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Praat mee over Marickenland

De Ronde Venen - In het zuidoostelijk deel van Marickenland, tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, komt een uniek natuurgebied met rietland, nat grasland en bloemrijk grasland.
Utrecht West, de gemeente De
Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer gaan nu met elkaar aan
de slag met het maken van het
plan voor het eerste deelgebied.
Zij willen graag dat omwonenden met hen meedenken over de
inrichting van dit gebied. Daarom organiseren ze op zaterdag 15
september een Meepraatdag over
Marickenland. Belangstellenden
kunnen tussen 10:00 en 16:00 uur
binnenlopen in het gebouw van

Ideeën zijn welkom
Wie goede ideeën of wensen
heeft voor recreatiemogelijkheden in het gebied of suggesties voor het natuurinrichtingsplan, kan ze tijdens de Meepraatdag bespreken. Wie niet aanwezig kan zijn, kan tips of opmerkingen ook e-mailen naar
info@marickenland.nu, of een reactie achterlaten op www.marickenland.nu. Op www.marickenland.nu is meer informatie te lezen over de natuurontwikkeling
en de plannen voor Marickenland.

Scouting Eliboe op de Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen.
Op de Meepraatdag worden de
plannen besproken en beantwoorden ze vragen. Er zijn ook
verschillende informatiestands en
wandelexcursies naar het gebied,
zodat omwonenden een goed
beeld krijgen van wat zij kunnen
verwachten. Voor de kinderen zijn
er leuke activiteiten, waaronder
optredens van Boswachter Beer.
Het volledige programma vindt u
Foto: Leo de Jong Fotografie
op www.marickenland.nu.

De Eendracht bouwt aan
21st Century Skills!
Mijdrecht - Het einde van de
week, een rustige vrijdagmorgen in groep 8... Rustig? Dat lijkt
maar zo! Wie goed om zich heen
kijkt ziet geconcentreerde en gedreven leerlingen die in allerlei groepjes druk bezig zijn. Een
groepje werkt bijvoorbeeld met
de BYOR kit (Build Your Own Robot)- die ze met zwerfafval verwijderen bij elkaar hebben gespaard. Een andere leerling werkt

Regio - Zaterdag 15 september is in Amstelhoek weer
een bingoavond. Er worden
10 rondes gespeeld en er zijn
mooie prijzen te winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. Er wordt begonnen om 20.00 uur en de zaal
gaat om 19.00 uur open. Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a
Amstelhoek. De volgende bingoavond is 3 november.
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11-jarige
Shylon Nunes
Wereldkampioen
breakdanser

Mijdrecht - Maandag jl. ontvingen wij het volgende bericht:
“Goedemiddag, mijn naam is Shyloh Nunes en ik ben 11 jaar oud. Ik
woon in Mijdrecht. Toen ik 4 jaar
oud was werd ik gevraagd (aangezien ik best actief was met bewegen), om te komen breakdancen
in Mijdrecht, dat werd gehouden
door meester Sylvain (een bekende breakdanser in de danswereld!) Na een paar jaar werd ik gevraagd om auditie te komen doen
bij The Rhythm souldjaz in Amsterdam zodat ik verder kon komen. Mijn meester Sylvain stond
daar 100% achter. Deze crew is
van meester Dietrich Pot (bboy
Dietje) en Lisette Koster uit Amsterdam. Bij hen zit ik nog steeds.
Vorig jaar stond ik al in de finale
van de World Championships in
Glasgow en ben ik tweede geworden. Dit jaar heb ik enorm mijn
best gedaan om eerste te kunnen
worden. Hiervoor moet je steeds
vele rondes en verschillende battles halen. Afgelopen vrijdag waren de finales en ben ik uiteindelijk eerste geworden voor de Under 16 solo. Dit werd ook live uitgezonden. Uiteraard ben ik super
trots! Groetjes shyloh”.
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met programmeertaal Scratch en
Eddy de robot krijgt een nieuwe
uitdaging met spraakherkenning
te verwerken! Een ruimte verderop zit een groepje met elkaar toneel te lezen en rollen in te studeren. Technisch lezen krijgt zo een
enorme ‘boost’ en het is ook een
prima voorbereiding op de eindmusical verderop dit schooljaar!
Als de bel gaat wil groep 8 eigenlijk nog wel even door ‘werken’.

Najaar markt Wilnis weer
voor herhaling vatbaar
Het trafohuisje bij de Driehuisschool

CDA wil onderzoek naar
onveiligheid transformatorhuisjes

De Ronde Venen - Het CDA vindt het belangrijk genoeg om onderzoek te laten doen naar de veiligheid van transformatorhuisjes. Dat zijn over het algemeen losstaande, stenen gebouwtjes
met grauwe muren, die vooral opvallen door de visuele vervuiling vanwege allerlei graffiti spuitwerk.

in Mijdrecht. Dat is notabene in
de directe nabijheid van de Driehuisschool in Mijdrecht.

Verwaarlozing onderhoud
Is er wel serieuze aandacht voor
CDA-raadslid Coos Brouwer: “In en van de betrokken instanties de onderhoud? Het verbaast ons nade gebouwtjes wordt doorgaans absolute garantie te eisen dat er melijk dat er kapotte kabelgoten te zien zijn en dat het er zelfs
hoogspanning omgezet naar niets onveiligs aan de hand is.”
naar uitziet dat er kabels of leidinlaagspanning voor levering aan
gen zijn verdwenen, terwijl beuhuishoudens. De huisjes zijn des- Driehuisschool
tijds geplaatst in opdracht van de “We willen graag het duidelij- gels en boorgaten nog in de muelektriciteitsmaatschappij, maar ke signaal van de betreffende in- ren te zien zijn. Dat is ook te zien
het is de vraag in hoeverre er aan- stanties dat er helemaal niets aan bij het trafohuisje bij de parkeerdacht is voor onderhoud. De net- de hand is en dat alles echt veilig plaats van sporthal Phoenix in
beheerder hier is Stedin, maar en verantwoord is. Zo vragen we Mijdrecht. We gaan het college
misschien is Eneco er op de een ons als CDA af of het normaal en vragen hoe dat mogelijk is en hoe
of andere manier ook bij betrok- geruststellend dat er al heel lang het met andere transformatorken. Het is aan de gemeente om met het blote oog ondergrond- huisjes in de gemeente is gesteld.
de kwestie te signaleren en er se kabels te zien zijn bij minstens We willen dat er snel iets gebeurt.”
snel duidelijkheid over te hebben een van de transformatorhuisjes Vervolg elders in deze krant.

Wilnis - Er was heel wat te beleven afgelopen zaterdag in De
Ronde Venen. Het was natuurlijk
Open Monumentendag, waarbij in Mijdrecht, in Wilnis, in Vinkeveen, in de Hoef en in Abcoude en Baambrugge, van alles te beleven was. Dan was er
de Open dag bij de Vinkeveense
brandweer, een cultuurochtend
in Mijdrecht en ‘s avonds Culinaire Venen en natuurlijk was er

traditiegetrouw in Wilnis de najaar markt. Een najaar markt zoals een najaar markt moet zijn.
Geen 10-tallen vaak dezelfde kledingkramen of dekbedden. Nee
bijna alles van bedrijven uit De
Ronde Venen en veel uit Wilnis.
Ook waren er diverse verenigingen en clubs die zich presenteerde. Kortom het was een reuze gezellige markt, waar je je uren kon
vermaken.
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Arjan Breukhoven
opnieuw in de Janskerk

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

GenerationX gaat op in
Feka ICT
Mijdrecht - Na een jarenlange intensieve samenwerking heeft Feka per 1 september de webdiensten van GenerationX overgenomen.
Feka directeur Jos Honig: “Veel
mensen kennen ons als een ICT
bedrijf, met automatiserings-,
cloud- en telefoniediensten. Minder bekend is dat we sinds 1997
ook websites en webapplicaties
ontwerpen, bouwen en hosten.
Onze webafdeling werkte al jaren
samen met GenerationX en had

de GenerationX servers voor de
hosting activiteiten al in beheer.
Met deze overname bundelen we
onze krachten op webgebied, en
groeit ons Feka team naar 28 medewerkers. Zo kunnen we klanten nog meer ICT-mogelijkheden,
omvangrijke support en doordacht online advies bieden.“
Meer mogelijkheden
Paul Beer van GenerationX: “Voor
klanten met GenerationX websites verandert er bijna niets. Be-

Stretchwalker proefloopdag
Regio - Op zaterdag 15 september is er weer een Stretchwalker
proefloopdag bij Smit schoenen
Mijdrecht.
Iedereen die kennis wil maken
met de award-winnende balans
schoen is van harte welkom om
zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire schoen voor je
houding kan beteken.
De klanten mogen met een paar
test schoenen een uur lang buiten gaan wandelen of winkelen
en ervaren hoe balans je leven
kan veranderen! De oorsprong
van Stretchwalker (zool) is gebaseerd op het balansprincipe van
de oude traditionele Japanse sandaal Ippon-ba geta, een balanssysteem, dat de harmonie tussen
mens en natuur symboliseert.
Deze houten Japanse sandaal balanceert op een hak, die in het
midden van de zool is geplaatst
waardoor de drukverdeling onder de voet verdeeld wordt en je
halve dan dat we hen voortaan
veel meer mogelijkheden te bieden hebben op het gebied van
websites, webapplicaties, ICT en
telecom. Ook bij Feka blijf ik contactpersoon in de functie van accountmanager Web. De telefoon
zal voortaan worden opgenomen
door mij of één van mijn collega’s
op de webafdeling. Feka wordt
de afzender van alle communicatie en ook de e-mail en domeinregistratie verloopt via hen. Samen
met mijn collega’s bij Feka sta ik
als vanouds paraat. GenerationX
is vanaf 1 september dus Feka.
Klaar voor de toekomst!”

Expositie
Broedplaats
Vinkeveen - Nog te zien in de
maand september: hele bijzondere schilderijen op paneel geschilderd met olieverven en gemaakt door Elly Verkley. Tevens
zijn er ook zeer fraaie illustraties
te bezichtigen. Dit alles kunt u
bekijken in de koffie Corner Ann’s
Place van de broedplaats in Vinkeveen. Geopend van 10.00 tot
17.00 uur behalve dinsdags. Tel:
06-14358762 of mail: annsplacevinkeveen@hotmail.com.

Het is weer Big Event bij Van Kouwen
Regio - Opel dealer Van Kouwen
maakt het kopen van een nieuwe auto nu wel heel aantrekkelijk. Tijdens de spectaculaire
show The Big Event, van 10 tot
en met 15 september, krijgt men
€2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex inruilwaarde
van de huidige auto. Naast de extra inruilwaarde krijgt één ieder
die een nieuwe Opel koopt voor
€500,- gratis brandstof en mag
men voor €250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. “The Big Event
is weer in Nederland”, vertelt Pieter van Beek van Van Kouwen
Aalsmeer. “Ook wij doen mee aan

deze grootscheepse voordeelshow. Alweer voor de elfde keer
op rij. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te
halen is.” Via www.vankouwen.nl
is een inruil-waardecheque aan
te vragen. Die kunnen kopers van
een nieuwe Opel tijdens de actieperiode van 10 tot en met 15 september verzilveren wanneer ze
hun eigen auto bij Van Kouwen
inruilen.
Alle modellen van Opel doen
mee, ook de bedrijfswagens. Opel
bedrijfswagens genieten als extra
ook nog van 5 jaar financiering
tegen 0% rente.

Gratis brandstof
Voor de €500,- brandstof verstrekt Van Kouwen aan de koper
van een nieuwe Opel een tankpas. Deze pas is tot een jaar na de
aankoopdatum geldig.
Daarnaast mogen Opel-kopers
voor €250,- aan extra accessoires
uitkiezen.
Het Opel Big Event is nog t/m zaterdag 15 september bij Van Kouwen in Aalsmeer en Amsterdam
West. In Amsterdam Zuidoost
kunt u ook nog op zondag 16
september van het Big Event profiteren. De openingstijden zijn op
de website te vinden.

gewrichten met 30% minder belast worden. Doordat de zool iets
verhoogd is worden de bekken
gekanteld en komen de wervels
boven elkaar te staan, waardoor
je nog makkelijker loopt. Het gepatenteerde stretchleer zorgen
voor een perfecte pasvorm en
een ware wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor

Regio - Op zaterdag 15 september a.s. komt de bekende organist Arjan Breukhoven een concert geven in de Janskerk van
Mijdrecht. Gedurende het jaar
geeft hij zo’n 450 concerten naast
zijn medewerking aan opnames
voor CD en radio- en TV programma’s in binnen- en buitenland.
Hij studeerde orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en kreeg ook les van de
Franse organist en pedagoog
Gaston Litaize. Naast orgel studeerde hij koor- en orkestdirectie aan de prof. Kurt Thomasstichting. Behalve in Nederland geeft
Breukhoven ook concerten of als
begeleider van solisten en koren
in vele landen binnen Europa,
USA, en Rusland. Arjan is net terug van een reeks van 10 zeer succesvolle concerten in Australië.
In 2014 werd hem voor zijn grote

verdienste voor de Franse orgelmuziek, een zeer eervolle Médaille d’ Argent uitgereikt.
Als pianist en organist heeft hij
een eigen, zeer veelzijdige stijl
van improviseren ontwikkeld zowel in de klassieke als in de lichte trend.
Tijdens het komende concert zal
Arjan dan ook weer klassiek werk
laten horen, maar ook populaire en/of hedendaagse muziek
komt zeker aan bod. Verder staan
er verschillende improvisaties op
het programma. Iedereen kan het
meemaken op zaterdag 15 september a.s. om 20.00 uur in de
Janskerk te Mijdrecht.
Toegang is €10.- inclusief koffie of
thee in de pauze.

mensen met reumatische klachten, gevoelige voeten, rugklachten of diabetes en voor iedereen
die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen.
Wij zien u graag op zaterdag
15 september bij Smit schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende
schoenen.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Haat of liefde in de polder

Jonge zwanen verlaten?
In juli schreef ik, dat het vrij
goed ging met de zwanen. Na
een maand waren alle 7 pullen er nog. De moeder zorgde
goed voor ze. Af en toe zorgde de man mee. En de moeder had alles beter onder controle dan vorig jaar: de jonge zwaantjes zwommen keurig in een rijtje achter haar aan.
Als de man soms het water in
plonsde zwommen ze ook vol
vertrouwen achter hem aan.
Lekker eten en steeds een
stukje verderop. En elke week
waren het er nog 7. Steeds een
beetje groter. Elke week iets
meer kans op overleven.
Jonge zwanen hebben minstens 4 maanden zorg nodig.
Meestal zorgen de ouders wel
10 maanden. Pas als ze goed
kunnen vliegen moeten ze
weg: de ouders verjagen ze
voor ze een nieuw nest gaan
maken. Dan wordt het 5 augustus. Vijf jonge zwanen zwemmen samen zonder ouders. Op
een kluitje. Dat snap ik. Ze zijn
natuurlijk bang, want zonder
ouders is na twee maanden
veel te vroeg. Hoopvol denk
ik: de vrouw komt morgen wel
terug. Maar dat gebeurt niet.
Dus ik hoop dat de vijf zo goed

als ze kunnen op elkaar blijven
passen. Maar twee weken later zie ik aan de overkant één
zwaantje alleen. Het zwaantje ziet er zielig uit: natuurlijk
het eet wat, maar het probeert
verder zo stilletjes mogelijk te
drijven. Niet opvallen. Enkele dagen later zie ik weer een
zwaantje alleen. Of het hetzelfde zwaantje is weet ik natuurlijk niet. Eind augustus komt de
aap uit de mouw: ik zie vrouw
zwaan zwemmen met één
jong zwaantje. Af en toe komt
man zwaan even meezwemmen. Geen enkele keer zie ik
ze meer met de andere jongen.
Hoe die de winter moeten
overleven weet ik niet. Maar
vooral weet ik niet wat zich
heeft afgespeeld. Zijn de ouders te vroeg gaan wegjagen?
Of zijn ze de jongen per ongeluk kwijtgeraakt? Maar ik ben
optimist. Dus ik blijf gewoon
hopen dat het paar het volgend jaar beter doet. Dit jaar
was immers al iets beter…..
Catherine
P.S. Mijn optimisme loont: op 7
september zie ik vrouw zwaan
met 7 jongen!!

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te 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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Volop genieten...

...van veelzijdige
proeverij op
Culinaire Venen 2018
Mijdrecht - De dertiende editie van het culinaire evenement Culinaire Venen, die zaterdag jl. plaats vond op het Raadhuisplein
in Mijdrecht, is opnieuw een succes geworden. Bezoekers van
het evenement deden zich ’s middags en ‘s avonds te goed aan
de hapjes, gerechtjes, ijsjes, wijnen en champagnes van de zeven
deelnemende horecabedrijven.
Handbiker Tim de Vries
officieel gehuldigd
Aan het begin van de avond werd
handbiker Tim de Vries officieel
gehuldigd op het podium van de
Culinaire Venen. Dat gebeurde
door burgemeester Maarten Divendal en wethouder Rein Kroon.
Tim de Vries, aanwezig met zijn
gezin, ontving uit handen van de
burgemeester een speciale oorkonde vanwege het feit dat hij
twee achtereenvolgende jaren
Genieten
(2017 en 2018) het wereldkamOndertussen konden de bezoe- pioenschap paracycling op zijn
kers culinair genieten bij de pa- naam wist te brengen.
viljoens van Rendez Vous, ’t Amsterdammertje, Het Rechthuis, Il Optredens
Gusto, Pokétastic, Prinselijk Proe- ’s Avonds trad Tommy Christiaan
ven en L’Opera Ice. Liefhebbers op, die hoofdrollen speelde in
van de vegan-keuken konden te- musicals als Zorro, Grease en On
recht bij Nanneke Schreurs, on- Your Feet en die eerder dit jaar de
der meer schrijfster van het boek rol van Jezus vertolkte in het liveFit Vega(n) Food.
spektakel The Passion. Het evenement werd afgesloten met ‘Back
’s Middags werd het publiek ge- to Waterloo’ van Brigitte Neijman
trakteerd op de jazz/pop-klanken en Laura Vlasblom, die een ode
van trio Lorrèn en was er veel be- brachten aan de tijdloze hits van
langstelling voor het beauty- en ABBA. Binnenkort wordt bekend
lifestyle paviljoen van de Ronde- gemaakt welk bedrag het eveneveense bedrijven De Loods, Opti- ment heeft opgebracht voor Gemal Health, Beauty Unlimited, Pe- zinsBuddy. De 14e editie van de
tra Vink, Beuving Lifestyle, Bonne Culinaire Venen vindt plaats op
Nuit en Get Styled.
zaterdag 14 september 2019.
Nadat eerder die dag op het
Raadhuisplein Tympaan-DeBaat
de eerste vrijwilligers-markt van
De Ronde Venen organiseerde,
verrichtte wethouder Rein Kroon
de officiële opening. Daarbij
was ook aandacht voor het goede doel van dit jaar: GezinsBuddy, een Rondeveens initiatief, dat
met vrijwilligers (buddy’s) in de
knel geraakte eenoudergezinnen
met raad en daad bijstaat.

Foto’s Culinaire Venen
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Wie wordt de Selfmade
make-up Artist

Mijdrecht - Instituut Périne, specialist in het verbeteren van
de huid, organiseert voor ‘Heel
Mijdrecht Handelt’ aankomende zaterdag een heuse talentenjacht: wie wordt de Selfmade
make-up Artist Mijdrecht 2018?
Iedereen, van 14 tot 99, mag een
gooi naar deze eervolle vermelding komen doen. Onder begeleiding van Périne’s huisvisagiste
krijgt de deelnemer 10 minuten
de tijd om zijn of haar zelf meegebrachte model een duidelijke make-up metamorfose te laten ondergaan. Uiteraard mag je
daarbij gebruik maken van de suFoto overhandiging kunstbank aan Rabobank. Andrea Leber - Kristien perprofessionele make-up van
van Elteren - Joyce Rijneker - Ronald Meijer (van links naar rechts)
YOUNGBLOOD. De voor- en na
foto’s worden door de jury van
Instituut Périne beoordeeld en
de winnaar wordt benoemd tot
Youngblood Selfmade Make-upMijdrecht - Ter afsluiting van de is speciaal beschilderd kunstena- artist Mijdrecht 2018. Compleet
zomerexpositie ‘Aan ’T Roer Zit- res Andrea Leber.
met oorkonde en een Youngten’ is gisteren de kunstbank met Woord van de kunstenares. De blood make-up waardebon ter
veel plezier overhandigd aan de kunstbank genaamd ‘In de Cloud’ waarde van maar liefst € 50,-.
Rabobank Rijn en Veenstromen. heeft de kunstenares een beeld Ook kunnen de deelnemers kans
Een bijzonder moment waarbij proberen te creëren dat de blik maken op de publieksprijs door
het kunstwerk vanaf heden te be- van de toeschouwer in de rondte de voor- en na foto’s op Instawonderen zal zijn op zijn nieuwe leidt. De spaarvarkentjes als sym- gram en/of facebook te posten.
plaats.
bool voor de bank als financiële Degene die een week later, dus
De kunstbanken zijn ontworpen instelling, de duikers als symbool op 22 september de meeste likes
voor de zomer expositie ‘Aan ’T voor de bank als springplank voor heeft ontvangt de publieksprijs,
Roer Zitten’ en waren tijdens het jonge ondernemers, de vliegen- t.w.; een oorkonde en een Youngvaarseizoen te bewonderen bij de flamingo voor verre oorden, blood make-up waardebon ter
Jachthaven Vinkeveen. Een unie- internationalisering, de vrouw waarde van maar liefst € 25,-.
ke model kunstbank ontworpen aan het roer als symbool voor Waarom Youngblood minerale
door Jachthaven Vinkeveen en de ‘Female Power Movement’. make-up? Youngblood make-up
vervaardigd door Jachtwerf Van Het heeft te maken met vertrou- past perfect bij de visie van InstiVliet. Deze kunstbanken zijn be- wen, met het delen van informa- tuut Périne; altijd het beste wilschilderd door een tal van loka- tie, met de toekomst. Allemaal in- len voor de huid van de klant.
le en internationale kunstenaars, terpretaties die passen bij de Ra- Een mooie en goed verzorgwaaronder: Ramon Otting, Lily bobank. Maar boven alles hoopt de huid met producten die perMarneffe, Heinke Boehnert, Ria ze een beeld te hebben neerge- fect biij de huidbehoeftes aanSomers en Yvonne de Wit. Het zet waar mensen met plezier en sluiten. Youngblood make-up is
kunstproject is mede mogelijk nieuwsgierigheid naar zullen blij- ontwikkeld door Paulines. Pauligemaakt door Rabobank Rijn en ven kijken. Nieuwsgierig gewor- nes droom kreeg concreet vorm
Veenstromen.
toen ze als assistent werkte in
den naar de kunstbank?
Kom deze bewonderen tijdens een kliniek voor plastische chiKunstbank
kantooruren in de hal van Rabo- rurgie en dermatologie. Keer op
De kunstbank voor de Rabobank bank Mijdrecht.
keer hoorde ze patiënten vragen
naar natuurlijk ogende make-up,
die kon helpen bij het verbergen
van blauwe plekken of rode vlekken en die huidirritatie kon verlichten na een huidverzorgingbehandeling of plastische chirurgie. Ze wilde graag een makeup ontwikkelen die niet alleen
‘schoonheidsfoutjes’ kon verbergen, maar die ook gebruikt kon
Bankrekening NL23ABNA0459118994
worden als huidverzorgingsprot.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
duct. Zij ontdekte dat natuurlijke,
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

KunstBank voor RaboBank

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
omdat we geloven dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een
betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Einde Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Na 25 jaar komt er een einde
aan Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen.
De afgelopen jaren hebben
wij als nieuw bestuur getracht
de stichting een nieuw leven
proberen in te blazen. Helaas
moeten wij constateren dat dat
niet is gelukt, ondanks onze
pogingen interesse te wekken
bij serviceclubs, scholen en inwoners van De Ronde Venen.
Het aantal vaste donateurs is
blijven steken op zes. Nieuwe
donateurs melden zich niet.
Serviceclubs kiezen liever voor
lokale projecten dan projecten
ver van huis. Interesse voor
onze lezingen en acties blijft
uit.

door wordt de lokale financiële
spoeling wel heel erg dun. De
grootste inkomstenbron waar
we op drijven is de gemeentelijke subsidie.

Het Veenlandencollege gaf ons
vorig jaar de gelegenheid mee
te doen aan haar goededoelenmarkt, hier waren wij heel
blij mee, maar de opbrengst
is te mager om onze organisatie voort te blijven zetten.
We zien dat er steeds meer
particuliere lokale initiatieven
zijn voor projecten in ontwikkelingslanden. Internet en
social media zijn hiervoor ideale communicatiemiddelen die
‘vroeger’ niet bestonden. Daar-

We vinden het oprecht heel
jammer dat het niet gelukt is
om Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
in stand te houden.

Daarom zal per 1 januari 2019
onze stichting officieel worden
opgeheven. Tegen die tijd zullen we op onze website aangeven waar u terecht kunt, mocht
u onze projecten willen blijven
steunen.
Want deze projecten stoppen
natuurlijk niet. Vanzelfsprekend zorgen we er ook voor
dat het geld dat we aan het
einde van het jaar nog in kas
hebben eerlijk verdelen over
deze projecten.

Bestuur OntwikkelingsSamenwerking De Ronde
Venen
Marije Harmsen
Margreet Kokshoorn
Stefanie Miltenburg
Rieneke Wabbijn

zuivere mineralen en pigmenten,
zonder conserveringsmiddelen,
een verzachtende werking hebben op de gevoelige huid en het
gezicht een natuurlijk en gaaf uiterlijk geven. Als extra pluspunt
bleek bovendien dat de zuivere mineralen over beschermende eigenschappen beschikken tegen schadelijke invloeden van de
zon, dat ze niet verstoppend werken en geen acne veroorzaken.
Skin Expereince
Bij de stand van Instituut Périne
wordt tevens een klein tipje van
de sluier opgelicht rond de veranderingen die aankomend zijn
bij Périne. Tijdens de 7e editie
van Périne’s Skin & Lifestyle Event
op 13 oktober as. worden deze
pas onthuld, maar tijdens Heel
Mijdrecht handelt kunt u alvast
een idee krijgen van deze veranderingen. De gespecialiseerde
bodyspecialist laat de bezoekers
van ‘Heel Mijdrecht handelt’ kort
kennis maken met de Sabaaydi
massage. Deze massage kan verlichting bij spierpijn, allerlei vormen van reuma, jicht en spierdystrofie brengen. Het heeft een reinigend effect op de organen en
werkt aderwand verstevigend en
is ook preventief heerlijk voor een
gezond lichaam. Daarnaast is het
mogelijk om een korte huidmeting te laten doen. Hiermee kun je
een kijkje nemen in de huidlagen
en daardoor onderliggend pigment / zonschade, roodhuid en
rimpels en lijntjes zijn. Kortom er
is van alles te beleven in de kraam
van instituut Périne bij “Heel
Mijdrecht handelt”. De kraam is te
vinden op het raadhuisplein. Een
Nieuwsgierig? Kom vooral even
kijken, en noteer ook alvast 13
oktober; Skin & Lifestyle Eevent in
de agenda!

Marktkoopman
ek
van de we

Erik Panis

Aardappelspecialist
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Dit keer een marktkoopman
die met een eenvoudige kraam
en voorzien van een weegschaal op het blad zijn nering
verdient. Hij staat achter het
gemeentehuis in de Dorpsstraat naast de notenkraam.
Zijn naam is Erik Panis en is een
aardappelspecialist bij uitstek.
Hij biedt een assortiment verschillende aardappelsoorten
aan zijn klanten en doet dit
naar zijn zeggen al vanaf 1983
op markten en vanaf 1996 op
de weekmarkt in Mijdrecht. “Ja
alleen maar aardappelen en
uien en ’s winters gedroogde
peulvruchten. Dat is het assortiment; die drie dingen eigenlijk,” laat een gezellig pratende
Erik weten. “Je zou zeggen dat
is niet veel in variatie aan producten. En hoe kan je daar
dan van leven? Kijk, het maakt
niet uit wat je verkoopt, als je
maar genoeg verkoopt! Of dat
nu aardappelen, bloemkolen,
uien, zakken patat, noten, roggebroden of bananen zijn, dat
maakt niet uit. En die regel gaat

bij mij nog steeds op anders
had ik het tot nu toe niet zo
lang uitgehouden en had de
bank de kraan al lang dichtgedraaid. Ik ben geen aardappelboer in de zin van het woord,
heb dus geen land waar ik aardappelen verbouw, maar ik koop
verschillende soorten aardappelen in waarna ik die dan weer
aan mijn klanten verkoop. Ik sta
behalve in Mijdrecht ook op de
markt in Katwijk, Wassenaar en
Lekkerkerk.” Dat Erik gelijk kan
hebben dat hij genoeg aardappelen (en uien) verkoopt bewijst het aantal klanten dat zich
met de regelmaat van de klok
voor zijn eenvoudige kraam
verzamelt voor een kilootje of
vijf van een van de variaties.
Soms zoveel klanten dat er nauwelijks tijd is voor een praatje
om dit over hem te schrijven.
Toch gelukt! Op de Mijdrechtse
weekmarkt kom je toch bijzondere ondernemers tegen. Erik is
er zo een.
Wilt u aardappelen? Bent u bij
hem aan het goede adres!

Burendag bij Maria-Oord
Vinkeveen - Op zaterdag 22 september is het Burendag, een jaarlijks terugkerend feest dat samen
wordt gevierd met buren en de
buurt.
Dit jaar organiseert Careyn Maria-Oord (zorgcentrum) in samenwerking met de Broedplaats (een
centraal punt waar inwoners van
De Ronde Venen en omstreken
elkaar ontmoeten, informeren,
verbindingen leggen en ervaringen delen) een buurtfeest waarbij we vogelhuisjes en insectenhotels in elkaar willen zetten en

schilderen om deze daarna in de
buurt op te hangen. Natuurlijk
staat deze middag in het teken
van elkaar ontmoeten en kennis
maken met de buren. Vanaf 14.00
uur gaan we aan de slag.
Deze middag zal eindigen rond
16.00 uur.
Voor aanmelden of voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Marlène van Leeuwen of Esther de Jong op 0297219306 of mail naar vrijwilligers.
mariaoord@careyn.nl. Tot dan!
Bezoekadres: Herenweg 63E+69

Voetenspecialist bij
Leemans Schoenen
Mijdrecht - Er wordt gratis een
voetafdruk gemaakt en tekst en
uitleg gegeven over de werking
van de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrion-veer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool.
In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrion-veer een
verende werking. Deze activeert
de bloedsomloop. Het dagelijks
elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid
of pijnlijke voeten wordt hierdoor
bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer een grote opgang gemaakt
onder mensen met voetklachten
en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op
buigzame wijze de stand en de
holling van de voet. De gevoelige

voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de
voet kan weer natuurlijk afrollen.
De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden
worden weer krachtiger. Ook
wordt door het verende effect bij
iedere stap de totale voetvlakte
gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend
voordeel van de Fussgold Vibrion-veer is het handzame formaat:
de Zweedse vinding past in bijna
alle modeschoenen. Mensen met
voetklachten en uiteraard ook
belangstellenden kunnen zich
uitvoerig laten informeren over
deze Zweedse uitvinding. Het
advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren
een afspraak te maken. Leemans
Schoenen is telefonisch bereikbaar 0297-264655.

Rotary organiseert
familievakanties
Vinkeveen-Abcoude - Voor het
tweede jaar op rij heeft Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude in samenwerking met de Voedselbank
en natuurcamping Amstelkade
zes families met jonge kinderen
uit De Ronde Venen een heerlijke
vakantieweek bezorgd op Zorgboerderij Amstelkade. Deze natuurcamping ligt aan de Kromme Mijdrecht, in het groene hart
van Wilnis. Het vakantiehuisje
(een fleurige pipowagen inclusief
kooktent en houten schuur voor
fietsen en berging) bood ruimte

voor een gezin van vier. Ook was
er een grote tent beschikbaar die
als dagverblijf diende en, indien
nodig, extra slaapplekken bood
(zie foto). In de periode 13 juli tot
24 augustus hebben de vakantiegangers volop kunnen genieten van de rust en de schitterende natuur.
Vooral voor de kinderen was het
een paradijsje: er was volop gelegenheid om naar hartelust te spelen en ravotten. Al met al een geslaagd project dat zeker voor herhaling vatbaar is!

Ontmoet andere
werkzoekenden
Mijdrecht - Op 17 september organiseert de Bibliotheek
Mijdrecht Walk&Talk: een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Tijdens deze bijeenkomst is Michal Dantzig van Winwinwerkt aanwezig. Zij bespreekt
met de deelnemers welke factoren je in je zoektocht naar werk
zeker zelf kunt beïnvloeden. Er zal
tevens een loopbaancoach namens “Sterkinjewerk” aanwezig
zijn. Na het centrale deel is er veel
gelegenheid tot netwerken. Welke tips heb jij voor andere werk-

zoekenden? Kun je je netwerk
met anderen delen? Motiveer
en inspireer elkaar: je bent immers niet de enige die op zoek is
naar een (andere) baan. We ontmoeten je graag op 17 september in de Bibliotheek Mijdrecht,
Dr. J. van der Haarlaan 8 , 3641 JW
Mijdrecht. We starten om 10.00
uur, om 9.45 staat de koffie klaar.
Deelname is gratis. Je hoeft je
niet aan te melden. Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek, vind je
op de site www.bibliotheekavv.nl

08

12 september 2018

Cursussen Paraplu

Trafohuisje bij Phoenix

Wilnis - Bij Stichting de Paraplu
is Wilnis zijn bij enkele cursussen
nog wat plaatsen vrij. Bij: Windows 10 . Start vrijdag 14 september 2018. Tekenen en Schilderen. Start donderdag 20 september 2018 . Hatha Yoga . Start
maandag 1 oktober 2018
Meer behoefte aan een korte leuke workshop Mozaïeken dan kan
je meedoen op zaterdag 29 september van 9.00-13.00 uur o.l.v.
Juliette Schriek-Roukens voor
€15,- plus €30,- materiaalkosten.
Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende voorgevormde mozaïeksteentjes, dus je hoeft zelf
niet eerst alles op maat of in vorm

Losse kabels bij huisje Driehuisschool

CDA wil onderzoek naar onveiligheid
transformatorhuisjes

Een van de boorgaten in trafohuisje bij Phoenix

Kapotte kabelgoot bij trafohuisje parkeerterrein sporthal Phoenix
aan de Hoofdweg in Mijdrecht

Initiatief
Geen “zoek het uit beleid”
“Het kan ook voorkomen dat “Wie weet, ligt hier zelfs een ingraffitispuiters er in het wilde teressante activiteit voor het jon-

gerenwerk. Zo kan een specifieke doelgroep betrokken worden
en hoogstaand eindproduct komen. In diverse gemeenten wordt
al zo gewerkt. Het kan natuurlijk
niet zo zijn dat onze gemeente alleen maar een paar potten verf

Losse beugel trafohuisje achter de Driehuisschool

Kabels onder trafohuisje bij Driehuisschool

ter beschikking stelt en een beleid hanteert van “zoek het verder
zelf maar uit” of voorstelt om hoge omheiningen rond de lelijke
trafohuisjes te plaatsen.”

Gasloos wonen in
De Maricken, Wilnis
De Ronde Venen - Gemeente
De Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius zijn overeengekomen dat de laatste ruim 200
woningen van De Maricken Fase I gasloos worden. Sinds 1 juli 2018 zijn netbeheerders niet
meer verplicht tot het aansluiten
van nieuwbouwwoningen op het
gasnet. Deze ontwikkeling is heel
snel gegaan maar is maatschappelijk gezien heel gewenst. Het
is een belangrijke stap in het bestrijden van klimaatverandering
en speelt in op de gevolgen van
het verminderen van de aardgaswinning in Groningen.Hoewel de
woningbouwplannen in een ge-

vorderd stadium waren, zetten
gemeente De Ronde Venen en
Bouwmaatschappij Verwelius alles op alles om gasloze woningen
te realiseren. Wethouder Schuurs
is verheugd: ,,De gemeente De
Ronde Venen heeft zowel een intentieovereenkomst Aardgasvrije
Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam getekend als het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw regio Utrecht. Ik ben verheugd dat
we deze ambities kunnen waarmaken in De Maricken.” De komende periode gaan gemeente en Verwelius samen de technische uitvoering uitwerken om
een alternatief te vinden voor

Bridgevereniging
Mijdrecht Herfst-serie

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via
de website op www.stichtingparaplu.nl. U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier ook
afhalen bij de Paraplu of het gemeentehuis in Mijdrecht. Het ingevulde inschrijfformulier levert
u in bij de Paraplu op de Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via onze email info@stichtingparaplu.nl
kunt u terecht voor vragen.

Feest met het 50-dingen boek!

Vervolg van de voorpagina

weg tags op achterlaten, want
het is een ongeschreven regel dat
“Natuurlijk weten we dat de trafo- niet over het werk van een ander
huisjes geen eigendom van de heen wordt gespoten. Dat kan
gemeente zijn, maar we verwach- ook voorkomen worden met een
ten wel dat de gemeente nu eens anti-graffiti coating. Uiteraard is
stappen zet, die echt tot iets lei- zo’n aanpak gelijk een goede bijden. Veiligheid in de openbare drage aan een positieve uitstraruimte staat bij ons voorop, maar ling. Het zou goed zijn als de geook de woonomgeving telt mee. meente dit initiatief omarmt, de
Misschien is er iets aan het lelij- regie neemt en de netwerkbeke uiterlijk doen en de huisjes via heerder en energiemaatschappij
een “street art” project te trans- daarbij betrekt. De buurtbewoformeren tot kleurrijke kunstwer- ners zouden thema’s kunnen aanken. Zo’n aanpak is niet alleen ter dragen. In zo’n project kunnen
verfraaiing. Coos Brouwer (CDA): dan kleur, grootte en vorm van
”We zullen daar in de fractie ze- de afbeeldingen in overleg met
ker nog van gedachten over wis- een uitvoerend kunstenaar worselen.”
den uitgewerkt.”

te knippen! Zo ben je in staat om
een leuk object direct gereed te
maken. Voegen doet de docent
voor je. Kijk voor meer informatie
naar cursuscode WS1721.

Wilnis - Net als in de twee voorafgaande jaren, hebben de leerlingen van groep 3 van alle basisscholen in gemeente De Ronde Venen begin september het
50-dingen boek ontvangen. Leerlingen van De Windroos kregen
de boeken dit jaar uit handen
van wethouder Kiki Hagen.In het
50-dingen boek staan 50 activiteiten in gemeente De Ronde Venen, die je gedaan moet hebben
voor je twaalde.
Een gemakkelijk opstapje om
naar buiten te gaan en de natuur
om je heen te beleven! De leerlingen van de Windroos vonden
al snel het geheime vakje achterin het boek. Daarin zit de groene
kaart van de gemeente De Ronde
Venen met daarop locaties van de
activiteiten. Tot verassing van de
kinderen staan daarop ook activiteiten in hun eigen woonplaats
Mijdrecht.
Een van de 50 dingen is ‘in een
berg met bladeren spingen’. Wethouder Kiki Hagen vertelde dat
zij dit een leuke activiteit vindt in
de herfst. Een andere activiteit is
‘eten uit de natuur’. Een die de juf
op het programma heeft staan:

de kinderen riepen vol enthousiasme “lek-ker, lek-ker!” toen zij
vertelde dat ze brandnetelsoep
gaan maken.
Het NME centrum de Woudreus
helpt ook een handje mee door
binnenkort 15 leuke activiteiten
uit het boek te organiseren. Op
zondagmiddag 23 september
viert zij het 50-dingen feest! Ook
zonder boek ben je natuurlijk van
harte welkom, we hebben aftekenkaarten om alle 15 activiteiten af te kunnen vinken. Neem je
picknickkleedje mee of strijk neer
op onze picknickbanken voor een
hapje en drankje. Toegang tot het
feest en de activiteiten is gratis.
Voor het eten en drinken betaal
je een kleine bijdrage.
Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en
rond NME-centrum De Woudreus
helpen vrijwilligers mee. De activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder deze geweldige inzet van alle vrijwilligers. Is dit
ook iets voor u? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op:
0297-273692 of nmederondevenen@odru.n

Zaterdag feestelijke opening

Wethouder Alberta Schuurs en Gerrit Verwelius
aardgas. Gerrit Verwelius: ,,We zijn bijvoorbeeld met warmtepomnu samen met de gemeente op pen. Deze technische uitdaging
zoek naar alternatieven voor gas gaan we als bedrijf graag aan.”
strijd om de punten en de plaatsen was weer heftig.

De uitslag van de middag is:
A-lijn: 1. Gerard & Riet van der
Meer 59,72%, 2. Frank van der
Mijdrecht - De eerste ronde van Zuylen 61,25%, 2. Ans de Ruiter & Laan & Cees Mulder 55,56% en
de maandagcompetitie ging op Rietje Tijssen 56,67% en 3. Ria van 3. Elisabeth & Nan van den Berg
3 september 2018 van start na Bergen e& Jo Ooievaar 53,96% 52,78%. B-lijn: 1.Paula Kooijman
de zomerstop. Diverse paren wij- C-lijn: 1. Caro Toebosch & Mieke & Jennifer Tonge 64,22%, 2. Juzigden van samenstelling en dus Vedder 61,25%, 2. Jaap Schutte lia Meijering & Annie van Onna
was het weer even wennen.
& Gerben Wiersma 58,33% en 3. 62,56% en 3. Hermien ElmoudJoop & Els Janszen 56,67%.
ni & Lenny van Diemen 58,01%.
De uitslag van deze avond:
C-lijn: Anita Berrevoets & Henk
A-lijn: 1. Dick Elenbaas & Ad Zij- Donderdag
de Vries 57,76%, 2. Diny de Haas
erveld 57,64%, en 2. Eric en Joke De donderdagmiddagcompeti- & Marion van Nieuwkerk 55,99%
Schiphorst 55,90 3. Marja Hart- tie startte op 6 september 2018 en 3. Annie Schouten & Willy Klein
mann & Joop Koeman 53,13% . ook weer met nieuwe en in sa- 55,21%.
B-lijn: 1. Corine Cooke & Ria van menstelling gewijzigde paren. De Bent u geïnteresseerd neem dan

contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.
com.

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 15 september is het dan zo
ver, de uitbreiding van de kantine
van Argon met een volledig ingerichte buitenbar zal officieel in
gebruik genomen gaan worden.
Vanaf de klok van half twee zal er
van alles gaan gebeuren: er is een
ouderwets enveloppenspel met
veel leuke prijzen, de prijswinnaars die de naam van de buitenbar (De Bargonaut) hebben ingediend zullen hun welverdiende
prijs in ontvangst mogen nemen,
er is een grabbelton voor de kinderen en ander vermaak, uiteraard is er muziek en ook zal men
de krachten kunnen meten met
een Kop van Jut. Volop activiteiten dus, die georganiseerd worden rondom de bekerwedstrijd/

derby tegen Legmeervogels. Een
mooie gelegenheid om voor of
na deze wedstrijd dan wel in de
rust het een en ander van dichtbij te bekijken op het uitgebreide
terras waar velen een plekje kunnen vinden.

Tweede editie De Ronde Venen Marathon
Regio - Na de zeer succesvolle 1e editie van 2017 vindt op 18
november 2018 de 2e editie van
Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon plaats. De
start en finish zijn wederom in
het Abcoudse centrum en de marathon doet alle 8 kernen van De
Ronde Venen aan.
De 1e editie van De Ronde Venen
Marathon kende maar liefst 325

inschrijvers op de hele marathon,
150 duo’s en 140 10 km-lopers.
Onder hen veel deelnemers uit
omliggende gemeenten. De gekleurde sliert lopers ging door de
weilanden, over de voormalige
spoorbaan, langs riviertjes, door
alle kernen en natuurlijk over het
Botsholpad. De reacties van de
lopers waren overweldigend: het
schitterende parcours, de goede

organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social
media geroemd.
Inmiddels hebben zich al weer
370 lopers ingeschreven via
www.inschrijven.nl. Kijk op www.
derondevenenmarathon.nl voor
meer informatie en volg de voorbereidingen op de Facebookpagina.
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Bewoners Schaepmansplantsoen
winnen versnaperingen
Mijdrecht - Na inschrijving met
een leuk verhaal over de wijk en
foto s, hebben de bewoners van
het Schaepmans de Buurttafel
van Aviko gewonnen. Het verhaal over de buurt was leuk ontvangen, zoals veel mensen weten is het Schaepmanplantsoen
een gevarieerd hofje voor ouderen en jongeren. Op zondag
9 september was het dan zover.
De tent werd opgezet en de ta-

fels neergezet, rond half 5 kwam
de auto met de nodige versnaperingen . Het feestje kon beginnen.
De verzorging was super heerlijke produkten van Aviko en drankjes voor ieder wat wils. Ook was
er muziek aanwezig voor het nodige vermaak. En iedereen heeft
genoten van de avond. Het kan
dus echt, zo een mooie prijs winnen. Met dank aan Aviko een medewerkers.
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Kom schaatsen bij
IJsclub Nooit Gedacht

Biljartmakers en Bar
Adelhof 2 scoren 100%
De Ronde Venen - De biljartcompetitie binnen De Ronde Venen,
georganiseerd door de Biljartfederatie, is op maandag 3 september van start gegaan. Er zijn twee
divisies waarin gestreden wordt
om de titel. In beide divisies zijn
9 teams ingedeeld. Consequentie daarvan is dat per divisie elke
speelavond één team vrijaf is. Per
speelronde wordt elk team vertegenwoordigd door vier spelers.
Omdat de meeste teams in totaal
8 spelers hebben ingeschreven
kan in een wisselende samenstelling worden gespeeld. Net als bij
golf heeft elke speler zijn eigen
“handicap”, binnen de biljartsport
heet dat moyenne. Des te hoger
het moyenne, des te meer caramboles dient er gemaakt te worden. De ondergrens is 15 caramboles. De speler met het hoogste
moyenne dient er 160 te maken.
Een vaste regel is dat de spelers
met de hoogste moyenne tegen
elkaar uitkomen en zo aflopend
naar de spelers met de laagste
moyenne. Winst levert 12 punten
op eb een gelijkspel 11. Een verliezer kan nog maximaal 9 punten binnenslepen, want elke 10%
van de te maken caramboles levert één punt op. Tot zover deze
inleiding. Nu naar de resultaten
van afgelopen week.
Eerste divisie
De kampioen van vorig seizoen,
De Merel/Heerenlux 1, trad aan
tegen De Merel/Heerenlux 3.
De absolute kopman John Vrielink, vorig seizoen ook nog speler van het jaar, was afwezig. Dat
was niet de reden voor het verlies. Bert Fokker won 12-7 van
Wim Berkelaar en Walter van Kouwen 12-8 van Hans van Rijn. Kees
Griffioen en Erik Aarsman verloren met 7-12 en 6-12 van respectievelijk Caty Jansen en Cor van
Wijk. Opgeteld kom je dan op 3739, een klein verschil, maar toch
een opmerkelijke uitslag. Ook de
wedstrijd tussen Stieva/De Kuiper
1 en Bar Adelhof 1 eindigde met
2 punten verschil (40-42) voor de
uitspelende ploeg.
Hierbij viel het goede spel van
Bob van Kolck op, die slechts 25
beurten nodig had om te winnen
van Michael de Kuiper. Jacques
de Leeuw, Paul Huzemeijer, Bart
Dirks en Jan van Kranenburg namens De Biljartmakers zorgden
voor een 100% score (48 punten)
tegen de promovendus The Peanut Bar 2. De verliezers scoorden
in totaal slechts 26 punten. Van

de vierde wedstrijd in deze divisie tussen De Springbok 1 en Lutis Ventilatietechniek is het wedstrijdformulier in de post zoekgeraakt. Wel is de uitslag bekend,
namelijk 44-32 voor de officieel
uitspelende ploeg van Lutis.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 1 –
De Merel/Heerenlux 3
Stieva/De Kuiper 1 –
Bar Adelhof 1
De Biljartmakers –
The Peanut Bar 2
De Springbok 1 –
Lutis Ventilatietechniek

37-39
40-42
48-26
32-44

Tweede divisie
Bij de tweede divisie was er ook
1 team dat er met kop en schouders bovenuit stak. In dit geval
Bar Adelhof 2, die de maximale 100% score haalde tegen het
team van CenS. Erik Spiering,
Arie Engel, Jos van Wijk en Wiebe Elzinga speelden alle vier boven hun moyenne. Jos van Wijk
was zelfs in 20 beurten klaar, de
kortste partij van deze week, een
verdienste die hij wel moet delen
met Walter van Kouwen van De
Merel/Heerenlux 1 uit de hoogste divisie. Stieva/De Kuiper 2 had
weinig moeite met De Springbok
2. Drie van de vier partijen werden gewonnen, alleen Willem
Holla versloeg Derk Bunders. De
44 punten tegenover 34 geldt als
een prima start van de competitie.
Evenveel punten haalde De Kromme Mijdrecht 1 binnen tegen
hun kompanen van De Kromme
Mijdrecht 2. Willem van de Graaf
was hier de gevierde man, aangezien hij in 21 beurten uit was en
zowaar een hoogste serie van 18
uit zijn keu wist te toveren, bijna
44% van zijn in totaal te maken 41
caramboles en absoluut de hoogste van deze competitieweek.
The Peanut Bar 1 speelt dit seizoen een divisie lager dan vorig
seizoen.
Dat betekent niet dat het makkelijker is gezien het 35-42 verlies
tegen de verrassend sterk spelende ASM vertegenwoordigt door
Hennie en Hendrik Versluis, Cor
Ultee en Bertus Oostveen.
Uitslagen 2e divisie
Bar Adelhof 2 – CenS
Stieva/De Kuiper 2 –
Springbok 2
De Kromme Mijdrecht 1 –
De Kromme Mijdrecht 2
The Peanut Bar 1 – ASM

Hertha dames 35+ gestart
Vinkeveen - In het voorjaar van
2017 is Hertha gestart met het bij
elkaar brengen van dames voor
een dames 35+ team. Na een informatie-avond waarbij een stuk
of 7, 8 dames aanwezig waren,
is er begonnen met een wekelijkse training. In eerste instantie werd er getraind onder leiding van Frank Vousten. Waar het
voor een aantal dames weer vertrouwd was op de voetbalschoen,
was het voor anderen onwennig
nog. Sommige dames haakten af,
er kwamen nieuwe enthousiastelingen bij.
Ook het naseizoen 2017 werd er
flink getraind op conditie, balgevoel en how-to-football.
Op een oefenwedstrijd tegen een
team van CSW na, kwam Hertha
niet aan spelen toe.
Maar toen werd het voorjaar
2018: qua aantal genoeg dames
om wedstrijden te spelen en ook
genoeg die het aandurfden. Voor
sommigen van ons is het de eerste voetbalwedstrijd allertijden,
dat vraagt om moed! Het team
wordt ingedeeld bij CSW, PVCV
uit Vleuten, Faja Lodi uit Utrecht
en NSV uit Noorden. Dit betekent
5 competitieavonden waarin 4
wedstrijden per avond worden
gespeeld, waarbij iedere wedstrijd 20 minuten duurt. Best pittig voor ons beginnelingen. De

dames van CSW, Faja Lodi en NSV
zijn geoefende speelsters, alleen
de dames van PVCV zijn ook dit
seizoen begonnen met een damesteam.
Uitslagen
De competitie in het
kort samengevat:
Eerste competitie-avond: 1 wedstrijd gelijk, de rest verloren. Maar
voor de eerste keer waren wij
best tevreden. Tweede competitie-avond: 4x verloren helaas.
Derde competitie-avond: alles
verloren, houden we dit? Vierde
competitie-avond: alles verloren,
wel gescoord, maar kom op, dit
moet beter!! Vijfde competitieavond: yes, met 3 invalsters 3x gewonnen, 1x verloren. Joeheeeee.
hang de vlag uit, waar is de beker
etc., dat gevoel...
We hebben het seizoen afgesloten met een gezellig 35+ toernooi tijdens Vinkefest en een memorabele boottocht op de Vinkeveense Plassen.
Inmiddels zijn we, zonder Simone, fris en fruitig begonnen met
trainen voor het nieuwe seizoen
waarbij we zijn ingedeeld bij
CSW, NSV, Laren 99 en Victoria.
Mirjam is ons team komen versterken dus we gaan er vol goede
moed tegenaan. Hertha 35+ dames heeft er zin in!

48-31
44-34
44-29
35-42

Een goed begin voor Atlantis 1
Mijdrecht - Eindelijk! Ze zijn weer
begonnen om de echte punten
en nu ze een klasse omhoog zijn
gegaan met het eerste is toch de
vraag; Is deze berg die Atlantis 1
moeten beklimmen te hoog?
Of wilden ze met onze fysieke gesteldheid en goede spel wat bereiken in onze poule.
Nou en wat een toeval, want ze
mochten hun eerste wedstrijd
aantreden in Woudenberg tegen
Woudenberg.
Atlantis , gesponsord door Van
Walraven BV ging wervelend van
start! Door ook wel knullig verdedigen van de thuisclub werd er
al snel uitgelopen naar een 1-4
voorsprong voor Atlantis.
Dit door onder andere een scherp
schietende Jelmer Steen en het
andere vak waar er door iedereen
wel kansen werden afgeknald.
In het vervolg van de 1ste helft
liep Atlantis gestaag uit waarbij
Woudenberg vooral veel moeite
had met het scherpe verdedigen
van de ploeg uit Mijdrecht.
Na een slordige slotfase werd er
uiteindelijk gerust met een stand
van 5-10 in het voordeel van Atlantis. In de rust kreeg Atlantis
van hun coach Arjan Baerveldt
duidelijk te horen dat ze er nog
niet waren.
Er moest nog een schepje bovenop wilde ze de winst mee naar
huis nemen. En dat het zwaar
verdiende punten moesten gaan

worden bleek wel gelijk na rust,
want Woudenberg kwam veel
beter uit de kleedkamer dan Atlantis.
Gelijk
Na 10 minuten spelen in de 2e
helft stond het ineens 11-11. En
daar was dus de eerste Time-out
aan Atlantis zijde. Scherp zijn,
koppie erbij houden en never never nooit opgeven.
En zo dachten beide ploegen
waarschijnlijk want de stand liep
op naar 13-13 met nog 10 minuten te gaan. Maar toen kwam de
militaire defensie om de hoek kijken bij de ploeg van Atlantis.
Want hoe goed en strak het verdedigend ineens stond, daar kan
het leger nog wel wat van leren.
Aanvallend bleef het moeizaam
gaan maar werd er wel gescoord
waardoor de stand 13-15 werd en
uiteindelijk door het eerder genoemde goede verdedigen ook
eindigde.
De eerste punten van het nieuwe seizoen zijn dus binnen, maar
ja dit was natuurlijk nog maar de
1ste wedstrijd van de 14. Komende zaterdag komt de oude bekende ploeg uit Vinkeveen weer bij
ons op bezoek.
Kom graag met z’n allen supporteren op de Hoofdweg in
Mijdrecht om 12:50 eerst het 3de,
om 14:10 het 2de en om 15:30 het
slotakkoord van het 1ste.

Tim de Vries ontving zaterdagavond de Waarderingsprijs van de gemeente De Ronde Venen van burgemeester Divendal (rechts) en wethouder
Kroon (links). Hij werd op het podium omringd door zijn vrouw en drie
kinderen.

Wereldkampioen Handbiker
Tim de Vries gehuldigd
De Ronde Venen - Wereldkampioen Tim de Vries is zaterdagavond op het Raadhuisplein in
Mijdrecht gehuldigd. De Vinkevener veroverde begin augustus in
Italië, net als in 2017, de wereldtitel paracycling tijdens de wegwedstrijd. Zaterdagavond werd
hij tijdens Culinaire Venen op een
bomvol Raadhuisplein gehuldigd
en ontving hij van de gemeente De Ronde Venen een prachtig
beeldhouwwerk.
Tim de Vries staat al een aantal jaren aan de wereldtop als handbiker. In 2017 werd hij voor het
eerst wereldkampioen op de weg
en in augustus dit jaar herhaalde
hij die prestatie. Op dit moment
is hij alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor zijn deel-

name aan de paralympische spelen in Tokio in 2020.
Waardering en erkenning
Voor de gemeente De Ronde Venen vormde het prolongeren van
zijn wereldtitel de aanleiding de
huldiging te organiseren. Daarbij
werd met name waardering uitgesproken voor zijn inzet en inspiratie voor sporters met een fysieke beperking. De Vries kreeg het
beeldhouwwerk zaterdagavond
uit handen van burgemeester Divendal en wethouder Rein Kroon
(Sport). In zijn dankwoord benadrukte de wereldkampioen de
huldiging en de prijs zeer te waarderen, vooral omdat op deze wijze aandacht en erkenning wordt
gegeven aan sporters met een fysieke beperking.

De Ronde Venen - De vakanties
zijn weer voorbij, de scholen begonnen en de herfst staat voor de
deur. Dat betekent ook dat de ijsbanen in Nederland al weer snel
open gaan. IJsclub Nooit Gedacht
is in volle voorbereiding voor dit
nieuwe schaatsseizoen. De leden
maken extra trainingsuren op de
looptrainingen in het bos en op
het veld en de nodige fietskilometers worden gemaakt.
Ook organisatorisch worden de
puntjes op de ï gezet. Wat betreft
het jeugdschaatsen zijn er ook
weer veel kinderen in de leeftijd
van 6 t.m. 12 jaar die zich hebben
ingeschreven. Zij gaan vanaf 13
oktober iedere zaterdagmiddag
naar de Jaap Edenbaan om daar
schaatsles te krijgen.
De lessen bestaan uit oefeningen voor de schaatstechniek, afgewisseld met spelletjes en daarnaast is er ruimte om lekker rondjes te gaan schaatsen in het eigen
tempo.
Vrijwilligers
De schaatslessen worden verzorgd door ervaren vrijwilligers,
die zelf ook veel schaatsen.
Naast de schaatslessen zijn er gedurende het seizoen diverse acti-

viteiten op het ijs, zoals het Sinterklaasfeest en de Elfstedentocht en een heus schaatsexamen. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een sportieve en
gezellige middag in de sporthal.
Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt
er geschaatst op noren. Kinderen die pas voor het eerst gaan
schaatsen, starten meestal op
combinoren, een schaats met een
hoge schoen.
Daarmee raken zij snel vertrouwd
met de dunne ijzers en het gladde ijs. Iedere week zie je de kinderen met sprongen vooruit gaan
en hun zelfvertrouwen groeien.
Het schaatsen is tevens een heel
goede sport voor de motorische
ontwikkeling en prima te combineren wanneer er ook nog aan
een andere sport gedaan wordt.
Zoals gezegd wordt er iedere week geschaatst op de Jaap
Edenbaan. Dat is op de zaterdagmiddag van 16:55 uur tot 17.55
uur. De kosten voor een heel
schaatseizoen zijn €95,-.
Er is nog voldoende plek over
om ook te komen schaatsen. ben
je geïnteresseerd, ga dan naar
www.ijsclubnooitgedacht.nl en
schijf je in voor het komende
schaatsseizoen.

Open dag bij Tennishal
De Ronde Venen
Mijdrecht - Voor iedere tennisser in De Ronde Venen en wijde
omtrek is de tennishal een begrip. Tennishal De Ronde Venen
nodigt iedereen uit voor de open
dag op zaterdag 15 september
van 12:00- 16:00 uur . Bij binnenkomst krijgt u een koffie en wanneer u gratis de baan wilt uittesten is het aan te bevelen tennisschoenen met profiel of sportschoenen zonder zwarte zolen
mee te nemen. Men kan challenges verwachten, waar in iedere leeftijd/speelsterkte categorie prijzen te winnen zijn. Diegene, die nog niet getennist heeft,
kunnen kennis maken met de
sport. Ook zijn er die dag leuke
acties voor het nieuwe seizoen.
Zoals ter kennismaking gratis 5
uur tennissen tot 1 november op
een Baanbundel. Er zullen in oktober op zaterdagavond en zondagmiddag een feestelijk jubileum gezelligheidstoernooi worden georganiseerd. Tijdens de
open dag zullen de data bekend
worden gemaakt en wordt de inschrijving geopend.
Agenda
In de agenda voor de wedstrijdspelers, hebben wij weer in de

tennishal vanaf de 2e weekend
van november het officiële novemberweekenden dubbeltoernooi in de planning staan.
Ook organiseren wij uiteraard
eind maart weer in alle categorieën voor de 20e keer De MTH
Open Mijdrechtse Indoorkampioenschappen.
In de tennishal kunt u zich opgeven voor les. Wij kunnen zelf
een groep vormen op een vaste
tijd vrij te tennissen of een Baanbundel nemen om in het weekend vrijdag, zaterdag en zondag
afwisselend te kunnen tennissen. Maar individueel organiseren wij ook toss groepen, waarbij u maandag los per keer kunt
komen en donderdagmiddag en
vrijdagmiddag het hele seizoen
afwisselend in een groep wordt
ingedeeld.
In de tennishal De Ronde Venen
kunt u ook terecht voor verjaardagfeesten, kinderfeestjes (met
activiteiten), jubilea, bedrijfsavonden, clubmiddagen, tentoonstellingen, muziekvoorstellingen, seminars en vergaderingen.Voor meer informatie zie advertentie elders in dit blad. www.
tennishalderondeven.nl of T:
0297-285636 M: 06-11321993
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Toeziend oog
Onder toeziend oog van de vele
toeschouwers begon hierna het
tennisevenement “de Rollende
Ronde Vener”, waarbij zowel deelnemers met een fysieke beper-

king, clubleden, jeugdleden en andere geïnteresseerden deelnamen
aan het evenement. Onder leiding
van Dick Ritsema en Paul den Nijs
van Only Friends in Amsterdam en
Ruud van der Helm werden er op
drie banen verschillende oefeningen gedaan en kon iedereen naar
hartenlust tennissen en ervaren
hoe het is om vanuit een tennisrolstoel te tennissen. Het plezier en
het enthousiasme van alle deelnemers spatte ervan af en sommige
deelnemers namen nauwelijks de
tijd om een drinkpauze in te lassen. Team Sportservice De Ronde
Venen was ook op de baan aanwezig om vragen van deelnemers te
beantwoorden over sporten met
een beperking in de Ronde Venen.
Uiteindelijk was het zeer succesvol evenement waarbij het vanaf
heden mogelijk is voor volwassen
met een beperking uit de regio te
tennissen bij Tennisvereniging De
Ronde Vener. Meer informatie over
rolstoeltennis bij Tennisvereninging de Ronde Vener. www.tvdrv.
nl, rolstoeltennisderondevenen@
gmail.com.
Vragen over aangepast sporten in
de Ronde Venen kun u terecht bij
Team Sportservice De Rone Venen:
https://jouw.teamsportservice.nl/
de-ronde-venen/

meer dan uitstekend door nu uitkomend in de A met 57,77% zesde te worden.
Op zeven en acht en negen eindigden, allen nu begonnen in de
B, Ankie Bots & Agnes Kroes met
wig & Margo Zuidema, die te- 57,14, Stenny & Herman Limrecht gekomen in de gemixte C- burg met 57,36 en Cora de Vroom
lijn de volgende week gelijk een & André van Herel met 56,18%.
flinke stap hoger mogen pres- Renske & Kees Visser en Heleen &
teren. Op twee eindigen Joop Mees van der Roest verruilen met
van Delft & Frans Kaandorp met respectievelijk 55,76 % als tiende
65,66% en die begonnen in de en 55,59% als elfde ook de C- lijn
gemengde A- lijn, waar ze zo na- voor de A. Om deze lijn in printuurlijk in blijven. Jan Egbers & cipe nog verder te kunnen vulBen Remmers ontstijgen met hun len plaatsten zich Nel & Adriaan
62,32% als derde paar ook de C- Koeleman met 55,18% als twaalflijn net zoals Francis Terra & Jan- de, Elisabeth van den Berg &
ny Streng, die met 59,30% als Maarten Breggeman met 54,93%
vierde afscheid van de B- lijn ne- als dertiende en Ruud Lesmeismen. Op vijf plaatsten Hannie & ter & Ger Quelle met 54,82% als
Hein van der Aat zich met 59,03% veertiende paar van de twee en
en Adrie & Ko Bijlsma deden het veertig paren die gelijk over drie

lijnen verdeeld kunnen worden.
Voor de overige acht en twintig
paren zijn er echter weer nieuwe kansen om de positie te verbeteren. Nieuwsgierig geworden
naar al dat geladder, kom dan
meedoen bij Bridgeclub De Legmeer, elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540. Durft u de sprong
nog niet te wagen, teken dan in
voor de cursus bridge voor beginners vanaf 6 oktober, gedurende 12 zaterdagen tussen 12.30
en 15.00 uur op de zelfde locatie. Voor inlichtingen André van
Herel, telefoon 06-15115388, email: bridgedocent.andre@gmail.
com.

Wethouder Rein Kroon opent
tennisevenement rolstoeltennis
Mijdrecht - Op 8 september vond
tennisevenement “De Rollende
Ronde Vener” plaats. Sinds kort
maakt Tennisvereniging De Ronde Vener “rolstoeltennis” mogelijk
binnen de Ronde Venen. Het evenement is bedoeld om volwassenen de mogelijkheid te geven om
hieraan deel te nemen en bekendheid te geven aan rolstoelstennis.

Het evenement werd feestelijk geopend door Rein Kroon, wethouder van de gemeente de Ronde
Venen en Gerben Dijkstra, voorzitter van Tennisvereniging de Ronde Vener. Na de officiële opening
namen de wethouder en de voorzitter plaats in de tennisrolstoelen
om samen met Ruud van der Helm
van tennisschool CTO en Astrid

Schildt van Stichting Rolstoeltennis Badhoevedorp een wedstrijdje te spelen.

Bridgeclub De Legmeer
trapt af met ladder
Regio - De start van het nieuwe
bridgeseizoen staat traditioneel
in het teken van de laddercompetitie. Hierbij beginnen alle leden
gemengd tegen elkaar, waarbij
bij winst een lijntje hoger en bij
verlies een lijntje lager wordt verder gegaan.
Na de zes avonden levert dat
een vrij betrouwbaar overzicht
van de sterkte van de diverse paren op. Deze eerste avond gingen twee en veertig paren aan
de bak, waarbij de hoogste score
op 68,48 en de laagste op 36,49%
uitkwam. Dit hoogste percentage werd behaald door Geke Lud-

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Go away in May, but remember to be back in september. Niet alleen een beleggingswijsheid, maar zeker ook geldend
voor de leden van onze bridge-

club. Dus op dinsdagmiddag 4
september kwamen wij voor het
eerst na de zomer weer bijeen bij
Colijn op de Industrieweg in Uithoorn. Op het programma stond

de jaarvergadering gevolgd door
de openingsdrive. Maar allereerst
stond voorzitter Marja van Holst
Pellekaan stil bij het plotselinge
overlijden in mei van ons lid Kitty van Beem. Een groot verdriet
voor haar naasten en een gemis
voor ons allen.
Dames
Tot voor kort damesbridgeclub

Hartenvrouw opent de deur voor
heren! Dus mannen uit de regio:
hebt u op dinsdagmiddag tijd en
zin om te komen bridgen en mee
te doen aan de komende wintercompetitie: meldt u aan, alleen of
met een partner en wees van harte welkom! De clubkampioenen
van het afgelopen seizoen zijn
geworden Elly van Nieuwkoop en
Jessie Piekaar. Eigenlijk waren zij

NK Autocross

Coureurs uit De Ronde
Venen strijden om titel
Regio - Op 15 september organiseert ACV Rang Pang de zesde en laatste ronde van het Nederlands Kampioenschap Autocross in Bunnik. Onder de deelnemers zijn een aantal coureurs uit
De Ronde Venen. In de Sprintklasse 1600 staat Victor Borgdorff uit
Mijdrecht aan de start. In de Keverklasse gaat de eveneens uit
Mijdrecht afkomstige titelverdediger Ivo Galekop de strijd aan
met de 31 andere coureurs in deze klasse, waarvan er 12 woonachtig zijn in deze regio, Ivo zal er
alles aan doen de titel Nederlands
Kampioen Autocross te prolongeren. Vanaf 9.15 uur starten de

manches, 3 manches per klasse,
waarna aan het einde van de middag de finales in alle 7 klasses verreden worden. In 1 van de 7 klasses is de Nederlands Kampioen al
bekend, maar in de andere 6 klasses, gaan de coureurs nog serieus
de strijd met elkaar aan om de titel te pakken. In 3 van deze 6 klasses maken coureurs uit deze regio
kans om (wederom) Nederlands
Kampioen Autocross 2018 in hun
klasse te worden. Adres: Schoudermantel 52 – Bunnik (A12 afslag 19). Aanvang: 9.15 uur. Entree: Bezoekers tot 12 jaar gratis.
Vanaf 12 jaar €10,-. Meer info op
www.rangpang.nl

Vuurwerk op 1e competitieavond bij BVU
Regio - Maandagavond 10 september werd in sporthal De Scheg
de eerste competitieavond van
Bridgevereniging Uithoorn (BVU)
gespeeld en de vonken sprongen er gelijk vanaf. Door de groei
van het ledenbestand kon er na
vele jaren in 3 lijnen worden gespeeld. Maar voordat er werd gestart werden eerst de dames Ludy Bonhof en An Pronk gehuldigd
voor het feit dat zij clubmeester
en regionaalmeester zijn geworden. Het al in de kop weergegeven vuurwerk kwam vooral uit
de C-lijn waar het gelegenheidskoppel Thea Samson en Ton van
der Linden de avond winnend afsloten met een monsterscore van
70,25%. Ook de 2e plaats in die
lijn is het benoemen waard, want
die ging met 59,75% naar Marieke Schakenbos en Rieneke van
Pesch. En ja dan mag de 3e plaats

natuurlijk niet achter blijven, die
ging met 52,90 % naar Joke van
den Berg en Yvonne de Mare.
In de B-lijn kwam het spektakel
van twee aspirant leden: Kees Visser & Jan Broeckmans ,die met
57,34 % de 1e plaats opeisten.
Ook plaats 2 en 3 zijn het vermelden meer dan waard: Greet
& Rolf Rahn met 57,22% en Dieny Verhoeff & Mart van der Voort
met 56,56%. Blijft over de A-lijn
waar het echtpaar Marjan & Ben
van den Broek iedereen het nakijken gaf en met 64,06 de eerste plaats voor zich opeisten. Op
de 2e & 3e plaats eindigden Tineke van der Sluis & Anke Reems
met 54,69% en Huib van Geffen &
Marcel Dekker met 54,17%. Kortom het was een spannende maar
bovenal gezellige avond waarbij
de enige dissonant de nog steeds
ontbrekende barvergunning was.

tweede, maar paar nummer een
heeft de club verlaten, dus de eer,
de trofee en de bloemen vielen
hun te beurt.

In de B-lijn eindigden Trudy Fernhout en Cisca Goudsmit op de
eerste plaats met 62,24%, op
twee Mieneke Jongsma en Hans
Warmenhoven met 59,09% en op
Opening
drie Inge Dyrbye en Thea Stahl
En dat ze het spelletje nog niet met 58,75%.
verleerd zijn bewezen ze gelijk
weer in de openingsdrive waar zij Voor informatie over de club kunt
met 68,75% eerste werden in de u terecht bij secretaris Sandra
A-lijn vóór Ina Melkman en Jetty Raadschelders, tel. 0297-569910
Weening met 53,47% en Tini Ge- of per mail: hartenvrouw2015@
ling en Paula Kniep met 53,13%.
gmail.com

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.
Vraag
gasten om
donaties
voor kankeronderzoek.
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OPEN
DAG
een geweldige dag bij
brandweer Vinkeveen

Vinkeveen - De open dag van
de Vinkeveense vrijwillige brandweer mag een doorslaand succes
genoemd worden. Prachtig weer,
droog en niet te warm en heel,
heel veel bezoekers. De opzet was
ook echt geweldig. Heerlijk ruim
opgezet en voor jong en oud was

er veel te zien, veel te horen, maar
ook veel zelf te doen. Brandweerwagens in overvloed, uit de gehele De Ronde Venen, de ambulance, de reddingsbrigade, EHBO,
kortom alle hulpdiensten waren
vertegenwoordigd. Deze foto’s
geven beter weer dan woorden.

