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KORT NIEUWS:

Wilnis - Op zondag 17 september viert NME-centrum De
Woudreus haar 25 jarig jubileum. Het wordt een feest voor alle inwoners van de Ronde Venen. Voor jong en oud zijn er
tussen 13.00–17.00 uur zestien
16 verschillende activititeiten in
het Speelwoud rond De Woudreus. Om er enkele te noemen:
onkruidige hapjes bereiden,
vuurtje stoken, vliegers maken,
honing slingeren, braakballen
uitpluizen, balanceren op een
boomstam, op de tractor zitten,
waterdiertjes vangen, het blote voetenpad lopen, koe melken en de stad van de Toekomst
bouwen. Deze activiteiten worden verzorgd door organisaties
waarmee NME gedurende haar
25 jarig bestaan heeft samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan
het basisonderwijs, de scouting,
het IVN, de Kringkoopwinkel,
Natuurmonumenten en De Polderwachter. Jacco Steendam,
in De ronde Venen beter bekend als Boswachter Beer, verzorgt elk uur de Natuurdetective Show. De toegang is gratis.
Er is een foodplein waar verschillende, verantwoord bereide hapjes en drankjes voor kleine prijzen worden aangeboden.
Zie voor het volledige programma www.dewoudreus.nl. Adres:
Pieter Joostenlaan 28a (achter
de Willisstee) in Wilnis.

Jaar cel voor
Mijdrechtse
inbreker
Mijdrecht - Een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een locatieverbod
voor winkelcentrum Adelhof
in Mijdrecht. Deze straf kreeg
de 21-jarige Mijdrechter E. van
D. maandag jl te horen in de
Utrechtse rechtbank. Hij kreeg
deze straf voor een bewezen
inbraak in Harmelen, een poging tot inbraak in Mijdrecht
en heling van goederen. Hij
werd vrijgesproken van een
woninginbraak in Uithoorn. De
Mijdrechter werd begin dit jaar
opgepakt na een woninginbraak in Harmelen, waar de politie zijn telefoon vond. Bij huiszoeking vond de politie tevens
gestolen goederen, afkomstig
van inbraken bij zijn buren. De
rechtbank vond tevens bewezen dat hij betrokken was bij
een inbraak in Mijdrecht. Hij
was herkend op bewakingsbeelden. Als bijzondere voorwaarde legde de rechtbank
hem een locatieverbod op voor
het winkelcentrum Adelhof. De
Mijdrechter zou deel uitmaken
van de zogenoemde ‘Adelhofgroep’, een groep jongeren die
voor veel overlast zorgtin en
om het Mijdrechtse winkelcentrum.

GEVRAAGD

Feest bij NMEcentrum De
Woudreus

Drukbezochte 12e editie
Culinaire Venen
Mijdrecht - De twaalfde editie van
de Culinaire Venen is een groot
succes geworden, niet in de laatste plaats vanwege de onverwacht
goede weersomstandigheden die
veel mensen naar het Raadhuisplein in Mijdrecht trokken. Bezoekers konden ’s middags al genieten

van lunchgerechten en een BBQdemonstratie en de deelnemende
restaurants hadden over belangstelling niet te klagen. Hoogtepunt
van de dag was het optreden van
André Hazes, die een spetterend
optreden verzorgde. In totaal hebben naar schatting zo’n 3.500 men-

sen het evenement bezocht. Van de
verkoop van elk consumptiemuntje gaat een bedrag naar het goede
doel; dit jaar Dagopvang De Nostalgie in Amstelhoek. Zij krijgen
binnenkort een cheque uitgereikt
met de opbrengst van het evenement.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Geen krant?

0297-581698

BEZORGER/STER

Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat, Passage (200 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Kantoor Nieuwe Meerbode
is verhuisd
Mijdrecht - Na ruim tien jaar kantoor te hebben gehouden aan
de Anselmusstraat in Mijdrecht, wordt deze vestiging gesloten.
De krant blijft normaal verschijnen. Natuurlijk blijven ook Kees
Jan Koedam (voor de advertentie afdeling) en Nel van der Pol
(redactie) gewoon op hun post, maar ze gaan vanuit huis werken.
In dit digitale tijdperk zijn een telefoon en een laptop voldoende. De
klanten zoek je op en ook voor de redactie ga je op pad. Kortom,
een duur kantoor is anno 2017 overbodig. Tel. 0297-581698 en 0653847419 blijven gewoon gehandhaafd. De mailadressen voor de
advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl en verkoopuithoorn@
meerbode.nl blijven hetzelfde. Ook de mailadressen voor de redactie:
redactiemijdrecht@meerbode.nl en redactieuithoorn@meerbode.nl
blijven bestaan. Uw kabalenbon en overige post kunt u brengen of
opsturen naar Midrethstraat 9, 3641 CB in Mijdrecht.

Stagiairs geven Handjehelpen een 8,8 voor begeleiding

Honderd paar helpende
handen van start
De Ronde Venen - Bij vrijwilligersorganisatie Handjehelpen gaan
vanaf deze week een kleine 100
2e- en 3e jaars stagiairs enthousiast van start om 10 maanden praktijkervaring op te doen bij kinderen
en volwassenen met een beperking
die thuis wonen. Het gaat om stagiairs van de HBO opleidingen social
work, pedagogiek, toegepaste psychologie en creatieve therapie. Van
de MBO: persoonlijk begeleider en

sociaal maatschappelijk dienstverlener.
De stagiairs werken verspreid
over 17 gemeentes in de provincie Utrecht en in Weesp. Eerstejaars stagiairs kunnen zich nog bij
Handjehelpen aanmelden, voor derdejaars zijn ook nog een paar stageplaatsen beschikbaar. Als stage
biedende organisatie doet Handjehelpen het erg goed. Van de groep
stagiairs die deze zomer afscheid

nam, kreeg de organisatie als gemiddelde cijfer voor het begeleiden
maar liefst een 8,8. Lisa: 2e jaars
ecologische pedagogiek: “Fijn dat
ik hier stage heb mogen lopen. Ik
heb er veel van geleerd en ik ben
altijd met plezier naar mijn stageadressen gegaan. Ook weet ik dat
mijn hulpvragers erg dankbaar en
blij met jullie zijn.” Ook een leerzame stage lopen? Kijk bij stage op
www.handjehelpen.nl.

Het bestuur van stichting Museum De Ronde Venen: Achterste rij v.l.n.r.: Jos
Borger, Epco Ongering, Els Reijnders, Aales van Leeuwen en Paul Dirken.
Voorste rij v.l.n.r.: Peter Freriks en Stefan Oussoren.

Plannen voor een nieuw
Museum De Ronde Venen

Seniorenpartij De Ronde Venen doet
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

De Ronde Venen - Seniorenpartij
De Ronde Venen is een partij voor
senioren, die een eigen stem willen
hebben in de Gemeenteraad. Wij
zijn een lokale partij die zich willen
inzetten voor de belangen van senioren in De Ronde Venen, maar het
algemeen belang niet uit het oog
verliezen. Iedereen, van welk geloof, geaardheid of afkomst kan lid
worden van onze partij. Onze doelgroep is senioren vanaf ongeveer
vijfenvijftig jaar, maar iedereen vanaf achttien jaar kan lid worden van
onze partij.
Het verkiezingsprogramma
bevat tien punten, met als
belangrijkste punten:
- Weloverwogen seniorenbeleid
uitgevoerd door een wethouder
die speciaal met dit beleid wordt
belast.
- Meer en betere huisvesting voor
senioren. Meer appartementen,

-

-

-

zowel koop, als huur, zodat er
meer doorstroming komt en er
woningen vrijkomen voor starters.
Armoedebestrijding onder senioren. Er is een grote groep senioren, die zich financieel heel
goed kunnen redden, maar er is
ook een grote groep mensen die
moeten zien rond te komen van
een AOW, eventueel aangevuld
met een klein pensioen.
Tevens staat de aandacht voor
eenzame ouderen hoog op de
agenda.
Eén klantvriendelijk aanspreekpunt voor senioren, waar senioren met al hun vragen terecht
kunnen.
Een veilige samenleving, die als
dit noodzakelijk is gehandhaafd
moet worden. Onder veiligheid
wordt verstaan: goed begaanbare trottoirs, afritten en fietspaden.

- In de Ronde Venen moeten oudere werkloze werknemers kansen krijgen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Ook
de Gemeente, moet als werkgever hierin een leidende rol moet
hebben.
Het verkiezingsprogramma bestaat
uit een tien punten programma,
maar de leden kunnen op de diverse punten medebepalen hoe dit er
uit gaat zien. De nieuwe partij zoeken nog mensen die hen als lid willen ondersteunen en eventueel interesse hebben om actief in de politiek De Seniorenpartij De Ronde Venen op de kaart te zetten. Het lidmaatschap kost 25 per jaar en ieder ander gezinslid betaalt
10.
Hiermee heeft u invloed op ons verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst. Voor
informatie: Mailadres: seniorenpartijdrv@ziggo.nl, Telefoon: René
Borst, secretariaat 06-43860894.

Vinkeveen - Op de Open Monumentendag presenteerde het nieuwe stichtingsbestuur van Museum
De Ronde Venen haar plannen voor
een nieuw museum. Dat moet komen op het terrein van Jachthaven
Borger, waar nu nog de oude gebouwen staan waar het museum lange tijd in gehuisvest is geweest. Jos
Borger is voornemens een bijzonder
fraai vormgegeven en multifunctioneel bouwwerk op zijn terrein te laten verrijzen waarin het museum een
ruimte huurt. Het nieuwe bestuur,
dat voortvarend te werk gaat, presenteerde bij monde van bestuurslid Aales van Leeuwen en secretaris Epco Ongering afgelopen zaterdag met een power point presentatie de plannen. Die zien er met de
artistieke impressies fraai en doordacht uit. De illustraties zijn van Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam.
Met nadruk wordt erop gewezen dat
het hier nog maar om een eerste
aanzet gaat in de vorm van plannen
en realisatie nog niet in beeld is, ook

al gaan de gedachten uit naar 2019
dat het gebouw er dan zou kunnen
staan. “Het meet 20 x 20 meter in oppervlak en krijgt een hoogte van 10
meter. Het wordt een bijzonder gebouw met een ‘scheluw vormig’ dak,
te vergelijken met een vierkante plag
die je uit de grond snijdt en aan twee
punt naar boven trekt,” legt Epco
Ongering uit die verdere uitleg geeft
aan de opzet en de uitstraling ervan
op het omringende landschap, maar
ook de multifunctionele toepassing
van het gebouw.
Duurzaam
“Beneden komt horeca en er is
ruimte voor wisseltentoonstellingen. Op de eerste verdieping krijgt
het museum alle mogelijkheid om
datgene te exposeren wat te maken
heeft met de turfwinning. Verder
willen we er een mooie maquette
van de Vinkeveense plassen neerzetten,” vervolgt Ongering.
Vervolg elders in deze krant.

Aad van der Wilt, voorzitter; en Marja Becker, partijleider
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
DOKTERSDIENSTEN
Open: 22.00-08.00 u.
Alle diensten van de huisartsen
worden
gedaan
vanuit
de
STICHTING
THUIS
STERVEN
huisartsenpost
in Woerden,
DE RONDE VENEN
0900-4701470.
Dit geldt
voor het
Vrijwillige Palliatieve
Terminale
weekend,
en7voor
Zorg in defeestdagen
thuissituatie.
werkdagen
van 17.00-08.00
dagen per week,
24 uur per u.
dag
bereikbaar, 06-51451130.
APOTHEEK
Apotheek
DeRECHTSWINKEL
Ronde Venen
STICHTING
Hoofdweg
6a Mijdrecht,
De Ronde Venen:
Hoofdweg 1,
0297-285163.
ma.ist/m
Mijdrecht. HetOpen:
spreeku.
opvr.
de
8.30-12.30
u.
en
13.30-17.30
u.
di.avonden van 19.30-20.30 u.
Apotheek Mijdrecht
DIERENHULP
Hofland 48 Mijdrecht,
Dierenambulance
06-53315557
0297-286262. Open:
ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek sinds 1888
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

COLOFON

Postadres:
Buiten
deze tijden
kan men
Midrethstraat
9
terecht
3641 CBbij:
Mijdrecht
Apotheek
Woerden
Tel. 0297-581698

Rubensstraat 54, Open: ma t/m
Aanleveren
vanu.;
advertentie:
vr.
17.30-22.00
za en zo.
Dinsdag voor u.
10.00 uur
10.00-22.00
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Dienstapotheek
Utrecht
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis
Kees Jan Koedam Burg. Fockema
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Mobiel 06-43294163
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Open:
22.00-08.00 u.
op aanvraag

hulpverlening
DIERENARTSEN
Dubloen
36 Mijdrecht
Dierenartsenpraktijk
R.
Rap, 0297-286436
Mijdrecht-Wilnis,
Van
Dijk Psychologenpraktijk
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
Behandelcentrum
Careyn
0297-293939.
Maria-Oord. Postadres: HerenDierenkliniek
Amstel,
Vecht &
weg
69 Vinkeveen.
Bezoekadres:
Venen, Herenweg
129 Vinkeveen,
Ingang
Kerklaan, 06-44737826
0297-263758, www.dkavv.nl.
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
SLACHTOFFERHULP
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0900-0101
0297-241146
www.slachtofferhulp.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
BRANDWEER
& POLITIE
Maatschap. Verloskundigen
Brandweer
030-2404400.
‘De Ronde Venen’
. 7 dagen
Politie
0900-8844.
per week,
24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
opVerschijnt
06-47556371,
www.
woensdag
verloskundigenderondevenen.nl
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Verspreiding en bezorgklachten:
Dierenambulance
06-53315557
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

sinds 1888

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Buurtfeest Loopveltweg Cuilensmeer
Vinkeveen - Vrijdag jl. was er weer
het bekende een buurtfeest van
de bewonersorganisatie Cuilensmeer – Loopveltweg. 50 Personen
hadden zich opgegeven voor deze avond in de Hertha kantine. Vanaf 17.30 uur stroomden de mensen
binnen waar zij verwelkomd werden door de leden van de organisatie Marleen, Bep, An, Ton en Hettie. Iedereen ontving 3 consumptiebonnen. Nadat iedereen binnen
was volgde een welkomstwoordje
door Marleen waarna het buffet geopend kon worden. Heerlijke salade
een eitje, gezonde spies met mozzarella en een tomaatje en saté met
stokbrood. De 2e ronde bestond uit
frites met heerlijke gehaktballetjes.
Na de inwendige mens versterkt te
hebben volgde een quiz. Er werden
lootjes getrokken waardoor er 9 vijf-

tallen ontstonden. De vragenlijsten
werden uitgedeeld. Deze bestonden uit 12 vragen met leuke plaatsjes over Vinkeveen en omliggende
gemeenten. Het was een genot om
iedereen te zien brainstormen. Ondertussen werd er koffie met wat
lekkers rondgebracht. Nadat de jury alle formulieren had gecontroleerd bleek 1 groepje 10 van de 12
vragen correct beantwoord te hebben. Zij kregen een mok met lekkere bonbons overhandigd. Daarna volgde nog een gezellig samenzijn waar de onderlinge banden nog
eens werden aangetrokken en vele
herinneringen werden opgehaald.
Volgend jaar bestaat ook dit buurtschap 40 jaar en ze gaan proberen
om dan nogmaals de mensen samen te brengen aangezien het merendeel hier al die jaren al woont.

Paraatheid in De Ronde
Venen goed geregeld’
Mijdrecht - De brandweer in De
Ronde Venen houdt op zaterdag 16
september een open dag. In en rond
de kazerne in Wilnis is dan het materieel en de wagens te bekijken en
worden verschillende demonstraties gegeven. Volgens Marcel Dokter, postcommandant in Wilnis, is
het met de paraatheid van de brandweer in De Ronde Venen goed geregeld. ,,Dat doen we met veel gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers.’’
Met enige regelmaat worden berichten gepubliceerd over brandweerkorpsen die kampen met een tekort
aan vrijwilligers. Marcel Dokter weet
daar alles van. Behalve postcommandant in Wilnis is hij ook voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. ,,Ik ken de landelijke situatie. Ook in De Ronde Venen hebben we op sommige punten uitdagingen, maar de paraatheid is goed
geregeld.’’
Vrijwilligers
Burgemeester Divendal is verheugd
dat er veel werkgevers zijn die hun
personeel de gelegenheid geven
zich tijdens werkuren in te zetten als
brandweervrijwilliger. ,,Dat is een of-

fer waar we als samenleving de bedrijven heel dankbaar voor mogen
zijn. Tegelijk heeft een bedrijf er ook
voordeel bij. Ze beschikken met zo’n
vrijwilliger over een goed opgeleide
bedrijfshulpverlener; die kosten sparen ze weer uit.”
Open dag
Tijdens de open dag op 16 september van 10.00-16.00 uur, die wordt
georganiseerd door alle posten van
de Brandweer De Ronde Venen en
plaatsvindt in Wilnis, kunnen inwoners zien waar de brandweer zich
zoal mee bezighoudt. Zo wordt onder
andere het redgereedschap gedemonstreerd en is er een Amerikaanse brandweerwagen te zien. Ook kan
een rondrit worden gemaakt in een
brandweerwagen. De jeugdbrandweer uit Mijdrecht en Vinkeveen geven demonstraties brandbestrijding
en hulpverlening. Oudere kinderen
kunnen tijdens de dag een hut bouwen. De mooiste wordt met een prijs
beloond die door burgemeester Divendal wordt uitgereikt. Na de prijsuitreiking worden de hutten in brand
gestoken en vakkundig geblust door
de brandweer Wilnis.

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

WWW.MEERBODE.NL

Medische boeken(transport)
naar Kenia
De school is een succes. Waar
de school in 2012 startte met 19
studenten, is dit aantal inmiddels
uitgegroeid tot bijna 450. Heel
fijn, want met de binnenkomende schoolgelden kan de school
inmiddels de lopende kosten,
zoals de salarissen en de energierekeningen, zelf financieren.
Maar met de groei van het aantal studenten, neemt ook de behoefte aan lokalen, meubilair en
studiemateriaal toe. Hiervoor is
de school nog echt afhankelijk
van gulle gevers. Eén van die gulle gevers is de medische bibliotheek van de VU in Amsterdam.
Zo’n twee keer per jaar wordt
daar bekeken welke boeken uit
de collectie kunnen, omdat er inmiddels vernieuwde versies van
zijn verschenen. De afgeschreven
boeken worden verzameld in een
boekenkast en ik krijg een mailtje om in deze kast te grasduinen voor North Coast MTC. Aangezien de school modern onderwijs wil geven, en de ontwikkelingen in de medische wereld heel
snel gaan, zoek ik boeken uit die
maximaal 15 jaar oud zijn. Per ritje naar de VU levert dat mij toch
elke keer weer tientallen kilo’s
geneeskundeboeken op. Daarnaast heeft een artsenechtpaar
twee jaar geleden een berichtje gepost op een besloten Face-

book-groep voor pas afgestudeerde artsen. Ook via dat kanaal krijg ik nog steeds regelmatig mailtjes met het aanbod van
recente medische boeken. Vervolgens moet het echte werk beginnen: het transport van deze
boeken vanuit onze garage in De
Hoef naar Kenia. Het verschepen
via containerschepen is geen optie, daar zijn we inmiddels achter.
Alternatief: luchttransport. Gelukkig krijgt de schoolregelmatig
bezoek uit Nederland, en veel bezoekers zijn wel bereid een doosje mee te nemen (naar Kenia mag
je van veel luchtvaartmaatschappijen 2 x 23 kg ruimbagage meenemen). Maar de aanvoer van
boeken is inmiddels zo groot, dat
er altijd wel boeken achterblijven
in de garage. Zonde, want daar
zijn ze compleet nutteloos en verouderen ze alleen maar. Dus bij
deze een oproep voor u als lezer: mocht u reisplannen hebben
naar Kenia of iemand kennen met
zulke plannen en wilt u de school
graag een handje helpen? Laat
het ons weten! Het belangrijkste
is het transport naar Nairobi, het
transport binnen Kenia kan de
school zelf regelen. Naast transport, blijven ook recente (Engelstalige) studieboeken én donaties
nog steeds van harte welkom!
Marije Harmsen

In de ban van Luther

fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Eén van deze projecten is North Coast Medical Training College. De school ligt in
het Kilifi-district, een gebied aan de kust waar gezondheidszorg
nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed medisch onderwijs en werkgelegenheid.

Accordeonvereniging Con
Amore weer gestart
Vinkeveen - Voor de leden van
de Vinkeveense accordeonvereniging Con Amore zijn de vakanties
weer voorbij en is de eerste repetitie al weer achter de rug. Onder
leiding van dirigent Arnoud Rosdorff wordt weer flink op de nieuwe
stukken geoefend, want op 8 oktober wordt in samenwerking met andere orkesten hun eerste concert
gegeven, gevolgd door het jaarlijks

concert. Dit keer op zondagmiddag
18 maart 2018 in de Boei te Vinkeveen. Om alles nog mooier te laten
klinken zijn zij nog steeds op zoek
naar accordeonisten voor de beide
orkesten. Belangstellenden zijn van
harte welkom op de wekelijkse repetitie op dinsdagavond in basisschool ‘de Schakel’ Pijlstaartlaan 1
te Vinkeveen. De repetitie begint om
19.00 uur. De koffie staat klaar.

Startfeest schooljaar van
OBS De Eendracht
Mijdrecht - Weken van intensieve voorbereiding door het team van
OBS De Eendracht resulteren in een
supergeslaagde en gezellige feestavond. Wat een geweldige sfeer, zoveel leerlingen én oud-leerlingen, ouders en grootouders mochten wij verwelkomen op ons mooie startfeest!

Een heerlijke avond met de leukste spelletjes en de mooiste cadeautjes, mede dankzij vele lieve sponsors.
Ons ‘restaurant’ was gezellig druk en
de patatjes, frikandellen en broodjes ‘gezond’waren niet aan te slepen...
Het team van De Eendracht kijkt terug op een fantastisch feest!

De Ronde Venen - Op 31 oktober
2017 is het 500 jaar geleden dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen
vastspijkerde aan de deur van de
slotkerk te Wittenberg. Deze haast
mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien
als het begin van de Reformatie en
van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat
de kerk en de wereld heeft veranderd. Vooral in de maanden september en oktober gaan de kerken, aangesloten bij het Interkerkelijk Overleg zich met deze Luther bezighouden, op zoek naar wat hem dreef,
het zoeken naar het evangelie van
de rechtvaardige God. Woensdag 27
september houdt Ds. Bram-Willem
Aarnoutse in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis een inleiding over
Luther vanuit historisch perspectief.
Wie was hij, wat was zijn levensweg,
wat is er waar van het ‘spijkeren op
de kerkdeur’? Hierop volgen drie
woensdagavonden: 4,11 en 25 oktober in De Morgenster, Herenweg
253 te Vinkeveen over de 95 stellingen. We gaan met elkaar in gesprek
over wat deze stellingen ons vandaag de dag te denken (en te ge-

loven) geven. De avonden beginnen
om 20.00 uur. Van harte aanbevolen!
Aanmelden via ds.aw.aarnoutse@
xs4all.nl, 0297-261280. Woensdag
18 oktober 20.00 uur in De Rank te
Mijdrecht: “Een vaste burcht is onze God” ~ Psalm 46. We zingen in
het spoor van Luther liederen uit de
tijd van de reformatie met ds. Erick
Versloot. Zondag 29 oktober ‘s Morgens een eredienst over Luther in de
Ontmoetingskerk. (Ds. Harry Takken
gaat voor). ’s Middags is er in de
Janskerk te Mijdrecht om 14.30 uur
een cantate door Dirk Jan Warnaar.
Op zaterdag 11 november om 14.00
uur bezoekt de commissie Vorming
en Toerusting van de Ontmoetingskerk Wilnis de oudste Evangelisch
Lutherse kerk in Nederland te Woerden, waar Ds. Maarten Diepenbroek een rondleiding geeft. Deze
kerk heeft een prachtig orgel en Ds.
Erik Versloot is bereid hierop Lutherse liederen voor ons te spelen. Aanmelden vóór 6 november bij trudidevries@ziggo.nl of 0297-283609. Verdere informatie van de taakgroep
Vorming en Toerusting kunt u vinden op www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
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Hightech huidverzorging
en topvisagiste bij Périne

Plannen voor een nieuw
Museum De Ronde Venen

Regio - Jubilerend Instituut Périne
heeft al 25 jaar een passie voor de
huid. Vanaf 1992 adviseert en behandelt Périne, eigenaar van het
gelijknamige Instituut, en haar medewerksters, Mijdrecht en wijde
omgeving op het gebied van huidverbetering en anti-aging. Dit jaar
dus al 25 jaar! Destijds begonnen
op een kamer in het huis van haar
ouders, inmiddels een begrip in het
meer dan professionele pand aan
de Genieweg 8 in Mijdrecht. Daar
wordt ze terzijde gestaan door een
team van enthousiaste en deskundige specialisten. Met een feestweek ter ere van dit jubileum wil
Périne haar klantenkring bedanken
voor het vertrouwen in haar bedrijf
en geïnteresseerde kennis laten
maken met de mogelijkheden die
instituut Périne te bieden heeft. Van
19 t/m 22 september bruist het instituut van allerlei activiteiten op het
gebied van natuurlijk huidverbetering en huidverjonging.

Vervolg van de voorpagina.

Hightech huidverzorging
op basis van DNA
Een goed voorbeeld daarvan is de
gepersonaliseerde verzorging: omdat 60% van de huidveroudering
genetisch bepaald is, is het handig om te weten wat genetisch gezien de ‘zwakke’ punten zijn. Door
middel van een DNA-analyse van
het wangslijmvlies wordt dit in kaart
gebracht. Zo kan huidveroudering
nog effectiever vertraagd worden.
Met de gegevens uit de DNA-analyse wordt in een laboratorium een
speciale set verzorgingsproducten
samengesteld om het effect van de
genetische houdveroudering te vertragen. Tijdens de feestweek ter ere
van het 25-jarig jubileum, biedt Instituut Périne gratis een interessante informatieavond aan. Een avond

waarbij u onder het genot van een
hapje en drankje, op de hoogte
wordt gebracht door een Genoxage
specialiste. Zij zal u alles vertellen
over de nieuwste technologie, rond
genetische huidveroudering. Deze
avond zal plaatsvinden op woensdag 20 september om 19.30 uur a.s.
en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Top visagiste komt
naar Mijdrecht
Een belangrijk onderdeel daarbij is de finishing touch: de makeup. Veel mensen hebben nog het
idee dat make-up niet goed is voor
de huid. Maar, net als zoveel andere behandelingen en producten in
de schoonheidsverzorging, heeft
de productie van make-up producten een grote innovatieve ontwikkeling doorgemaakt. Zo is het merk
Youngblood, waar instituut Périne
mee werkt, speciaal ontwikkeld om
de huid te verzorgen én te verbeteren. Rode, onrustige huiden, huiden
met acne, ze worden allemaal rustiger en mooier met de verzorgende
minerale make-up van Youngblood.
Tijdens de feestweek zijn er zogeheten Tutorials: een soort lessen in het
perfect aanbrengen van persoonlijke make-up, gegeven door make-up
specialisten. Deze Tutorials kunnen
in een groep van maximaal 5 personen gevolgd worden (dinsdagavond
19 september om 18.00 uur of 19.30
uur) of individueel (donderdag 21
september). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website www.perine.nl voor meer informatie. Hier staat ook te lezen welke
feestelijke activiteiten Instituut Périne nog meer organiseert tijdens har
jubileum feestweek (19 t/m 22 september). Instituut Périne is gevestigd
op Genieweg 8, 3641 RH Mijdrecht.
Tel. 0297-273121

Open middag op
voorbeeldbedrijf Peek
Wilnis - Op donderdag 21 september wordt een open middag georganiseerd op het melkveebedrijf
van Robert en Willeke Peek in Wilnis. De familie Peek is één van de
drie deelnemers aan het project
Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. Melkveehouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden uit de provincie Utrecht zijn van 13.00-16.00
uur van harte welkom om een kijkje te nemen op het voorbeeldbedrijf en meer kennis en inspiratie op
te doen over de mogelijkheden om
energie te besparen of op te wekken. De middag wordt om 13.30 uur
geopend door Erik van Well, adviseur bij CLM Onderzoek en Advies.
Hierna geven Robert en Willeke
Peek om 13.45-14.45 uur de bezoekers een rondleiding over het bedrijf. Zij zullen vertellen over de besparingsmaatregelen die reeds zijn
genomen en de plannen die zijn opgesteld. Om het energieverbruik en
de besparing inzichtelijk te maken
op het hele bedrijf, zijn energiemeters geplaatst. Op dezelfde tijdstippen als de rondleiding verzorgt adviseur Teus Verhoef van PPP-Agro
Advies een workshop over dieselbesparing op het melkveebedrijf.
Energiemarkt
Naast de rondleidingen en workshops is er gedurende de middag
ook een energiemarkt, waarop onder meer erfbetreders van Peek

meer vertellen over hun activiteiten
op het voorbeeldbedrijf en de mogelijkheden om met energiebesparing en-/of energieopwekking aan
de slag te gaan. Zo zijn onder andere Mueller, ReHeat, Rabobank, Uw
Agrarisch Bouwadviseur, FrieslandCampina, Agrarisch Handels- en
Adviesbureau Wijsman, CLM, PPPAgro Advies en Gebiedscoöperatie
O-gen op deze middag aanwezig.
Aanmelden
Geïnteresseerden voor de open
middag kunnen zich aanmelden
via www.lami.nl. De open dag zal
plaatsvinden op het voorbeeldbedrijf van de familie Peek, Bovendijk
38 in Wilnis.
Energieneutrale
melkveehouderij
In Utrecht werken we toe naar een
energieneutrale
melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het
kan, wat er voor nodig is, wat het
oplevert en wat het kost. Ook zoeken we de verbinding met andere
sectoren en partijen op het thema
energie om de innovatiekracht te
bundelen. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de
elektra verbruikt van 2014. De rest
is bespaard of door de sector zelf
duurzaam opgewekt.

“Er komt ook een trap naar boven
voor het groene dak met een inpandig terrasje om over het landschap te kunnen uitkijken. Bij de
zijkant wordt gedacht aan het installeren van een lift voor rolstoelers en mindervaliden. Het gebouw
heeft een duurzaam karakter. Dat
komt mooi uit want het museum
heeft te maken met de geschiedenis van energiewinning zodat duurzaamheid goed in dat straatje past.
Het is de basis van dit hele verhaal.
Het gebouw wordt aan de buitenkant opgetrokken met een speciale donkerbruine steensoort, zogeheten bio-blocks, waarin turf is verwerkt. Je kunt er hele mooie patronen op de muur mee maken. Er komen ook openingen in waardoor je
van binnen het gebouw naar buiten
kunt kijken. Het groene dak isoleert,
maar is tevens bedoeld als waterbuffer; hemelwater zal worden gebruikt om de toiletten door te spoelen; er komt een biologische waterzuivering via een helofytenfilter; de
temperatuur in het gebouw wordt in
principe geregeld met een warmtewisselaar alhoewel er ook een kachel wordt geplaatst die als brandstof een biomassa gebruikt, afkomstig uit De Ronde Venen. Natuurlijk zijn het allemaal plannen die
nog werkelijkheid moeten worden,
maar je moet ergens beginnen. Het
gebouw moet een zichtrelatie hebben met de omgeving, zoals met de
Herenweg, de naastliggende Veensteekmachine en de plassen. De
zichtlijnen zullen worden vormgegeven door middel van groene heggen. Die bepalen waar je naartoe
kijkt. Er is overal al goed over nagedacht,” aldus een enthousiaste secretaris.
Multifunctioneel
Het bestuur streeft ernaar dat het
nieuwe museum voldoende bezoekers moet trekken; het idee is een
aantal van vijfduizend per jaar. Het
is even de vraag of dat lukt. Tot nu
toe waren drieduizend bezoekers
al veel. Al met al onvoldoende om
de exploitatiekosten van het museum te dekken. Daarom wordt overwogen het pand multifunctioneel te

gaan gebruiken om dit in een breder perspectief te kunnen plaatsen.
Er moeten nog gesprekken met de
gemeente en de provincie plaatsvinden om de eventuele financiële gaten met subsidies op te vullen.
“Dit gebouw op zich al gaat naar
mijn mening ongetwijfeld mensen
trekken omdat het zoveel uitstralingen heeft,” vervolgt Epco. “We willen tevens zorgen voor herhaalbezoek waarvoor behalve het museum
ook wisseltentoonstellingen op de
begane grond en het horecagedeelte als trekpleister kunnen worden
ingezet. Waar eveneens aan wordt
gedacht is het gebouw te gaan
gebruiken voor bruiloften, conferenties, exposities en workshops.
Om maar wat te noemen. Komt bij
dat men zich hier ook kan vermaken door het huren van een bootje om de plas op te gaan voor een
tochtje, dan wel dit te gebruiken om
een dagje te gaan vissen. Jachthaven Borger biedt op hetzelfde terrein bovendien tal van mogelijkheden om te overnachten. Kortom, het
educatieve met het aangename verenigen. Dat wordt bedoeld met het
geheel in een breder verband te
zien waaraan jong en oud niet alleen plezier kan beleven, maar dat
ook nog een stukje toegankelijke
educatie met zich meebrengt. Zo
kan het Museum De Ronde Venen
op speelse wijze in herinnering blijven.” Maar het moet natuurlijk allemaal nog gerealiseerd worden.
Daar hebben Jos Borger en het bestuur alle vertrouwen in.”
Het nieuwe bestuur van stichting
Museum De Ronde Venen is een
ploeg mensen dat aan de weg wil
timmeren en samen met Jos Borger wel mogelijkheden ziet voor een
nieuw Museum De Ronde Venen.
Voorzitter is Paul Dirken (ex-directeur Bedrijven Rabobank); secretaris: Epco Ongering (journalist bij
De Telegraaf – weekblad Vrij); als
penningmeester is Stefan Oussoren (accountant) toegetreden met
als bestuursleden Aales van Leeuwen (bouwkundige), Els Reijnders
(werkzaam bij Van Gogh Museum,
collectiebeheer) en Peter Freriks.
Jos Borger is toegevoegd aan het
bestuur. Hij wordt gezien als ‘huisbaas’ voor het museum.

Red Ball Express ‘Stirling’s
End’ rijdt door de regio
Kruising Piet Heinlaan kaal,
onduidelijk en gevaarlijk
Amstelhoek - De kruising bij de
Piet Heinlaan die in juni dit jaar is
heringericht voor het verkeer blijkt
in toenemende mate onduidelijk
en vooral ’s avonds en ‘s nachts
erg gevaarlijk voor onder meer fietsers en afslaan verkeer. Tot op heden ontbreekt voldoende en duidelijke belijning, bewegwijzering
en een goede verlichting. Kennelijk
weten sommige automobilisten ook
niet dat het stukje weg ter hoogte
van het benzinestation doodloopt
op het eind. Bij herhaling wordt geconstateerd dat automobilisten die
niet bekend zijn met de situatie,
komende vanaf de Prinses Irenebrug, gewoon langs het tankstation rechtuit rijden in de veronderstelling daar weer op het verlengde van de Mijdrechtse Zuwe (N196)
te komen. Niet dus. Op de remmen
staan is vervolgens het credo. Verder steken automobilisten de kruising vaak over en rijden dan de Piet
Heinlaan in, denkende dat dit Uithoorn is. Er staan geen verwijsborden. Voorts is de toegang naar de
kruising met de Piet Heinlaan vanaf en naar de nieuwe rotonde erg
smal. Vooral vrachtwagens kunnen bij tegemoetkomend verkeer
de bocht soms niet halen. Fietsers
hebben er voorrang aan verschillende kanten. Overdag zijn ze nog
wel op te merken maar ’s avonds als
het donker is ziet men ze nauwelijks
omdat velen geen licht op hebben
als ze vanuit het weelderig groen ineens de kruising oversteken.
Rotonde
Gevaarlijk is het ook nog steeds bij
de rotonde waar fietsers geen voorrang hebben (maar die wel vaak nemen). Dat heeft al geregeld geleid
tot bijna ongelukken omdat zeker de

jongeren op weg naar en van school
in Uithoorn veronderstellen daar
ook voorrang te hebben. En dat is
niet zo. De haaientanden op de weg
bieden kennelijk onvoldoende soelaas. Een (extra) waarschuwingsbord aan beide kanten naast het
fietspad in de berm dat men voorrang moet verlenen is misschien een
optie. Nog beter zou zijn de grens
van de bebouwde kom te verleggen
en het bord ‘Amstelhoek’ dat de bebouwde kom symboliseert, zodanig
te verplaatsen op de N196 (voor de
bocht ter hoogte van het bedrijf van
Pothuizen) en op de Ringdijk 2e Bedijking dat de rotonde binnen de bebouwde kom valt. Dan hebben fietsers daar ook voorrang waardoor
het er voor hen een stuk veiliger op
wordt.
Verbeteren en veiliger
Wij legden het eens voor aan wethouder Alberta Schuurs (Verkeer)
die er de volgende reactie op gaf.
“De komende tijd wordt nog een
aantal werkzaamheden uitgevoerd
om de verkeerssituatie in Amstelhoek te verbeteren en veiliger te
maken. Zo wordt er onder andere
nog verlichting geplaatst en komt er
bewegwijzering voor het doorgaande verkeer zodat auto’s niet de Piet
Heinlaan inrijden of rechtdoor gaan
richting Pothuizen. Ook wordt onderzocht om de grens van de bebouwde kom te verleggen zodat de
rotonde binnen de bebouwde kom
valt. Fietsers hebben voorrang op
een rotonde binnen de bebouwde
kom. In ieder geval willen we in september met bewoners en wijkcomité
evalueren hoe de situatie is en waar
verbetering of aanpassingen noodzakelijk zijn.” Dat klinkt in elk geval
hoopvol. Nu de uitvoering nog.

Regio - De 16e editie van de ‘Red
Ball Express’, de rondrit met authentieke WOII voertuigen georganiseerd door CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 i.s.m. Keep
Them Rolling wordt gehouden op
zaterdag 23 september. Het CRASH
Luchtoorlog -en Verzetsmuseum
‘40-’45 organiseert op zaterdag 23
september in samenwerking met
de vereniging Keep Them Rolling
de jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball Express’. Deze
16e editie genoemd ‘Stirling’s End’
passeert weer vele gedenkwaardige plaatsen op de route, die direct
verbonden zijn met een gebeurtenis
uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds
2002 wordt deze rondrit verreden
met authentieke legervoertuigen
uit WO 2 zoals Jeep, Dodge, GMC,
Ford, Chevrolet, Harley en BSA motoren. Zo’n 50 voertuigen komen
vanaf 9.00 uur naar het CRASHmuseum en vertrekken vandaar om
10.30 uur voor een rondrit met een
tussenstop in Wilnis.
Lezing
Na vertrek van de voertuigen is er
voor het publiek in het CRASH museum gelegenheid om een lezing
bij te wonen over aanvoerroute genoemd ‘Red Ball Express ‘ die vanaf de invasiestranden in Normandië
de frontlinies met alle noodzakelij-

Parochiehuis, Bozenhoven 152, te
Mijdrecht.
Van 9.30 tot 13.00 uur kunt u er te-

Route
Na ca. 35 km. is er een tussenstop
bij de sporthal Willestee in Wilnis
waar de deelnemers worden ontvangen door burgemeester Divendal. De voertuigen worden vanaf
11.30 uur verwacht en zijn dan te
bezichtigen en rond 13.30 uur zullen ze weer vertrekken. De bestuurders en bijrijders van de voertuigen
zijn veelal in authentieke uitrusting
gekleed. Dit geeft het beeld van ‘living-history’. Het gaat hierna richting Portengen naar ‘Stirling’s End’
en vandaar naar Nieuwkoop waar
wij een ‘rondje door het dorp’ zullen
rijden als felicitatie met het 30-jarig
jubileum van het Historisch Genootschap aldaar.
Demonstratie door Erepeleton Binnenlandse Strijdkrachten in Wilnis.

Open dag Nzuri Plaza
Mijdrecht - Zaterdag 16 september
van 9.00-14.00 uur is iedereen weer
welkom!
Nzuri Schoonheidssalon
Gratis Perfect Brows behandeling en
huidmeting
Tijdens de open dag kun je bij Nzuri terecht voor een gratis volledige Perfect Brows behandeling! Wat
houdt dat in? Samen kijken we wat
er met jouw wenkbrauwen gedaan
kan worden. Epileren, waxen, threaden, verven, stylen of shapen met
Mrs. Highbrow, alles kan! Zoals je
van ons gewend bent is het op de
open dag ook mogelijk gratis je huid
professioneel te laten meten met de
hannah Skin Analyzer. Met een persoonlijk advies kun je zo het beste
uit je huid en huidverzorging halen.
Slimness gewichtsconsulent
inschrijven cursus afvallen + gratis
weegmoment

Inschrijving cursus afvallen in
groepsverband die 20 september
2017 weer van start gaat. Er zijn
nog enkele plekjes beschikbaar in
de tweede groep die start om 20:30.
Gratis BMI & middelomtrek check
van nieuwe cliënten met bijbehorende informatie over alle mogelijkheden m.b.t. afvallen bij Slimness. Individueel met z’n 2en of in een groep.
Gratis weegmoment oude cliënten.
SunCare zonnestudio
Zonnen voor 5 euro en gratis crème
Bij Zonnestudio SunCare Mijdrecht
kun je op de open dag zonnen voor
5 euro tot 20 minuten onder alle
banken, dus ook de Prestige 1400
en 1600! Daarnaast krijg je van ons
ook nog een gratis crème voor onder de zonnebank. De zonnestudio
is uiteraard tot 20.00 uur geopend.
Nzuri Plaza is te vinden op de Bozenhoven 19a Mijdrecht, nzuriplaza.nl

Muzikale virtuozen bezorgen
u een fantastische avond

Verhuizing Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - We zijn verhuisd! A.s.
zaterdag 16 september starten we
in onze nieuwe locatie in ‘t Oude

ke voorraden voorzag. Deze speciale lezing wordt twee maal gehouden en de eerste begint om 11.00
uur. Een tweede lezing is om 14.00
uur en aansluitend zijn de voertuigen van de Red Ball Express terug
te verwachten.
De voertuigen keren vanaf 15.00 uur
terug bij CRASH museum en zijn
dan ook weer te bezichtigen voor
het publiek. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug.

recht, en zoals gebruikelijk zijn er
weer handelaren, stuiverboeken
met postzegels, ansichtkaarten,

munten, winkelwagenmuntjes en
markclips.
De toegang is gratis; de koffie
staat klaar. Voor meer inlichtingen tel. 0297-289322 en onze site
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Mijdrecht - Op vrijdag 22 september is er een zang en muziekavond in de Janskerk aan de Kerkstraat te Mijdrecht. Twee landelijk
zeer bekende musici, te weten Jan
Lenselink en André van Vliet, hebben een prachtige cd uitgebracht
waarvan ze u graag iets willen laten horen. Dit gebeurt op het prachtige monumentale Bätz orgel in de
Janskerk samen met vleugel en piano. Ook het Christelijk mannenkoor
“Immanuël” werkt hier aan mee en
zal diverse aansprekende liederen ten gehore brengen onder lei-

ding van dirigent Jan Verhoef en
begeleid door Jan Lenselink en André van Vliet. Ook aan samenzang
is gedacht en zo is het geheel een
mooi programma geworden wat u
niet mag missen. Dus nodigen wij u
uit om allen op 22 september naar
de Janskerk te Mijdrecht te komen.
Aanvang 20.00 uur kerk open 19.30
uur. Kaarten verkrijgbaar bij diverse verkoopadressen: Boekandel
“Mondria” te Mijdrecht, Drogisterij “De Bree” te Vinkeveen en Christelijke boekhandel “Kom en Zie” te
Wilnis en natuurlijk bij de koorleden
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80 Jarig jubileum Maria-Oord
Vinkeveen - Vandaag woensdag
13 september bestaat Maria-Oord
80 jaar! Dat is een mijlpaal en een
goed moment om allerlei festiviteiten te organiseren voor hun bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Ook betrekken ze deze
keer onze buren bij de festiviteiten.
Het is een week feest: Van een katholiek tehuis naar een modern verpleeg- en zorgcentrum (1937 -2017)
De zusters Franciscanessen vestigden zich in 1937 in Vinkeveen. Dit
op verzoek van het kerkbestuur om
de bejaarden van Vinkeveen en omgeving liefdevol te verzorgen in hun
laatste levensjaren. Van ‘gesticht’
voor ouderen van dagen ontwikkelde Maria-Oord zich tot een verpleeg-en verzorgingstehuis.

Bloemen voor de winnaars en de juryleden: v.l.n.r. Claudia Prange (Taalhuis De Ronde Venen en jurylid), winnaar genodigden: Jos van der Jagt, winnaar belangstellende inwoners: Annemarie Braakman, Hanneke Paul (Coördinator Taalpunt), Rob Isaacs, Tineke de Vos en Marius Schalkwijk.

Groot Rondeveens Dictee
nog niet zo simpel
Mijdrecht - Het lijkt zo eenvoudig,
Iemand leest een aantal zinnen op
die je zelf moet opschrijven. Geen
moeilijke woorden maar taal die we
allemaal dagelijks gebruiken. Toch
zitten er haken en ogen aan waarmee je de fout in gaat. Dat gebeurde
bij velen van de rond 45 deelnemers
die dinsdagavond in het gemeentehuis deelnamen aan het Groot Rondeveens Dictee, georganiseerd in
het kader van de Week van de Alfabetisering met medewerking van
de gemeente De Ronde Venen, Tympaan-De Baat, de Bibliotheek, Het
Gilde en Stichting Lezen en Schrijven. In dit Dictee wordt taalniveau
A2 gehanteerd; dat is het niveau van
lezen, schrijven en spreken dat nodig is om te kunnen deelnemen aan
de samenleving zonder moeilijke en
ontoegankelijke woorden en zinnen,
maar gewoon praktische taal die wij
allemaal elke dag gebruiken. En dat
is al moeilijk genoeg om het vanuit
de spreektaal op te schrijven. Vandaag de dag gebruikt iedereen een
toetsenbord op de smartphone of
de PC waarbij je op het scherm kunt
zien of je het goed of fout spelt; met

een tik op een toets corrigeert de
computer het. Bij zelf schrijven is dat
niet te geval en dat is wel even wennen!

Stroop de mouwen op
Na een welkomstwoord ging wethouder Anco Goldhoorn nog even
in op het belang van een praktische
taalbeheersing. Hij wees op het feit
dat de gemeente De Ronde Venen
ongeveer 3.400 laaggeletterde inwoners heeft. Voor die groep is het onder de knie hebben van begrijpelijk
Nederlands toch wel de sleutel tot
meedoen in de (lokale) samenleving.
In het belang daarvan kunnen degenen die dat nodig denken te hebben gebruik maken van uitgebreide
taalondersteuning. Hij wilde graag
weten hoe hij er zelf voor stond en
zei met zijn achtergrond, waarbij de
d’s en t’s via een ezelsbruggetje er
vroeger op zijn school werden ‘ingestampt’, de taalstrijd graag te willen aangaan. “Ik stroop de mouwen
op, neem de pen ter hand en zet mijn
beste beentje voor bij het Groot Rondeveens Dictee.” Aldus Goldhoorn
die ook de mensen thuis trachtte aan

te zetten (vrijwillig) mee te doen. RTV
Ronde Venen zond het programma
namelijk live uit. Behalve de wethouder gingen de andere deelnemers er
natuurlijk ook voor zitten om een zo
goed mogelijk resultaat te boeken.
Vervolgens presenteerde Marius
Schalkwijk in duidelijke bewoordingen het Dictee in ruim een half uur
met tien zinnen die de deelnemers
moesten opschrijven. Een deskundige (taal)jury keek van iedereen het
resultaat na. De deelnemers waren
onderverdeeld in ‘genodigden’ en
‘belangstellende inwoners’. Daaruit
kwamen twee winnaars: bij de genodigden was dat Jos van der Jagt (directeur van obs De Willespoort) met
6 fouten in zijn tekst en Annemarie
Braakman (Kandidaat-notaris) met
4 fouten uit de groep belangstellende inwoners. Gezamenlijk werden in
een gemoedelijke sfeer de resultaten
samen met taaldeskundige en jurylid
Tineke de Vos nog eens doorgenomen. Daarbij gaf nagenoeg iedereen
aan met plezier te hebben deelgenomen aan deze taaluitdaging en opmerkten daarbij ook nog veel te hebben geleerd.

Suprise Shopper bij
winkelcentrum de Lindeboom
Mijdrecht - Wordt zaterdag 16 september uw geluksdag? Dat kan als
u die dag de Surprise Shopper tegenkomt in winkelcentrum De Lindeboom!

U staat op het punt een heerlijke taart bij de bakker te kopen en
plotseling hoort u ‘zal ik dat voor u
betalen?’ of terwijl u in de rij voor

de kassa nog twijfelt of u niets iets
te veel in uw karretje heeft geladen staat opeens de Surprise Shopper naast u en deelt u mee dat hij
de helft van uw aankopen betaalt.
Hoe leuk zou dat zijn! De Surprise Shopper kan zo maar opduiken.
Samen met zijn assistente bezoekt
hij de winkels van De Lindeboom
en verrast u als nietsvermoedende

klant door uw aankoop gedeeltelijk of helemaal te betalen namens
de winkeliersvereniging van De Lindeboom. Een mooi gebaar van het
winkelcentrum! U kunt de Surprise Shopper tegenkomen als u op 16
september tussen 11.00-16.00 uur
boodschappen doet in het winkelcentrum! Dus kom naar De Lindeboom en laat u verrassen!

1979
In 1979 werd besloten het verpleeghuis en het verzorgingshuis in twee
afzonderlijke stichtingen onder te
brengen. Stichting Verpleeghuis
Maria-Oord had een afdeling somatische zieken plus een afdeling
psychogeriatrie en de Stichting Verzorgingshuis Maria-Oord, die sinds
1985 Vinkenoord heet. De eerste
dagopvang en dagbehandeling zijn
in 1989 gestart.
2000
In 2000 werd er nauw samengewerkt met verpleeghuizen in de regio: Snavelenburg in Maarssen en
Weddesteyn in Woerden. Dit leidde in januari 2005 tot een fusie,
waarbij ook de thuiszorgorganisatie Weidesticht aansloot. Vanaf dat
moment vormden deze organisaties samen met Maria-Oord, Zuwe
Zorg. Later is Zuwe Zorg gefuseerd
met Aveant en Careyn. In 2005 ging
de eerste paal de grond in voor een
grootschalige verbouwing van Maria-Oord.
Uitgegroeid
Inmiddels is Maria-Oord uitgegroeid tot een moderne organisatie waar verschillende zorgvormen
worden aangeboden. Van slaapzalen naar één persoonskamers en
van grote afdelingen naar kleinschalig wonen. Er is een moderne
kliniek geopend met een goed behandelcentrum, waar naast verblijf
ook revalidatie mogelijk is. In 2006
opende Amerpoort een mooi paviljoen op het terrein van MariaOord.
Er wonen mensen met een verstandelijke beperking en er is een dagbesteding.
Vinkenoord
Ook Vinkenoord gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op dit moment wordt Vinkenoord verbouwd
en in november zullen de 15 nieuwe bewoners, jonge cliënten van
de Amerpoort hun woning gaan
betrekken. We hopen dat de samenwerking met de Amerpoort tot
mooie ontmoetingen tussen jong
en oud zullen leiden. In 80 jaar is er
veel veranderd, maar de goede hui-

selijke sfeer binnen Maria-Oord is
en blijft bestaan; voor zowel de bewoners, cliënten, bezoek, medewerkers en vrijwilligers!
Het programma
Maandag 18 september
Officiele start
De feestweek wordt gestart met
een gezamenlijk ontbijt op de afdelingen. Woerden. Om 10.30 uur
komt Burgemeester Divendal om de
Feestweek officieel te openen door
middel van het aansnijden van een
taart. Dit gebeurt in Brinkzicht en
iedereen is uiteraard van harte welkom! In de middag worden er gezamenlijk bloemstukjes gemaakt Deze
stukjes dienen als aankleding voor
de feestweek. Maria-Oord wordt
dan feestelijk in de bloemetjes gezet. Eveneens vindt er de feestelijke opening plaats van de binnentuin bij Groepswonen. Vanaf 18.30
uur zijn ook familie en de donateurs
van de binnentuin uitgenodigd. Ongeveer om 19.00 uur is er een officieel momentje en daarna is er nog
een gezellig samenzijn met muziek,
waarbij iedereen kan aansluiten.
Dinsdag 19 september
Dag van de Kunst
Kunstzinnige dag met een glimlach.
Er zijn diverse workshops in de ochtend en in de middag. Het Rembrandthuis komt langs om bewoners te leren etsen. Rie van de Eijk
komt bewoners eens cursus Fotografie geven. Bewoners kunnen
Beestenboel schilderen op canvas doeken of deelnemen aan een
Workshop vrije expressie. Ook is er
een workshop auto en motoren collages maken. U kunt zich opgeven
voor de workshops. Dit kan bij de
informatiemiddagen in Brinkzicht.
Het bezig zijn, waarbij er ook veel
gelachen kan worden is belangrijker dan het resultaat. In de avond
gaan de voetjes van de vloer. De
65- plus band komt optreden van
19.00 tot 20.15 uur. Ze spelen ouderwetse en moderne muziek waar
heerlijk op gedanst kan worden. De
band is eerder geweest en het was
een groot succes. Ook als u niet van
dansen houdt maar wel van muziek
bent u van harte welkom op deze
avond. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd! Deze avond is er natuurlijk
een hapje en een drankje.
Woensdag 20 september
Willeke Alberti
De woensdagochtend beginnen ze
actief, in de ochtend kunt u bewegen en dansen samen met de kinderen van de Sint Jozef school en
de peuters van Ot en Sien. Daarna komt het serieuze werk met zit
Zumba o.l.v. Karin Verreusel, Nederland Beweegt en als klapper
een wielerwedstrijd. En in de middag komt Willeke Alberti! Willeke
Alberti is één van de meest veelzijdige artiesten. Velen zullen Willeke
nog herinneren als de ontroerende Marleen Spaargaren uit de Tv-

serie ‘De Kleine Waarheid’ en in de
hoofdrol in ‘Rooie Sien’. Deze middag gaat zij onder begeleiding van
haar eigen Live band haar geliefde
Nederlandstalig repertoire ten gehore brengen. Nummers die iedereen mee kan zingen en nog steeds
uitermate populair zijn bij zowel
jong en oud. Met haar enthousiasme voor het vak weet Willeke met
haar liedjes als geen ander het publiek te entertainen en te raken. De
nostalgie in de liedjes die Willeke
zingt, zullen zorgen voor een onvergetelijke middag. Het optreden begint om 14.00 uur in Brinkzicht voor
alle bewoners en één mantelzorger.
De mantelzorgers en medewerkers
zijn welkom om boven vanaf de 1ste
etage het optreden te volgen.
Donderdag 21 september
Vrijwilligersfeest
Op de donderdagochtend wordt
het traditionele vrijwilligersfeest gehouden van 10.00 tot 12.00 uur. Er
wordt een café complete geserveerd; koffie met allerlei lekkernijen.
Ook zal er een leuke activiteit zijn;
wat de activiteit inhoudt moet nog
een verrassing blijven! Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers kan
deze feestweek worden georganiseerd. Vrijwilligers zijn erg belangrijk en onmisbaar voor de zorg aan
de bewoners. In de middag is er een
Beauty -verwenmiddag. Een middag
om lekker te relaxen en te genieten.
U kunt uw rug, handen of voeten laten masseren, uw nagels mooi laten
lakken en kennis maken met Reiki.
Altijd al willen weten welke kleuren
goed bij u passen? Een kledingadviseuse geeft u deskundig advies!
Nutricia laat u kennis maken met
lekkere recepten op basis van aanvullende dieetproducten. Gezond
van binnen en van buiten! Om 17.30
uur kunt u, uiteten in eigen huis,
Vrijdag 22 september
Sing Along met Berry Verkuil
Tussen 10.30 en 12.00 uur in Brinkzicht het gezelligste meezingfeest
met Berry. Uit volle borst kan er
weer mee worden gezongen met alle liedjes.
Zaterdag 23 september
Burendag
De zaterdag staat in het teken van
Burendag, een jaarlijks terugkerend
feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Deze dag organiseren ze dit in samenwerking met
de Broedplaats, een centraal punt
waar inwoners van de Ronde Venen en omstreken elkaar ontmoeten ,informeren, verbindingen leggen en ervaringen delen. Het wordt
een buurtfeest met een rommelmarkt en kraampjes met o.a. heerlijke streekproducten, handmassage en een creatieve workshop. De
markt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Natuurlijk zal vermaak hierbij niet ontbreken met onder meer een mobiele kinderboerderij, schminken en livemuziek.

Bingo in de
Amstelhoek
Amstelhoek - Zaterdag 16 september is in Amstelhoek de eerste bingoavond van het seizoen. Ze
spelen 10 rondes en er zijn weer
mooie prijzen te winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/
thee zijn gratis. Ze beginnen om
20.00 uur en de zaal gaat om 19.00
uur open. Buurthuis ‘Ons Streven’,
Engellaan 3a Amstelhoek.

Kun jij reanimeren?

VU in Rosso

Groots lustrumconcert met
Karin Bloemen
Veenmolen goed bezocht
De Ronde Venen - Open Monumentendag bracht ondanks het
matige weer veel bezoekers naar
de Veenmolen. Tegen de honderd
mensen kwamen kijken hoe het oude ambacht van molenaar in Wilnis
in ere wordt gehouden. De molenaars en zijn vrijwilligers legden uit
hoe de molen werkt en wat er allemaal bij komt kijken om ambachtelijk meel te malen. De wind liet
het een beetje afweten, maar met

de volle zeilen in de wieken kon de
molen toch nog draaien. De gratis
kniepertjes, kruidkoek, pannenkoeken en drankjes vonden gretig aftrek. Monumentendag was een geslaagde dag voor de molen en voor
de bezoekers, jong en oud. Wie het
gemist heeft, hoeft niet tot volgend
jaar te wachten, want de molen is
elke zaterdag (behalve 30 september) geopend, tussen tien en vier
uur.

Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie

Wilnis - Staat zaterdagavond 25 november a.s. al in uw agenda als de
avond die u echt niet mag missen?
Muziekvereniging Viribus Unitis bestaat dit jaar 90 jaar. Een lustrum dat
het hele jaar is gevierd met bijzondere activiteiten. Zo was er in april
een wensconcert en in mei een PlayInn met aansluitend een reünie voor
oud-leden. In juni is het fanfareorkest
een weekend op pad geweest, waarbij er concerten werden gegeven in
Hoogeveen en op het Grachtenfestival in Meppel. Een heel geslaagd en
gezellig weekend! Hoogtepunt van
dit jubileumjaar is het grootse lustrumconcert op 25 november. Speciaal voor deze avond wordt Dorps-

centrum De Willisstee omgebouwd
tot een echt theater. De avond krijgt
als thema VU in ROSSO. Naast een
grote diversiteit aan muziek die door
het orkest zelf ten gehore gebracht
wordt, kunt u deze avond genieten
van een spetterend en origineel optreden van het orkest samen met
Grande Diva Karin Bloemen.
Karin
De vrolijke en enthousiaste Karin is
een kameleon in de beste zin van het
woord. Zij kan echt álles op het podium, vaak is zij een Dancing Diva
met opzwepende en dansbare muziek, een andere keer is zij een chique Theater Diva. Het programma

blijft nog een verrassing, maar zeker
is dat een optreden van Karin Bloemen - altijd gekleed in de mooiste
creaties - garant staat voor een fantastische avond. Deze avond mag u
beslist niet missen! Kaarten voor het
concert zijn te bestellen via onze geheel vernieuwde website www.viribusunitis.nl, per mail via mail@viribusunitis.nl of op tel. 0297-591468.
Prijs voor een toegangskaart is
22,50 euro voor volwassenen Daarnaast kunt u voor € 5,00 per persoon
een kaart reserveren waarmee u in
de pauze 2 drankjes en wat hapjes
krijgt in een speciale ruimte. Bedrijven kunnen een fantastisch arrangement boeken aan speciale ronde tafels, met drankjes en hapjes tijdens het concert. Wilt u meer informatie over dit arrangement? Neem
dan contact met ons op via mail@
viribusunitis.nl. Het concert begint
om 20.00 uur, vanaf 19:30 uur is de
zaal geopend. We zien u graag op 25
november in De Willisstee!
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Eerste jubileum
Zanggroep Musica
Regio – Zanggroep Musica viert
dit najaar haar eerste lustrum. Er is
binnenkort een lustrumconcert. In
2012 heeft een drietal zangers het
initiatief genomen om Musica op te
richten. Het was al snel een succes.
Eén van de drijvende krachten achter de zanggroep is Kees Oskam uit
Nieuwveen. Samen met zijn vrouw
is het hij jarenlang actief geweest
bij de Leidse Operettevereniging
Crescendo en inmiddels is Kees samen met zijn vrouw Dicky alweer
bijna vijf jaar actief in deze regio.
Dicky zingt vooral en bemoeit zich
met de kleding. Kees is vooral actief met de organisatie. Hij regelt de
optredens en alle zaken die daarmee verband houden. Dat doet hij
met verve, want alles moet kloppen.
‘Da’s prettig voor de leden van de
zanggroep, maar ook voor de organisaties waar we op bezoek komen.’
Ladyspeaker
Het koor heeft een vaste ladyspeaker, die de zangnummers introduceert en de liedjes worden op de piano begeleid door en vaste pianiste. Afkomstig vanuit de operettehoek, was het niet vreemd dat de
Oostenrijkse uitstraling werd gezocht. Het repertoire is in de afgelopen vijf jaar al flink aangepast en
uitgebreid. Nederlandstalige mee-

50 plussers
Musica is een niet-kerkelijk koor
dat bestaat uit leden waarvan de
meeste 50+ zijn. Wekelijks repeteren de leden en bijna elke maand
is er een optreden. Vaak is dat in
een accommodatie van of voor ouderen. De zanggroep is aangesloten
bij de landelijke bond voor A-capella en Lichte muziek zingende koren.
Dat betekent dat onder andere alle verplichte Buma rechten worden voldaan. ‘Je kan het maar beter
goed geregeld hebben,’ licht Oskam
toe. Het eerste lustrum gaat gevierd worden op 19 september met
een lustrumconcert. Dat zal vooral
een concert zijn voor de bewoners
en vrijwilligers van Het Hoge Heem,
ook de bewoners van de aanleunwoningen worden uitgenodigd. Wie
meer wil weten over het koor. Wie
wil meezingen of een optreden wil
aanvragen, kan terecht bij Dicky en
Kees Oskam, tel 06 29283733 of per
e-mail: zanggroepmusica@kpnmail.
nl

Optredens van Kunst Rond
de Venen op Najaarsmarkt

Wilnis - Het was afgelopen zaterdag gezellig druk bij het podium en
de kraam van muziek-, dans en theaterschool Kunst Rond de Venen.
Maar wat was het spannend, zou
het droog blijven? Wat hebben we
geboft met het weer. De dag startte
met wat regen, maar al gauw werd
het droog. En tijdens de dansoptredens scheen zelfs de zon! De getalenteerde zangleerlingen van Greetje de Haan startten het programma op het podium en zongen een
verrassend en gevarieerd repertoire

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

zingers zoals “Aan de Amsterdamse
Grachten, Tulpen uit Amsterdam en
Dat kleine café “ ontbreken vrijwel
nooit tijdens een optreden. Maar
het kan ook plechtiger/serieuzer
met ‘Droom land of Land van Hoop
en Glorie’.

met o.a. jazzmuziek, Frans- en Nederlandstalige liedjes en popmuziek. Daarna was de beurt aan het
fluitensemble van Judith Glasbeek.
Zij speelden gezamenlijk mooie
nummers op hun dwarsfluiten. In de
middag verzorgden de dansleerlingen van Karin Dieters spetterende
optredens voor een groot publiek.
Aansluitend aan de dansoptredens
leerde Karin alle kinderen de nieuwste dans van Kinderen voor Kinderen op het nummer ‘Gruwelijk eng’.
Daarna barstte er een flinke regenbui los en schuilde het publiek in
de tent van KRDV. Het gaf een heel
gezellige sfeer en gelukkig duurde de bui niet lang. Het werd snel
weer droog zodat verder kon worden gegaan met het programma vol
zang, dans en muziek. Tussen de
optredens door konden alle kinderen gratis worden geschminkt. In
de kraam stonden de docenten geinteresseerden te woord om hen te
informeren over de muziek-, dansen theaterlessen. Mocht u ons niet
hebben bezocht in de kraam, bezoekt u dan onze website. Hier vindt
u alle informatie over onze lessen:
www.krdv.nl. Mede dankzij het feit
dat de slechte weersvoorspelling
niet uitkwam was het een bijzonder
geslaagde dag!

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.

VIOS, alle 6 goed
Mijdrecht - Het klink alsof VIOS
de lotto heeft gewonnen, maar dat
is helaas niet het geval. Wel een indrukwekkend rijtje van 6 (inter)nationaal hoog aangeschreven optredens als aftrap van de tweede seizoenshelft. Optredens in het Nederlandse Rijnsburg, Leersum en
Zundert, in de Belgische kustplaats
Oostduinkerke en badplaats Blankenberge en het Franse Cambrai.
Rijnsburg
Nog tijdens de zomervakantie kreeg
VIOS de kans om mee te lopen in
de prestigieuze ‘Flower Parade’
in het Zuid-Hollandse Rijnsburg.
En als je als korps een dergelijke
kans krijgt, dan pak je die met beide handen aan. Een geweldig bloemencorso waar ze het eerste traject van de dag van de bloemenveiling Rijnsburg naar Katwijk liepen.
Zo’n 250.000 toeschouwers genoten van de vele mooie praalwagens
en ‘gebloemschikte’ auto’s in het
thema ‘spreekwoorden en gezegden’. ’s Avond voerde de showband
op een bomvol Burg. Koomansplein
haar taptoeshow ‘Past & Present op.
Naast VIOS traden de Deltaband uit
Vlissingen, Sternse Slotlanders uit
Franeker en de Jong Flora Band uit
Rijnsburg op. Een mooie line-up. VIOS oogstte veel waardering en een
groot applaus voor de perfecte uitvoering van zijn show. Het geheel
werd met een spetterend vuurwerk
afgesloten.
Cambrai
En het lukt VIOS mede dankzij de
vakantieperiode op een ‘doordeweekse dinsdag’ de bezetting rond
te krijgen voor de ‘grote stoet’ in het
Franse Cambrai. Op 15 augustus
is het Maria Hemelvaart en dat is
een feestdag in veel katholieke landen waaronder Frankrijk. In Cambrai wordt dat altijd met een parade gevierd: ‘Le grand cortège’ (de
grote stoet) met dit jaar als thema
‘het Wilde Westen’ onder leiding van
Martin en Martine, twee grote reuzen. Het publiek was erg enthousiast en stond rijen dik langs de kant
van de weg. Er was ruim de gelegenheid om straatshowtjes op te
voeren. Het publiek was er dol op.
Leersum
Amper 4 dagen later toog de Show& Marchingband naar Leersum.
Lekker dichtbij deze keer. Het was
alweer de 65ste editie van dit bloemencorso. Ook hier weer heel veel
publiek op de been. Het bloemencorso staat op de Nederlandse inventarislijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De corsowagens rijden muzikaal begeleid door diverse
korpsen twee rondes door Leersum.
De meer dan veertig praalwagens
zijn voorzien van miljoenen dahlia’s. Op één van de wagens reed de
prachtige bloemenkoningin van het
bloemencorso.
Blankenberge
Op 27 augustus een drieënhalf uur
durende busrit naar het Belgische
Blankenberge. Op deze zonovergoten warme augustusdag liep VIOS de bijna 8 km lange bloemenparade in deze populaire badplaats.
De tocht baande zich door de mensenmassa’s in het centrum en ging

vervolgens over de strandboulevard, waar het publiek tot 6 rijen dik
stond te applaudisseren. Nu zijn ze
bij VIOS wel wat gewend, maar dit
bezorgde ook de meest ‘doorgewinterde’ muzikant ondanks de hitte het kippenvel op de armen. Een
kwart miljoen mensen waren getuige van de prachtige bloemenensembles in dit ‘Carnaval des Animaux’. Wat een pracht en praal en
wat een sfeer.
Zundert
En of dit allemaal nog niet genoeg
is, was VIOS één van de korpsen
die op 3 september zijn opwachting
mocht maken tijdens het grootste
bloemencorso van de wereld, dat
van en in het Brabantse Zundert.
Ook hier kon je over de hoofden lopen. VIOS liep ongeveer in het midden van de stoet in zijn paarsblauwe uniform tussen twee wagens
van gelijk gestemde kleuren. Voorwaar een mooi geheel zo.Dit jaar
geen voorgeschreven thema. De
organisatie had de 20 deelnemende buurtschappen uitgedaagd af te
wijken van de geijkte corsopaden
en met verassende onderwerpen
voor de dag te komen. En dat hebben ze geweten. Wat moet de jury
het moeilijk hebben gehad. De ene
wagen nog imposanter dan de ander. Bij de tweede doorkomst over
de Markt werd de wagen van het
buurtschap Schijf met ‘Op handen
gedragen’, met de ‘Jubel van Zundert’ voor de hoofdtribune stilgezet.
Hét teken dat de wagen gewonnen
had. De prachtige wagen die ogenschijnlijk door 250 figuranten werd
voortbewogen had zowel de jury als
het publiek het meest geïmponeerd
en ging er dus met de eerste prijzen vandoor.
Epiloog
U leest het, VIOS staat nog steeds
voor Vooruitgang Is Ons Streven.
Door die vooruitgang in kwaliteit en
muzikaliteit wordt VIOS in toenemende mate gevraagd voor evenementen van formaat. Een prachtige
rij optredens om in de verenigingshistorie bij te schrijven. En de tweede seizoenshelft is nog maar net begonnen. VIOS gaat nog naar de taptoe in de Barneveldse Veluwehal en
zal ook daar weer tussen de betere
korpsen van Nederland excelleren.
In november gaat de Zwartepietenbende weer met Sinterklaas het
land in om zijn intochten met jong
en oud te vieren. En VIOS zou VIOS niet zijn als er niet wat nieuws
in het verschiet lag. In de feestelijke
decembermaand zal de nieuwe VIOS Winter Wonder Band samen met
elfjes en Kerstman bij menige feestelijke gelegenheid te bewonderen
zijn. Denk je nu, dat zou ik ook eigenlijk allemaal wel willen? VIOS
kan nog best muzikanten, helpende handen en wedstrijdtwirlsters
gebruiken. Kijk eens op de website www.vios-mijdrecht.nl voor de
verslagen van de leden en foto’s en
filmpjes van de optredens en wedstrijden. En wil je meer informatie, je
als lid aanmelden of een optreden
boeken? Bel dan eens met voorzitter John Mayenburg (06 10 84 51
42) of stuur een mailtje naar info@
vios-mijdrecht.nl

Tekenen en schilderen
voor ouder en kind
Mijdrecht – Kunstenaarsvereniging Atelier de Kromme Mijdrecht
organiseert op vijf zaterdagochtenden speciale teken- en schilderlessen voor ouders en kinderen. De serie lessen zullen worden gegeven
door een ervaren docent. Naast een

basiscursus tekenen zal ook aandacht worden besteed aan het werken met verf. De cursus heeft mede als doel het gezamenlijk creatief
bezig zijn van ouders met hun kinderen te stimuleren. De lessen worden gegeven op 30 september, 7,

21 en 28 oktober. De cursus wordt
op 4 november afgesloten. De lessen worden gegeven van 9.15 tot
10.30 uur. Deelname kost € 55 per
persoon. De kosten voor het materiaal zijn daarbij inbegrepen. Voor nadere informatie kunt u bellen met

Marianne van Eck, 0297-283917 of
mailen met leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. Op dit emailadres
kunt u zich ook inschrijven. Informatie over de kunstenaarsvereniging vind u op www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Hoe een kleine paddenstoel
een grote es kan verslaan
Verdwijnen de essen uit Nederland? Die lange slanke bomen
met hun rechte, gladde stammen;
al eeuwen toonaangevend in de
Nederlandse bossen en lanen,
die wel 200 jaar oud en 40 meter
hoog kunnen worden. We lazen
over de essenziekte en besloten
zelf op onderzoek uit te gaan. We
zagen met eigen ogen de troosteloze verwoesting van de essen.
Kale takken en bruine verfrommelde bladeren. Veel dode bomen. De essentakziekte had dus
ook in onze omgeving hard toegeslagen. De oorzaak hiervan is
een gemuteerd paddenstoeltje. Er
groeit een inheems paddenstoeltje op afgevallen bladsteeltjes
van essen, essenvlieskelkje geheten. Het vormt duizenden sporen. Op vochtige grond ontkiemen die sporen tot schimmeldraden. Die zijn belangrijk bij de afbraak van dood organisch materiaal tot nieuw voedsel voor planten en bomen. Zo helpt dit paddenstoeltje, een saprofyt, mee
om de natuur in balans te houden. Sinds enkele jaren is bekend dat het essenvlieskelkje
een gemeen broertje heeft; het
vals essenvlieskelkje, een parasiet. Een kleine verandering in het
DNA maakte van een goed-, een
kwaadaardig exemplaar. Met het
blote oog zijn ze niet van elkaar
te onderscheiden. Oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië, is dit
broertje inmiddels via Polen, ook
Nederland binnen gewaaid. Ook

dit paddenstoeltje produceert
sporen waaruit schimmeldraden ontkiemen. Maar dat speelt
zich af op lévende bladeren aan
de es. De bladeren worden bruin
en verschrompelen. Via de bladsteel zoeken de schimmeldraden zich een weg naar de takken en dieper naar het inwendige
van de stam. De houtvaten raken
verstopt en takken en bladeren
verdrogen en sterven af; Essentaksterfte. Als dat proces doorgaat sterft de hele boom. De verspreiding van es naar es gaat razendsnel, via de wind, vooral in
monoculturen van essen. Boswachters proberen de ziekte beperkt te houden door te kappen,
maar ze kappen achter de feiten
aan. Als sluipwespen hebben de
schimmels zich al in naastgelegen essen genesteld. Inmiddels
is in Nederland meer dan 80 %
van de essen aangetast. Maar
er gloort hoop. Af en toe staat er
tussen de zieke essen een gezonde, resistente variant. Natuurbeheer zoekt deze exemplaren. Als
ze definitief gezond verklaard zijn
en ze de schimmels niet als een
“Paard van Troje” in zich dragen
kunnen ze geënt, gestekt en gezaaid worden. Zo zou weer een
populatie gezonde essen kunnen
ontstaan. We hebben tenslotte
het sterke, elastische essenhout
nodig voor o.a. turntoestellen en
stelen van tuingereedschap
Gerda Veth, IVN-natuurgids
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Nog tijd of zin in een cursus?
De Ronde Venen – Heeft u nog tijd
of zin in een cursus? Cursusproject
De Ronde Venen heeft nog enkele
plaatsen vrij.
Cursus 20, Poolexpeditie
KNMI in 1882
1 woensdag, 27 september van
20.00-22.00 uur
De barre overwintering van Heemskerck en Barentsz in het behouden
huis op Nova Zembla van 1596/1597
zit in het collectieve geheugen van
Nederland. Dat bijna 300 jaar later
een Nederlandse expeditie een vergelijkbaar avontuur meemaakte is
bijna vergeten. Maar in de zomer
van 1882 vertrok een expeditieschip
met 10 Nederlandse leden vanuit
Amsterdam naar Noord-Siberië voor
onderzoek. Vol goede moed gingen ze op pad, een ijzingwekkend
en bizar avontuur tegemoet. Na een
moeizame terugtocht kwamen ze in
de herfst van 1883 terug in Nederland en werden daar als helden ontvangen. Heel veel over deze expeditie is bewaard gebleven. Tijdens deze lezing laat de docent veel prachtig materiaal zien.
Cursus 21, Italiaans voor
licht-gevorderden
12 donderdagen, 28 sep,
5-12-19-26 okt, 2-9-16-23-30 nov,
7-14 dec van 19.30-21.30 uur
Deze cursus is een vervolg op de cursus Italiaans voor beginners. Als je
niet aan die cursus hebt deelgenomen maar al wel wat Italiaans spreekt,
overleg dan op de Cursusmarkt met
de docent of deze cursus geschikt
voor je is. Tijdens de laatste les wordt
een Italiaanse film vertoond.
Cursus 24, Glas in lood
2 maandagen, 2 okt en 2e datum

in overleg bij docent thuis
van 19.30-22.00 uur
Een glas in lood ruit maken, hoe
doe je dat? In deze cursus van twee
avonden krijg je een eerste kennismaking met wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een glas
in lood ruit. Glazenier Roelof van
der Tak legt je in de eerste avond
het hele proces van idee tot plaatsing uit. Welke gereedschappen er
worden gebruikt, de materialen, hoe
een patroon gemaakt wordt t/m de
plaatsing. Tijdens de tweede avond
ga je aan de slag met een aantal
voorgesneden ruiten. Je gaat zelf
“het ruit in lood zetten” en solderen. Het eindresultaat neem je mee
naar huis. Moeilijk? Als je precies
bent aangelegd en niet bang om
vuile vingers te krijgen gaat dit zeker lukken.
Cursus 25, En hoe zit het
nu met Brood?
1 woensdag 4 oktober,
van 20.00-22.00 uur
Op deze avond gaan we in op de
voor- en nadelen van het eten van
brood. Aan bod komen intoleranties, toevoegingen, waardevolle bestanddelen, broodbuik... en nog
heel veel meer. Als je twijfelt over
wel of geen brood eten, kom dan
zeker naar deze avond. Je krijgt veel
informatie, zodat je voor jezelf kunt
beslissen of brood voor jou wel of
niet een goed idee is. Zo ja, welke soort het beste bij je past of dat
je liever met mate van een heerlijk
vers broodje wilt genieten. Of misschien wel helemaal niet.
Alle informatie over de cursussen
en inschrijven vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm
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Nieuwe schooljaar van start
op het Alkwin Kollege

Uithoorn - Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag
7 september stonden in het teken van introductie
activiteiten voor alle leerlingen: jaarlaag 1 leerde
op dinsdag en woensdag vooral de school en elkaar kennen, op donderdag hadden ze sportdag
op de Randhoorn. 2v was naar ‘Poldersport’, 3v
bij de Amstel en 2h naar ‘Fun Forest’ in het Am-

sterdamse Bos. 4v ging op dinsdag wadlopen, en
4h is naar Zandvoort geweest met expeditie Robinson. 5h bezocht Silverstone in Zwanenburg en
6v beoefende watersport. Op donderdag 7 september startten de lessen voor de klassen 2 tot
en met 6, en op vrijdag 8 september was de eerste lesdag voor de nieuwe brugklassers.

• Nieuwe Meerbode
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Go away in May, but remember to be back in September.
Dat is een beurswijsheid die niet
door alle beleggers wordt onderschreven. Maar voor bridgers en
dus ook voor Hartenvrouwen is het
een waarheid als een koe! Dus op
5 september ontmoetten een stuk
of 50 Hartenvrouwen elkaar weer
voor de eerste bijeenkomst van dit
bridgeseizoen: de Jaarvergadering
gevolgd door de openingsdrive. En
het was weer als vanouds leuk elkaar na de zomerstop op deze dinsdagmiddag te treffen. De vergadering verliep zoals verwacht vlot en
soepel. Tevens werden de clubkampioenen van seizoen 2016-2017 bekend gemaakt. Niet geheel onverwacht waren dat Margo Zuidema
& Geke Ludwig. Bovenaan de B-lijn
eindigden Eugenie Rasquin & Riet
Willemse. Proficiat dames!
Opening
De openingsdrive bestond uit zes
rondes van vier spellen in twee lijnen. In de A-lijn ging de winst naar
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-

kaar met 66,67%. Op de tweede
plaats Matty Overwater & Loes Wijland met 55,42% en op drie Tini Geling & Paula Kniep met 54,58%. In
de B-lijn een mooie score voor Sonja Reeders & Ank Reems: 69% rond.
Tweede was gelegenheidskoppel
Riet Willemse & Reina Slijkoord met
60,83% gevolgd door Atie de Jong
& Hans Warmenhoven op drie met
57% rond. Volgende week begint de
eerste zitting van de eerste parenronde.
Nog plaats
Hartenvrouw heeft plaats voor nieuwe leden! Als je wilt investeren in je
toekomst, breid dan je sociale contacten uit en kom bridgen op de
dinsdagmiddag bij Dans- en Partycentrum Colijn op de Industrieweg
20 in Uithoorn. Meld je aan als paar
en kom een paar keer proefspelen
om te kijken of het bevalt. Maar ook
zonder partner kun je je aanmelden
of desgewenst als invaller spelen.
Contactpersoon is Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of mail
naar hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Op donderdag 7 september
is het bridgeseizoen na de zomerstop weer van start bij BVM gegaan.
85 Leden gaan weer strijden om de
titels van clubkampioen en de beste
per periode. De eerste wedstrijddag
mocht er weer zijn. De spellen waren opnieuw geschud en verborgen
mooie verrassingen voor de spelers.
Aan het einde van de middag was te
zien dat veel spellen inventieve biedingen hadden ondergaan en voor
een aantal goede resultaten opleverden.
Drie lijnen
Er werd in drie lijnen gespeeld met
de volgende uitslagen:
A-lijn: 1. Richard van Heese & Hans
Leeuwerik 67,71%, 2. Kiki Lutz &

Open Ronde Venen Klaverjaskampioenschap 2017

Cees Houmes 66,15%, 3. Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 61,98%.
B-Lijn: 1. Gerda van Duren & Tiny
Zwebe 59,58%, 2. Tineke Venhuizen
& Carla de Goede 57,92%, 3. Tiny
Tijssen & Bea van den Heuvel, en
Ruud Pfeiffer & Ria Mathiessen allen met 57,50%. C-lijn:1. Willy Klein
& Ria Mur 55,68%, Ria Versteeg &
Henny van Dijk 64,17%, 3. Ria & Cor
Verlaan 53,28%.
Iedere week zal de strijd op donderdagmiddag weer losbarsten. Wilt
u meedoen kom dan naarde grote zaal van het Veenweidebad in
Mijdrecht. Er is voldoende parkeergelegenheid. Bent u geïnteresseerd
neem dan contact op met het secretariaat email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

Vinkeveen - Het Open Ronde Venen klaverjas-kampioenschap 2017
zal gehouden worden op vrijdag 15
september 2017 in Cafè de Merel
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen,
het klaverjassen start om 20.00 uur
aanwezig zijn om 19.45 uur voor de
inschrijving, zowel dames als heren
welkom. Er zullen vier ronden van

Bridgevereniging Mijdrecht

Sponsoring Van Walraven
Korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Van Walraven is de
nieuwe hoofdsponsor van korfbalvereniging Atlantis. Tijdens de eerste thuiswedstrijd van Atlantis 1 was
het logo te bewonderen op de nieuwe gesponsorde teamshirts. Tevens
was deze eerste competitiewedstrijd
‘Van Walraven’ de balsponsor. Atlantis is supertrots dat Van Walraven
zich aan de club verbonden heeft.
De kernwaarden van het bedrijf van
‘Van Walraven’ komen overéén met
de kernwaarden van Atlantis. Ontspanning en sportiviteit, respectvol met elkaar omgaan waarbij je je
kunt ontplooien in een sociaal prettige omgeving.
Dat de spelers van Atlantis 1, met
de nieuwe trainer/coach, Arjan
Baerveldt zich prima voelden in hun
nieuwe omgeving bleek al snel in de
eerste competitiewedstrijd.

In de eerste aanval begonnen; Aïsha
Keijman, Amy Loman, Berry de Jong
en Jeroen Korver. In de eerste verdediging begonnen; Natasja Korver, Joyce Rodenburg, Maarten Helsloot en Jelmer Steen. Al snel pakte Atlantis 1 een voorsprong door
doelpunten van de dames. Het geoefende aanvallende spel kon goed
uitgevoerd worden en met aanwijzingen vanaf de kant heeft Atlantis kunnen laten zien wat zij in petto
hebben voor het komende seizoen.
Atlantis wilde de punten binnenhalen met veel schotkansen en druk
in de verdediging. Dit maakte de
stand binnen 15 minuten tot 8-2
in het voordeel van het eerste uit
Mijdrecht.
De eindstand was uiteindelijk 24-18
voor Atlantis, de punten zijn dik verdiend in Mijdrecht gebleven.

Start ladder Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Het zomerbridge is voorbij en gewoontegetrouw begint het
seizoen met een aantal weken ladderbridge. De filosofie is dat op deze wijze alle leden, van beginners
tot super gevorderden, de kans krijgen eens tegen elkaar te spelen.
Dat heet ook wel “out of the bridge
box” leren denken c.q. spelen! Veertig paren beklommen deze eerste
avond de ladder en het resultaat bepaalde de indeling voor de volgende
keer, waarbij grofweg de einsstand
in drieën wordt gedeeld. Nel & Adriaan Koeleman hadden het genoegen zich met 65,68% voor een keer
de beste van de club te mogen noemen, koester het maar! Op twee eindigden Ankie Bots & Agnes Kroes
met 62,39% gevolgd door Hannie
& Hein van der Aat met 62,17% als
derde.
Bijgebracht
Elisabeth van den Berg heeft Maarten Breggeman inmiddels al zoveel
bijgebracht, dat na de succesvolle zomer ook deze avond een hoge

score van 61,29% opleverde, ze werden er vierde mee. Op vijf vinden we
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister terug met 61,07%, ze hadden
toch wat moeite met nummer vier!
Ben ten Brink & Gijs de Ruiter deelden plek zes en zeven met Heleen &
Mees van der Roest met voor beide
paren 60,64% en waren de laatsten
die een zestiger scoorden. Plaats
acht was voor Janny Streng- Korver en Francis Terra met 59,32% en
op negen volgden Johan Le Febre &
Wim Slijkoord met 58,66%. De top
tien werd afgesloten door Ben Remmers & Jan Egbers met 56,91%. De
tweede avond is de bridgekunde zo
al flink wat beter verdeeld en wordt
de tegenstand dus een stuk lastiger
voor de runners up. Wordt u nu ook
aangestoken door de bridgekoorts,
win dan inlichtingen in bij het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, of telefoon 0297-567458.
Bridgeclub De Legmeer speelt elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdagochtend 7
september was weer de eerste
speelochtend voor de leden van
de Amstel Bridgeclub. Na een lekker kopje koffie van onze barman
Henk en een gezellig praatje, heette
de voorzitter alle leden van de club
hartelijk welkom. Bij de start van
dit nieuw seizoen, helaas met een
paar leden minder, wenste de voorzitter iedereen een prettig en gezellig speeljaar toe. Nieuwe informatieboekjes met het speelschema voor 2017/2018 en de namen,
adressen en telefoonnummers van
alle leden werden uitgedeeld. Deze donderdagmorgen werd er vrij
gespeeld. De competitie zal op 14
september weer starten. Veel mensen hebben drie maanden weinig of
niet gebridget en dan meestal ook
niet met de clubpartner. Een beetje
oefenen kon dan geen kwaad. Omdat een en ander nogal uitliep, iedereen had elkaar toch veel te vertellen, werden in plaats van zes, vijf
rondes gespeeld.
In de A lijn zijn drie slempogingen
gedaan. De verdeling van spel 4 was
‘een gokje’ waard. Helaas Henk en
Greetje, jullie hadden goede tegenspelers. Het contract ging dan ook
1 down. Andere paren, die gewoon
op 4 hoogte bleven zitten, haalde
soms wel dit slemcontract. Ook Els
& Alice en Greet & Ria dachten dat
er wel 6 schoppen in zou zitten bij
spel 6. Doch ook hun tegenstanders
kwamen heel goed uit bij dit spel en
speelden deze twee paren respec-

tievelijk 1 en 2 down. Tja alerte tegenspelers weten bij slempogingen
precies de downslag te ontdekken.
Dat er bij spel 2 echter geen slem
is geboden is eigenlijk jammer. Er
zat met weinig moeite 7 schoppen
in voor oost/west. Dit kwam vooral
door de heel onevenwichtige verdeling van de kaarten.
In de B lijn zijn geen slempogingen gedaan. Opvallend was dat Ria
& Joop deze eerste bridgeochtend
bovenaan en Greet & Henk juist helemaal onderaan eindigden in de Alijn. In de B-lijn werden Leny & Willy eerste, maar Leny heeft natuurlijk
tijdens de zomerstop veel gespeeld
op het Schotlandje. De uitslag van
de drie beste in deze vrije bridgeronde is als volgt:
In de A-lijn:
1 Ria & Joop met 60,06%
2 Aja & John met 59,19%
3 Henny & Lucas met 56.00%
In de B-lijn:
1 Leny & Willy met 59,58%
2 Leny & Gerda met 56,75%
3 Jany & Loes met 55,58%
We hebben weer voor de eerste
keer geproefd van de gezellige sfeer
bij onze club mensen. Bridgers die
ook op deze club willen, neem contact op met de secretaris: Greetje
Stolwijk, telefoon 0297-563901, emailadres: greno@kpnmail.nl. Wij
spelen donderdagochtend van 9 tot
12.00 uur in het Buurtnest.

zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de kampioen of kampioene 2017 bekend. De kampioen
van verleden jaar William Mayenburg zal dit jaar de te kloppen man
zijn. Er zijn fraaie prijzen te winnen.
Ook zal er een tombola gehouden
worden met schitterende prijzen.

Goud voor handbiker Tim
de Vries
Regio - Na een spannende race van
61 kilometer in het Zuid-Afrikaanse
Pietermaritzburg is het Tim de Vries
op zaterdag 2 september gelukt
goud te winnen tijdens het WK Paracycling in de klasse H5. De Nederlandse handbiker klopte voormalig
Formule 1-coureur Alessandro Zanardi in de eindsprint en mag zich
daarmee wereldkampioen noemen
en het komende jaar de befaamde
regenboogtrui dragen.
Al vroeg in de race wist de Italiaan
Diego Colombari te ontsnappen uit
het peloton. Het lukte Colombari
een voorsprong op te bouwen van
bijna twee minuten. Het peloton met
onder anderen De Vries, Zanardi en
Johan Reekers besefte dat er wat
moest gebeuren om Colombari niet
verder uit te laten lopen: “We heb-

ben samen met de Portugees Luis
Costa en Reekers de achtervolging
ingezet. Ook Zanardi (landgenoot
van Colombari, red.) zat daarbij. Het
gat van bijna twee minuten reden
we gezamenlijk in één ruk dicht.”
Kopgroep
Vanaf dat moment was de kopgroep, bestaande uit vijf personen,
weer compleet. Er volgde een tactisch spel waarin De Vries vooral in
het wiel van Zanardi bleef en niet al
te veel kopwerk wilde verrichten. In
de eindfase kwam de samenwerking tussen beide Nederlanders Johan Reekers en De Vries op gang.
“Ik vroeg Johan om op kop te gaan
rijden om zo rustig de laatste bocht
door te komen. Ikzelf bleef geduldig
in het wiel van Zanardi. Op een ge-

Hugo Straver en Joke Schiphorst
de clubkampioenen TVMijdrecht
Mijdrecht - De clubkampioenschappen van Tennisvereniging
Mijdrecht zijn dit jaar gehouden tijdens twee “superweekenden” en wel
van donderdag 31 augustus t/m zondag 3 september en donderdag 7 tot

en met zondag 10 september. Het
was een en al gezelligheid op het
tennispark aan de Dr. vd Haarlaan. Er
werd volop getennist uiteraard, maar
ook was er tijd voor ontspanning.
Op donderdag 7 september verzorg-

Mijdrecht - Op maandag 11 september is de tweede ronde van bridgevereniging Mijdrecht gespeeld.
De ingewikkelde spellen mochten
er weer zijn met verborgen oplossingen voor de spelers. Aan het einde
van de avond was te zien dat veel
spelers inventieve oplossingen hadden die aantal goede resultaten opleverden.
Er werd in drie lijnen gespeeld
met de volgende uitslagen
A-lijn: 1. Marja Hartman & Joop Koe-

man 57,08%, 2. Agnes Kroes & Elly
Degenaars 56,67%, 3. Elly Norel &
Corrie van der Wilt 55,00 %. B-Lijn: 1.
Hans & Nel Leeuwerik 67,71%, 2. Ria
van bergen & Jo van Wijngaarden
59,38%, 3. Joke & Eric Schiphorst
58,33%. C-lijn:1. Nienke Hesselink &
Ad in ’t Veld 69,17%, 2. Ineke Koek &
Ellen van der Toorn 58,75%, 3. Joop
& Els Janszen 55,83%.
Uit de scores blijkt dat er stevig is
gestreden en er een goed opmaat is
voor een spannende competitie. Volgende week meer hierover.

Eerste editie De 12 uur van
DRV 4.488 euro opgehaald
De Ronde Venen - De stuurgroep
van De 12 uur van De Ronde Venen kijkt terug op een fantastische
eerste editie van de sponsorwandeltocht. Natuurlijk waren we heel
nieuwsgierig naar de uiteindelijke
opbrengst.. Afgelopen weken hebben we gebruikt om alle facturen te
betalen, gelden die nog openstonden zo goed als mogelijk te innen
en alles netjes onder elkaar te zetten. Uiteindelijk is de opbrengst van
deze eerste editie toch ruim boven
onze verwachtingen: 4.488 euro.
Maar misschien nog wel belangrijker, veel meer mensen hebben kennis gemaakt met Inloophuis ’t Anker
en er zijn al een paar goede suggesties gedaan waar we naar toe zouden kunnen verhuizen. Dat is misschien bij deze eerste editie nog wel
de grootste winst.
De opstart van een evenement als
dit, vooral om het goed op de kaart
te kunnen zetten, gaat altijd gepaard met onvermijdelijke kosten,
een website, logo, advertentie etc.
slokken snel een flink stuk van je
budget op. Dat we uiteindelijk met
zo een mooie plus zijn geëindigd
hebben we aan de vele donaties,
sponsoring en grote inzet van de
verschillende wandelteams te danken. Het motiveert ons in ieder geval om door te gaan.
Door de vakantieperiode moeten we
geven moment zette Costa vol aan
waarop Johan hem volgde in zijn
wiel. En op het moment dat Zanardi buitenom aanzette kon ik binnendoor. Met nog 200 meter te gaan
ben ik vol gaan sprinten en met een
fietslengte voorsprong kwam ik over
de streep.”
Beloning
De eerste wereldtitel voor De Vries is
een feit. “Een fantastische beloning”,
aldus de Vinkevener. “Een beloning
voor dit seizoen, voor het keiharde
werken de afgelopen jaren. En een
beloning voor het hele team. Het is
nog een beetje onwerkelijk. Ik wist
de Kim Robertsen de zogenaamde
PubQuiz. Zij wist met haar vragen velen aan het denken te zetten en met
veel overtuiging wisten velen het verkeerde antwoord te geven. Hilariteit
alom dus. Bij de dames verdedigde
Claudia Vermeij haar titel tegen Joke
Schiphorst. Het werd een spannende
strijd, die uiteindelijk in een supertiebreak werd gewonnen door Joke
Schiphorst met 7-6; 4-6 en 10-5.

een beetje schuiven maar de volgende editie van De 12 uur van DRV
staat voorlopig gepland voor de eerste helft van juli 2018. We beginnen
eigenlijk vandaag al met de voorbereidingen! Daarbij willen we alle inwoners van De Ronde Venen graag
betrekken. Zelf hebben we met de
stuurgroep inmiddels een evaluatiebijeenkomst gehouden, daarbij zijn veel verbeterpunten besproken en suggesties gedaan voor de
volgende keer. Eèn van de belangrijkste punten was dat we de stuurgroep graag zouden willen uitbreiden, vele handen maken licht werk.
We willen jullie daarom vragen om
ons niet alleen je suggesties door te
geven maar ook aan te geven voor
je een rol zou willen oppakken in de
organisatie. Stuur een mail naar info@de12uurvandrv.nl zodat we ook
jullie suggesties kunnen meenemen, of nog beter meld je aan als
vrijwilliger.
Stichting Steun Emma
Naast Inloophuis ’t Anker was ook
het Emma Kinderziekenhuis AMC
begunstigde van de 12 uur van
DRV. Wij hebben besloten om aan
de Stichting Steun Emma 488 euro over te maken. De stuurgroep wil
iedereen bedanken voor de tomeloze inzet en vooral het enthousiasme
waardoor we zo’n mooi bedrag hebben opgehaald. Tot 2018!
dat ik het kon, het komt er op het
juiste moment uit. Het vertrouwen
dat iedereen in me heeft gehad, betaalt zich nu uit. Dit is echt een regenboogtrui voor ons allemaal!” De
Vries won eerder dit jaar ook al het
overall wereldbekertournament en
twee dagen voor zijn wereldtitel zilver op de tijdrit tijdens datzelfde WK
in Zuid-Afrika. Daar moest hij de
Italiaan Zanardi met 2,63 seconden
voor zich dulden. Het seizoen is voor
de Vries nu ten einde gekomen en
deze mag de boeken in als zijn beste seizoen ooit tot nu toe.

Heren
Bij de heren ging de strijd tussen
de kampioen van vorig jaar Rene de Haan, Vincent van Diemen
en Hugo Straver. Hugo wist beide heren te verslaan en werd de
nieuwe clubkampioen. Alle andere kampioenen in de diverse categorieën zijn te vinden op de website van tennisvereniging Mijdrecht
www.tvm-mijdrecht.nl
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De Vinken zet goede lijn door

Spel en Sport helpt

Vinkeveen - Na de eerste winst,
vorige week thuis tegen Madjoe,
speelde het vlaggenschip van De
Vinken afgelopen zaterdag in Amsterdam tegen Triaz. Na een marginale voorsprong bij rust, ging de
winst ook in deze tweede wedstrijd
naar De Vinken.

De Ronde Venen - Er waren al een
paar richtlijnen over hoeveel je zou
moeten bewegen om gezond en fit te
blijven. Nu zijn die gecombineerd tot
één norm, die geldt voor alle volwassenen. Deze norm is: tenminste 150
minuten per week matig tot intensief
bewegen, verspreid over meerdere dagen. Daarbij komt, dat het belangrijk is om ook bot- en spierversterkende activiteiten te doen. En voor
65-plussers komt er nog wat bij, voor
hen moeten deze bot- en spieroefeningen gecombineerd worden met
balansoefeningen.

Waakzaam
Vinken’s vlaggenschip beschikt over
een fit achttal, waardoor coach Dirk
van der Vliet het vertrouwde basisteam de wedstrijd in kon sturen.
Voorafgaand werd gewaarschuwd
voor de Amsterdamse mentaliteit.
Triaz maakte in de eerste minuten al
snel de 1-0. Roosmarijn Mooij kreeg
alle ruimte van haar tegenstandster
en was daardoor maar liefst driemaal van afstand trefzeker.
Ook Lieke Melchers en Kelvin
Hoogeboom lieten hun eerste doelpunten van dit seizoen aantekenen. Via een wegtrekbal van Jerom
Stokhof ging de stand naar 2-6. Triaz bleef moeizaam zoeken naar geschikte kansen, maar verloor vaak
de bal door onzorgvuldigheid alsook door het sterke verdedigen van
het Suiteteam. De Amsterdammers
kwamen iets dichterbij via een afstandsschot (3-6), maar Rutger
Woud liet (na slim afspelen door Gideon Leeflang) de ruststand van 3-7
aantekenen.

In de rust werd teruggegrepen op
de gemaakte afspraken voorafgaand aan de wedstrijd, met de uitbreiding om in de tweede helft ‘grip
te houden’. Die tweede helft stond
vooral in het teken van de familie
Stokhof. Aanvoerster Annick snelde verschillende keren langs haar
individuele tegenstander voor een
doorloopbal, rondde haar vrije bal
perfect af en was met een score
van afstand de ene plaaggeest voor
Triaz. Jongere broer Jerom haalde vooral zijn gram in de korfzone en bleek de andere nachtmerrie
voor Amsterdam. Door snel de bal
rond te laten gaan in het aanvalsvak en acties te maken in combinatie met vakmaatje Kelvin, kon deze jongeling in de tweede helft nog
eens viermaal een score laten noteren. Tussen dit familieonderonsje
door waren het Dorien Verbruggen,
Lieke Melchers ende sterk in de rebound spelende Gideon Leeflang,
die de score lieten oplopen naar 1019. Het slotakkoord kwam uit handen van de heren van Triaz, van verre afstandsschoten maakten zij in
de tweede helft wel meer doelpunten, maar de Amsterdammers kwamen niet in de buurt van de overwinning. Met het gegeven dat het
gehele achttal van De Vinken 1 tot
score kwam, gaat de wedstrijd de
boeken in als een fraaie 12-19 overwinning voor de Vinkeveners.

Hertha JO13-1 pakt
eerste overwinning
Vinkeveen – Na een goede oefenwedstrijd tegen Argon (1-2 verlies)
en een beker-oorwassing van Wasmeer (0-12), mocht de JO13-1 op
zaterdag 9 september aan de slag
tegen Zuidvogels.
Zij hadden in hun eerste bekerwedstrijd ook flink verloren, dus de
teams zouden zomaar eens goed
gewaagd aan elkaar kunnen zijn.
Hertha startte tegen de roodgroenen uit Huizen voor het eerst met
verdedigingsduo Luc van Dam en
Lars van den Berg. Al vroeg in de
wedstrijd bleek dat zij dat goed samen konden, want vanuit de verdediging werd er goed en nauwkeurig opgebouwd. Het middenveld met Thijs Stroet, Tijn Eekhoudt
en Jaydi Smit was goed aanspeelbaar en konden de aanvallers goed
in stelling brengen. Na 8 minuten
was het namelijk Tom Roumimper
die goed doorkwam op rechts, een
mooie voorzet afleverde aan Daan
van Rossum. Met een handige kapbeweging schoot Daan de 1-0 binnen. Ook op links liep het lekker.
Jaydi kreeg de bal na een goede individuele actie van Amine el Makrini, legde af op Tijn en die aarzelde
geen seconde. Een mooie afstands-

knal over de keeper zorgde voor een
2-0 ruststand.
Jammer
Vlak na rust incasseerde keeper Rens van der Moolen jammer genoeg wel een vroege tegengoal, maar verder kwam Zuidvogels eigenlijk nooit gevaarlijk door.
Dit kwam onder andere door het
strakke verdedigingswerk van Tygo Woudstra en Jay Siebenheller op
de flanken. Verder kreeg Hertha ook
wat aanvallende impulsen door het
inschuiven van Daroen Mauloed,
die de plek van de hard gestreden
Lars innam. Het duurde wel tot halverwege de tweede helft dat Hertha de score uitbreidde. Tygo troefde zijn tegenstander voor de zoveelste keer af en zag aanvoerder Alfie Irving vrij staan. Die gaf
een mooie steekbal op Tom die dit
keer zelf afrondde. Toen drie minuten later Tijn een penalty verzilverde, was de wedstrijd echt gedaan.
In de laatste zeven minuten scoorde Hertha nog drie keer. Jaydi uit de
kluts, Tijn in tweede instantie na een
gekraakt schot en schoot Tom zijn
tweede binnen na een mooie opening van Jay.

Mikolaj pupil van de week
bij Argon
Mijdrecht – Mikolaj Maciejewski is
negen jaar, woont in Mijdrecht en
was uitgekozen om afgelopen zaterdag bij Argon’s eerste thuiswedstrijd tegen Swift pupil van de week
te zijn. Hij begon bij Argon op 6 jarige leeftijd met voetballen. Eerst bij
de Uefa Cup pupillen en daarna een
aantal seizoenen in de Champions
Leage. Na deze periode is hij bij de
JO10-2 gaan spelen. Naast voetbal
heeft hij ook computerspelletjes als
hobby. Ik vind het onzettend leuk

om pupil van de week te zijn vertelt Micolaj en ik ben heel benieuwd
wat er gaat gebeuren wan dit is mijn
eerste keer als pupil van de week.
Ook vind ik het heel spannend om
met die grote spelers een warming
up te doen en op de goal te schieten. Het werd voor hem uiteindelijk
een fantastische middag met een
mooie wedstrijd en na afloop ook
napraten in de bestuurskamer met
de spelers.
Foto: sportinbeeld.com

Publiek winnaar bij Argon
tegen Swift

Open training jongste
jeugd HVM
Mijdrecht - Op vrijdag 15 september zullen we op HV Mijdrecht
een open training houden voor de
jongste jeugd. Dit betekent dat iedereen welkom is om een keertje
te komen hockeyen. Voor de benjamins en F-jeugd (leeftijd 5 t/m 7
jaar) is de training van 16.30–17.30
uur. Voor de E-jeugd (leeftijd 8 t/m
9 jaar) is de training van 17.30-18.30
uur. Het lijkt ons gezellig als er zoveel mogelijk kinderen komen hockeyen tijdens deze trainingen en ervaren hoe gaaf hockey is. Daarnaast
laten we graag zien dat hockey ook
voor jongens heel erg leuk is!

Leuk?
Lijkt het je leuk om een keer te komen hockeyen ben je van harte welkom! Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon langskomen
bij HV Mijdrecht, Proostdijstraat 41
te Mijdrecht. Deelname is gratis en
het enige dat je mee moet nemen
is sportkleding en sportschoenen
(en eventueel scheenbeschermers
en bitje).
Als je enthousiast bent geworden
na de Open Training is het altijd mogelijk om nog drie keer mee te trainen en rustig je keuze te maken of
je op hockey wil.

Mijdrecht - In een enerverende en
bij vlagen spannende wedstrijd is
er geen winnaar te voorschijn gekomen. De eerste helft had Swift
een klein veldoverwicht maar kon
niet echt gevaarlijk worden. Argon
scoorde de openingstreffer en Swift
maakte op slag van rust gelijk vanaf elf meter. De tweede helft verzuimde Argon de winst naar zich
toe te trekken, een strafschop en
een handvol scoringsmogelijkheden
waren niet aan Argon besteed. Argon droop teleurgesteld af en Swift
was bijzonder blij met het ‘gestolen’
punt. Het publiek was winnaar en
had zich prima vermaakt.
Doellat in de weg
De eerste helft ging het spel op en
neer, veel aanvallende acties en ook
kansen. Argon begon met een kopbal van Mark van der Weijden maar
de bal had te weinig kracht om het
doelman Wens van Swift moeilijk
te maken. Ook Dennis Filippo probeerde het met een kopbal na een
hoekschop maar de bal ketste op
de lat. Ook bij een vrije trap van Abdelhamid Rida kreeg doelman Wens
hulp van de lat. Swift zat ook niet
stil, Tim Wulfraat deed een poging
van dichtbij maar hij veraste doelman Romero Antonioli niet en Cabezas Narvaez kopte rakelings
naast. Ook een vrije trap van Van
Wakeren werd een prooi voor Antonioli. Even nadat een doelpunt van
Swift werd afgekeurd vanwege buitenspel sloeg Argon toe, Mark van
der Weijden speelde zich op rechts
vrij en bediende Patrick Lokken op
maat, Lokken liet de doelman kansloos 1-0. Swift ging duidelijk op
jacht naar de gelijkmaker maar verder dan een laag schot van Wulfraat kwam Swift niet. Na een vrije
trap van Gerard Aafjes kopte Patrick
Lokken op de lat en de laatste mi-

nuut van de eerste helft sloeg Swift
dan toch toe. Arbiter Virancikli kende Swift een strafschop toe. Smeeing zag zijn schot via binnenkant
paal uit doel caramboleren. Maar
de stafschop mocht worden overgenomen (te vroeg inlopen) en nu
schoot Smeeing, door het midden,
wel raak 1-1.
Weer strafschop
Twee minuten na rust kon Argon op
voorsprong komen, Patrick Lokken
ging onderuit en ging zelf achter
de bal staan. Jordy Wens stond op
de goede plaats en hield Swift in de
wedstrijd. Met nog ruim een kwartier te gaan kwam er weer een kans
voor Argon middels een hoekschop,
echter de bal werd van de doellijn gehaald en Swift kwam met de
schrik vrij. Argon bleef drukken en
Swift moest herhaaldelijk alle zeilen
in verdedigend bijzetten. Coach Ouaali bracht halverwege twee verse
spelers in Maikel van de Water en
Anouar El Yaakoubi.
Weliswaar deed Smeeing nog een
poging namens Swift via een omhaal maar de bal ging naast en ook
de poging van Jordy de Groot werd
een prooi voor Antonioli. Maar bij
Argon dat in slotfase menig keer
voor het doel van Wens verscheen
zat het niet echt mee. Patrick Lokken kon maar niet bal tegen het net
krijgen, tweemaal een kopbal en
een uitbraak werden door de doelman onschadelijk gemaakt. Ook bij
twee voorzetten van Stefan Tichelaar en een vrije trap van Maikel van
de Water bleef Wens overeind. Terecht was Argon teleurgesteld dat
het zoveel kansen onbenut liet, de
reactie na afloop van een Swift speler was: ‘We hebben een punt gestolen’. Zaterdag a.s. gaat Argon op
bezoek bij Jodan Boys in Gouda.
Foto: sportinbeeld.com

Onderzoek
Uit onderzoek bleek dat met name
55-plussers nog niet aan deze norm
voldoen. 150 minuten bewegen,
bot- en spierversterkende oefeningen en eventueel ook nog werken
aan je balans, hoe geef je dat een
plaats in je dagelijks leven? Spel en
Sport kan u daarbij helpen: in onze groepen is matig tot intensief bewegen elke week een behoorlijk onderdeel van het uur. Dat wordt gecombineerd met oefeningen voor
botten en spieren, en er is ook aandacht voor de balans. Met zo’n uur
bent u al aardig op weg om de norm
te halen.
Reactie
En passant gaan ook uw coördinatie

en uw reactievermogen erop vooruit. Op de foto’s ziet u, hoe conditie, snelheid en reactievermogen in
één oefening zijn gecombineerd, en
daarna rekken en strekken. Bovendien werkt het goed, als je ergens in
de week een vast uur vrijmaakt voor
bewegen. In een groep laat je ook
niet zo gauw verstek gaan. Spel en
Sport biedt beweeguren aan op allerlei niveaus, er is er zeker ook één
voor u bij. Super Sportief bijvoorbeeld is een soort bootcamp voor
senioren op donderdagavond. Er
zijn volleybal- en badmintongroepen, er is swing en sport, en allerlei
conditiegroepen.
Op www.spelensportdrv.nl vindt
u het hele programma. En u kunt
overal in de Ronde Venen terecht.
Dit seizoen starten ze ook met een
groep in Abcoude, op zaterdag van
9.00-10.00 uur, in de Kees Bonzaal.
Een goed begin van het weekend! U
kunt bij elke groep een keer komen
meedoen om te kijken of dit de juiste weg voor u is. Spel en Sport doet
ook met veel activiteiten mee aan
Oktober Actief, de beweegmaand
voor senioren. Een maand waarin u
overal allerlei sporten en beweegvormen kunt uitproberen. Haalt u
de norm al? Spel en Sport helpt u
op weg. Kom eens langs bij een van
onze groepen, u bent er van harte
welkom!

Open dag bij Kanovereniging
De Ronde Venen
Vinkeveen - Op zaterdag 30 september van 13.00-16.30 uur op de
locatie Herenweg 196 in Vinkeveen.
Iedereen kan op deze middag kennismaken met de verschillende facetten van de kanosport. De kanosport is prima geschikt voor de recreatieve sportbeoefenaar waar de
gezelligheid en plezier een grote
rol spelen. Een aantal van de 90 leden staan klaar om enthousiast over
hun sport te vertellen. Zo krijg je al
snel smeuïge verhalen te horen over
het varen in de Ardennen of welke
woeste rivieren er tijdens de vakantie zijn bedongen. Ook de beleving
van de eigen streek is vanaf het water heel anders en als kanovaarder
kom je op plekken waar een ander
niet kan komen.
Proefvaren en voorlichting
Alle bezoekers (jeugd en recreanten)
kunnen een stukje proefvaren. Hiervoor heeft de club diverse kajaks ter
beschikking. Van zeer stabiele kajaks tot zee-kano’s die minder stabiel zijn. In het begin wat wankel,
maar eenmaal op snelheid ligt de kajak prima in het water. Het is belangrijk dat iedereen vaart in het juiste
materiaal. De leden kunnen hier alles over vertellen. Verschillende boten kunnen worden uitgeprobeerd.
Proefvaren kan vanaf de steiger bij
de club en setje droge kleren is wel
handig voor het geval dat.
De kanovereniging doet mee met de
AH- sportaktie en met Oktober beweegt. Als er zich nieuwe enthousiaste beginners zich als nieuw lid
aanmelden kijken wij of er speciaal voor hen op de zaterdag ochtend
een aantal extra lessen komen.
Oefenen in het zwembad
Hoewel het nog een tijdje duurt kan
jij je al opgeven voor de lessen in het
zwembad die begin 2018 worden gehouden. In het zwembad kan er van
alles worden geleerd in warm helder
water onder prima condities. Dan
kan jij in het voorjaar zo van start!
Goed voor de spieren en fitter
in je hoofd
Kanovaren doe je lekker op je eigen

tempo. Hoe vaker je traint, hoe beter je het peddelen onder de knie
krijgt en hoe sneller en verder je
kan varen. Met meer varen krijg je
een steeds beter uithoudingsvermogen. Er worden verschillende spieren getraind. Niet enkel je schouders of armen. Maar ook je buik en
benen zijn aan het werk. Voor de
buikspieren is het varen behoorlijk effectief en het is prettiger dan
honderd sit-ups. Ook is kanovaren te vergelijken met verschillende
vormen van cardiotraining, waardoor ook je hart in goede conditie
blijft. Het hele lichaam wordt sterker en fitter. Van lekker op het water zijn wordt je rustig en ontspannen. Dat komt niet alleen door het
rustgevende geluid van het water.
Ook de frisse lucht en de natuurlijke omgeving doen je goed. Het water rondom Vinkeveen is prachtig.
Bovendien is het peddelen in je kajak een rustgevende vorm van bewegen. Bijna als een meditatie, mits
je aan het wiebelen in je boot een
beetje gewend bent. Van het varen
wordt je niet alleen fysiek sterker
maar het is ook goed voor je mentale gezondheid. Van kanovaren krijg
je een goed humeur en het zorgt er
voor dat jij je goed voelt.
Ook nieuwe jeugd is welkom
Alle jeugd is welkom! Het enige dat
nodig is een zwemdiploma. De club
kan voor kajak en peddel zorgen.
Hierdoor is de drempel om kennis
te maken met het kanovaren laag.
De jeugd vaart op de zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De
groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar. Al spelend worden de vaartechnieken geleerd. Aan het einde van het seizoen
vinden de examens plaats. Voor de
ouders is er de gelegenheid om mee
te varen en/of te helpen met het begeleiden van de jeugdgroep.
Inlichtingen
U kunt ook de website bekijken voor
meer informatie: www.kvdrv.nl en
natuurlijk op facebook: Kano Vereniging de Ronde Venen of voor tel.
0297-287743.
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