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Maria-Oord 
omgetoverd tot 
pannenkoeken-
restaurant
Vinkeveen - In het kader van 
de Hollandse weken werden 
de bewoners en bezoekers van 
Careyn-Maria-Oord afgelo-
pen woensdag getrakteerd op 
heerlijke pannenkoeken met 
hartige toppings zoals spekjes, 
kaas, shoarma-, gehakt- of kip-
variaties. Er werd door de vijf-
tig ouderen goed gegeten. Zo-
als een medewerker terecht 
zei: ‘Als katjes muizen, mau-
wen ze niet’ was hier echt van 
toepassing. Er was gekozen 
om Vinkeveen Haven te vra-
gen om met hun mobiele keu-
ken pannenkoeken te komen 
bakken. Pannenkoeken eten, 
zo gewoon maar op deze ma-
nier heel feestelijk en zeer ge-
slaagd. De Riki-Stichting was 
enthousiast over deze, door 
hen gefi nancierde, harten-
wens die zij ouderen tijdens de 
zomerperiode aanbieden. De 
welzijnsmedewerkers hebben 
dit jaar gekozen om hun bewo-
ners en bezoekers op vakantie 
te laten gaan in eigen huis. De 
activiteiten worden deze weken 
groots aangeboden in de sfeer 
van het land. Zo heeft men van 
elk land 2 weken kunnen ge-
nieten; de reis ging via Frank-
rijk, Italië, Spanje en nu weer 
terug in Nederland. Dat ook in 
eigen land genoeg te genieten 
valt, kon men op deze middag 
ervaren. Met nog één Holland-
se week voor de boeg, kunnen 
we nu al zeggen dat er in Ca-
reyn-Maria-Oord deze zomer 
heel veel te beleven viel.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wilnis - Afgelopen zaterdag werd 
de Najaarsmarkt in Wilnis georga-
niseerd. Het CDA De Ronde Venen 
vond het een goede kans om in ge-
sprek te gaan met de inwoners en 
zich in te zetten om geld op te halen 
voor St. Jongeren Actief. Deze or-
ganisatie ondersteunt kinderen die 

willen sporten, maar van wie de ou-
ders de contributie niet kunnen be-
talen. Uiteindelijk heeft het CDA De 
Ronde Venen �250,- opgehaald voor 
St. Jongeren Actief dankzij de gulle 
bezoekers van de Najaarsmarkt. De 
mensen waren zo enthousiast dat 
men rond de klok van 13.00 uur al 

door alle enveloppen en dus prijzen 
was. Uit de vele leuke gesprekken 
aan de kraam heeft het CDA ook 
weer wat nuttige informatie gekre-
gen over de wensen van de inwo-
ners voor onze gemeente. Het was 
een leuke dag, complimenten aan 
de organisatie!.

Rein Kroon (CDA) overhandigde 
cheque voor Jongeren Actief

Op de foto neemt Jongeren Actief voorzitter Raymond van Bergen de cheque in ontvangst van CDA’ers Rein Kroon 
en Simone Borgstede.

De Ronde Venen - Open Monu-
mentendag bracht veel bezoekers 
op de been om diverse monumen-

ten te bezoeken. De R.-K. kerk in 
Vinkeveen en de Veenmolen in Wil-
nis hadden zeker niet te klagen. Al-

Veel bezoek op monumentendag 
bij Veenmolen en R.-K. kerk

De Ronde Venen - Het college van 
burgemeester en wethouders van 
gemeente De Ronde Venen heeft 
besloten om in Mijdrecht en Abcou-
de een vernieuwingstraject te star-
ten gericht op de toekomst van de 
weekmarkten. De markt heeft aan 
aantrekkingskracht verloren en er 

ontstaan met name op de markt in 
Mijdrecht lege plekken. Samen met 
de marktkooplui en winkeliers wil 
de gemeente kijken naar verbeter-
mogelijkheden. Er is behoefte om 
een vernieuwingstraject te starten. 
Niet alleen biedt het traject kansen 
voor de marktkooplui om nog beter 

in te spelen op de wensen en be-
hoeften van inwoners. Er ontstaan 
ook kansen voor samenwerking 
tussen de winkeliers en marktkoop-
lui die tenslotte beiden bijdragen 
aan de levendigheid in onze cen-
tra. “En daar profi teert de inwoner 
weer van, daar doen we het uitein-

Gemeente wil aantrekkingskracht 
van markten verbeteren 

Mijdrecht - Op dinsdagmiddag 8 
september heeft onze burgemees-
ter Maarten Divendal onder gro-
te belangstelling van alle leerlingen 
en leerkrachten het zwerfboekstati-
on in de hal van OBS De Eendracht 
geopend. De burgemeester moest 
daarvoor een heel groot en feeste-
lijk cadeau uitpakken. Bij het open-
scheuren van de verpakking werd 
een prachtige boekenkast vol nieu-
we boeken zichtbaar. De vele prach-
tige kinderboeken, die vanaf van-
daag hun ‘zwerfboekbestaan’ be-
ginnen, werden geschonken door 
bemiddeling van de heer A. Reitsma, 

ouder van OBS De Eendracht. Het is 
de bedoeling dat de boeken met de 
leerlingen mee naar huis gaan om 
heerlijk in te lezen. Daarna brengt 
het kind het boek weer mee naar 
school en zet het terug in de zwerf-
boekkast. Het is ook mogelijk om het 
boek om te ruilen voor een ander 
mooi kinderboek. Dit boek mag aan 
de leerkrachten worden gegeven en 
zal na registratie ook aan een zwerf-
bestaan mogen beginnen. Zo hoopt 
de school dat er een groot, aantrek-
kelijk en wisselend aanbod blijft in 
de zwerfboekkast en dat alle leerlin-
gen nog meer gaan lezen! 

Zwerfboekstation 
De Eendracht geopend 

door burgemeester

De Ronde Venen - Het jeugdteam 
kanopolo uit De Ronde Venen heeft 
een uitstekend resultaat behaald op 
het Nederlands Kampioenschap in 
Helmond. Voor het eerst in haar be-
staan is de 2e plaats in de jeugd-
klasse behaald. 
Het jeugdteam heeft in Helmond de 
2e plek in de poule goed verdedigd 
en niet meer uit handen gegeven. 
De prestatie is wel als uniek te zien. 
Afgelopen jaren is de jeugd lang-
zaam omhoog gekropen in de stand 
en ieder jaar verbeterde het team 
zich. Op zich is dat lastig, omdat bij 
de club de basis smal is en elk jaar 
de talenten worden afgeroomd en 
doorschuiven naar het A-team. 
Het toernooi begon met de ui-
terst lastige wedstrijd tegen Odys-
seus. Dit team wordt getraind door 
spelers die in de hoofdklasse uit-
komen en waren ook net iets ou-

der. De tegenstander heeft daar-
om een snellere groei gekend dan 
KVDRV. De eerste helft was nerveus 
en het team keek met de rust te-
gen een 0-5 achterstand aan. De 2e 
helft was stukken beter en de de-
fensie sloot goed aan. Het lukte de 
tegenstander maar moeizaam om 
tot scoren te komen. De eindstand 
was 1-6. De tweede wedstrijd was 
van belang om de 2e plaats zeker 
te stellen. Tegen Keistad uit Amers-
foort werd er een keurige 6-1 over-
winning behaald. Hierna volgden 
nog twee overwinningen. In de-
ze wedstrijden werd er keurig sa-
mengespeeld en kregen alle spe-
lers kansen om een doelpunt te ma-
ken. Ook werden er ‘tactische’ vari-
anten gespeeld die nog niet eerder 
in wedstrijden waren uitgeprobeerd. 
Kortom, de jeugd van KVDRV heeft 
zich prima gepresenteerd. 

Jeugd kanopolo tweede op NK

leen al bij de Veenmolen kwamen 
150 mensen kijken hoe het ou-
de ambacht van molenaar in Wil-
nis in ere wordt gehouden. En dat 
waren niet alleen Rondeveners! De 
molenaars legden ook aan men-
sen uit Finland, Zweden, Oekraïne 
en Mexico 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 wie-
ken kon de molen toch nog draaien. 
Kniepertjes, kruidkoek, pannenkoe-
ken en drankjes vonden gretig af-
trek. Ook de R.-K kerk in Vinkeveen 
had de gehele dag door bezoekers, 
die zich graag lieten rondleiden en 
zelfs de toren helemaal naar boven 
beklommen om te kunnen genieten 
van een prachtig uitzicht. 
Open Monumentendag was een 
geslaagde dag voor jong en oud.

delijk voor”, aldus een enthousiaste 
wethouder Goldhoorn. 

De markt van morgen
Samen met de marktkooplui en 
winkeliers wil de gemeente het tra-
ject ‘de markt van morgen’ doorlo-
pen. Landelijk zijn er al ervaringen 

met het traject dat bestaat uit een 
marktonderzoek en een organisa-
tieplan gericht op de toekomst. Dit 
kan betekenen dat de weekmarkten 
met enkele verbeterpunten op be-
staande voet verder gaan. Het kan 
ook leiden tot verzelfstandiging van 
de weekmarkten. 



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Vlinderbos 
naar Duinrell
Wilnis - Weken keken de kinderen 
al uit naar het schoolreisje en don-
derdag 10 september was het zover.
‘s Ochtens om 09.00 stonden de 
bussen al klaar om de 114 kinderen 
van de groepen 3 t/m 6, de juffen 
en de begeleiders naar Duinrell te 
brengen. Eenmaal aangekomen bij 
het park gingen de kinderen in klei-
ne groepjes het park in. 
De kinderen gingen enthousiast van 
de ene attractie naar de andere at-
tractie, lekker gillen in een achtbaan 
of spelen in  speeltuin. Ze hadden 
het allemaal naar hun zin. Om 12.00 
gezellig samen lunchen om vervol-
gens in de zweefmolen te stappen. 
Als afsluiting een ijsje bij de uitgang 
en moe, maar voldaan weer met zijn 
allen de bus in richting school. Al-
le ouders stonden ons daar op te 
wachten. Het was weer een ge-
slaagd schoolreisje voor de kinde-
ren van Vlinderbos.
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werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
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Nepal na de 
aardbevingsramp (1)

Velen onder u hebben ruimhar-
tig gedoneerd na de enorme alles 
verwoestende aardbevingen op 
25 april j.l. in Nepal. Daarvoor wil-
len wij u heel hartelijk bedanken. 
Er waren op die datum twee zeer 
zware bevingen en daarna hon-
derden naschokken. Daarbij vie-
len ruim 8.000 doden, 18.000 ge-
wonden en stortten 400.000 ge-
bouwen volledig in. 6.000 scho-
len zijn verwoest waardoor ruim 
1 miljoen leerlingen voorlopig niet 
naar school kunnen. Anderhalf 
miljoen mensen hadden geen on-
derdak, voedsel noch medische 
zorg.
Het land verkeert nog steeds in 
crisis en de bevolking is bang. 
Twee weken geleden zijn er weer 
twee nieuwe aardbevingen ge-
weest en ook de naschokken 
gaan nog steeds door. Het land 
is ontwricht. Door de Nepalezen 
en de buitenlandse hulpverleners 
wordt hard gewerkt om het land 
weer enigszins op orde te bren-
gen. Ook onze man in Kathman-
du, Jeroen van den Bergh van 
Nepal Trust, is enorm in de weer 
geweest met noodhulp en een 
begin van de wederopbouw. 

In ons projectgebied Helambu in 
de provincie Sundhipalchowk zijn 
de aardbevingen heftig aangeko-
men. Hele dorpen zijn volkomen 
weggevaagd.

Daar is geen enkele steen op 
de andere blijven staan. Jeroen 
heeft in dit gebied gezorgd voor 
tenten en voedsel. Dat hielp re-
delijk goed tot de moesson eind 
mei begon, de tenten de regen 
niet buiten hielden en het gebied 
onbereikbaar werd door nieuwe 
aardverschuivingen als gevolg 
van de slagregens.

Nel Bouwhuijzen 

Wordt vervolgd.

Opening eerste Taalpunt 
in de gemeente DRVenen
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag 10 september is het eerste 
Taalpunt in de gemeente De Ronde 
Venen feestelijk geopend. De ope-
ning, door middel van een handte-
kening, werd verricht door de wet-
houders Spil en Goldhoorn. Het 
Taalpunt is gevestigd in de Bi-
bliotheek Mijdrecht en is geïniti-
eerd door Tympaan de Baat, de Ge-
meente de Ronde Venen, het Gilde 
De Ronde Venen en de Bibliotheek 
AVV. In de gemeente De Ronde Ve-
nen hebben ongeveer 3.000 mensen 
moeite met lezen en schrijven. Om 
mee te kunnen doen in onze maat-
schappij, is het belangrijk dat ieder-
een kan lezen en schrijven. Bij het 
Taalpunt komen taalvraag en taal-
aanbod bij elkaar. Inwoners van De 

Ronde Venen kunnen meehelpen 
om het aantal laaggeletterden in 
hun gemeente omlaag te brengen. 
Dat kan op twee manieren; door 
mensen die problemen hebben met 
lezen en schrijven te stimuleren zich 
bij het Taalpunt aan te melden of 
door zelf Taalmaatje te worden. 
Inmiddels heeft een groep vrijwilli-
gers de basistraining afgerond. Uit 
handen van de wethouders ontvin-
gen deze vrijwilligers een certificaat; 
zij gaan nu aan de slag als taal-
maatje. Wie beter wil leren lezen en 
schrijven of wie Taalvrijwilliger wil 
worden kan terecht bij het Taalpunt. 
Elke maandag van 13.00 tot 15.00 
uur in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr 
J. van der Haarlaan 8. Een afspraak 
is niet nodig.

Start Bingo 
seizoen Argon
Mijdrecht - Op 18 september orga-
niseert de Lijnkijkers weer de maan-
delijkse bingo in de kantine van 
sport vereniging Argon. De bingo 
van deze maand staat in het teken 
van cadeaubonnen en heeft naast 
de vele prijzen op de tafel als hoofd-
prijs een cadeaubon met een waar-
de van 150,- te besteden bij een van 
de Mijdrechtse winkeliers naar eigen 
keuze. Zaal open 19.00 uur, de aan-
vang is 20 uur, en natuurlijk is het 
eerste kopje koffie weer gratis. Met 
het meedoen aan deze bingo steunt 
u de jeugd van Argon.

Verzamelaars-
markt
De Ronde Venen - De vakantie is 
voorbij, dus is het weer zover. Verza-
melaarsvereniging De Ronde Venen 
organiseert a.s. zaterdag 19 sep-
tember weer haar maandelijkse ver-
zamelbeurs. Van 9.30 tot 13.00 uur 
bent u van harte welkom in Immitsj, 
Windmolen 75 te Mijdrecht. Voor de 
postzegelsverzamelaars zijn er nieu-
we stuiverboeken en er zijn ook weer 
munten, ansichtkaarten en winkel-
wagenmuntjes. De toegang is gratis 
en voor inlichtingen kunt u terecht 
op onze site www.verzamelaarsron-
devenen.nl en tel.0297-289322. Komt 
u gezellig langs; de koffie staat klaar.

Nieuw:
PuurGezond praktijk in 
Mijdrecht Dieet & Eet
De Ronde Venen - Weg met stren-
ge diëten en afslankhypes. Terug 
naar puur gezond eten! Geen pak-
jes, zakjes, shakes en light produc-
ten. Maar wel écht eten, dat lekker 
en gezond voor je is. Wie op die ma-
nier eet, verbetert zijn/haar gezond-
heid en valt af op een heel lekke-
re manier! Bij gewicht coach San-
dra Stolk in Mijdrecht kun je te-
recht voor PuurGezonde voedings-
adviezen, bezoek haar website eens 
www.dieeteneet.nl. ‘Het draait in de-
ze methode allemaal om écht eten’, 
zegt Sandra, ‘(h)eerlijke producten 
die je verzadigen en voeden. Wie 
geniet van een puur gezonde voe-
ding, voelt zich energieker en heeft 
geen last van snaaihonger. In mijn 
praktijk leer ik cliënten graag hoe 
ze soepel kunnen overstappen naar 
een gezond eetpatroon. Met lekkere 
recepten, goede tips en een duide-
lijk stappenplan. Daarvoor gebruik 
ik het boek “PuurGezond Slank in 
8 stappen” van diëtist Karine Hoen-
derdos als inspiratiebron www.
PuurGezond.nl.’ Samen met Carla 

van Nieuwkerk van Centrum voor 
Beter Bewegen is er een cursus op-
gezet waarvoor we deelnemers zoe-
ken voor het volgen van een 10 we-
ken voeding en beweeg program-
ma. Wil je echt afvallen, dan is al-
leen op voeding letten niet genoeg. 
Je zult ook meer moeten bewegen.
‘Het belang van bewegen kan ik niet 
genoeg benadrukken’, zegt Car-
la ‘omdat het goed is voor lichaam 
en geest, de spijsvertering ver-
betert, botontkalking tegen gaat, 
meer energie geeft en je stress be-
ter de baas bent.’ Alle begin is moei-
lijk, maar als je rustig en met regel-
maat begint met bewegen en veran-
deren van je voeding, kunnen deel-
nemers aan dit programma binnen 
een maand al resultaat merken. Het 
voeding en beweeg programma is 
voor iedereen te volgen. Inlichtin-
gen en aanmelden bij: Sandra Stolk, 
Voedingscoach. Tel. 06 37452685, 
sandrastolk@ziggo.nl, www.diee-
teneet.nl. Carla van Nieuwkerk, 
Sportcoach, Tel. 0297 284855, carla-
vannieuwkerk@hotmail.com

Enthousiasme tijdens 
kijkavond OBS Molenland

Mijdrecht - Dinsdag 8 september 
werden alle ouders, kinderen en 
overige belangstellenden welkom 
geheten door leerlingen uit groep 8.
Tijdens deze avond konden de ou-
ders met hun kind(eren) in de groe-
pen kijken. Naast de diverse mate-
rialen was er in iedere groep een 
doe-tafel aanwezig, zodat alle kin-
deren met hun ouder(s) samen aan 
de slag konden gaan! Na een rond-
leiding door de kinderen vonden er 
drie workshops plaats. In de on-
derbouw hebben ouders informatie 
gekregen over het belang van voor-
lezen, in de middenbouw hebben 
ouders kunnen ervaren hoe wij on-
ze lessen begrijpend lezen verzor-
gen en in de bovenbouw zijn  ou-
ders geïnformeerd over de voort-
gang naar het voortgezet onderwijs. 
De drie workshops zijn goed en met 
veel enthousiasme ontvangen.
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Open dag natuur-
inrichting Bovenlanden
Wilnis - Zaterdag 19 september a.s. 
is een open dag over de natuurin-
richting in de Wilnisse Bovenlanden 
tussen 10.00 en 14.00 uur bij Zorg-
boerderij Amstelkade, Amstelka-
de 62 te Wilnis. Programmabureau 
Utrecht-West organiseert deze dag 
in samenwerking met de aannemer 
voor bewoners rond De Wilnisse 
Bovenlanden en andere belangstel-
lenden. De werkzaamheden voor de 
natuurinrichting in De Wilnisse Bo-
venlanden zijn in volle gang. Het 
werk vordert voorspoedig. De aan-
nemer Kuiper Noordeloos B.V. is be-
gonnen afplaggen van grond van-
af de Heinoomsvaart en vandaar af 
werken ze richting het westen. De 
grond wordt opgebracht in het mid-
dengebied, geëgaliseerd en inge-
zaaid. De eerste grassprietjes zijn 
alweer te zien op de opgehoogde 
percelen. Er zijn dammen aange-

legd en begin september zal gestart 
worden met afgraven van percelen 
bij Aan de Zuwe. In 2016 wordt de 
westzijde van het gebied ingericht. 
Bij Zorgboerderij Amstelkade is er 
informatie over de planning en de 
aard van de werkzaamheden. Om 
11.00 uur en om 12.30 uur rijdt de 
aannemer met een tractor met plat-
te kar het gebied in naar de afgegra-
ven percelen. De Wilnisse Boven-
landen heeft een belangrijke ver-
bindende functie tussen de Nieuw-
koopse Plassen en de Vinkeveense 
Plassen. Het valt in zijn geheel bin-
nen Ecologische Hoofdstructuur en 
heeft als hoofddoelstelling natuur. 
Het gaat om het realiseren van 100 
hectare nieuwe natuur en het in-
richten van in totaal circa 330 hec-
tare natuur. Het gebied ligt tussen 
de Bovendijk en de Amstelkade ten 
zuiden van Mijdrecht en Wilnis.

Buurtverhalen over 
Proostdijland
Mijdrecht - Wijkgebouw Present in 
Proostdijland staat vrijdag 25 sep-
tember open voor een nostalgische 
avond. ‘Buurtverhalen’ en beeld-
materiaal verzamelen, is het doel 
van de Historische Vereniging “De 
Proosdijlanden” en het wijkcomité. 
De vrijwilligers zorgen voor wat in-
formatie en foto’s uit het verleden. 
Zo hopen zij herkenning en herin-
neringen op te roepen. Het doel is 
een meer compleet overzicht te krij-
gen van het ontstaan en de ontwik-
keling van de wijk in de gehele vo-
rige eeuw of eventueel het verdere 
verleden. Denk aan de nieuwbouw 
op allerlei locaties. Die vult onder 
meer de horizon vanuit de Prin-
ses Margrietlaan in de richting van 
de Anselmusstraat waar voorheen 
vrij zicht was op de kerktoren van 
Driehuis. Ook het uitzicht vanuit de 
Prins Bernhardlaan is nu totaal an-
ders. De voormalige polder (nieuwe 
wijk Wickelhof) werd nog maar een 
paar decennia geleden aan het zicht 
onttrokken sinds nieuwe huizen en 
fl ats zijn verrezen. Op de plek van 
de technische school kwam een ap-
partementencomplex en de winkels 
van winkelcentrum Proosdij wer-

den woningen. Aan de Hoofdweg 
kwam een rotonde en ook een ge-
bouw voor appartementen en onder 
meer gezondheidszorg. Voor meer 
informatie en beeldmateriaal over 
Proostdijland zoeken het wijkcomi-
té en de historische vereniging nu 
contact met ervaringsdeskundigen. 
Denk aan (voormalige) bewoners, 
of mensen die er kwamen voor hun 
werk in de bouw, zorg, onderwijs 
enzovoorts. Zij zijn van harte wel-
kom met herinneringen, foto’s en 
ander beeldmateriaal. Na deze eer-
ste editie van ‘Buurtverhalen’ volgt 
later dit jaar nog een nostalgische 
middag. De aankondiging volgt via 
de lokale media.

Details
Voor wie: Iedereen met informa-
tie en/of beeld van Proostdijland. 
Wat: Herinneringen en beeldma-
teriaal delen. Waar: Wijkgebouw 
Proostdijland, Joh. v. Renessestr. 16. 
Wanneer: Vrijdag 25 sept., inloop: 
19.30, programma: 20.00 u. Contact: 
buurtverhalen@gmail.com o.v.v. 
Proostdijland. Zie www.wijkcomite-
proostdijland.nl voor foto’s en meer 
informatie.

Kom zondag een appeltje 
poffen tijdens het Oogstfeest!
Wilnis - Zondagmiddag 20 sep-
tember van 13.00-16.30 uur is het 
Oogstfeest bij NME-centrum De 
Woudreus. Iedereen is van har-
te uitgenodigd om dan een zelf-
gepoft appeltje te komen proeven. 
Maar er is meer: de (kruiden)oogst 
uit de kindermoestuin is te proeven 
in een heerlijke tuinsoep. Volwasse-
nen kunnen mee op een Wildpluk-
tocht: tijdens de tocht oogst je aller-
lei planten, zaden en vruchten in het 
wild en daarvan maak je een lekke-
re pesto. Met je eigen smartphone 
kun je een route lopen in de buurt 
van het NME-Centrum. Ook pre-
senteren we een kaart met ‘25 din-
gen die je gedaan moet hebben in 
en rond NME-centrum De Woud-
reus’. De eerste 6 dingen van de 
kaart kun je tijdens het Oogstfeest 
alvast doen, zoals een natuurkwar-
tiertje uitvoeren, versgeperst appel-
sap drinken en een zadenschatkist 
vullen. En wil je een indruk krijgen 
van kinderfeestjes in de Woudreus, 
dan kun je een voorproefje krijgen 
tijdens het Oogstfeest. 

Activiteiten tijdens het 
Oogstfeest
- Koffi e, thee en versgeperst ap-

pelsap met een fl ammkuchen
- Wildpluktocht voor volwassenen 

14.00-15.30 uur (2,50 p.p. inclu-
sief potje met oogst)

- Rondleiding door de educatieve 
tuin

- Informatie over natuurvriendelijk 
tuinieren

- Met de imker naar de bijenstal
- Blotevoetenpad
- Appels poffen

- 6 activiteiten van de kaart met ’25 
dingen die je gedaan moet heb-
ben in en rond NME-centrum De 
Woudreus’

- Tuinsoep uit de soepketel
- Met je smartphone op pad! Neem 

je eigen smartphone mee en loop 
een korte GPS-tocht in de buurt 
van het centrum

- Voorproefje van een kinderfeest-
je

- Informatie over de producten van 
het NME-centrum: kinderfeest-
jes, zaalhuur, natuurkwartiertjes, 
activiteiten voor de kinderop-
vang, basisonderwijs en voortge-
zet onderwijs

Toegang tot het Oogstfeest en het 
appels poffen is gratis. Voor sommi-
ge activiteiten wordt een kleine bij-
drage gevraagd. U kunt alleen con-
tant betalen bij De Woudreus.

Jan en Corrie van Dijk-Bakker
60 jaar getrouwd
Mijdrecht - Als er in De Ronde Ve-
nen net zoveel diamanten werden 
gevonden als dat er huwelijken on-
der dat symbool bekend zijn, zat het 
wel goed met de gemeentelijke fi -
nanciën. Wat niet wegneemt dat ook 
binnen de symboliek het een rijk ge-
geven blijft als twee mensen 60 jaar 
getrouwd zijn en nog steeds veel 
van elkaar houden. “Het overkomt 
je gewoon als je maar blijft adem-
halen”, aldus Jan van Dijk nuchter 
die samen met zijn Corrie dinsdag 
9 september het 60-jarig samen-
zijn vierde in huiselijke kring. “Voor 
ons is de kerkelijke datum belangrij-
ker en dan vieren we het echt,” laat 
Jan meteen weten. “We zijn eerst op 
het gemeentehuis in Vinkeveen ge-
trouwd en ruim een maand later op 
19 oktober in de Heilig Hart kerk. 
Op die datum overwegen we er wat 
meer feestelijke aandacht aan te 
geven.”

Jan en Corrie mogen er zijn gelet 
op hun leeftijd. Nog redelijk actief, 
goed bespraakt en ze staan positief 
in het leven. Jan van Dijk is geboren 
op 22 mei 1931 in Wilnis, Corrie in 

hetzelfde jaar te Vinkeveen op 7 fe-
bruari. Uit het huwelijk werden zes 
kinderen geboren, 5 meisjes en een 
jongen. Inmiddels zijn er 18 klein-
kinderen en drie achterkleinkinde-
ren. De ‘overgrootouders’ hebben 
altijd in Mijdrecht gewoond, eerst 
negen jaar in de Midrethstraat en 
nu alweer vijftig jaar(..) in de Prin-
ses Marijkelaan.
Hoe hebben zij elkaar in hun jeugd 
ontmoet? Jan: “ik was negentien 
jaar en we gingen altijd met vrien-
den ‘op rooftocht’ naar de meiden in 
Vinkeveen. Ja, die waren daar heel 
mooi. Bij een van mijn buurvrienden 
zag ik een foto van een mooi meisje. 
Daar werd ik op het eerste gezicht 
verliefd op. Ik ben naar haar op zoek 
gegaan en heb haar gevonden zo je 
ziet.” Corrie: “Hij was wel een vast-
houder hoor en daar hou ik wel van. 
We hebben vijf jaar verkering gehad 
voordat we gingen trouwen.” Corrie 
was couturier op een atelier. Ze ging 
later thuis werken en had daar een 
elektrische trapnaaimachine, een 
Bernina die ze nu nog steeds heeft. 
”Daar heb ik veel naai- en verstel-
werk mee gedaan voor onder ande-

re Lutz. Maar ik maakte ook baai-
en hemden,” herinnert Corrie zich 
nog goed. Ze heeft ook zelf veel kle-
ding voor haar kinderen gemaakt; 
daar won ze een keer de eerste prijs 
mee. Corrie komt uit een gezin met 
14 kinderen waaronder 2 tweelin-
gen. Corrie is daar een van.

‘Man met het bakje’
Jan stamt uit een gezin met 19 kin-
deren (..) en heeft in zijn werkza-
me leven heel wat afgewerkt. On-
der meer bij de Andek breifabriek 
in Uithoorn, later als ‘voorman ket-
tingstoel kunstzijde’ bij de tricota-
gefabriek Den Hertog in Mijdrecht. 
Maar ook als offsetdrukker bij Druk-
kerij Verweij en Van Roessel in Am-
sterdam. Tevens heeft hij een poos-
je gefunctioneerd als melkmonster-
nemer bij het boerenbedrijfsleven. 
Alles werd op de fi ets gedaan. Ook 
naar Amsterdam en ritjes maken 
rond het IJsselmeer in zijn vrije tijd. 
Ook boodschappen doen deed hij 
altijd op de fi ets met een aanhang-
bakje erachter. Hij stond in de om-
geving bekend als ‘de man met het 
bakje achter de fi ets’. Al doende had 

hij aan huis en in een loodsje achter 
in de tuin inmiddels een klein off-
setdrukkerijtje opgezet waar hij on-
der de naam Jaco jaren lang klein 
offsetdrukwerk voor verenigingen 
en particulieren verzorgde. Iets wat 
hem met de hulp van zijn kinderen 
goed af ging. Veel tijd voor hobby’s 
had hij niet, maar tuinieren vond en 
vindt hij leuk, vooral een moestuin. 
En een kaartje leggen op zijn tijd 
tijdens de dagbesteding in Maria 
Oord. Natuurlijk ontbrak deze dag 
ook een brief met de felicitaties van 
het Koningspaar en de Commissaris 
van de Koning Willibrord van Beek 
niet, evenals het mooie bloemstuk-
je van de gemeente. Burgemeester 
Divendal kwam traditiegetrouw het 
jubilerende echtpaar persoonlijk fe-
liciteren en nam als cadeautje het 
fraaie fotoboek Wolken, Wind en 
Water van Maarten Koch mee dat 
zeer in de smaak viel. De ‘burg’ ont-
popt zich bij deze gelegenheden als 
een gezellig causeur die altijd graag 
wil weten hoe je het voor elkaar 
krijgt om samen zover te komen in 
het huwelijk. Vaak komen daar lu-
dieke antwoorden op.

Samen met alle felicitaties voegen 
wij die van deze krant er ook van 
harte aan toe en wensen Jan en 
Corrie nog veel gezellige en vooral 
gezonde jaren om met elkaar te ge-
nieten van al het goede dat het le-
ven kan bieden.

Oude Veenlandencollege gezien vanaf de St van Rumelaerstraat
Foto’s: Historische Vereniging Proosdijland

 De Hoofdweg in Mijdrecht circa 1940

Cursusproject De Ronde Venen
Nog plaatsen beschikbaar
De Ronde Venen - Op korte termijn 
zijn nog plaatsen vrij:

Cursus 18, Fotografi e
(29 sept, 6-13-27-31okt, 3-10-17 
nov, 1 dec) Je leert hoe je toestel 
werkt, wat al die knoppen, functies, 
en programma’s doen. Hoe je be-
tere en mooiere foto’s kunt maken 
door inhoud, compositie en presen-
tatie. Hoe je je foto’s kunt verbete-
ren, door gebruik van basale com-
puter bewerking. Leer de geheimen 
van pixels, ISO, WB en histogram-
men, en tips en trucs voor fotopre-
sentatie en het maken van fotoboe-
ken. In de planning zit ook een “fo-
tosafari” naar Kasteel De Haar. Voor-
kennis: bekend zijn met windows en 
foto’s kunnen overzetten van de ca-
mera naar de pc.

Cursus 19, Opfriscursus Engels
(30 sep, 7-14-28 okt, 4-11-18-25 nov, 
2-9 dec) Wilt u de wat weggezakte 
kennis weer eens opfrissen? Aan-
dacht wordt besteed aan lezen, luis-
teren, spreken en schrijven aan de 
hand van alledaagse situaties. Ook 
wordt de basisgrammatica opge-
haald.

Cursus 23, Wandeling 
bij De Dageraad ‘De 
diamanten van Zuid’
(vrijdag 2 oktober, van 11.00–12.30 
uur) Een wandeling rondom bezoe-
kerscentrum ‘De Dageraad’ met als 
thema ‘de diamanten van Zuid’ (al-
le architectuurstijlen van Nederland 
in één wandeling). ‘De Dageraad’ is 
onderdeel van museum ‘Het Schip’ 
en vormt net als ‘Het Schip’ één van 
de hoogtepunten van de Amster-

damse School stijl. De rondleiding 
duurt 90 min. Na afl oop is er gele-
genheid om het Bezoekerscentrum 
te bekijken.

Cursus 24, Frans voor 
beginnende gevorderden 
(5-12-26 okt, 2-9-16-23-30 nov, 
7-14 dec) Vind je Frans ook zo’n 
mooie taal en wil je je kennis ervan 
wat opfrissen en uitbreiden, dan is 
deze cursus iets voor jou. Afwisse-
lend doen we vocabulaire oefenin-
gen, komt de grammatica aan bod 
en luisteren we naar een chanson. 
Verder lezen we teksten en probe-
ren zoveel mogelijk Frans te spre-
ken.

Cursus 28, LinkedIn
(7-14 oktober) Laat je verrassen 
door de vele mogelijkheden van Lin-
kedIn. Tijdens deze twee bijeen-
komsten ga je onderzoeken, hoe jij 
je LinkedIn profi el optimaal kunt in-
zetten bij je zoektocht naar een an-
dere baan. Wat kan jouw netwerk 
voor jou doen en hoe ga jij dit ge-
bruiken? Het aanmaken en lid wor-
den van een groep, het volgen van 
bedrijven, zoeken naar vacatures, 
verzamelen van aanbevelingen. Wat 
kun jij en wil jij ermee? En als je een-
maal aan tafel zit met je potentiële 
werkgever, wat nu? Welke vragen ga 
jij stellen? Wat zijn je competenties? 
Deze cursus is bedoeld voor ieder-
een die al een LinkedIn profi el heeft, 
of er een wil maken. Ook wordt er 
aandacht besteed aan het sollicita-
tieproces. Er zijn (latere) cursussen 
waarop ook nog plaats is. Ook deze 
informatie vindt u op onze site: www.
cursusproject.nl/rondevenen.htm

Stichting Hulphond bij 
Vereniging De Christenvrouw
De Ronde Venen - Op donderdag-
avond 24 september komt mevrouw 
Sylvia Meijer uit Soest bij Vereniging 
De Christenvrouw vertellen over het 
werk van Stichting Hulphond. Aan-
gezien zij zelf in het dagelijks leven 
de hulphond nodig heeft, kan ze als 
ervaringsdeskundige veel over ver-
tellen over de hulp die haar hulp-
hond haar geeft. Maar uiteraard 

komt ook het werk van de stich-
ting Hulphond uitgebreid aan bod. 
De avond is vrij toegankelijk en zo-
wel leden als gasten zijn van har-
te welkom. De avond wordt gehou-
den in gebouw ‘t Kruispunt, Kon. Ju-
lianastraat 22 in Mijdrecht. Aanvang 
20.00 uur, de koffi e staat klaar om 
19.45 uur. Voor meer informatie: In-
eke Aperloo, tel. 0297-281378

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

 Goed geschoten...

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

Caviar-smokkelaar in 
het park

Regio - Deze hoogzwangere rode rivierkreeft haastte zich naar het 
vijver in de Braak. Raakt ze haar eitjes onderweg niet kwijt?

Valeria Krassovskaia
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JAARMARKT WILNIS EEN GROOT SUCCES:
MOOI WEER EN REUZE GEZELLIG

Wilnis - Ruim 120 kramen, veel variatie, geen drupje regen, niet 

koud en niet echt heet, het was perfect zaterdag jl tijdens de jaar-

markt in Wilnis. Opvallend was ook dat je echt heel veel variatie had 

bij de kramen. Geen vier kledingkramen, of drie kramen  met la-

kens en dekbedden, nee veel, heel veel variatie. Ook waren er di-

verse muzikale optredens. Majorettes, de muziekvereniging, de the-

aterschool. Het was  druk bij het podium en de kraam van muziek-, 

dans en theaterschool Kunst Rond de Venen. Dansleerlingen ver-

zorgden wervelende optredens die een lust voor het oog waren en 

kinderen konden gratis worden geschminkt. Tussen de optredens 

door konden alle kinderen meedoen met de kennismakingswork-

shop klassiek ballet. Na de optredens leerde dansdocente Karin 

de kinderen de nieuwste dans van Kinderen voor Kinderen op het 

nummer ‘Het is raar maar waar’. Gitaardocent Leslie bracht sfeer 

met bekende liedjes waarin hij en passant wat er om hem heen ge-

beurde van commentaar voorzag. Blokfl uitdocent Jaap liet de aller-

jongste kinderen in aanraking komen met de Suzuki-blokfl uitme-

thode en hij vrolijkte de kraam op met zijn prachtige muziek.

Behalve dansdocent is Karin ook zangeres en in die hoedanigheid 

liet zij samen met Leslie sfeervolle liedjes horen. Er ontstond ter 

plekke een mooie samenwerking met Muziek- en Showkorps Trivi-

ant. Hun majorettes lieten de toeschouwers verbaasd staan hoe ze 

hun batons konden laten draaien op de muziek van Leslie en Karin! 

Mede dank zij het feit dat de slechte weersvoorspelling niet uit-

kwam was het een bijzonder geslaagde dag! Complimenten voor 

de organisatie.









Regio - Zaterdag 19 en zondag 20 
september kan je een bezoek bren-
gen bij ambachtelijke plekjes in de-
ze regio. Tien ambachtslieden stel-
len deze dagen hun deuren en werk-
plaatsen open voor publiek. Een 
kijkje in de keuken van de paling-
roker, de zeepmaker, de kruidenolie 
maker, de tekenaar, de beeldhou-
wer, de kaasmaker, de bloembollen-
kweker, de pottenbakker, de taar-
tenbakker etc. Van 11 tot 17 uur kan 
je de verschillende werkplaatsen en 
ateliers bezoeken. De Amb8route 
bestaat uit een fietsroute langs alle 
deelnemers en voert door het dorp 
Kudelstaart, langs de Westeinder en 
de Drecht via het Jaagpad in Uit-
hoorn, langs de Amstel weer naar 
Kudelstaart. Zo ontdek je de omge-

ving per fiets en bezoek je bijzonde-
re locaties. Specaal voor kinderen is 
er op elke locatie een bijzonderheid. 
Door alle amb8en te bezoeken ver-
zamel je kleine onderdelen van iets 
wat uiteindelijk groeit en bloeit. Er 
zijn 50 van deze ‘groei-en-bloei’ ver-
rassingen te krijgen, dus wees er op 
tijd bij! De route heeft 2 startpun-
ten en voert langs 10 ambachtelijk 
locaties met een fietsroute van on-
geveer 15 kilometer. De startpun-
ten zijn; Uzepia aan de Herenweg 
in Kudelstaart en theetuin [H]eer-
lijk aan het Jaagpad in De Kwakel. 
De volgende ambachtelijke locaties 
doen mee aan de route; Visserijbe-
drijf Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch 
of Heaven’, Atelier Ada Gons Goo-
sen, Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
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Kom naar de Dag van de 
Loopbaan
Regio - Zaterdag 26 september kan 
heel werkend en werkzoekend Ne-
derland kennis maken met de Noloc 
erkend loopbaanprofessional op de 
Dag van de Loopbaan. Iedereen die 
te maken heeft met loopbaan gere-
lateerde problemen kan geduren-
de deze dag op een laagdrempelige 
wijze kennis maken met de diensten 
en expertise van een Noloc erkend 
loopbaanadviseur. De Dag van de 
Loopbaan is een initiatief van No-
loc, een landelijke vereniging voor 
loopbaanprofessionals. Bijna 200 
Noloc erkende loopbaanprofessio-
nals uit heel Nederland zetten op 
zaterdag 26 september hun deuren 
open. Iedereen met vragen of pro-
blemen over zijn of haar loopbaan 
kan op deze dag advies vragen bij 
een Noloc erkend loopbaanprofes-
sional. Of je nou van baan wilt ver-
anderen, een nieuwe carrière wilt 
uitstippelen of keuze moet maken 
over studie of loopbaan. Leren net-

werken, een goede check van je CV, 
LinkedIn of weten wat social me-
dia voor je kan doen,. Een betere 
balans tussen werk en privé of tij-
delijk arbeidsongeschikt? Omgaan 
met lastige werksituaties, zinvolle 
invulling na de loopbaan? Een No-
loc erkend loopbaanprofessional 
helpt en begeleidt naar een oplos-
sing van al deze vragen. Noloc er-
kend loopbaanprofessional Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching doet ook weer mee met de 
Dag van de Loopbaan en is aanwe-
zig in de Bibliotheek  Angstel, Vecht 
en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8 
in Mijdrecht. Leer je kwaliteiten en 
kansen [beter] kennen en ga jezelf 
slim inzetten. Hoe? Meld je aan voor 
een persoonlijk met Rose-Marie via 
www.rooskleurigcoaching.nl of bel 
06 5313 5015 en haal ook het beste 
uit jezelf boven! Informatie over de 
Dag van de Loopbaan vind je ook op 
www.dagvandeloopbaan.nl 

Lokale amb8en ontdekken 
op de fiets!

Gezocht: deelnemers 
voor een gezond en fit

De Ronde Venen - Centrum voor 
Beter Bewegen en Dieet & Eet 
hebben de handen ineen geslagen 
en starten donderdagavond 1 ok-
tober a.s. in de Brug in Mijdrecht 
een cursus voor mensen die wil-
len ervaren wat puur gezonde 
voeding (dus geen maaltijdver-
vangers) en beweging met het li-
chaam doen. Een klein tipje van de 
sluier, je krijgt meer energie voelt 
je fitter en verliest ook nog eens 
gewicht. Tijdens deze cursus leer 
je simpel over te stappen naar een 
gezond eetpatroon die makkelijk 
vol te houden is en krijg je duide-

lijk uitleg over welke voedingsmid-
delen goed, minder goed of slecht 
zijn, zodat het jojo-effect weg blijft.

Kijk volgende week in de Mode/ 
Healt bijlage van deze krant voor 
nog meer informatie of kijk nu al 
voor aanmelding of inlichtingen op 
de site van wwwdieeteneet.nl of 
bel. Inlichtingen en aanmelden bij: 
Sandra Stolk, Voedingscoach. Tel. 
06 37452685, sandrastolk@ziggo.
nl, www.dieeteneet.nl. Carla van 
Nieuwkerk, Sportcoach, Tel. 0297 
284855, carlavannieuwkerk@hot-
mail.com

De Zandeilanden van 
Vinkeveen als moestuin
Vinkeveen - Op 20 septem-
ber wordt er een pluknick geor-
ganiseerd door de IVN natuur-
gids R Aarsman. Dit is een boot-
tocht in combinatie met het zoe-
ken naar eetbare planten die daar-
na ook bereid worden. Verzame-
len om 13.30 uur op haven Winke-
loord aan de Winkeldijk 20 A te Vin-
keveen. U wordt vervoerd met een 

Hollandse platbodemboot en vaart 
naar de Vinkeveense zandeilanden. 
De tocht duurt tot ongeveer 16.00. 
Kosten van deze excursie zijn 5 euro 
per persoon. De excursie gaat door 
bij alle weersomstandigheden!
Inschrijven via: Ervaarmagazine.nl/
ervaar-events of bij Ellen Aarsman 
tel: 0297-288106 (r.aarsman@tel-
fort.nl)

Lions Amusetocht groot 
succes
De Ronde Venen - Het is wellicht 
een onbekend probleem. Kinde-
ren die ziek worden gemeld op hun 
verjaardag omdat er geen traktatie 
voor de klas betaald kan worden.
Zelfs in onze gemeente is dit het ge-
val voor kinderen uit de wat minder 
goed bedeelde gezinnen. 
Uitdelen in de klas, een taart thuis, 
een cadeautje, laat staan een ver-
jaardagspartijtje zijn dan kosten die 
het gezinsbudget te boven gaan.
Toen de Lions club Vinkeveen en 
Waverveen van dit probleem hoor-
de, werd gelijk besloten om in actie 
te komen. Een nieuw initiatief werd 
hiervoor opgezet, een Amusetocht 
over de Vinkeveense Plassen met 
betalende gasten. Deze Amusetocht 
bestaat uit een rondvaart over on-
ze mooie plassen waarbij 4 horeca-
gelegenheden worden aangedaan. 
Ruim 2.000 is hiermee binnenge-
haald voor dit goede doel waarmee 
vele kinderen een gezellige verjaar-
dag kunnen vieren. Op de stralen-
de vrijdag 11 september 2015 wer-
den 27 gasten rond 12 uur verwel-
komd bij Jachthaven Omtzigt om 
aan boord te gaan op het schip ‘De 
Vinkenplas’ van rederij Klinkha-
mer. Voor vertrek werden de eerste 
hapjes geserveerd op de boot door 
restaurant Boven Water. Via Bots-

hol werd gevaren naar Jachthaven 
Bon waar de volgende lekkernij-
en aan boord werden gebracht. Na 
een prachtige tocht over de grote 
plas meerde het schip aan bij Klink-
hamer waar restaurant De Vier-
sprong de volgende gerechtjes ver-
zorgde. Na nog een heerlijk dessert 
van restaurant De Plashoeve werd 
koers gezet naar Jachthaven Omt-
zigt waar de gasten van boord gin-
gen en de dag konden afsluiten met 
een heerlijk kopje koffie in restau-
rant Boven Water. Tijdens de tocht 
werd er een sprankelende presen-
tatie over de faalkosten in de bouw 
gegeven door Lean Six Sigma en 
zijn de gasten geïnformeerd over de 
projecten van de Lions club. Naast 
een loterij met prachtige prijzen die 
beschikbaar waren gesteld door de 
deelnemende bedrijven, was er ook 
een wijnproeverij aan boord, ver-
zorgd door Rene Bergh van Country 
Wine. Iedere verkochte fles wijn le-
verde daarbij ook nog geld op voor 
het goede doel. Nog tijdens de tocht 
kon Leo van Neutegem namens de 
Lions club vol trots melden dat er 
meer dan e2.000,- was binnen ge-
haald voor de verjaardagspakketten. 
Een zeer geslaagd initiatief daar-
door en voor herhaling vatbaar vol-
gend jaar!

Drikus trouwde zijn 
mooiste bloem uit Aalsmeer
Mijdrecht - Zo ziet Hendrikus (Dri-
kus) Oussoren nog steeds het be-
gin van zijn 60-jarig huwelijk met 
Gerda Reemst dat zij beiden maan-
dag 14 september vierden. In ‘ech-
telijke ‘kring, want het bijzondere 
huwelijksfeestje was afgelopen za-
terdag de 12e al met familie, vrien-
den, buren en bekenden gevierd in 
gebouw Irene naast de Janskerk in 
Mijdrecht. Daar kregen zij van hun 
inmiddels volwassen neef en nicht 
een unieke zwart-wit trouwfoto met 
daarop hun beiden als bruidsjon-
gentje en bruidsmeisje. Wie de twee 
echtelieden ziet en spreekt gelooft 
hun leeftijd niet. Zo kwiek, bespraakt 
en gezond zij er uit zien. Daar teken 
je voor op die leeftijd. Ze zijn geen 
van beiden van geboorte Rondeve-
ners, maar wonen hier al bijna hun 
hele leven. Hendrikus werd geboren 

op 29 juli 1930 in Uithoorn en Ger-
da zag in Aalsmeer het levenslicht 
op 21 april 1934. Op 25- en 21-ja-
rige leeftijd gaven zij elkaar in het 
gemeentehuis van Aalsmeer het ja-
woord op 14 september 1955, op 
dezelfde dag gevolgd door de ker-
kelijke inzegening in de NH dorps-
kerk in Aalsmeer-Oost. Ze kregen 
drie zonen en hebben inmiddels vijf 
jongens en een meisje als kleinkin-
deren en (bijna) drie achterkleinkin-
deren. Gerda woonde in Aalsmeer 
op de rozen- en anjerkwekerij van 
haar ouders en Drikus aan de Mo-
lenlaan langs de Amstel. Hij werkte 
toen als meubelmaker bij Klinken-
berg aan de overkant. “Ik werd el-
ke morgen en avond met een boot-
je overgezet; daar zorgde het bedrijf 
voor. Dank zij het werken bij Klin-
kenberg kregen we toen ter tijd ook 

lier Femke Kempkes, Zuivelboer-
derij Vrouwenakker, Bollenkweke-
rij Koster, Home with Joy kookate-
lier en natuurlijk Uzepia en theetuin 
[H]eerlijk!

Fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitge-
zet langs alle lokaties van ongeveer 
15 kilometer. Deze routekaart is te 
koop bij de twee startlocaties voor 
3,50 euro en bevat behalve de rou-
tekaart en de contact gegevens van 
de deelnemers informatie over de 
omgeving en interessante kortings-
bonnen! De Amb8route is een initia-
tief van lokale ambachtelijke onder-
nemers. Doel is mensen van dicht-
bij en veraf kennis te laten maken 
met de unieke lokale ambachten en 
de bijzondere natuur en infrastruc-
tuur van de poldergebieden in de 
regio. De fietsroute is ook buiten 
dit open weekend te maken, op de 
routekaart staan de openingstijden 
per lokatie aangegeven. Uniek is dit 

weekend dat alle deelnemers aan 
de Amb8route hun deuren tegelijk 
openstellen! Kijk ook op de website 
www.amb8route.nl

een woning toegewezen. Dat was in 
Mijdrecht op 30 juli 1955. Toen kon-
den we ook gaan trouwen want we 
hadden een huis. Dat ging zo in die 
tijd,” legt Drikus uit. Gerda: “Eerst 
in de Van Wassenaarstraat nr. 28; 
daar hebben we 25 jaar gewoond 
en daarna op nr. 4 nog eens 26 jaar. 
Hier op de Stadhouderslaan wonen 
we nu al weer acht jaar en met veel 
plezier. De woningen zijn allemaal 
gerenoveerd.”

Goede keus
Drikus en Gerda ontmoetten el-
kaar toen ze beiden lid waren van 
de christelijke jongerenvereniging. 
Ze kwamen elkaar voor het eerst 
tegen in gebouw De Morgenster 
naast de Thamerkerk aan de Am-
stel in Uithoorn (‘om de hoek’ waar 
Drikus woonde). Later bij toeval in 
Aalsmeer toen er bij de jongeren-
vereniging vrijkaartjes werden ver-
strekt voor een toneelvoorstelling. 
Beiden besloten er niet heen te 
gaan, maar gezellig te gaan wan-
delen. De kaartjes werden handen 
van zijn broer gestopt... Zo ging het 
verder en na enkele jaren verkering 
trouwden ze. “Dat was een goede 
keus want ik trouwde toen de mooi-
ste bloem van Aalsmeer, mijn Ger-
da,” laat Drikus weten. Gerda is er 
zichtbaar nog van onder de indruk 
en is net zo blij dat ze toen ja heeft 
gezegd. Na Klinkhamer werkte Dri-
kus nog zo’n acht jaar bij drukkerij 

Verweij, maar het langst bij Jan van 
Walraven aan de Industrieweg waar 
hij naar zeggen een pracht tijd heeft 
gehad en op z’n 59e met de vut ging. 
Gerda heeft ooit bij supermarkt Al-
bert Heijn gewerkt in Amsterdam, 
vervolgens in een kruidenierswinkel 
in Aalsmeer en bij Van Kreuningen 
in Mijdrecht, waar zij onder ande-
re gordijnen op maat naaide en als 
verkoopster in de winkel stond. In 
het naaiwerk was zij goed, want ze 
maakte vaak zelf kleding en met de 
breipennen kan ze ook goed over-
weg voor de (klein)kinderen. Eigen-
lijk is dat ook haar hobby, net zoals 
het maken van (verre) vakantierei-
zen. Drikus had niet zoveel hobby’s. 
Hij werkte veel en had er geen tijd 
voor. Maar het reizen zag hij wel zit-
ten en samen hebben ze bovendien 
37 jaar een stacaravan gehad in 
Maarn. Dat was wel iets wat hij zag 
als vrijetijdsbesteding. Niet meer zo 
actief betekent niet stilzitten. Ger-
da blijft veel in beweging, zwemt en 
klaverjast graag. Drikus sport gere-
geld bij Spel & Sport.
Zoals gebruikelijk, maar altijd toch 
weer verrassend, waren er felicita-
ties van het Koningspaar, de Com-
missaris van de Koning van de pro-
vincie Utrecht en van de gemeente 
in de vorm van een fraai bloemstuk-
je. Vanzelfsprekend kwam burge-
meester Maarten Divendal ook nog 
even gezellig op bezoek en over-
handigde als cadeau het boek ‘Wol-
ken Wind en Water’ met prachtige 
foto’s van Maarten Koch uit heel De 
Ronde Venen.
Wij sluiten als krant graag aan bij al-
le felicitaties en wensen Drikus en 
Gerda nog vele mooie en actieve 
jaren in goede gezondheid toe. Op 
naar het volgende huwelijksfeest!

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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.

Ssssst, we worden 
afgeluisterd!

Een jaar geleden zagen we ze in-
eens staan in onze tuin; de oren. 
We waren struiken aan het snoei-
en, toen ons oog erop viel. Ze za-
ten op een dikke dode vlierstam, 
door andere takken enigszins aan 
het zicht onttrokken. Er waren er 
minstens tien, grote en kleine. 
Werden we afgeluisterd? Had ie-
mand zijn oren te luisteren ge-
legd? Het bijzondere was dat ze 
na enkele weken vrijwel geheel 
verdwenen waren. Kleine bruine 
restjes wezen nog op hun eerde-
re aanwezigheid. We durfden on-
ze stemmen weer te verheffen, 
maar tot onze verbazing stonden 
ze er enkele maanden later wéér. 
Voorzichtig voelden we eens aan 
de oren. Het materiaal was zacht 
en buigzaam. Met de boeken er-
bij, was het raadsel snel opgelost. 
Het ging om judasoren.
Het judasoor, de Auricularia au-
ricula judae, is een paddenstoel 
die op schaduwrijke vochtige 
plaatsen groeit, voornamelijk op 
de bast van levende of dode vlie-
ren; sporadisch ook op dood hout 
van ándere loofbomen. Het is een 
trilzwam; dat is een zwam met 
een geleiachtig vruchtlichaam. 
De jonge exemplaren kunnen er-
uit zien als roze, bijna doorzich-
tige oren en ze voelen elastisch 
aan. De oudere zwammen wor-
den onregelmatiger en harder. Ze 
krijgen een donzige donkere bui-
tenkant en een gerimpelde, ge-
aderde binnenkant, waardoor ze 
nog meer op een oorschelp gaan 
lijken. In droge omstandigheden 
verschrompelen ze tot donker-
bruine zwammen, die wel weer 
opzwellen en de oorvorm aanne-
men zodra er vocht bij komt. Het 
judasoor vreet het hout van le-

vende bomen aan. Daaraan kan 
de vlier bezwijken. Het is dan een 
parasiet die ten koste van zijn 
gastheer leeft. Ruimt de zwam 
dood hout op, dan gedraagt hij 
zich nuttig en is dan dus een sa-
profyt. Het judasoor varieert in 
grootte van 2 tot zo’n 7 cm. Er ko-
men ook flaporen voor van wel 10 
cm. Ze zijn eetbaar, in China ge-
liefd, al hebben ze weinig smaak.
De naam judasoor komt van de 
legende, dat op de vlier waaraan 
Judas - de apostel die Jezus ver-
raden had - zich verhangen had, 
een paddenstoel groeide met de 
vorm van een oor. Het oor van Ju-
das dacht men. 
Het judasoor kan het hele jaar 
door gevonden worden, vooral 
bij lagere temperaturen. Inmid-
dels treffen we deze judasoren 
regelmatig in onze tuin aan. Maar 
toch... als ze er zijn, gaan we au-
tomatisch fluisteren, want je weet 
tenslotte maar nooit.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn





Mijdrecht - Yannick van Pelt is 9 
jaar en momenteel 2e jaars E-speler 
bij argon. Afgelopen zaterdag was 
hij de pupil van de week en opende 
hij de wedstrijd met een mooie goal 
in de kruising.
Zolang hij kan praten vertelde hij al 
dat hij op voetbal wilde en zo ge-
beurde het ook. Eenmaal inge-
schreven bij Argon is hij begonnen 
in de UEFA competitie en een sei-

zoen later bij de Champions league. 
Vorig jaar mocht hij als 8 jarige naar 
de E, want Yannick staat aardig zijn 
mannetje. Hij begon in de E9 en om-
dat de spelertjes nog niet goed op 
elkaar waren ingespeeld vlogen de 
ballen hen de eerste wedstrijd om 
de oren. Yannick vond dit uiteraard 
niet zo leuk. Maar gaande het sei-
zoen ging het steeds beter en als af-
sluiting van het seizoen werd er te-
gen de vaders gespeeld en dat ging 
aardig gelijk op. Dit seizoen zijn de 
jongens als compleet team in de E6 
van start gegaan. Yannick’s sterke 
kanten zijn dat hij tweebenig is en 
als linksbuiten weet hij nogal eens 
te scoren met een kopbal. Verdedi-
gen vindt hij minder leuk. Doorde-
weeks gaat yannick naar de Antoni-
usschool in de Hoef. Hij woont vlak-
bij de kromme mijdecht en in de zo-
mer is hij daar nogal eens te vin-
den om te vissen of te zwemmen. 
Voetbal is de rode draad in zijn le-
ven en hij speelt graag FIFA op de 
WII. Yannick was natuurlijk trots dat 

Vinkeveen - Vrijdagavond 11 sep-
tember konden leden, sponsors, 
obligatiehouders en verdere be-
langstellenden bij Sportvereniging 
Hertha op het sportcomplex De 
Molmhoek de vorderingen van het 
nieuwe clubhuis in aanbouw bekij-
ken. Dat gebeurde dan ook. Naar 
schatting honderdvijftig bezoekers 
namens de kans waar en natuur-
lijk ook om te zien dat hun voorzit-
ter Harry van Genderen Koninklijk 
werd onderscheiden en benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Burgemeester Maarten Diven-
dal speldde hem de versierselen 
op. Het clubhuis is bovenop de be-
staande kleedruimten aan de kant 
van het hoofdveld gebouwd. Door 
de zaak extra te onderheien is dit 
mogelijk gemaakt. De eerste paal 
van de in totaal 29 daarvoor ging 
december vorig jaar de grond in. 
Het gaat voornamelijk om een kan-
tine en verscheidene ruimten voor 
andere doeleinden, waaronder een 
bestuurskamer. De uitbreiding, die 
vanwege plaatsruimte op het com-
plex alleen maar als een tweede 
bouwlaag kon worden uitgevoerd, 
is nog niet klaar. Naar verwachting 
zal dat tijdens de voetbalstop eind 
december dit jaar zijn, Zodra dit het 
geval is wordt de bestaande kanti-
ne op de begane grond omgebouwd 
tot zes nieuwe kleedruimten. De uit-
breiding is nodig in verband met de 
toeloop van nieuwe leden bij zowel 
het heren- als damesvoetbal. Dat is 
al jaren zo. 

Onmogelijke opgaaf
In 2011 werden voor de noodzakelij-
ke uitbreiding plannen gesmeed. De 
eigenlijke aanzet werd gegeven in 
oktober 2013 met het plaatsen van 
het bouwbord aan de kant van de 
Mijdrechtse Dwarsweg met daarop 
de eerste sponsors. Het was midden 

in de crisistijd en als men dan weet 
dat het de bedoeling was om de ver-
bouwing met daaraan het kosten-
plaatje van 400.000 euro zo goed als 
geheel in natura te laten sponsoren, 
bleek dit in eerste aanleg een onmo-
gelijke opgaaf. Zelfs met het eventu-
eel aangaan van een lening viel het 
nog te bezien of het zou lukken. Uit-
gangspunt was dat deelnemen-
de bedrijven met hun eigen speci-
aliteiten aan het bouwproject kon-
den bijdragen. De een met bijvoor-
beeld het heiwerk, een trap, een an-
der met toiletten, de volgende wa-
terkranen, leidingwerk, elektrische 
installatie, raamkozijnen, metsel-
werk, houtbouw, dak- en vloerbe-
dekking en noem maar op. Dat alles 
met gesloten beurs. Hoe krijg je dat 
voor elkaar? Maar zie, mede door de 
tomeloze inzet van voorzitter Harry 
van Genderen, de bouw- en finan-
ciële commissie 1.5, tal van vrijwil-
ligers en leden is het ongelofelijke 
toch tot stand gekomen. Het plan 
was om eind 2014 de nieuwe be-
bouwing rond te hebben. Dat zal nu 
voor het clubhuis een jaar later wor-
den en de kleedlokalen iets later in 
2016. Tot nu toe is er tegen de toen-
malige verwachting in al veel gere-
aliseerd, zij het dat de bouw enige 
vertraging heeft opgelopen.

Clubicoon
De avond echter stond in het teken 
van ‘Mister Hertha’ Harry van Gen-
deren, een waarlijk clubicoon die al 
26 jaar met passie de voorzittersha-
mer hanteert en tot nu toe erg veel 
voor de club heeft betekend. Na het 
uitreiken van de Koninklijke On-
derscheiding waarbij ook burge-
meester Divendal zich lovend uit-
liet over de clubvoorzitter, zou Har-
ry van Genderen Harry niet zijn als 
hij die eer ook direct deelde met 
anderen binnen de vereniging die 

zich net zoals als hij hebben ingezet 
voor het resultaat. Ook zijn vrouw 
Riet zette hij in het zonnetje. Want 
zij heeft haar man vaak moeten mis-
sen voor de verenigingsactiviteiten 
en heeft daar ook alle begrip voor 
gehad en er medewerking aan ver-
leend. Harry heeft zich in alle be-
stuurslagen verdienstelijk gemaakt. 
Zo gaf hij leiding aan het bestuur, 
heeft hij ook zitting gehad in het 
Dagelijks Bestuur, de Sportcommis-
sie, de Bar- en Activiteitencommis-
sie, de Jubileumcommissie en niet 
in de laatste plaats de Bouwcom-
missie. Harry is echter een man van 
saamhorigheid en het ‘samen doen’.
“Samen hebben we ervoor ge-
zorgd dat liefst 72 bedrijven en an-
dere sponsoren te kennen hebben 
gegeven mee te helpen de nieuw-
bouw te realiseren. Dat verdient 
een groot compliment. Net zoals 
wij grote dank verschuldigd zijn aan 
hen die hun bijdragen daaraan ver-
lenen,” aldus Harry tijdens het ge-
sprek wat wij later met hem had-
den. Het was voor hem een hecti-
sche maar wel vreugdevolle avond 
geweest. “Naast sponsoring in na-
tura is er altijd sprake geweest dat 
je ook nog een potje met geld moet 
hebben voor onvoorziene uitga-
ven. Ook al staat de gemeente ga-
rant voor een bepaald bedrag net 
zoals de stichting Waarborgfonds 
Sport en kunnen we een lening krij-
gen bij de bank, hebben we daar 
tot nu toe geen gebruik van hoe-
ven maken. Destijds konden de le-
den, hun familie, vrienden en ken-
nissen destijds een obligatie kopen 
voor 100 euro, later voor 250 euro. 
Met dat het geld steunden zij de 
club. Dat is in totaal 53.000 euro ge-
worden. Dat hebben we vast staan 
en het is een mooi spaarpotje. We 
staan er met de bouw maar ook als 
club momenteel gezond voor. Maar 
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CSW F7M goed van start
Wilnis - Afgelopen zaterdag mocht 
het jongste damesteam van CSW 
voor het eerst een wedstrijd spelen. 
Vorige week was de openingsoch-
tend van de regionale VSV compe-
titie en nu dan het allereerste duel.
De meiden moesten aantreden in 
Tienhoven waar de jonge mannen 
van VIOD de tegenstanders wa-
ren. Ook voor de meeste jongens 
was het de eerste keer dat ze gin-
gen voetballen maar dat maakte het 
schouwspel niet minder aantrekke-
lijk.
Het spel golfde wat heen en weer, 
maar het was toch CSW dat het 
meest op de helft van VIOD te vin-
den was. Keepster Rebekka viel 
nog net niet in slaap want de ver-
dediging onder leiding van Romay-
sa, Mandy en Fieke liet geen muis-
je door. Guusje, Sylvie en Indy zorg-
de op het middenveld ervoor dat de 

bal vaak weer in bezit kwam en zo 
konden Yasmin en Ary proberen 
om voorin gevaarlijk te worden. Met 
een 0-1 voorsprong ging CSW de 
rust in. Ary kon de bal in het doel 
schieten toen die uit een klutssitu-
atie voor haar voeten kwam. In de 
tweede helft een zelfde spelbeeld. 
CSW had vaker de bal en kon wat 
meer gevaarlijker worden dan hun 
tegenstanders.  De kleine jongens 
en meiden begonnen wat vermoeid 
te raken maar in het restant van de 
tweede helft wisten de meiden van 
CSW toch  nog twee keer het net 
te vinden. Met een 0-3 overwinning 
stapten de meiden van het veld af 
en mocht Ary met drie doelpunten 
de wedstrijdbal mee naar huis ne-
men maar gaf die toch terug aan de 
scheidsrechter. Volgende week spe-
len beide teams opnieuw tegen el-
kaar om 08.45u in Wilnis.

TVMijdrecht
Maureen Kavanagh en Bas 
Butzelaar clubkampioen
Mijdrecht - Maureen Kavanagh is 
de verrassende clubkampioen ge-
worden bij de dames tijdens de 
clubkampioenschappen van TV-
Mijdrecht. In de categorie Dames 
Enkel 8 maakte ze haar plaatsing als 
nummer 1 helemaal waar en zij ver-
sloeg in de finale Pien Fransen met 
4-6 7-6 en 6-1. Bij de dames was dit 
de hoogste categorie en zodoende 
werd Maureen, tot haar verbazing, 
de clubkampioen van 2015. Blij ver-
rast vertelde zij tijdens de prijsuit-
reiking dat ze had genoten van de-
ze gezellige en sportieve kampioen-
schappen en met een stralende lach 
nam zij haar “gouden beker”in ont-
vangst. Zij is vast van plan haar titel 
in 2016 te verdedigen. In de Heren 
Enkel 4 eiste Bas Butzelaar voor het 
derde achtereenvolgende jaar de ti-
tel voor zich op. In de finale tegen 
Rik Corman werd het 6-1 2-6 en 6-1. 
Een groot aantal clubleden streed 
anderhalve week lang in de diver-
se categorieën om de ereprijzen. De 
senioren 55+ deden dat op 3 sep-
tember tijdens een zogenaamd één-
dagstoernooi. Wisselende weers-
omstandigheden, waarbij de regen 
af en toe met bakken uit de lucht 
kwam, beheersten het toernooi, 
maar gelukkig konden alle wedstrij-
den op tijd worden afgewerkt. 
De clubkampioenschappen, waar-
bij de sportiviteit en de gezellig-
heid de boventoon voerden, wer-
den op zondag 6 september afge-
sloten met een drukbezochte prijs-
uitreiking. Na de prijsuitreiking vond 
er nog een verloting plaats. Diver-
se sponsors hadden voor deze ver-
loting prijzen beschikbaar gesteld 
en zorgden mede hierdoor voor een 

feestelijke en spannende afsluiting 
van de clubkampioenschappen van 
TVMijdrecht. 

Hieronder de prijswinnaars in de di-
verse categorieën:
GD 8 1. Barbara Marchand
en John Roosdorp; 2. Caroline 
vd Berg en Henk Boelhouwer.
DD 8 1. Pien Fransen en José 
Limburg; 2. Laura van Zuilen
en Annelies van Zwijndregt.
HE 8 35+ 1. Wil Kuystermans; 
2. John Roosdorp.
GD 7 1. Tinneke Mijts en 
Jeroen Rademakers; 2. Sonja 
Jansma en André Rechtuijt.
DD 7 1. Antonia Biesmans
en Lillian Ronday; 2. Lucienne 
Grootendorst en Bep Rijsenbrij.
HD 7 1. Co Pieneman en Ton 
Rijsenbrij; 2. René Appelman 
en Dennis Capel.
HE 7 1. Arjan van Dam; 
2. Henne Kokkelink.
HE 6 1. Gert van Vliet; 2. 
Jacques Marchand.
GD 5 1. Hetty van Veen en 
Arjan van Dam 2. Mirjam van 
Strate en Brian Cornelissen.
DD 5 1. Karin Koelle en Joke 
Schiphorst; 2. Petra van Ieperen
en Claudia Vermeij.
HD 5 1. Vincent van Diemen
en Patrick Kroon; 2. Ralph Botman
en Remco Verheide.
HE 5 1. Paul Reurings; 
2. Jan Reurings.
HE 4 1. Bas Butzelaar
en tevens clubkampioen 
2. Rik Corman.
DE 8 1. Maureen Kavanagh
en tevens clubkampioen; 
2. Pien Fransen.

Yannick scoort met goal in de kruising

Prachtige derby CSW 
D-4 m Hertha D-3
Vinkeveen - Als deze wedstrijd 
een indicatie is voor het lopen-
de seizoen gaan de supporters 
genieten van dit team. Tegen de 
meiden van CSW moest er aan-
getreden worden. Het begon rus-
tig en CSW kreeg meteen een 
paar mooie kansen maar de ach-
terhoede greep goed in. Naarma-
te de eerste helft vorderde kwam 
Hertha steeds beter in zijn spel.
Er werd prima samen gespeeld 
en CSW werd onder druk ge-
zet. Een groot aantal kansen voor 
de voorhoede maar de bal wil-
de maar niet in de goal verdwij-
nen. De keepster van CSW hield 
met een paar mooie reddingen 
haar doel schoon maar moest 
kort voor de rust toch capitule-
ren. Met een mooie schuiver tik-
te Kyan de o-1 binnen. Wat er in 
de rust met de mannen gebeur-

de blijft een raadsel. In de twee-
de helft liep het niet meer maar 
CSW ging furieus van start en 
voor Hertha bekomen was van de 
schrik lag de bal achter Cooper. 
1-1. CSW kreeg kans op kans om 
een voorsprong te nemen maar 
Cooper was niet te passeren. Na 
een kwartiertje zakte het tempo 
bij CSW en nam Hertha het ini-
tiatief over. Zeer spannende mi-
nuten en prachtige kansen volg-
den maar de teams kwamen niet 
tot scoren. Kort voor het einde 
van de wedstrijd kwam Hertha 
nog een keer massaal naar voren. 
Na een mooie combinatie kreeg 
Daan op de zestien de bal aan-
gespeeld en joeg hem met een 
droge knal in de bovenhoek. 1-2. 
Met geweldig samenspel haalt 
Hertha D-3 de eerste drie pun-
ten binnen.

‘Mister Hertha’ Harry van 
Genderen laat mooie erfenis na

je komt er niet alleen door je hand 
op te houden. Je moet actief zijn wil 
je gezond blijven. Daarom doen we 
mee aan de Vriendenloterij, binnen 
de vereniging zijn de afgelopen ja-
ren heel veel activiteiten en acties 
ontplooid om geld in te zamelen, 
zoals het verkopen van stenen voor 
een tientje, het organiseren van een 
voetgolftoernooi, sponsorlopen, op-
halen van lege flessen, inzame-
len van oud papier, veilingen hou-
den, ons presenteren op braderie-
en, uitgifte van de eerder genoem-
de obligaties en noem maar op. De 
gemeente is ons in velerlei opzicht 
welwillend geweest en straks krij-
gen we ook nog een tweede kunst-
grasveld. Maar daar moet je wel wat 
voor doen met z’n allen.”

Harry legt uit wat 1.5 is binnen de 
club. “Dat is naast de Bouwcom-
missie de Financiële commissie die 
voor de financiën moest zorgen. 
Van meet af aan was geschat dat 
we nog anderhalve ton nodig zou-
den hebben; dus dat werd afgekort 
de ‘1.5 Commissie’. De leden hiervan 
hebben al die activiteiten op touw 
gezet om geld binnen te halen en 
dat is ze goed gelukt. Men heeft al 
met al een sluitende bouwbegroting 
voor elkaar gekregen. We zijn ver-
der een financieel gezonde vereni-
ging door zuinig te zijn en alle jaren 
wat te kunnen sparen, mede dank-
zij alle acties die we doen waarmee 
we geld ophalen. We hebben geen 
dure spelers en trainers en vanwege 
de inzet van vrijwilligers kunnen we 
de zaak draaiende houden.”

Harry stopt
Sportvereniging Hertha telt mo-
menteel om en nabij de 600 leden 
en voetbalt in de 4e klasse KNVB op 
zaterdag. Van Genderen hoopt t.z.t. 
op een toestroom van nieuwe le-
den uit bewoners die nieuwe woon-
wijken Vinkeveld en De Maricken 
zullen gaan bevolken. Harry geeft 
aan dat als de nieuwbouw klaar is 
hij de voorzittershamer gaat over-
dragen aan de beoogde net zo ge-
passioneerde nieuwe voorzitter Mi-
chel Klinkhamer (tenzij er zich an-
dere kandidaten aanmelden). Hij 
is al vicevoorzitter en reeds twin-
tig jaar actief in het bestuur. Hij is 
tevens voorzitter jeugdvoetbal bij 
Hertha. Harry: “Ik nader dan de 75 
jaar en vind het tijd dat anderen 
het gaan overnemen. Dan stop ik 
ermee. Maar ik blijf wel achter de 
schermen af en toe actief voor de 
club. Echter mijn vrouw Riet krijgt 
dan voorrang en gaan we nog leu-
ke dingen doen die we de afgelopen 
jaren hebben moeten laten.” 

Een ding is zeker: als de nieuwe 
accommodatie begin volgend jaar 
wordt opgeleverd en Harry aftreedt, 
zal hij door zijn inzet en samen met 
die van anderen een prachtige erfe-
nis aan de club nalaten.

hij was uitgekozen als pupil van de 
week in de wedstrijd van Argon te-
gen HEDW. Na afloop kreeg hij in 
de bestuurskamer van aanvoerder 

Wilco Krimp een bal met handteke-
ningen van de spelers en uiteraard 
een Argon voetbalsjaal.
Foto: sportinbeeld.com



J8E1: Staandend: Yordi, Lester, Sterre (trainer en coach), Pepijn en Boyd
Zittend: Mokus, Jort, Willem, Sam en Maurits. Keeper is Willem B.

HVM jongens E8-teams te sterk 
voor Alliance uit Heemstede

J8E2: Staandend: Timon, Sid, Willem en Hugo ZIttend: Mokus,  Maurits, Jort 
en Kai. Keeper is Raoul

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werden de eerste hockey competi-
tie wedstrijden gespeeld van dit sei-
zoen. De J8E1 mocht op eigen veld 
tegen het J8E2 team van Allian-
ce. De eerste tien minuten leek het 
alsof de teams aan elkaar gewaagd 
waren, maar het bleek dat de HVM 
jongens slechts aan het warm lopen 
waren. Achter elkaar werd er ge-
scoord en de eerste helft eindigde 
met 7 - 0, ondanks de goede kee-
per van de tegenpartij. In de twee-
de helft werd  er strenger gefloten 
tegen het HVM team om de stand 
enigszins in toom te houden, maar 
dat mocht niet voorkomen dat er to-
taal dertien doelpunten werden ge-
maakt. Gelukkig scoorde de spor-
tieve tegenpartij in de laatste mi-
nuut ook een doelpunt wat de eind-
stand op 13 - 1 bracht. Drie kwartier 
later begon in Heemstede de wed-
strijd van de HVM J8E2 tegen Alli-

HVM MB1 start 
voorcompetitie met winst

Mijdrecht - Vanaf 11 augustus zijn 
de fanatieke hockeymeiden van 
HVM MB1 met hun coach Tessa El-
ferink al aan het trainen en hebben 
ze meerdere oefenwedstrijden ge-
speeld. Zaterdag 11 september was 
het eindelijk zo ver en startte de 
voorcompetitie om dit jaar opnieuw 
te kwalificeren voor de Top-klasse.
De eerste wedstrijd was thuis te-
gen Hoorn MB1. Snel na het begin 
van de wedstrijd scoorde Micheline 
Zwager de eerste goal na heerlijk 
pressie hockey. Dat gaf de meiden 
een kick om in hoog tempo door 
te blijven gaan en al snel scoorde 
ook Eva Bastiaansen, na aangeven 
van Jamie-Lee Boersma het twee-
de doelpunt. Met een strafbal te-
gen, die door keeper Tessa Kragt-
wijk werd gestopt, ging het team
met 3-0( gescoord door Jamie Lee) 
de rust in. De tweede helft lag het 
tempo iets lager maar de meiden 
van MB1 bleven doorvechten waar-
bij de kansen aan beide kanten ge-
creëerd werden.

De sterke verdediging met Anna 
Verhoef en Chiara Ledegang hiel-
den echter de deur dicht waarna de 
eindstand met mooie tip-in van Eva 
Meijer op 4-0 werd bepaald. Een 
mooie start van de competitie en nu 
doorzetten.

Mijdrecht - Vrijdag 11 september 
vierde Multifill haar 25 jarig jubile-
um. Multifill dat sinds 2006 onder 
leiding staat van Nick van Bemmel 
en Edwin Suyten is uitgegroeid tot 
één van de grotere werkgevers van 
Mijdrecht. 
Beide heren zijn trots op wat er be-
reikt is en bedankten op deze dag 
hun relaties door middel van een 

kijkje in de vernieuwde productie-
hal aan de Communicatieweg, aan-
gevuld met een lunch en netwerk 
evenement. Burgemeester Divendal 
was samen met wethouder Moolen-
burgh present om Multifill te felici-
teren. Om het personeel te bedan-
ken was er in de avond een groots 
feest met o.a. een optreden van 
Dries Roelvink.

Burgemeester bezoekt 
jubilerend Multifill

ance J8E3. De teams hadden over 
en weer wat invalspelers waardoor 
ze gelijk door moesten naar wed-
strijd nummer 2. In Heemstede werd 
gespeeld op een half zandveld met 
echte doelen en de jongens had-
den er zin in. HVM wist al snel op 
voorsprong te komen met een mooi 
doelpunt van Mokus. De wedstrijd 
speelde zich veel af op de helft van 
de tegenstander mede door de goe-
de verdediging van HVM. Zowel 
Maurits als Kai kregen de bal in het 
doel en HVM J8E2 wist met 4 - 1 
te winnen. Beide teams hebben een 
goede indruk achter gelaten.

Op een dag 
hoopt Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een nierziekte en vertellen de grootouders van de 
jonge nierpatiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de draagbare kunstnier hem zijn 
leven terug kan geven. Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?

 

BOXSPRING KYONA
140 x 200
160 x 200 
180 x 200

BOXSPRING, INCL. TOPPER
  HOOFDBORD, 

2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS 
MEEGESTOFFEERD  LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN 

 NU 1095,-

BOXSPRING, INCL. TOPPER

  

Openingstijden:
maandag  12.00 tot 17.30 uur
dinsdag  10.00 tot 17.30 uur
woensdag  10.00 tot 17.30 uur
donderdag  10.00 tot 17.30 uur
vrijdag  10.00 tot 17.30 uur
zaterdag  10.00 tot 16.00 uur

De Matrassenstad
Keulsche Vaart 3A
3621 MX  Breukelen
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

GRATIS

ROUTE: 
A2, Afslag Breukelen,

volg borden Industrieterrein 
Keulsche Vaart

POCKETVERING
MATRAS

Hoogte: 21 cm
Pocket interieur, 7 zone.
Beide zijden koudschuim 
afgedekt

  70 x 200   NU 178,-
  70 x 210  NU 203,-
  80 x 200  NU 187,-
  80 x 210  NU 214,-
  80 x 220  NU 239,-
  90 x 200  NU 197,-
  90 x 210  NU 215,-
  90 x 220  NU 254,-
100 x 200  NU 244,-
100 x 210  NU 280,-
120 x 200  NU 315,-
140 x 200  NU 386,-
140 x 210  NU 442,-
140 x 220  NU 498,-
160 x 200  NU 427,-
160 x 210  NU 488,-
160 x 220  NU 554,-
180 x 200  NU 478,-
180 x 210  NU 549,-
180 x 220  NU 610,-

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig electrische bodem met knieknik,
hoofdsteun en instelbare middensektor. Electrische bodem excl. poten

ELEKTRISCHE BODEM VOOR EEN ONGELOFELIJKE PRIJS

179,-
70 X 200

NU OF NOOIT

TOPAANBIEDING!

Voor de ongelofelijke prijs van
excl. poten en beugel

70 x 200  € 179,-
80 x 200  € 189,-
90 x 200  € 199,-

Nu ook in 100 x 200  € 224,-
Nu ook in 140 x 200  € 368,-

P

SILVANA SUPPORT 
NEKSTEUNKUSSEN

Alle uitvoeringen 
uit voorraad 

leverbaar.

ALTIJD SCHERP 
GEPRIJSD!

PULLMAN EXPRESS MATRAS 

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

1 matras 599,-
2e voor de halve prijs

Leverbaar 
in de maten:
80x200
80x210
90x200
90x210

OPRUIMING!  SUPER KORTING 
OP ONZE SHOWROOMMODELLEN!

LEDIKANT CHRIS SENIOREN
LEDIKANT EMMA

Maat:   90 x 200 & 100 x 200
Grenen ledikant
(excl. bodem & matras)

Maat:   90 x 200  Kleur:  Kersen
(excl. bodem & matras)

Normaal 225,- NU 99,- Normaal 248,- NU125,-
 

LEDIKANT WINCH

Maat:   120 x 200
Leverbaar in diverse kleuren
(excl. bodem & matras)

Normaal 499,- NU 99,-

Vroomshoop meubelen

 

LEDIKANT TROY

Maat:   90 x 200  Kleur:  Blauw
(excl. bodem & matras)

Normaal 335,- NU199,-

Maat:   90 x 200  Kleur:  Blauw

Vroomshoop meubelen

 

DEELBAAR
LEDIKANT VIENNE

Maat:   180 x 200  Kleur:  Massief eiken
(excl. bodem & matras)

Normaal 1006,- NU 595,-
 

SENIOREN
LEDIKANT BERN

Maat:   180 x 200  Kleur:  Eiken
(excl. bodem & matras)

Normaal 826,- NU 495,-
 

SENIOREN LEDIKANT

 NU COMPLEET 499,-

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 45 
Ook verkrijgbaar zonder electrische verstelbare 
bodem in meerdere modellen en kleuren leverbaar!

90 x 200

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR
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Clubkampioenschappen 
senioren TV DRVenen 2015
Mijdrecht - Van woensdag 2 sep-
tember tot en met zondag 13 sep-
tember werd de  jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen voor de senioren 
gehouden en ook voor deze editie 
was de belangstelling groot. Op elk 
niveau werd om de eer gestreden. 
Deze clubkampioenschappen zijn 
gesponsord door Le Mans Koeriers.
Het finaleweekend was in een 
woord fantastisch. De vrijdagavond 
was een gezellige feestavond. Op 
zaterdag zijn de halve finales ge-
speeld en op zondag werden de 
kampioenschappen afgesloten met 
de prijs uitreiking.  Onder het genot 
van een biefstukje of een panne-
tje mosselen, konden de bezoekers 
zien wie er dit jaar de clubkampioe-
nen in de hoogste categorieën wer-
den. Monique Sessink en Milan van 
Dijk waren de winnaars in de hoog-
ste categorieën bij de dames en de 
heren.

De volledige lijst van 
de finalisten
GD 8 1. Marjolein Gasse, Rob 
Korver; 2. Claudia Cornelissen,
 Patrick Oudshoorn
GD 7 35+ 1. Anneke Tonjes, Dick 
Hogenboom; 2. Marianne Haspels,
 Michel Haspels
GD 7 1. Mayca Thijssen, Giulio 
Antonini; 2. Brenda Alonso,
Pascal Pluijmakers
GD 6 1. Karin Klunder, Sander van 
der Wilt; 2. Simone van den Berg,
 John Compaan
GD 5 1. Jacqueline Ruijgrok,
 Martijn Andriessen; 2. Karin Klun-
der, Sander van der Wilt                        

DD 50+ 1. Wil van Schie, Marjolein 
van Dijk; 2. Dineke Bloem, Theo de 
Voor
DD 8 1. Kim Dijkstra, Anouk van 
Tricht; 2. Sandra van Tricht,
 Katinka Zuidinga
DD 735+ 1. Selma Boekhout, 
Anneke Tonjes; 2. Jose 
Bosman, Cathy Kruitwagen
DD 7 1. Maaike Brugmans, 
Claudia Cornelissen; 2. Mariska 
Klerks, Laura Verhoeff
DD 3 1. Marion Oostbree, 
Jacqueline Ruijgrok; 2. Peggy 
de Hondt, Lonneke Ykema
HD 50+ 1. Jan Bader, Aad Reurings ; 
2. Ron Hagenbeek, Russ Nevison
HD 8 1. Rob Korver, Nico van 
Leeuwen; 2. Rob Alderden,
 Chester van der Tang
HD 735+ 1. Frank Elenbaas,
 Herman Verbrugge; 2. Cock Hogen-
boom, Dick Hogenboorm
HD 6 1. Peter Vedder, Edwin Vos; 2. 
Pascal Pluijmakers, Coen Stolwijk
HD 4 1. Martijn Andriessen,
 Mick van Meines; 2. Eelco van Gent, 
Gerben Dijkstra
DE B 1. Monique Sessink; 
2. Julia Heidstra
DE C 1. Kim Dijkstra; 
2. Sandra van Tricht
HE 35+ B 1. Rob Kunst; 
2. Jos de Wit
HE 35+A 1. Peter Vedder; 
2. Ewout de Jong
HE C 1. Andrew Ossewaarde; 
2. Eric Haanepen
HE B 1. Brian van ‘t Hart; 
2. Coen Stolwijk
HE 4 1. Milan van Dijk; 
2. Bart Tesselaar

Atlantis 2 verliest weer
Mijdrecht - Zaterdag 12 september 
speelde het door Florist gesponsor-
de Atlantis 2 een uitwedstrijd tegen 
Luno 2 in Linschoten. Nadat de vo-
rige wedstrijd werd verloren was 
het team vol goede moed om de-
ze wedstrijd te gaan winnen. He-
laas was Luno te sterk voor Atlan-
tis en verloor de uitspelende ploeg 
de wedstrijd met 20-6. Het door Flo-
rist gesponsorde Atlantis 2 kwam 
al snel op een flinke achterstand te 
staan. Luno scoorde binnen tien mi-
nuten tien doelpunten waarop At-
lantis geen antwoord had. Hierna 
kwam Atlantis gelukkig wat meer in 
de wedstrijd en scoorde ook twee 
maal, maar kon helaas niet voorko-
men dat Luno ook nog twee keer de 
korf wist te raken. De rust werd in 
gegaan met een grote achterstand 
van 12-2. Ondanks de achterstand 
begonnen de spelers van Atlan-
tis met goede moed aan de tweede 

helft. Het doel was meer doelpunten 
maken en minder doorlaten dan in 
de eerste helft. Dit doel kwam niet 
meteen tot uiting ondanks de vele 
kansen van Atlantis, want Luno be-
gon wel weer meteen met scoren.
Met wissels aan het einde van de 
wedstrijd hoopte de Mijdrechtse 
ploeg nog wat doelpunten binnen 
te halen, maar de doelpuntenregen 
bleef uit. In de laatste vijf minuten 
scoorde Atlantis nog tweemaal. He-
laas was dit te laat in de wedstrijd 
om er nog weer vertrouwen uit te 
halen en nog meer te gaan scoren. 
Luno won dan ook met 20-6. Vol-
gende week speelt Atlantis 2 thuis 
in Mijdrecht een wedstrijd tegen 
Achilles. Hopelijk herstelt het team 
zich en zal het dan wel weer pun-
ten pakken.
Zaterdag 19 september: Atlantis 2 – 
Achilles 4. 14.00 uur. Sportpark aan 
de Hoofdweg, Mijdrecht.

Een mooie partij
De Ronde Venen - Soms zijn er 
partijen die een gelijkspel verdienen 
en heel soms ben je daar dan bij. Af-
gelopen week was de partij tussen 
Paul Schuurman (DIO) en Kees de 
Bruijn (de Springbok 1) er zo een. 
Paul en Kees moeten respectieve-
lijk 150 en 170 caramboles maken 
en dus mochten de toeschouwers 
er eens rustig voor gaan zitten. Paul 
begon degelijk en goed, weliswaar 
een paar missers in het begin maar 
na het opwarmen bleven de caram-
boles komen met als topper een se-
rie van 29. Kees had meer moeite om 
grip op het spel te krijgen. Een aan-
tal missers en kleine serie zorgeden 
ervoor dat Paul behoorlijk uitliep. Na 
eenentwintig beurten was het ver-
schil 46 caramboles in het voor-
deel van Paul en had Kees een flin-
ke uitdaging. En dan komt ineens de 
kwaliteit weer naar boven. Een serie 
van 69 (40,59%), de hoogste van de 
week, zorgde ervoor dat de achter-
stand in een keer omgebogen werd 
in een voorsprong. Daarna had Kees 
nog drie beurten nodig om de partij 
uit te maken. Paul wist dat goed te 
pareren en had ook nog even kans 
om de winst te halen maar een mis-
ser zorgde ervoor dat hij in de na-
beurt voor de herkansing moest. 

Geen probleem
Dat was geen probleem, met vier 
caramboles werd het gat gedicht en 
stond er een mooi gelijkspel op het 
bord. Einduitslag van de wedstrijd 
8-1 voor DIO. Een compliment voor 
de scheidsrechters in deze wedstrijd 
hoort er ook bij. Twee discussie-
punten werden consequent, streng 
maar rechtvaardig opgelost! 

Er gebeurde nog meer bij de Me-
rel. De Merel/Heerenlux 1 ontving 
Bar Adelhof 1. Hier was John Vrie-
link lekker op dreef, met o.a. een se-
rie van 38 liet hij Richard Schreurs 
geen kans en schreef hij tevens de 
kortste partij van de week op zijn 
naam. Bob van Kolck was de eni-

ge Adelhoffer die twee punten bin-
nenhaalde, 7-2. Bar Adelhof 2 ont-
ving de Merel/Heerenlux 2, een ge-
lijk opgaande strijd waarbij de eind-
afrekening in het voordeel van de 
Merel/Heerenlux 2 uitviel, 4-5. Een 
strijd der kampioenen, het vers ge-
promoveerde Bar Adelhof 3 speelde 
tegen de kampioen van de 1e divisie 
van afgelopen seizoen, de Merel/
Heerenlux 3. Bar Adelhof 3 gaf een 
duidelijk visitekaartje af door met 
sterke partijen de Merel/Heerenlux 
3 met 9-0 aan de kant te schuiven. 
De Kuiper/Stee Inn mocht het tegen 
Stieva/Aalsmeer proberen. Nou, dat 
is heel goed gelukt. Kees de Zwart, 
Pieter Coenen en Michael de Kuiper 
speelden sterk en snel. Alleen Toi-
ne Doeze moest zijn punten bij Ben 
Bunders inleveren, de andere 7 wa-
ren voor de Kuiper/Stee Inn.

Sneller
CenS deed het ook weer goed. Joop 
Luthart was iets minder snel dan vo-
rige week maar met 25 beurten was 
hij toch weer snel bij het einde. San-
der en Edwin volgden Joop in de 
overwinning en alleen Desmond 
verloor en liet daarmee twee punten 
aan de Springbok 2, 7-2. De Krom-
me Mijdrecht 1 speelde thuis tegen 
de Peanutbar. Voor de Peanutbar 
was de start nog niet 100% maar dat 
werd tegen de Kromme Mijdrecht 
1 recht gezet. Geen punt werd er 
aan de tegenstander gegund en al-
le 9 punten gingen mee naar huis. 
De clubstrijd tussen de Kromme 
Mijdrecht 2 en Kromme Mijdrecht 
3 werd geen echte strijd. Daarvoor 
speelde Kromme Mijdrecht 2 net 
even te goed. Alleen Chris Esser 
(Kromme Mijdrecht 3) won zijn par-
tij maar dat was dan ook de enige 
winstpartij. Einduitslag 7-2. De laat-
ste wedstrijd is die van de Biljartma-
kers tegen ASM 1. De Biljartmakers 
won wel drie partijen maar ASM 1 
spartelde flink tegen. Ondanks dat 
verlies haalden zijn toch het extra 
punten binnen, 6-3.

Wil je leren schaatsen?
De Ronde Venen - Inschrijving 
nieuwe schaatsseizoen bij ijsclub 
Nooitgedacht is weer begonnen Wil 
jij leren schaatsen deze winter dat 
kan! Bij IJsclub Nooitgedacht zijn 
de voorbereidingen voor het nieuwe 
schaatsseizoen alweer in volle gang. 
Zo ook voor het jeugdschaatsen.
IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds 
jaar en dag met circa 130 kinde-
ren uit de Ronde Venen naar de 
Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. 
Ook dit jaar hebben veel kinderen 
zich al aangemeld voor het schaat-
sen, maar er is nog ruimte om mee 
te doen! Zaterdag 10 oktober star-
ten we weer met een grote groep 
enthousiaste schaatstrainers om 
iedereen op verschillende niveaus 
de techniek van het schaatsen te 
leren,na een paar lessen is al goed 
te zien hoe de kinderen vooruitgaan 
en het plezier straalt op dat mo-
ment ook van de gezichten af. Bo-
vendien komt een beetje schaats-
techniek uitstekend van pas als het 
straks weer gaat vriezen. In plaats 
van krabbelen op een slootje, met 

veel vallen en opstaan, kunt u op dat
moment met uw kind misschien wel 
een schaatstochtje gaan rijden.Zo-
als gezegd is ijservaring leuk en 
handig voor het geval er weer na-
tuurijs ligt. Mocht het zover niet ko-
men, dan kun je in de zomer altijd 
nog bij het skaten terugvallen op je 
schaatservaring. Kortom reden ge-
noeg om je aan te melden voor het 
schaatsen Voor meer informatie of 
inschrijvingen ga naar www.ijsclub-
nooitgedacht.nl of mail naar: jeugd-
coordinator@ijsclubnooitgedacht.nl

Atlantis B1 wint voor de 
derde keer op rij
Mijdrecht - Het door TTC gespon-
sorde team van Atlantis B 1 moest 
zaterdag 12 september in Mijdrecht 
aantreden tegen VZOD B 1 uit Ku-
delstaart. Beide ploegen troffen el-
kaar eerder in de voorbereiding, 
waarbij Atlantis in Kudelstaart won 
met 1-9. Zoals voor Atlantis de Vin-
ken uit Vinkeveen wordt gezien als 
streekderby, zo wordt Atlantis door 
VZOD gezien als streekderby. De 
ploeg uit Kudelstaart is daarom al-
tijd net even wat meer gebrand op 
een overwinning dan tegen ande-
re tegenstanders. Vanwege het ver-
lies in de voorbereiding had VZOD 
ook nog iets recht te zetten. Het was 
aan Atlantis de taak om scherp te 
beginnen en wederom uit te gaan 
van eigen krachten. Atlantis begon 
scherp. Na twee minuten stond het 
al 1-0 voor Atlantis. Deze scherp-
te zette zich echter niet voort. Het 
duurde een klein kwartiertje voordat 
eindelijk de 2-0 viel in het voordeel 
van Atlantis. Het andere aanvalsvak 
wist daarna vlot te scoren met een 
mooie dieptebal. Een minuut later 
wist VZOD te scoren via een door-
loopbal. De ruststand luidde daar-

om 3-1 voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Deze stand bij rust is bij korfbal niet 
gebruikelijk en gaf het gebrek aan 
aanvalskracht aan. Atlantis mis-
te gretigheid, de wil om elke bal te 
veroveren. De coaches probeerden 
de spelers te motiveren om meer uit 
het de tweede helft te halen. Zij wa-
ren er van overtuigd dat Atlantis B1 
beter kon presteren dan wat er met 
het spel dat in de eerste helft werd 
vertoond.
Met de inbreng van drie frisse spe-
lers kwam het aanvalsspel meer tot 
leven. Er kwamen betere aanval-
len en er werd meer gretigheid ge-
toond. Binnen tien minuten werd 
de voorsprong uitgebreid naar 7-2. 
Toen wist Atlantis dat de buit bin-
nen was. De eindstand werd uitein-
delijk 7-3 voor Atlantis. Ondanks de 
overwinning, moet er nog veel ver-
beterd worden. Aan Atlantis de taak 
om zich de komende weken te ver-
beteren en te strijden voor het kam-
pioenschap. De volgende wed-
strijd zal Atlantis wederom tegen 
VZOD moeten spelen, ditmaal in 
Kudelstaart. Hopelijk wordt de win-
streeks voortgezet.

Kleine nederlaag CSW
Wilnis - CSW was zaterdag op be-
zoek bij Vitesse Delft en keerde 
huiswaarts met een nipte 1-0 ne-
derlaag. Vooral het missen van een 
paar unieke kansen brak de ploeg 
uit Wilnis uiteindelijk op.
Al na 3 minuten spelen kwam CSW 
op achterstand. Uit een verre ingooi 
werd de bal niet goed weggewerkt 
en kwam voor de voeten van een 
speler van Vitesse die bal in de ver-
ste hoek knalde. CSW moest deze 
tik even verwerken en kwam in de 
beginfase maar moeilijk aan voet-
ballen toe. Vitesse kwam een aan-
tal malen gevaarlijk door via de flan-
ken en bij een scherpe voorzet raak-
te doelman Jordy Wens dusdanig 
geblesseerd dat hij moest worden 
vervangen door Rahim Gok. CSW 
kwam bijna op een grotere achter-
stand toen de bal uit de draai met 
net over het doel werd geschoten. 
CSW begon wat beter in het spel te 
komen, kreeg wat vrije trappen maar 
was daarin veel te slordig zodat de 
doelman van Vitesse maar nauwe-
lijks hoefde op te treden. Nog voor 
rust kreeg CSW een unieke kans op 
de gelijkmaker toen Dave Cornelis-
sen aan een lange rush begon. Hij 
liep recht op de keeper af maar zijn 

schot belandde op het lichaam van 
de prima doelman van Vitesse. Na 
rust kreeg CSW direct al de ideale 
mogelijkheid om te scoren. Geklun-
gel in de defensie van Vitesse leidde 
tot balverlies en Mike Cornelissen 
verscheen oog in oog met de doel-
man en ook dit keer redde de kee-
per prima op de inzet van Cornelis-
sen. Het was CSW dat in de tweede 
helft het meeste balbezit had en de 
ploeg voelde dat de gelijkmaker in 
de lucht hing. CSW kreeg wederom 
een prima kans. Na een goede aan-
val had Bram Bode de bal voor het 
inschieten maar weer lag de keeper 
van Vitesse in de weg. Even daar-
na werd Vincent van Hellemondt de 
diepte ingestuurd die vervolgens de 
bal prima meenam en de bal pan-
klaar lag voor een leeg doel maar 
niemand van CSW om het karwei af 
te maken. De tijd verstreek en CSW 
gaf achterin ook meer ruimte weg 
en daardoor kon Vitesse een paar 
keer gevaarlijk counteren. Bijna 
kwam Vitesse daardoor op 2-0 maar 
de paal voorkwam een grotere ne-
derlaag voor CSW. De ploeg uit Wil-
nis zette nog alles op alles door de 
ballen in de zestien te pompen maar 
het gewenste resultaat bleef uit.

Boven: Frans, Sander, Mats, Tibor, Luca, Daan, Jaiden, Sem Onder: Vince, Ci-
aran, Lucas, Rens, Mees, Yanick

Winst voor Hertha D1
Vinkeveen - Hertha trapte af en 
al snel bleek Legmeervogels een 
zeer serieuze tegenstander. Het was 
aan Lucas, Daan, Mats maar voor-
al Sander te danken dat de mannen 
uit Uithoorn niet wisten te scoren 
in de beginfase. Daarna een frank 
en vrij voetballend Hertha waarbij 
de wedstrijd zich nog maar op één 
helft afspeelde, die van Legmeervo-
gels . Er viel nu veel meer te genie-
ten met fraaie acties van Ciaran, Ya-
nick, Sem, Vince , Tibor, Frans, Jai-
den, Me(e)ssi en Kokkie Rens. Het 
attractieve voetbal leverde de Vin-
keveners een welverdiende voor-
sprong op van 1-0 na een schitte-
rende aanval opgezet door aanvoer-
der en laatste man Daan de Boer en 
na zeker zes tussenstations, keurig 
afgemaakt door Ciaran. 1-0 en te-
vens de ruststand. Het duurde uit-

eindelijk tot vijf minuten voor tijd 
dat de Vinkeveners zich zelf wisten 
te belonen en te bevrijden met een 
goals van opnieuw Ciaran. 2-0.
Beetje vergelijkbaar wedstrijdbeeld 
met de openingswedstrijd Neder-
land- Uruguay tijdens het WK 1974. 
Het grote Oranje toen met Cruyff, 
Neeskens, van Hanegem en Rep 
was heer en meester, creëerde ve-
le kansen maar wist tijdens de toer-
nooi-opening ook pas vijf minuten 
vóór het eindsignaal 2-0 te scoren. 
Doelpuntenmaker toen was John-
nie Rep (ook twee goals). De afloop 
van het eindtoernooi voor Oranje in 
1974 kunnen de meesten zich nog 
wel herinneren. Laten we hopen dat 
de Vinkeveners de finale van deze 
competitie wél met goud weten af te 
sluiten… Leuk afscheidscadeau ook 
voor ome Harry!!!

Doelpunten regen door 
MD1 van Hertha
Vinkeveen - Na een tweetal beker-
wedstrijden vertrokken de meiden 
van Hertha naar Oudekerk voor de 
eerste competitie wedstrijd van het 
seizoen. Na de successen van vo-
rig jaar komen zij nu uit in de eerste 
klasse. Aan de start miste we door 
blessures Nancy Willemsen en was 
rechtsvoor Rosa Jansen afwezig. 
Aangezien het team beschikt over 
een ruime bezetting gaf dit geen 
problemen en startte ze met goede 
moed aan de eerste helft. De meiden 
van Oudekerk kwamen sterk aan de 
start. Zij zetten met goed spel Hert-
ha onder druk. Na een rustige start 
maakte het goede samenspel van 
de ploeg dat Maud Eerdhuyzen de 
1-0 en daarna ook 2 en 3-0 kon ma-
ken!! De eerste hattrick van het sei-
zoen was een feit. Dit belooft nog-
al wat. Nu lijkt het of de verdediging 
niets te doen had bij Hertha maar 

dat was niet het geval. Elaine Voor-
bij, Zoey Hamelink en Demi van den 
Berg hielpen keepster Benthe Post 
om het doel aan Vinkeveense zijde 
schoon te houden. Het was onze ei-
gen, KNVB selectie speelster, Quinn 
Hartsink die de 4-0 kon maken. 
Het is goed te merken dat dit team 
al een aantal jaar samen speelt en in 
de tweede helft was het mooi om te 
zien hoe goed ze samen speelden. 
Passes die mooi aankwamen en een 
mooie voorzet van Beau Verbruggen 
waardoor Fleur de Jong de 5-0 kon 
maken.
De tegenstandsters uit Oudenkerk 
kregen het met deze doelpunten 
regen wel zwaar. Maar Hertha was 
nog niet klaar. Het was superspits 
Maud die ook de 7-0 op haar naam 
schreef. En ook Roos Stroet liet in 
deze wedstrijd van zich horen door 
de 8-0 voor haar rekening te nemen.

Denk en Zet huldigt zijn 
kampioenen
De Ronde Venen - Traditioneel 
worden bij schaakvereniging Denk 
en Zet aan het begin van het nieu-
we seizoen, de beste spelers van het 
afgelopen schaakjaar gehuldigd. Als 
groot extra was er dit jaar de huldi-
ging van een geheel team. Denk en 
Zet-Advisor 1 werd namelijk kampi-
oen en promoveerde daarmee naar 
de prestigieuze eerste klasse! De 
schakers die de meeste punten bin-
nen haalde voor het eerste team wa-
ren Bram Broere en Henk Kroon. 
Beiden behaalden 6 uit  9 maar 
Bram deed dit in 8 wedstrijden waar 
Henk er 9 voor nodig had. Topscoor-
der werd dus Bram Broere, waarvoor 
hij de beker uit handen van de wed-
strijdleider mocht ontvangen. Voor 
het tweede team werd deze beker be-
haald door “good old”Jan Smit. Zijn 

score was 5 uit 7. Op de voet gevolgd 
door Johan Voskamp met 4 uit 6. Het 
clubkampioenschap werd geprolon-
geerd door Henk Kroon.  Spannend 
bleef er tot de laatste ronde , het was 
dat Cees Samsom net geen remise 
wist te halen in zijn laatste –bonds-
wedstrijd, anders had Samsom  be-
slag op deze plek gelegd. Voor Kroon 
nu de zware taak om op het eerste 
bord in de eerste klasse te laten zien 
wat hij waard is. Komend seizoen 
gaat Denk en Zet-Advisor weer met 
twee teams de Stichts-Gooise com-
petitie in. Doelstelling is handhaving 
van het eerste in de eerste klasse en 
er wordt nu eindelijk een kampioen-
schap van het tweede verwacht met 
als gevolg promotie naar de tweede 
klasse en daarmee weer aansluiting 
bij het eerste.
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De Hoef - Zaterdag 12 September 
begon voor de handbal F1 meisjes 
van HSV’69, deel 2 van het veldsei-
zoen. De dames hadden er zin. Ge-
stoken in de nieuwe tenues kwa-
men ze het veld op. Hierbij bedan-
ken we graag de sponsor Kande-
laar Elektrotechniek. Het team was 
helemaal compleet en ze hadden er 
super veel zin in. Het was de eerste 
wedstrijd na de vakantie en thuis op 
het eigen veld tegen Legmeervogels 
F2. Na een overtuigend spel van 
stond de stand 14-0 voor HSV’69 

maar de tegenstanders hebben zich 
kranig verweerd met name door de 
uitmuntende keep prestaties. Na 
de wedstrijd worden er shoot-outs 
gedaan zodat iedereen uiteinde-
lijk zijn bijdrage aan de wedstrijd 
heeft geleverd. Deze winst smaakt 
naar meer en is een goed begin van 
het seizoen. Wil je ook eens proe-
ven wat handbal is, kom gerust eens 
kijken. Alle info vind u op onze site: 
www.hsv69.nl. Tot gauw; trainers en 
coach van HSV’69 F1 Anne, Rosan-
ne en Arjan.

HSV ‘69 F1 gaat goed
van start!

Rabobank Knooppunten-
route met TTC De Merel
De Ronde Venen - De Rabobank 
Knooppuntenroute staat ook dit 
jaar weer op het programma van 
fietsvereniging TTC De Merel. Niet 
meer in augustus, maar in sep-
tember. Dus na de vakantie. Daar-
mee verwacht De Merel nóg meer 
deelnemers te krijgen. De Rabo-
bank Knooppuntenroute van zon-
dag 20 september kent drie afstan-
den: 40, 70 en 100 kilometer. Van-
af 8.30 uur kun je starten bij Eetca-
fé De Schans in Vinkeveen. Bij de-
ze fietstocht hoef je slechts bij elk 
knooppunt de Rabobank-pijlen te 
volgen tot het volgende knooppunt. 
Tussen de knooppunten hangt geen 
pijl, tenzij het om een onduidelijke 
situatie gaat. Natuurlijk zijn de rou-
tes ook beschikbaar via gps. 
De afstanden zijn zodanig dat deel-
name voor iedereen interessant is. 
Daarom hopen we ook dat juist veel 
‘gewone’ fietsers zich melden. Fiets 
gezellig met je familie, buren en be-
kenden mee met de afstand van 40 
kilometer.
 
Routes
De routes gaan zoveel mogelijk 

langs rustige wegen, met veel fiets-
paden of autoluwe wegen. De af-
stand van 40 kilometer gaat naar De 
Kwakel en Vrouwenakker. De pau-
zepost is in een theetuin bij een ou-
de sluis in de Amstel. De routes van 
70 en 100 kilometer gaan naar Rijp-
wetering en omgeving. De pauze-
post is in een oude gevangenis. Niet 
schrikken, het is alweer lang gele-
den dat dit een gevangenis was. Te-
genwoordig is het een café, en dat 
alweer vierhonderd jaar (enkele 
maanden geleden werd dat jubile-
um gevierd). De deelnemers aan de 
langste afstand doen vanuit Rijpwe-
tering nog een extra lusje.

De start is bij Eetcafé De 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 100 km 8.30-10.00 uur
- 70 km 8.30-11.00 uur
- 40 km 8.30-12.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
Leden van NTFU-fietsverenigingen 
betalen 1 euro minder. Meer infor-
matie: www.ttcdemerel.nl of tel. 06-
20086105.

Censation I verrast favoriet 
in seizoensopening
Regio - Afgelopen vrijdag wer-
den in de eerste divisie van de DO-
RA dartcompetitie de eerste wed-
strijden van het nieuwe seizoen ge-
speeld. CenSation I kreeg direct één 
van de titelkandidaten op bezoek. 
Met Jack Habbekotté in de gele-
deren ging CenSation I als een ra-
ket van start. De eerste pot 501 best 
of 5 werd direct binnengehaald. 
Het vervolg op zijn partij werd di-
rect gegeven door the new kid on 
the block: Martin Klijn. Hij verraste 
vriend en vijand door ook de tweede 
single binnen te slepen met bij vla-
gen een geweldige pot darts. Sen-
na’s Boys lieten zich niet van de wijs 
brengen en versloegen Dennis van 
den Broek en dart veteraan Henk 
Hensens. Ook in de koppels trokken 
zij de eerste twee partijen aan het 
langste eind. CenSation I weiger-

de zich gewonnen te geven en het 
koppel Dennis van den Broek-Henk 
Hensens brachten de achterstand 
terug naar 4-3. Vervolgens bleek het 
nieuw geboren duo Jack Habbekot-
té-Martin Klijn en goede combina-
tie: 4-4. Alles kwam neer op de be-
slissende teamgame van 701 best of 
3. De spanning was voelbaar toen 
Jack bij een 1-1 stand de beslissen-
de dubbel mocht gooien op dubbel 
4, terwijl Senna’s Boys op dubbel 8 
klaar stonden om de winst binnen te 
halen. Eerste pijl: een millimeter van 
de dubbel 4, de tweede pijl een hal-
ve millimeter. Senna’s Boys hadden 
in de zomerstop nog geprobeerd 
Jack los te weken van CenSation I.  
En nu had juist hij de beslissende 
pijl in zijn handen. Check! Game, 
Shot and the Match. Het moest zo 
zijn…

CSW MD1 goed van start
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
de eerste competitiewedstrijd voor 
de meiden van CSW D1 op het pro-
gramma. Nu ze wat langer aan het 
trainen geweest zijn met elkaar on-
der leiding van trainster en coach 
Jeanine Leijgraaf moest het wel be-
ter gaan dan de allereerste beker-
wedstrijd van twee weken geleden. 
Dus vol goede moed gingen de mei-
den naar Volendam om aan te tre-
den tegen RKAV. 
De meiden van Volendam trapten af 
en binnen korte tijd had CSW de bal 
veroverd en vonden de meiden el-
kaar. Vanaf het middenveld rechts 
wist Nadine de bal in de voeten van 
Rozemarijn te spelen, die de ver-
dediging van Volendam zo voorbij-
ging en het eerste doelpunt scoor-
de. Dit smaakte naar meer, vlak na 
het eerste doelpunt wist wederom 
Rozemarijn de bal van een mooie 
afstand in het doel te schieten, 0-2. 
Volendam kwam echter niet echt 
aan spelen toe, het middenveld van 
CSW stond als een huis, want Eli-
ne, Cheyenne en Nadine speelden 
elke keer goed vooruit. Maar ook 
de achterhoede moet niet verge-
ten worden, doorgeschoten ballen 
van Volendam werden in het mid-
den netjes onderschept door voor-
stopper Nikki. Wanneer Volendam 
rechts of links er voorbij probeerden 
te komen stonden daar aan de rech-
terkant Dirkje en aan de linkerkant 
Demy en als laatste vrouw Gabriel-
le. Veel kans om bij doelvrouw Janey 
te komen kreeg Volendam dus niet. 

Een enkele keer dat Volendam door-
brak in de eerste helft wist Janey 
deze enkele ballen goed te stop-
pen. Op een gegeven moment kreeg 
spits Sem de bal scherp toege-
speeld en wist deze binnen te hou-
den, waar iedereen dacht dat ze het 
niet zou redden, Cheyenne liep als 
mid-mid door en wist voor het doel 
te komen en schoot de mooi aan-
gegeven bal van Sem in het doel, 
0-3. Hierna volgde al snel de 0-4, 
Demy onderschepte de bal links-
achter en speelde hem door, Desi 
gaf vanaf links een voorzet aan Eli-
ne die dit mooi afmaakte. Sem wilde 
graag doelpunt nummer vijf op haar 
naam, maar na twee keer tegen de 
keepster aangeschoten te hebben, 
schoot Nadine de bal er maar in, 
0-5. Mooie stand om de rust mee in 
te gaan. Na de rust was Volendam 
actiever en feller aanwezig, dus nu 
moesten de CSW meiden goed bij 
hun eigen spel blijven. Na een uit-
braak van Volendam liep Dirkje de 
benen uit haar lijf en wist de bal te 
onderscheppen. Een tweede aan-
val kwam erg dichtbij het doel van 
Janey, maar zij kwam goed uit lo-
pen en Gabrielle wist als laatste 
vrouw de bal weg te krijgen richting 
Desi. Desi speelde de bal goed door 
naar Rozemarijn die de 0-6 scoor-
de uit deze voorzet. Rosanne krijgt 
een uitverdedigende bal van Volen-
dam voor haar voeten en probeert 
van afstand te scoren, het zag er zo 
mooi uit, maar helaas net over….
Gelukkig kreeg Eline daarna een 

Doelpuntenfestival 
aan de Hoofdweg
Mijdrecht - Het was zaterdag een 
doelpunten festival aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht, tegen het Am-
sterdamse WV-HEDW werden er 
acht doelpunten gemaakt. Met de 
rust stond het 2-2 en in de twee-
de helft werd ook door beide clubs 
twee maal gescoord. Met name tus-
sen minuut 65 en 75 vielen de doel-
punten als rijpe peren van de boom. 
Het publiek vermaakte zich uitste-
kend, Argoncoach Patrick Loenen 
vond dat er te veel persoonlijke fou-
ten werden gemaakt. Met de pun-
tendeling konden beide opponen-
ten tevreden zijn. 

Snel doelpunt
Argon keek al snel tegen een ach-
terstand aan, uitblinker Mick van 
Moerkerk mocht door de verde-
diging van Argon slalommen en 
ook nog afdrukken, via binnenkant 
paal ging de bal toch weer uit doel 

maar de scheidsrechter wees reso-
luut naar het midden 0-1. Maar bin-
nen vier minuten was de score weer 
in balans, een leuk opgezette aan-
val die begon bij Syrano Morrison, 
en via een overstapje van Jesse van 
Nieuwkerk bereikte de bal Ian van 
Otterlo die zuiver afdrukte en kee-
per Freriks kansloos liet 1-1. Daar-
na was het Argon die de betere mo-
gelijkheden kreeg. Een poging van 
Ian van Otterlo ging maar net naast 
en een hakje van Bas Pel stierf in 
schoonheid. Ook Lorenzo Zorn 
mocht een keer uithalen maar hij 
mikte te hoog. Vervolgens werd een 
vrije trap van Ian van Otterlo door 
doelman Freriks gekeerd. Maar met 
nog tien minuten te gaan voor het 
rustsignaal kwam Argon in die fa-
se toch verdiend op voorsprong, na 
een combinatie over veel schijven 
was het uiteindelijk Bas Pel die de 
bal tegen het net werkte 2-1. De as-

Clubkampioenschappen jeugd
TV De Ronde Vener groot succes
Mijdrecht - Van woensdag 2 tot en 
met zondag 13 september waren dit 
jaar de clubkampioenschappen bij 
Tennisvereniging De Ronde Vener in 
Mijdrecht. De clubkampioenschap-
pen zijn wederom gesponsord door 
Le Mans Koeriers. Ook dit jaar waren 

de clubkampioenschappen voor de 
jeugd en de senioren gelijk, wat net 
als voorgaande jaren een groot suc-
ces was. De categorieën waren en-
kel rood, enkel oranje, dubbel oran-
je, enkel groen, dubbel groen, ME 
tm 14, MD tm 14, JE tm 14, JE tm 17 

en JD tm 17. Alle categorieën waren 
poule wedstrijden, waardoor er meer-
dere wedstrijden zijn gespeeld. Voor 
de deelnemers ME tm 14 en JE tot 
en met 17 jaar was er een extra prijs. 
Naast de beker die bij hun behaalde 
1e plaats hoorden, mogen zij ook de 

wisselbeker voor een jaar mee naar 
huis nemen! Dit jaar waren dit Demi 
Andriessen en Jimmy Kok, zij zijn de 
Jeugd-Clubkampioenen van De Ron-
de Vener. Voor in het weekend had 
Automotive-centre van Nieuwkerk en 
GT-Bunck een leuke verrassing: elk 
kind mocht op hun kosten een lekker 
bakje patat en een ijsje halen! Op de-
ze manier willen we deze twee spon-
sors hartelijk bedanken, jullie hebben 
ons fantastisch geholpen!

De winnaars van dit jaar zijn
JE rood: Hier hebben Meike ten 
Dam, Mick de Graaff en Jelle 
Verdonk meerdere partijen tegen 
elkaar gespeeld en hebben alle 
drie een medaille verdiend!
JE oranje: 1 Tom Bakker; 
2 Lieve Kroon
JD oranje: 1 Tom Bakker, Tijn 
Corman; 2 Björn de Hondt, 
Daniël van der Velden
JE groen: 1 Levi van Walraven, 
2 Yannick Andriessen
JD groen: 1 Yannick Andriessen, 
Levi van Walraven; 2 Jesse van 
der Helm, Romijn van Vliet
ME tm 14: 1 Demi Andriessen, 
2 Kirsten Kapteijn
MD tm 14: 1 Demi Andriessen, 
Kirsten Kapteijn; 2 Maaike van 
Schaick, Marthe Schnieders
JE tm 14: 1 Joël van der 
Wilt; 2 Joey de Hondt
JE tm 17: 1 Jimmy Kok; 
2 Jesper Vergeer
JD tm 17: 1steJimmy 
Kok , Jordy Ottens; 2 Giel 
Schouten, Jesper Vergeer

sistent vlagde nog wel maar de ar-
biter ging niet op zijn signaal in. In 
de slotfase was WV gevaarlijk, voor-
al bij enkele hoekschoppen kwam 
Argon goed weg. Bij een aanval 
over rechts knalde Cees Smaal nog 
in het zijnet maar daarna kreeg WV 
een vrije trap op rand zestien, Ru-
ben Loeve schoot de bal langs de 
muur voortreffelijk in 2-2.

Prijsschieten
In de tweede helft ging het prijs-
schieten gewoon door, knullig bal-
verlies in de defensie van Argon 
maakte dat Lennart Bril kon scoren 
(2-3) en WV weer op voorsprong 
zette. Een kwartier na de hervat-
ting kwam Soner Gedik in het veld 
voor Roy Verkaik en vlak voor een 
vrije trap ten gunste van Argon 
werd specialist Fernando Pique in-
gezet ten koste van Bas Pel. Pique 
deed wat van hem verwacht werd 
en krulde bal in de verre boven-
hoek 3-3. Even daarna zag WV een 
doelpunt afgekeurd vanwege bui-

tenspel en moest doelman Rome-
ro Antonioli wel erg ver uit zijn doel 
komen om de defensie te assiste-
ren. Enkele minuten na de vrije trap 
van Pique bereikte een diepe bal uit 
het achterland Jesse van Nieuw-
kerk die met het uiterste puntje van 
zijn schoen net iets eerder bij de bal 
was dan doelman Freriks en zo voor 
de 4-3 tekende. Even daarna con-
stateerde de arbiter hands in de Ar-
gondefensie en mocht Cees Smaal 
van elf meter aanleggen, Antonioli 
dook in de goede hoek en pakte de 
bal. Maar de vreugde was van deze 
redding was kort Cees Smaal maak-
te zijn misser goed door in een re-
guliere aanval alsnog de gelijkma-
ker te scoren. 4-4. Daarna kwamen 
er voor beide doelen nog mogelijk-
heden om de score nog wat meer 
op een korfbaluitslag te doen lijken 
maar acht doelpunten waren ken-
nelijk genoeg.Aanstaande zater-
dag gaat Argon op bezoek bij Vites-
se Delft.
Foto: sportinbeeld.com 

kans en deze benutte ze volledig, ze 
mocht zo van het middenveld door-
lopen en kon zelf schieten, 0-7. Vo-
lendam zette er nog een tandje bij 
en nu kwamen ze met 3 meiden op 
de keepster af, Janey liep goed uit, 

maar kon er helaas net niet bij,1-7. 
Rozemarijn scoorde 1-8 en tot slot 
kreeg spits Indy de bal aangespeeld 
van Rozemarijn en scoorde Indy met 
een mooi afstandschot 1-9. Drie 
punten mee naar huis. 



UITSLAG 63e KWAKELSE KERMISOPTOCHT
 karnr punten
1 30 Het Mirakel van de Kwakel 472
2 33 Kratte Draal De Quakel 373
3 1 Piratenbar 287
4 22 Stef Stuntpiloot 213
5 36 Koekoek de kermis door 207
6 32 Brak Obama 154
7 27 De Klaagmuur (ORIGINALITEITSPRIJS) 121
8 4 Ristorante Quakelino 119
9 7 De Kwakelse Motorclub 100
10 21 Heel Holland Bakt 84
11 11 Pottenkijkers 68
12 24 Welkom bij de Koebergh 64
13 12 Monkey Town 59
14 2 Jurassic World 57
15 10 Cherso kent geen crisis 36
16 14 Biljartvereniging De Korte Keu 36
17 13 M&M Get in the Bowl 33
18 23 Adam zoekt Eva 65+ (OUDE KNARREN PRIJS) 27
19 19 Schot in de Roos 21
20 28 Super Bowl de Kwakel 16
21 25 Tussen Kunst en Kitsch 15
22 17 Er is leven op Mars 14
23 18 Das Septemberfest 13
24 8 K3 zoekt K3 10
25 31 Pannekoekenhuis ’t Quakeltje 8
26 34 Het Septemberfest op zijn Quakels 7
27 16 Celfi e 6
28 5 (Be) Stuurloos 5
29 9 Disney in de Quakel (AANMOEDIGINGSPRIJS) 5
30 15 Barcardi Beach Party 5
31 20 In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier 4
32 3 Le Cirque du Freak 2
33 6 Wij gaan Europa in 2
34 26 Bob de Bouwer 2
35 29 De Ideale Schoonzonen 2
36 35 Bassie en Adriaan 2

De kermisfi lm en -foto's van Dirk Plasmeijer zijn as vrijdag 18 september 
te zien in Bar Het Fort, aanvang 21.00 uur. Hierna zijn de foto's te bekij-
ken in de rubriek " Het Kermismuseum" op www.de-kwakel.com

(foto’s Dirk Pasmeijer)

de kwakelse kermisoptocht,

een groot feest!
De winnaar van de optocht was 
Mirakel van de Kwakel die hun 
naam eer aan deden want op mi-
rakuleuze wijze verdwenen klei-
ne voorwerpen in de machine die 
er ineens mega groot weer te-
voorschijn kwamen. Je moet het 
zien om het te geloven! Voor de 
kar met de tweede prijs, de Krat-
tedraal van De Quakel heeft me-
nigeen een biertje extra geno-
men (wat geen straf was) om aan 

de benodigde kratten te komen 
om de krattedraal mee te bou-
wen. Het was een indrukwekkend 
bouwwerk! De originaliteitsprijs 
is gegaan naar de Klaagmuur, de 
aanmoedigingsprijs naar Disney 
in de Quakel en de oude knarren-
prijs naar Adam en Eva 65+ (Ik ga 
niet uitleggen hoe die er uit zagen, 
maar het had weinig om het lijf...). 
Het was weer een dag met een 
gouden randje in De Kwakel!.

VERVOLG VAN
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