden punten broederlijk gedeeld. Wel waren er af en toe
spelde prikjes en werd het even gevaarlijk maar al die pogingen leverden niets op. Argon scoorde de eerste helft wel maar dat was uit een
strafschop (in tweede instantie) en
de ploeg uit Vlaardingen kon een
cadeautje vanaf elf meter in ontvangst nemen. Jesse Stange scoorde wel in de eerste minuten en in
de laatste minuut maar het arbitrale
trio constateerde buitenspel.
Pikstart
Argon had wel een sterke beginfase, we zagen een poging van Ian
van Otterlo maar hij stuitte op keper Van Tienen en even later scoorde Jesse Stange wel maar de vlaggenist van dienst had buitenspel geconstateerd.
Daarna zagen we weer een poging
van Argon, Van Otterlo trok de bal
voor maar Joey van Ede zag geen
kans de bal te beroeren. Daarna
volgde een rommelige en slordige
fase met weinig opwindends. Toen
Jesse Stange tien minuten voor rust
in het strafschopgebied werd weggeduwd wees arbiter De Bruijn naar
de stip en gaf hij Asmus van Vlaardingen geel. Vaste strafschopnemer
Jasper Werkhoven schoot wel in
maar niet zuiver, keeper Van Tienen
ranselde de bal weg, precies voor
de voeten van de ingelopen Jesse van Nieuwkerk en die bracht de
bal wel over de doellijn 0-1. Daarvoor zagen we een poging namens
Vlaardingen van Jermay de Nijs die

Aikido Goede doelenstage levert 1200,op voor Sportclub Only Friends
Mijdrecht – Vorige week heeft Dennis Gebbink, oprichter van Sportclub
Only Friends voor kinderen met een
beperking, de symbolische cheque
met het eindresultaat van de 3e Aikido Goededoelenstage in ontvangst
genomen. Deze cheque werd hem
overhandigd door Dennis Vorster
van Aishinkai Aikido Mijdrecht & Uit-

• Nieuwe Meerbode

sultaat mag er weer zijn! De deelnemers aan de training gaven allen een
bijdrage en daarnaast kwamen er
ook giften van betrokken vrienden,
buren en collega’s binnen. De definitieve opbrengst is uiteindelijk 1200,euro geworden. Ron, Patrick en Dennis kwamen werden enthousiast onthaald op het terrein van Only Friends

Wilnis - Op een prachtige nazomermiddag trad CSW op zaterdag 10 september op een kunstgrasveld aan tegen (en in) Amstelveen. Een kwartier later dan gepland floot scheidsrechter Nefkens
voor de aftrap. De eerste mogelijkheid was voor CSW. De broers Dave en Mike Cornelissen combineerden aardig, maar Mike schoot ver
naast. Bij de tweede corner die Amstelveen mocht nemen in de achtste minuut kopte Rob Overvliet
knap de 1-0 binnen. De verdediging
stond erbij en keer erna. Het kwartier daaropvolgend liet CSW goed
aanvallend voetbal zien wat resulteerde in meerdere kansen. Guus
Verhoef speelde Vincent van Hellemondt knap in de loop aan, die de
bal naast het doel schoof. De aanval daarop werd terecht afgeblazen
vanwege buitenspel. Na een uitstekende combinatie tussen Menno van der Leeden en Mike Cornelissen hield een stevige schouderduw Mike van scoren af. Schoten en
kopballen van onder andere Guus
Verhoef en Mike Cornelissen gingen hoog over. Het geluk ontbeerde
op dat moment en dat had invloed
op het moraal van de ploeg. Na een
minuut of 28 kwam het keerpunt in
deze wedstrijd. Amstelveen had al
twee keer na slordigheden achterin bij CSW mogelijkheden gehad.
Bij de derde mogelijkheid was het
raak. Een snel en koelbloedig uitgevoerde counter nadat Mike Cornelissen een prachtige pass van Guus
Verhoef net niet onder controle wist
te krijgen, zorgde voor de 2-0 achterstand. CSW zette in het restant
van de eerste helft nog wel aan,
maar het mocht niet baten, de vervanging van de geblesseerde Mike

Cornelissen door Justin Blok ten
spijt. In de allerlaatste minuut zorgde een prachtige dribbel van Dave
Cornelissen nog voor opschudding.
Hij werd gevloerd op de rand van
het zestienmeter gebied. Ook toen
zat het geluk niet mee aangezien
de scheidsrechter besloot een vrije
trap in plaats van een penalty te geven. Wat uiteindelijk niets opleverde.
In de tweede helft probeerde CSW
het tij nog te keren, maar ondanks de goede inzet en een wijziging van het strijdplan door Maikel
Pauw naast Vincent van Hellemondt
voorin te posteren, bleef de akelige nul op het scorebord staan. De
beste kans was typerend voor deze wedstrijd. In de 47e minuut belandde een voorzet van Elroy Baas
onbedoeld bijna onder de lat, maar
de oplettende doelman Jimmy Bodt
wist de bal tot corner te verwerken. De vervanging van Menno van
der Leeden door Nick van Asselen
en Guus Verhoef door Kevin Blom
bracht wel meer energie in de wedstrijd, maar daar win je geen wedstrijd mee. De bal moet toch echt in
het netje om een resultaat neer te
zetten. Het tijdrekken van Amstelveen en de soms ongelukkige beslissingen van de scheidsrechter om
te fluiten voor kleine overtredingen
in plaats van voordeel te geven zijn
dan slechts bijkomstigheden. Het
ontbrak dit team aan overtuiging
en aan geluk. De chemie is er nog
niet. Dus daar zal het team met de
technische staf naar op zoek moeten gaan. Volgende week de uitwedstrijd tegen NiTA, die twee wedstrijden achter elkaar fors verloren
heeft. Zonder onderschatting kan
CSW daar hopelijk een beter resultaat neerzetten.

de bal in hoek plaatste maar daar
kreeg Antonioli de hand achter en
even later schoof Gillet de bal voorlangs. Vijf minuten voor het rustsignaal maakte Argon een overtreding
goed zichtbaar buiten het zestienmetergebied maar scheidsrechter
De Bruijn legde de bal toch op de
stip. Protesten hielpen niet en Jasper Gudde nam het cadeautje met
genoegen in ontvangst 1-1. Even later moest Floris Mulder zich laten
vervangen door Todd Acquah.
Rommelig
Alleen in de beginfase van de tweede helft leefde Argon even op, een
inzet van Jesse Stange kon door
keeper Van Tienen tot hoekschop
worden verwerkt en een schot van
Ian van Otterlo werd ook door de
goalie gestuit. Een effectvol schot
van Stange zeilde over de kruising.
Romero Antonioli kreeg nog een
schot De Nijs te verwerken maar
daarna was al het kruit wel verschoten. Er volgde een rommelige fase
zonder echte mogelijkheden en veel
blessurebehandelingen. Halverwege werd Ian van Otterlo gewisseld
en kwam Abdelfattah Zouzou binnen de lijnen. Ook Bas Pel kreeg
speelminuten hij verving Joey van
Ede. Pel was kreeg vlak voor het einde wel een kansje maar de doelman
was net iets sneller. Jesse Stange
scoorde nog wel maar ook dit doelpunt werd afgekeurd.
Een enigszins teleurstellende wedstrijd tegen een ploeg die zeker niet
de bovenliggende partij was.
Zaterdag weer een nieuwe ronde en
nieuwe kansen, thuis tegen Achilles Veen.
door Dennis Gebbink en een aantal
jonge sporters. Dennis Gebbink was
erg blij met de het resultaat van deze
actie en benadrukte dat iedere euro
goed besteed zal worden. Er zal bijvoorbeeld nieuw sportmateriaal voor
in de dojo van Only Friends voor gekocht worden. Aikido is een Japanse
krijgskunst waarin men leert om op
soepele en ontspannen wijze te reageren op de energie en kracht van
de aanvaller. Aikido is toegankelijk
voor iedereen en regelmatige training draagt eraan bij dat men zich
fit, vitaal en weerbaar voelt.

Biljartpoint en Belgisch
systeem een welkome ervaring
De Ronde Venen - Na 2 speelweken blijkt de invoering van www.biljartpoint.nl en het Belgisch puntensysteem een groot succes voor biljartend De Ronde Venen. Iedereen
kan op deze site alle resultaten en
standen bekijken in de linkerkolom
onder: de ronde venen. Nog het vermelden waard is de hoogste serie en
kortste partij van de eerste speelweek. Sander Pater van Cens was in
slechts 13 beurten uit. Wiebe Elzinga van Bar Adelhof zette procentueel de hoogste serie 9, namelijk 36%
van zijn te maken caramboles. In de
eerste divisie staat na 2 wedstrijden
het team De Kuiper-Stee-Inn van
kopman Kees de Zwart met 84 wedstrijdpunten boven aan. De MerelHeerenlux 2 en De Merel-Heerenlux 3 volgen met respectievelijk 82
en 80 wedstrijdpunten. Bij de tweede divisie staat The Peanut-Bar 1 bovenaan. Ze hebben na 2 wedstrijden

80 wedstrijdpunten gevolgd door De
Kromme Mijdrecht 2 met 74 wedstrijdpunten. Bar Adelhof 2 en Stieva-Aalsmeer volgen met een gelijk
aantal wedstrijdpunten, namelijk 71.
Egon v/d Heijden winnaar van het
buiten-biljart-tournooi bij Adelhof
blijft in zijn goede doen door afgelopen week in slechts 18 beurten te
finishen. Hennie Versluis van ASMMijdrecht bemachtigde met een serie van 15 caramboles de hoogste
serie van de week, hetgeen 33.33%
van zijn te maken caramboles is.
Aankomende week gaan de eerste
bekerwedstrijden gespeeld worden
en op 15 september sluit de inschrijving voor de persoonlijke kampioenschappen. Als je mee wilt doen,
even een mailtje aan: biljartfederatie@hotmail.com. De disciplines zijn:
3-banden A, B, en C. Voor libre: 1+2
ster, 3-ster en 4-5 ster. Kijk daarvoor
op de site: www.biljartfederatie.nl

Atlantis E1 pakt weer de punten
Mijdrecht - Zaterdag 10 september
jl. Atlantis E1 speelde een bloedstollende korfbalwedstrijd tegen Fiducia
E1 uit Vleuten. In de eerste helft kregen beide teams volop kansen. Geen
van de kansen leidde tot score omdat
beide teams scherp in de verdediging
speelden. In de 2e helft werd het echter echt spannend. Al snel scoorde
Fiducia een punt en moest Atlantis
aan de bak om bij te blijven. De gelijkmaker volgde snel. Veel gevaarlijke aanvallen volgden en dat werd beloond met de 1-2 voor Fiducia. Lang

bleven ze niet op voorsprong. Sofie
scoorde de gelijkmaker. In de laatste
minuten van de wedstrijd lukte het de
spelers van Atlantis, door goed samenspel, het derde doelpunt te scoren. Daarmee werd de wedstrijd beslist. De 2e zege op rij voor de E1. Ga
zo door Atlantis. De volgende wedstrijd wordt thuis gespeeld, zaterdag
24 september tegen de E1 van korfbalvereniging Amstelveen. Op de foto de vermoeide spelers na de wedstrijd. Bram, David, Sofie, Mariska en
Lodi met coaches Amy en Saskia.

