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KORT NIEUWS:

Zinderende 
start Buurtbingo
Mijdrecht - Op een zinderen-
de zomermiddag was dinsdag 
13 september de start van de 
Buurtbingo na de zomervakan-
tie in wijkgebouw Present. Zo’n 
36 spelers trotseerden de tropi-
sche temperaturen om mee te 
dingen naar prachtige prijzen 
zoals bloeiende planten of een 
grote vaas met orchidee. Naast 
handige huishoudelijke spullen 
zoals een koekenpan, staaf-
mixer en een strijkbout, waren 
er etenswaren zoals krenten-
broden en gesponsorde waar-
debonnen voor wordt, één van 
cafetaria Alpha uit Wilnis en de 
maandelijkse bon van Indone-
sisch afhaalcentrum Batavia 
uit de Anselmusstraat. Twee 
keer ging er als 1e prijs een 
gesponsord en goed gevuld 
boodschappenpakket uit, van 
de Jumbo Wilnis en de Albert 
Heijn uit de Passage. De ande-
re hoofdprijzen waren elektri-
sche apparaten zoals een halo-
geen oventje, stofzuiger en een 
buffetwarmer. Warm was het al 
in de ruimte, met enige verkoe-
ling van geleende ventilatoren 
en de ijsjes en koele drankjes 
als gratis traktatie van wijkco-
mité Proostdijland. De bingo-
kaartjes kosten � 0,50 net als 
een glaasje sap of fris normaal 
gesproken. Iedereen kan vrij 
binnenlopen en krijgt koffi e of 
thee met wat lekkers. Kijk voor 
foto’s op de Facebookpagina 
‘Present in Proostdijland.’

Details buurtbingo: 
elke 2e dinsdag van de maand
11 okt., 8 nov. en 13 dec. Tijden: 
13.30 uur: wijkgebouw open, 
14.00 uur: start bingo. Locatie: 
Wijkgebouw Present, J. v. Re-
nessestraat 16 (tussen basis-
school De Fontein en BSO De 
Klimboom)
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Toyota Van Ekris Mijdrecht zoekt:

Full time
Junior service Advisor
Meer weten? Check: www.vanekris.nl

Droge voeten  
door versterking 
Grebbedijk

IN DE
PROVINCIE

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

De Lindeboom 18 | Mijdrecht | Tel 0297-284838/272250

Aanbieding geldig t/m 30 september 2016
Reserveren gewenst

HERFSTAANBIEDING 
WOKKEN €15,95 P.P.

excl. dranken

De Ronde Venen - Hoe staat het 
met de uitwerking van de plannen 
voor een nieuwe veerpont bij Nes-
sersluis? In december 2015 wei-
gerden de fracties CDA, Ronde Ve-
nen Belang en de VVD in te stem-
men met het voorstel van de inmid-
dels vertrokken wethouder Aldrik 
Dijkstra (CU-SGP) om het pont-
je een opknapbeurt te geven. Bij 
amendement werd het college ge-
dwongen om tot algehele vervan-
ging van de oude veerpont over te 
gaan. 
Inmiddels is het negen maanden la-
ter en het is al die tijd stil gebleven 
vanuit het gemeentehuis. 

“We zijn benieuwd naar de actuele 
stand van zaken. Er wordt vast vaart 
gemaakt, maar we willen als coa-
litie meters maken en zien dus uit 
naar een voortgangsrapportage”, zo 
laten Jan Rouwenhorst (CDA), Paul 
Hageman (RVB) en Frans Lugtme-
ijer (VVD) weten.
De nieuwbouw van de veerpont 
biedt volgens de coalitiegeno-
ten een unieke kans om in de na-
bije toekomst schoner, zuiniger en 
geluidsarmer te gaan varen. Daar-
om willen ze van het college weten 
welke investeringen daarvoor nodig 
zijn voor die duurzame oplossing. In 
het oude plan werd nog stilzwijgend 

uitgegaan van een aandrijving via 
een dieselmotor. Daarom willen de 
coalitiepartijen weten of het moge-
lijk en rendabel is om met een klei-
ne windmolen of met zonnecellen 
elektriciteit op te wekken en die op 
te slaan in accu’s. Volgens de coali-
tie zou het een gemiste kans zijn om 
dit onderzoek niet mee te nemen. 
“We zijn bezig om daarover een mo-
tie voor te bereiden. Het is goed om 
dit als politiek duidelijk aan te kaar-
ten, want we willen alle opties open 
houden en later niet het verwijt krij-
gen geen aandacht voor het milieu 
te hebben”, aldus de woordvoerders 
van de drie coalitiepartijen.

Hoe zit het met de nieuwe 
veerpont bij Nessersluis?

Den Haag/De Ronde Venen - Het 
lijkt erop dat de Raad van State de 
snelheidsverhoging op de A-2 gaat 
toelaten. Dit bleek dinsdag tijdens 
een langdurige zitting bij de Raad 
in Den Haag. De gemeentebesturen 
van Stichtse Vecht en Ronde Ve-
nen maakten daar samen met een 
aantal omwonenden bezwaar te-
gen het omstreden verkeersbesluit. 
Met dit besluit is de maximumsnel-
heid op het traject tussen Maars-
sen en Vinkeveen in beide richtin-
gen verhoogd naar 130 kilometer 
tijdens avond en nacht. Tot woe-
de van de gemeentebesturen en de 
omwonenden die minister Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu woordbreuk verwijten. Bij 
het eerdere besluit over de weg-
verbreding was toegezegd dat de 
maximumsnelheid van 100 kilome-
ter zou blijven gelden. De bezwaar-
makers in die procedure waren toen 
al argwanend, omdat de maximum-
snelheid op dat moment niet hoger 
dan 100 kon zijn vanwege geldende 
milieunormen. Woordvoerders van 
het ministerie beloofden toen bij de 
Raad van State dat 100 ook 100 zou 
blijven.

Drie jaar
Maar nauwelijks drie jaar na dat 
besluit zag de minister toch genoeg 

ruimte binnen de milieunormen om 
de maximumsnelheid op te peppen. 
De snelheidsverhoging zorgt er vol-
gens de advocaten van het rijk voor 
dat nog steeds wordt voldaan aan 
de normen voor lawaai en lucht-
kwaliteit. Daarom is de snelheids-
verhoging geen probleem. “Heeft 
de minister niet gedacht of zij dit 
wel kon maken”, vroeg de raads-
voorzitter dinsdag. Want niemand 
kon toch verwachten dat de maxi-
mumsnelheid al zo snel werd ver-
hoogd. De advocaten van de minis-
ter konden geen antwoord leveren. 
Ze verwezen wel naar het regeer-
akkoord dat VVD en PvdA afsloten. 
Ze gunden elkaar toen het realise-
ren van hun stokpaardjes. Minister 
Schultz kreeg daardoor de kans om 
haar wens voor snelheidsverhoging 
op de snelwegen door te zetten. Dat 
leidde tot het omstreden verkeers-
besluit voor de A2.

Beleidsvrijheid
De Raad maakte aan het begin van 
de zitting bekend dat de overheid bij 
het nemen van een verkeersbesluit 
veel beleidsvrijheid heeft. Rechters, 
en dus ook de Raad van State, mo-
gen daar niet veel van vinden. Er 
wordt voornamelijk gekeken of de 
minister volgens de regels heeft ge-
werkt en of alle belangen goed zijn 

gewogen. Volgens de klagende ge-
meentebesturen zijn onder meer 
de belangen van de natuur en die 
van agrariërs en omwonenden in 
de omgeving verkwanseld. Zo stel-
de de advocate van Stichtse Vecht 
dat de minister een uitgebreid mi-
lieuonderzoek, een zogeheten MER, 
had omzeild. Maar volgens de ad-
vocaten van de minister geldt in dit 
geval geen MER-plicht. En dat on-
derzoek wordt dus wijselijk verme-
den. De woordvoerder van Ron-
de Venen wees op het inpikken van 
milieuruimte, waardoor agrarische 
bedrijven niet meer kunnen uitbrei-
den. De ruimte voor het belasten 
van het milieu is door de minister al 
benut voor de snelheidsverhoging. 
De Raad wilde weten welke concre-
te uitbreidingsplannen van agrari-
sche bedrijven nu worden gedwars-
boomd. Maar die plannen kwamen 
niet op tafel en dus kan de Raad 
ze ook niet laten meewegen bij zijn 
oordeel. Datzelfde geldt voor het 
verwijt van de advocate van Stichtse 
Vecht. Ze klaagde over de dubieu-
ze verkeersmodellen die de minis-
ter gebruikte om te berekenen of de 
snelheidsverhoging schadelijke ef-
fecten heeft. Maar ze kon die kritiek 
niet hard maken met voorbeelden. 
De Raad doet binnen enkele maan-
den uitspraak.

Bezwaren tegen snelheids-
verhoging A-2 maken weinig kans

De Ronde Venen - De gemeen-
telijke fi nanciën zijn op orde en la-
ten een gezond beeld zien. Dat blijkt 
uit de programmabegroting 2017 
die het college van B en W afgelo-
pen donderdag aan de gemeente-
raad heeft gestuurd. De begroting 
voor komend jaar sluit met een posi-
tief saldo. Ook de jaren daarna zien 
de fi nanciën er zonnig uit. De ge-
meenteraad behandelt de begroting 
in zijn vergadering van 27 oktober. 
De programmabegroting 2017 geeft 
een overzicht van alle inkomsten en 
uitgaven van de gemeente De Ron-
de Venen voor het komende jaar. In 
totaal geeft de gemeente in 2017 
89,4 miljoen euro uit. Daartegenover 
staan 89,8 miljoen euro aan inkom-
sten. Wethouder Alberta Schuurs 
(Financiën) is blij met de cijfers en 
de ontwikkelingen die daaraan ten 
grondslag liggen. ,,We hebben als 
gemeente een paar moeilijke fi nan-
ciële jaren achter de rug. Door be-
zuinigingen door te voeren en effi -
ciënter te werken, zijn we er in ge-
slaagd evenwicht in de begroting te 
brengen. Dat beleid is succesvol ge-
weest, structurele uitgaven worden 
gedekt door structurele inkomsten 
en onze reserves nemen toe. Daar-
door ontstaat er ruimte om te inves-
teren in voorzieningen, onze dienst-
verlening, het onderwijs en onze we-
gen. We stellen de raad voor dat ko-
mend jaar te gaan doen.’’

Gezonde cijfers
De gezonde fi nanciële basis blijkt 
uit de cijfermatige onderbouwing. 
De programmabegroting sluit met 
een positief saldo van bijna 400.000 
euro. Ook de meerjarenbegroting - 
een overzicht hoe de gemeentelij-
ke fi nanciën zich ontwikkelen - laat 
tot 2020 positieve cijfers zien. De re-
serves (de gemeentelijke spaarpot) 
neemt de komende jaren toe. On-

danks de goede cijfers blijft behoed-
zaamheid geboden, zegt wethouder 
Schuurs: ,,Er zit nog een aantal on-
zekerheden in de begroting. Moge-
lijk wil het kabinet bezuinigen op de 
budgetten voor Jeugd en WMO die 
de gemeente ontvangt. Ook is de 
hoogte van de uitkering uit het Ge-
meentefonds, de belangrijkste in-
komstenbron voor de gemeente, op 
dit moment nog niet zeker.’’

Investeren 
Het college stelt de gemeenteraad 
voor komend jaar te blijven investe-
ren in goede zorg en goede basis-
voorzieningen. Ook duurzaamheid, 
(digitale) dienstverlening en bereik-
baarheid krijgen extra aandacht. Dat 
laatste in de vorm van het aanpak-
ken van onveilige kruisingen en we-
gen om de veiligheid te vergroten. 
Daarnaast biedt de begroting na-
drukkelijk de ruimte voor de raad 
om met voorstellen te komen voor 
het positieve resultaat. Als opties 
noemt het college het verlagen van 
de belastingen, nieuw beleid, het 
heroverwegen van eerder geplande 
bezuinigingen of het verder verster-
ken van de reservepositie (de spaar-
pot) van de gemeente.

Woonlasten
Belangrijk onderwerp in de begro-
ting voor inwoners vormen de ge-
meentelijke woonlasten. Deze wor-
den gevormd door de onroerende-
zaakbelasting (OZB), de rioolheffi ng 
en de afvalstoffenheffi ng. In de be-
groting wordt voorgesteld de woon-
lasten komend jaar met het infl atie-
cijfer te verhogen. Dat betekent een 
stijging van 1 procent. Een huishou-
den dat uit twee personen bestaat 
en eigenaar is van een woning met 
een waarde van 300.000 euro, be-
taalt komend jaar 727 euro aan lo-
kale woonlasten. 

College van B en W biedt 
gemeenteraad begroting 2017 aan 
Gemeentelijke fi nanciën 
op orde én gezond

Mijdrecht - Zaterdag 1 oktober a.s. 
organiseert M! Shopping Mijdrecht 
samen met een 40-tal winkeliers en 
lifestyle specialisten het ‘Fashion, 
Food, Fun & More Lifestyle Event! 
Dit evenement is een ‘upgrade’ van 
het bekende ‘Modeweekend’ met als 
doel een nog breder aanbod van in-
teressante thema’s voor alle bewo-
ners van Mijdrecht en omstreken te 
bieden. Om ervoor te zorgen dat ie-
dereen van alles kan beleven, con-
centreert het evenement zich nu op 
1 dag i.p.v. een heel weekend. Op en 
rond het podium op het Raadhuis-
plein, alsmede op andere plekken in 
het centrum vinden diverse mode-
shows, presentaties en demonstra-
ties plaats rond alles wat met life-
style te maken heeft, zoals mode, ge-
zonde voeding, beauty, wonen, au-
to’s en meer. Er zijn activiteiten voor 
vrouwen, mannen en kinderen, ge-
bracht door lokale winkeliers, dea-
lers en andere experts die een band 
met het thema ‘Lifestyle’ hebben. 

Nieuwe collecties
Bekijk de nieuwste collecties ge-

durende 3 inspirerende mode-
shows, zie de laatste trends op het 
gebied van gezonde voeding, leer 
van kookdemo’s, beleef de laatste 
trends in sierraden, bijouterieën en 
brillen, proef de lekkerste koffi e die 
je kan bedenken, ga winter-barbe-
cueën, de lekkerste smoothies ma-
ken, proefl open op ‘Balansschoe-
nen’, proefzitten in uw droomauto, 
laat je boek signeren, kinderen hun 
creativiteit ontdekken in de creatie-
ve kids corner, enzovoorts… U komt 
ogen, oren, reuk- en smaakpapil-
len tekort! De dag zal worden afge-
sloten met een heuse Stiletto Run 
door de Dorpsstraat. Uiteraard kunt 
u daarna rustig de dag afsluiten op 
de terrasjes van de Mijdrechtse Ho-
reca. Het ‘Fashion, Food, Fun & Mo-
re Lifestyle Event’ is op zaterdag 1 
oktober a.s. vanaf 10:00 geopend. 
De eerste modeshow start al om 
11:00. Zorg dat u er bij bent! Vol-
gende week maken we het comple-
te programma bekend. Houd de lo-
kale media en www.facebook.com/
ShoppingMijdrecht/ dus goed in de 
gaten.

Lifestyle event



Uithoorn - Zaterdag 24 september 
vindt de jaarlijkse Burendag plaats. 
Dat laat winkelcentrum Zijdelwaard 
natuurlijk niet aan haar voorbij 
gaan. Kom de 24-ste naar het win-
kelcentrum voor een geweldige Hol-
landse dag die speciaal voor u en 
uw buren wordt georganiseerd. On-
der het genot van een van de hap-
jes van de winkeliers kunt u genie-
ten van de Hollandse meezingnum-
mers van een accordeonist. Buurt-
beheer Uithoorn heeft het mogelijk 
gemaakt dat tussen 13.30 en 15.30 
uur het Shantykoor uit Uithoorn hun 
zangkunsten tonen. Bij mooi weer 
vindt u hen bij het terras van het 
Kwalitarium.
Bij slecht weer zoeken zij een plekje 
in de gang bij Blokker. Buurtbeheer 
verzorgt ook het touwtje trekken bij 
Keet & Ko. Leuk voor de kinderen! 
Wilt u deze Burendag met uw bu-
ren vereeuwigen, ga dan op de fo-
to in een bijzonder Hollands decor. 
Bent u in een wat actievere stem-
ming, loop dan de 9 holes midget-
golfbaan door het winkelcentrum. 
De caddies van Zijdelwaard staan 
klaar om u hierbij te begeleiden. U 
kunt ook meedoen met de mega 
sjoelbak competitie. Deze 5 meter 

lange sjoelbar maakt het u extra las-
tig om te scoren en het mooie prij-
zenpakket binnen te slepen. Uiter-
aard is het golfparcours en de sjoel-
bak competitie voor jong en oud. 
Ook hebben verschillende winke-
liers van Zijdelwaard speciale 
Kortom, kom op zaterdag 24 sep-
tember met uw buren en kinderen 
naar winkelcentrum Zijdelwaard 
voor een overgezellige Hollandse 
Burendag.
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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. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 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

INFORMATIEF

Hotel Hengelsport heeft 
uitbreidingsplannen
Uithoorn - Hotel Hengelsport aan 
het Zijdelveld 54 heeft uitbreiding-
plannen voor ogen. Het knusse ho-
tel kent volgens manager Lydia Vlas-
man een stijgende lijn in bezoekers 
en gasten. Het inpandige restaurant 
De Uithoek met een bar vaart daar 
eveneens wel bij waar zowel hotel-
gasten als bezoekers van buiten-
af voor een lunch of diner gebruik 
van maken. De ruimte is tevens ge-
schikt voor bruiloften en partijen, 
familiefeestjes of vergaderingen. In 
die gevallen wordt al snel gevraagd 
of er ook slaapgelegenheid is. “De 
capaciteit is in die gevallen al gauw 
te klein. Want we hebben ook an-
dere gasten die hotelruimte hebben 
gereserveerd. Daarom willen we de 
hotel- en restaurantcapaciteit uit-
breiden. Die plannen hebben we 
al geruime tijd en eigenlijk moet er 
zo snel mogelijk worden begonnen 
willen we het voor het volgende va-
kantieseizoen klaar hebben. De ver-
gunning voor de bouw is al wel ver-
leend, maar de voorbereidingen zijn 
nog niet afgerond,” legt Vlasman 
uit. Het rustige en goed toeganke-
lijke hotel heeft momenteel de be-
schikking over vier 2-persoonska-
mers, twee 3-persoonskamers en 
een familiekamer voor vier perso-
nen. Goed voor in totaal 22 perso-
nen. Die capaciteit blijkt te gering. 
In het restaurant kunnen maximaal 
48 gasten plaatsnemen waarvoor de 
ruimte vooralsnog groot genoeg is.

Nieuwbouw
Wat is bedoeling? Achter het huidi-
ge hotel wil men een apart gebouw 
optrekken met dezelfde hoogte als 
het bestaande pand, met afmetin-
gen van 26 meter lang en 10 meter 
breed. Erin komen onder andere ze-
ven appartementen; een voor eigen 
gebruik en zes voor uitbreiding van 
de hotelfunctie. Men is verder voor-
nemens om er een restaurantruimte 
in op te nemen. Het huidige restau-
rant wordt daarna verplaatst naar 
de nieuwbouw met permanent uit-
zicht over het Zijdelmeer inclusief 
terras aan het water zoals dat laat-
ste nu ook al is. Het huidige hotel 
blijft gewoon in gebruik. “De restau-
rantruimte daarin zal tegen die tijd 
gebruikt gaan worden als ontbijt-
zaal, feestzaal of vergaderzaal. Die 
mogelijkheden kan het dan bieden. 
We hebben regelmatig vragen van 
bedrijven of zij die de ruimte kun-
nen afhuren voor een vergadering, 
bijeenkomsten en een lunch. Dat 

kan dan gemakkelijker als we de 
nieuwe restaurantruimte erbij heb-
ben,” aldus Lydia. Zij wijst erop dat 
de hotelgasten overal vandaan ko-
men uit het land en zelfs vanuit het 
buitenland. De website van het ho-
tel wordt regelmatig bezocht. “In-
woners uit Uithoorn en omgeving 
die familie in het buitenland hebben 
wonen, kiezen ons hotel vaak voor 
een paar dagen overnachting voor 
hun verwanten als ze hier naartoe 
komen voor familiebezoek. Dat is 
immers lekker dichtbij. Later doen 
hun vrienden dat dan ook vaak om-
dat die enthousiast zijn geworden 
door hun verhalen. Die vinden de lo-
catie heel mooi aan het Zijdelmeer. 
Het is hier rustig en ze hebben culi-
nair gezien alles bij de hand; ze kun-
nen een drankje aan de bar drinken 
of bij mooi weer op het terras aan 
het water zitten, maar ook met een 
bootje gaan varen of vissen. Voor 
wie een dagje naar Amsterdam of 
naar de bollenvelden wil is de cen-
trale ligging van ons hotel natuur-
lijk ook perfect. En Schiphol ligt op 
korte afstand van hier. Dat zijn al-
lemaal redenen waarom men graag 
voor ons kiest. In het seizoen komen 
we dan al gauw ruimte te kort.”

Gratis shuttleservice
Naar verluid krijgt ook restaurant 
De Uithoek steeds meer gasten. Dat 
is mede de reden dat er een twee-
de kok is aangetrokken. In dat licht 
gezien zal ook de menukaart regel-
matig een verandering ondergaan 
en worden aangepast aan de sei-
zoenen. Verder blijft het barbecue-
en voor liefhebbers het hele jaar 
door mogelijk, dus ook gedurende 
de wintermaanden.
Vlasman wil verder nog benadruk-
ken dat de shuttleservice die met de 
eigen bus wordt uitgevoerd, gratis 
is. “Gasten die bij ons voor een di-
ner in het restaurant gereserveerd 
hebben halen we kosteloos van huis 
en brengen hen na afloop ook weer 
terug. Die kunnen dan gezellig bor-
relen en lekker eten en drinken zon-
der dat men zich druk hoeft te ma-
ken hoe ze met de eigen auto weer 
veilig thuis kunnen komen.” De keu-
ken is dagelijks geopend van 11.00 
tot 21.00 uur.
Nadere informatie vindt u op de 
website www.hotelhengelsport.ni 
en voor reserveringen neemt u con-
tact op met 0297 56 63 32 of stuur 
een e-mail naar info@hotelhengel-
sport.nl.

Zaterdag-welpen 
in tijdskapsule
Vinkeveen - De zaterdagwelpen 
van Scouting Eliboe Vinkeveen zijn 
druk bezig geweest met het ma-
ken van een tijdskapsule. Vorige 
week hebben de welpen allemaal 
een briefje aan zichzelf geschreven 
voor over 10 jaar en zijn zij op de fo-
to gegaan met hun scoutingvriend 
van nu. Deze week is de tijdskapsu-
le verder versierd, zijn de foto’s on-
dertekend en is alles in de kapsu-
le gestopt. De tijdskapsule is begra-
ven bij het scoutinggebouw. Om de 
plek van de kapsule te onthouden 
hebben de kinderen zelf een schat-
kaart gemaakt. De schatkaart wordt 
bewaard door onze totemgids Vin-
cent. De kinderen die over 10 jaar 
nog lid zijn bij scouting Eliboe mo-
gen de tijdskapsule met elkaar op-
graven. Wil jij ook dit soort leuke 
dingen doen, kom bij de scouting! 
Kijk voor meer informatie op www.
eliboe.nl

Burendag in 
winkelcentrum Zijdelwaard

Haak en breimiddag gaan 
weer van start bij Hobby Dee
Mijdrecht - Nu de warmte voor-
bij is, de scholen weer begonnen 
zijn en alle clubs weer starten, gaat 
bij Hobby Dee ook weer de haak 
en breimiddag van start. Op zater-
dag 24 september beginnen we 
weer met de inmiddels traditione-
le, gezellige middag waarbij ieder-
een, van net beginnend tot ver ge-
vorderd, van harte welkom is. Zoals 
altijd vind dit plaats elke 3e zaterdag 
van de maand van 13:00 tot 15:30. 
We zitten dan gezellig allemaal sa-

men aan ons eigen project te wer-
ken, wisselen ideeën uit en helpen 
elkaar waar dat kan. De kosten zijn 
1,- per middag, dit is inclusief kof-
fie en thee. Aanmelden is niet ver-
plicht, maar wel handig, want de zit-
plaatsen zijn beperkt! (Noteer al-
vast de data in uw agenda!) Mocht 
u tussen de haak en breimiddagen 
in, hulp of advies nodig hebben, dan 
kunt u altijd op elke dinsdag middag 
bij Hobby Dee terecht tussen 14:00 
en 17:00.

Voedselbank De Ronde Venen
De Ronde Venen - Voedselbank 
De Ronde Venen houdt zaterdag 
24 september tussen 8.30 en 17.30 
uur een winkelactie bij AH Passa-
ge Mijdrecht. Doel van deze actie 
is om het winkelend publiek de ge-
legenheid te bieden om voedsel te 
doneren door in de supermarkt een 
keuze te maken uit een selectie van 
producten, deze dan zelf af te reke-
nen bij de kassa en het dan vervol-
gens over te dragen aan het actie-
team van de Voedselbank.
De Voedselbank probeert elke week 
weer het voedselpakket zo even-

wichtig mogelijk samen te stellen 
door de voedingswaarde van de af-
zonderlijke producten in het pak-
ket zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Men is daarbij echter af-
hankelijk van diverse aanvoerkana-
len waarbij niet altijd te voorspellen 
valt wat voor type producten er wor-
den aangevoerd.
Het grote voordeel van deze winkel-
actie is dus dat je als donateur zeker 
weet dat het gekozen product voor-
treffelijk aansluit bij de gewenste 
samenstelling van het voedselpak-
ket.

Street art op de Eendracht!
Mijdrecht - Natuurlijk kun je een 
mooie tekening maken op een stuk 
papier….maar de onbegrensde mo-
gelijkheden van de tegels op het 
schoolplein maakt van de Eendracht 

kleuters echte ‘Street art’ kunste-
naars! Zeg nou zelf…een ‘lekker 
plekkie’ in de schaduw en al die 
mooie kleurtjes, welke kleuter wil 
dat nou niet?

SMART computeren op de 
Eendracht!
Mijdrecht - Kijk ze nou eens zitten, 
onze jongste aanwinsten! Na het 
buitenspelen in de warme zon even 
lekker achter de computer om weer 
wat af te koelen. Over ‘aanwinsten’ 
gesproken? Sinds kort beschikt 
OBS De Eendracht over twee super 
tablets, waar de kleuters graag op 
werken! Niet alleen de kleuters zijn 
fan, ook in de rest van de school zijn 
deze XL tablets razend populair! Bij 

het samenwerken in groepen wordt 
de grote tablet ook ingezet. Waar je 
ook aan het werk bent, de tablet is 
als instrument overal in te zetten en 
dus heel ‘SMART’ te gebruiken! Ie-
dereen kan het beeld goed zien en 
is direct betrokken bij projectmati-
ge opdrachten. Ook eens proberen? 
Helaas…de wachtlijst voor dit unie-
ke materiaal wordt volledig bezet 
door de Eendracht leerlingen!

Brandweerman Marcel 
Dokter gedecoreerd
Wilnis - Afgelopen zaterdag 17 
september kreeg postcomman-
dant Marcel Dokter van de brand-
weerpost Wilnis een oorkonde uit-
gereikt voor 35 trouwe dienst bij 
de brandweer. Dat was tijdens de 
korpsavond waar ook brandweer-
man Theo Kuijlenburg een Konink-
lijke Onderscheiding kreeg opge-
speld door burgemeester Maarten 
Divendal. De burg speldde even la-
ter ook een decoratie op het over-
hemd van Marcel Dokter en over-
handigde hem de bijbehorende in-
gelijste oorkonde. Dubbel feest dus 
tijdens de korpsavond waar natuur-
lijk heel veel leden van de brand-
weer met hun partners aanwe-
zig waren om na de officiële plech-

tigheden vervolgens een gezellige 
avond met elkaar te hebben. Mar-
cel Dokter kwam als 18-jarige al bij 
de brandweer en klom op tot post-
commandant, een functie die hij al 
weer zes jaar bekleedt. Daarnaast 
is hij sedert 2010 voorzitter van de 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilli-
gers (VBV). Deze landelijke vakver-
eniging behartigt de belangen van 
de ruim 22.000 Brandweervrijwilli-
gers in ons land op het gebied van 
het brandweervak. In het dagelijks 
leven is Marcel commercieel ma-
nager bij Van Walraven aan de Nij-
verheidsweg in Mijdrecht. Hij was al 
eerder Koninklijk onderscheiden tij-
dens zijn 25-jarig dienstverband bij 
de brandweer tien jaar geleden.

Klaverjassen
in de Boei
Vinkeveen - De vakantie peri-
ode is weer voorbij, het klaver-
jassen gaat weer beginnen. Vrij-
dagmiddag in dorpshuis de Boei 
in Vinkeveen. De zaal is open 
om 13.00 uur en om 13.30 uur 
start het kaarten. Entree 3,00 per 
persoon.

Geen krant?
0297-581698
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Groot Gelijk presenteert 
najaarscollectie in opgefriste winkel
Wilnis - Modezaak Groot Gelijk met 
een modieuze collectie voor dames 
met een ‘maatje meer’ presenteerde 
afgelopen vrijdagmiddag de nieuwe 
najaarscollectie kleding in een te-
vens geheel ‘opgefriste’ winkelruim-
te. De winkel oogt door gebruik van 
een witte coating op de muren en 
een andere indeling ruimer en lich-
ter. Dat komt de presentatie en de 
kleurstellingen van de nieuwe col-
lectie kleding voor het najaar ten 
goede. Kenmerkend zijn de kleu-
ren grijs, antraciet en rood. Die kle-
den mooi ‘af’, helemaal met de feest-

dagen in het verschiet ook al den-
ken veel mensen daar nog niet aan 
met de huidige buitentemperaturen. 
Maar over ruim een week is het al 
oktober en heeft de herfst zijn intre-
de gedaan.
“We hebben de winkel wat later dan 
was gepland een nieuw aanzien 
gegeven. Nadat mijn zuster Jean-
ne waarmee ik samen zes jaar lang 
de winkel heb gerund, half febru-
ari was overleden, hebben we dat 
verlies eerst rustig verwerkt. Daar-
na plannen gemaakt dat ik toch wel 
de winkel wilde voortzetten. Dat had 

ik al een keer nog tijdens haar le-
ven met Jeanne besproken. Ik wil-
de daarbij een vervolgstart maken 
met een fris begin. Daarom heb-
ben we kort geleden in eigen be-
heer de winkel van een nieuwe look 
voorzien, een aantal merken kleding 
dat minder goed verkocht afgesto-
ten en enkele nieuwe merken er-
bij genomen,” vertelt Thea Broeken. 
“Wat we nu aan kleding in huis heb-
ben is van onder andere de mer-
ken Zhenzi, Sybel, Magna, Carleo-
ni en Twister. En ik kan zeggen dat 
het heel modieuze kleding is. In de 
winkel sta ik er niet alleen voor; Nel 
en Sandra komen assisteren als het 
druk is. Samen met andere dames 
showen ze ook vaak kleding tijdens 
de modeshows die we gewoon blij-
ven organiseren bij De Waard. Dat 
doen we in het najaar tussen Sinter-
klaas en de Kerst. Naast de feest-
kleding hebben ook al wat kleding 
van de nieuwe voorjaarsmode om 
die te laten zien.” Vrijdagmiddag vier 
uur was de offi ciële heropening van 
de winkel. Die werd feestelijk ver-
richt door twee kleindochters, Noah 
van Thea en Aniek van Jeanne. Dat 
gebeurde onder het goedkeurend 
oog van klanten en andere bezoe-
kers die nieuwgierig naar binnen 
liepen om de sfeer van de nieuw in-
gerichte winkel te proeven. Natuur-
lijk ook om het aanbod aan kleding 

in de rekken te bewonderen en te 
passen in een van de twee kleed-
kamers,

Fors maar toch goed gekleed
Thea: “Dames met een wat forse-
re bouw en in de leeftijd vanaf mid-
den dertig zijn bij ons van harte wel-
kom voor modieuze kleding. Het is 
een wijdverbreid misverstand dat 
mensen met een wat forsere bouw 
er niet leuk en goed gekleed kun-
nen uitzien! Een al lang achterhaald 
idee! Dat geldt evenzeer voor da-
mes op een gevorderde leeftijd. Ook 
daarvoor hangt bij ons voldoende in 
de rekken. Een collectie kleding met 
keuze in een chique, trendy, klassie-
ke of sportieve uitvoering. Er is kle-
ding voor zowel de vrije tijd als die 
voor gebruik in de zakelijke sfeer. 
Zelfs een collectie met een feeste-
lijke uitstraling vindt u bij ons. Maar 
bovenal is de kleding comfortabel 
te dragen en wat belangrijk is, te-
gen betaalbare prijzen! Er zijn tal-
rijke combinaties mogelijk. Kleding 
voor vrouwen met een maat meer is 
er voor alle leeftijden in de maten 42 
tot 58. Behalve kleding heeft Groot 
Gelijk ook een assortiment bijbeho-
rende sjaals, tassen, riemen en sie-
raden.
Meer weten over Groot Gelijk, een 
indruk van de collectie en de ope-
ningstijden? Kijk op de website 
www.grootgelijk.com. Ook via Fa-
cebook bereikbaar. De winkel vindt 
u in de Wilnisse Dorpsstraat 29. Tel. 
0297-250614. U bent van harte wel-
kom om vrijblijvend de nieuwe kle-
dingcollectie te komen bekijken en 
te passen. De koffi e staat klaar.

Reünie 50-jarig Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht - Van korte broek en 
correct uniform tot ravotbesten-
dige outfi t; van hopman Van ’t Hul 
en ‘Akela wij doen ons best’ tot de 
leiding gewoon bij de voornaam 
noemen; van houten barak aan de 
Hoofdweg tot (al 35 jaar) de Scou-
tingboerderij aan de Oosterland-
weg. Scouting Jan van Speyk is met 

150 leden een bruisende jonge-
renvereniging en nog maar 50 jaar 
jong. Al is er in de afgelopen 50 jaar 
een hoop veranderd, veel is hetzelf-
de gebleven. Zoals: elke week op-
komst, veel naar buiten toe gaan, 
samen lekker bezig zijn en elk jaar 
op kamp! In de afgelopen 50 jaar 
hebben honderden kinderen uit 

Mijdrecht & Wilnis dit mee mogen 
maken en velen van hen maken het 
nu nog mee doordat hun eigen kin-
deren elke week plezier maken bij 
Scouting. Echter, we zijn in de loop 
der jaren ook leden uit het oog ver-
loren, leden die we graag nog eens 
zouden spreken. Daarvoor is er een 
reünie op zaterdag 8 oktober 2016, 

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Gehandicapte vrouw uit Mijdrecht 
in haar aangepaste Renault Kan-
goo werd woensdagmiddag 14 
september op Demmerik in Vinke-
veen staande gehouden door een 
tegemoetkomende medewegge-
bruiker omdat ze reed met een 
lekke voorband. Dat wist die Me-
vrouw al en was met rustig gan-
getje onderweg naar de dichtst-
bijzijnde garage op de Herenweg 
een kleine 2 kilometer verderop. 
Deze medeweggebruiker was van 
mening dat hij de politie moest 
bellen en zowaar was de politie er 
binnen 5 minuten. Mevrouw werd 
verzocht een alcohol test te bla-
zen, verzekering en rijbewijs la-
ten zien en alles was tiptop in or-
de maar ze mocht beslist niet ver-
der rijden. Vrouwelijke agente trok 
een strip van de zijkant van de au-
to af en beweerde dat de bestuur-
ster een aanrijding had veroor-
zaakt. Wat uiteraard niet het ge-
val was geweest. “Waarom heeft 
U dan bloed in uw gezicht?”  De 
bestuurster heeft last van uitslag 
in haar gezicht, vandaar die ietwat 

rode vlekken. De agenten zeiden 
dat de Mevrouw de auto moest 
verlaten en dat haar auto wegge-
sleept zou worden. De rolstoel van 
de bestuurster moest achteruit de 
auto gehesen worden en ze moest 
de sleutels inleveren... Daar stond 
ze midden op Demmerik in haar 
rolstoel! Ze voelde zich totaal niet 
als volwaardig persoon behan-
deld! Ze rijdt al ruim 37 jaar scha-
devrij! En ook haar garage heeft 
achteraf totaal geen schade kun-
nen ontdekken aan haar auto die 
dan ook maar duid op een aanrij-
ding met een voertuig! Waarom 
geen spontaan aanbod van die 
medeweggebruiker en / of de po-
litieagenten om haar lekke band 
te plekke te verwisselen? Of haar 
een lift aan te bieden naar huis of 
eventueel garage? Wat voor een 
Kortom Uitermate Teleurstellen-
de maatschappij leven wij tegen-
woordig ! 

Roos Aarsman – Vinkeveen 
Mantelzorger/vriendin van
Mevrouw in kwestie 

Schande!

natuurlijk op en rond het clubhuis 
met de ingang aan de Windmolen. 
Er is een echt ouderwets Scouting-
programma in de middag, gevolgd 
door een BBQ en een feest. Ieder-
een die voor korte of lange tijd lid 
is geweest van Scouting Jan van 
Speyk kan zich aanmelden via de 
website: www.janvanspeykgroep.nl. Dagelijks loop/fi ets ik langs het 

terrein van voormalig zwembad 
Blijdrecht en zie hoe de bouw 
van de woningen vordert. Op het 
moment zijn er steeds heel veel 
mensen aan het werk. Zo te zien 
wordt het echt een heel mooi 
project. Mijn enige angst is ech-
ter dat er t.z.t. zonnepanelen wor-
den geplaatst die dan weer af-
breuk doen aan het geheel.  (In 
Nieuwveen zijn er zonnepane-
len direct bij de bouw in de da-
ken geïntegreerd en dat staat een 
heel stuk netter) Vandaar dat ik 
u bij dezen onderstaand berichtje 
als ingezonden brief stuur. wan-
neer je langs het terrein van voor-
malig zwembad Blijdrecht komt, 

zie je dat de bouw van nieuwe 
woningen aldaar gestaag vordert. 
Door de week is het er een druk-
te van belang.   Aan de gevels die 
speels (in twee soorten/kleuren 
bakstenen) worden opgemetseld 
kun je al zien hoe smaakvol het 
geheel er straks uit komt te zien. 
Ook de fraaie zwarte pannen op 
de daken springen direct in het 
oog. Alles met elkaar een waar-
devolle aanwinst voor Mijdrecht. 
Nu alleen nog maar hopen dat 
(ook) deze woningen straks niet 
fl ink ontsiert gaan worden door 
van die grote glazen platen (lees: 
zonnepanelen).
 
Mijdrecht  -  Martin de Klark

Zonnepanelen

Inzameling 400 fi etsen 
voor “Stichting fi etsen 

voor Zuid-Afrika”
Regio - Sylvia van Lenning en team 
Lenning Notariaat zijn een actie op-
gestart, waarbij u de lezers van de 
Nieuwe Meerbode misschien ook 
hun steentje kunnen bijdragen. Len-
ny: “ Op mijn vele reizen naar Zuid-
Afrika zie ik altijd de kinderen langs 
de weg naar school lopen, onder ge-
vaarlijke omstandigheden tussen al 
het andere verkeer in. Voor Hazyview 
- gelegen ten oosten van Johannes-
burg - heb ik als doel dit probleem te 
gaan oplossen. In december bestaat 
mijn kantoor 30 jaar; deze feestelij-
ke periode wil ik graag aangrijpen 
om mijn doel te verwezenlijken, na-
melijk: 400 fi etsen voor de kinderen 
van 4 scholen in Hazyvieuw. Hier-
door kunnen de kinderen veilig naar 
school fi etsen. Zelf geef ik bij elke 
koopakte die tussen nu en 1 decem-
ber passeert een nieuwe fi ets. Wij 
hebben een stichting hiervoor opge-
richt genaamd: “Stichting fi ets voor 
Zuid-Afrika”. Wie heeft een kinder-
fi ets (vanaf 6 jaar) of een kleine vol-
wassenen fi ets in de schuur staan of 
wie weet iemand die er 1 heeft! Laat 
het ons weten, dan komen we de 
fi ets graag ophalen. Uw ‘oude’ fi ets 
is voor een kind in Hazyview een ge-

weldig mooie gift om voortaan naar 
school te fi etsen, water te halen en 
wat niet meer. Het vervoer van de 
fi etsen naar Zuid-Afrika is al gere-
geld. De ambassadeur Bruce Koloa-
ne van Zuid-Afrika heeft een contai-
ner ter beschikking gesteld als me-
de het vervoer van de haven naar 
de scholen. Op 20 januari zullen al 
deze fi etsen door de ambassadeur 
van Nederland in Zuid-Afrika - me-
vrouw Marisa Gerards – tezamen 
met de burgemeester  van Hazyview 
en mijzelf feestelijk en persoonlijk 
worden overhandigd aan alle kinde-
ren op Blue Mountain Lodge, Kie-
persol , Hazyview (Mpumalanga). 
Een medewerker van Blue Moun-
tain Lodge in Hazyview zal worden 
opgeleid als fi etsenmaker; deze me-
dewerker zal langs de scholen gaan 
om de fi etsen te repareren. Repa-
ratiemateriaal is reeds beschikbaar 
gesteld. Nu alleen nog 400 fi etsen! 
Wie helpt een kind/kinderen in Ha-
zyview? Heeft u een fi ets over, bel 
020-4967676 of mail naar info@van-
lenningnotariaat.nl dan halen wij de 
fi ets graag bij u op! Helpt u ons om 
ons plan te verwezenlijken??!!!!!”, al-
dus Sylvia

Regio - Komend weekend zaterdag 
24 en zondag 25 september kan je 
een bezoek brengen bij ambachte-
lijke plekjes in Kudelstaart en om-
geving. Acht lokale ambachtslie-
den stellen deze dagen hun deu-
ren en werkplaatsen open voor pu-
bliek. Een kijkje in de keuken van de 
palingroker, de zeepmaker, de teke-
naar, de beeldhouwer, de kaasma-
ker, de bloembollenkweker, de pot-
tenbakker, de taartenbakker etc. 
Van 10 tot 16 uur kan je de verschil-
lende werkplaatsen en ateliers be-
zoeken. De Amb8route bestaat uit 
een fi etsroute langs alle deelnemers 
en voert door het dorp Kudelstaart, 
langs de Westeinder en de Drecht 
via het Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de 
omgeving per fi ets en bezoek je bij-
zondere locaties. 
Gemeenschappelijk thema dit 
weekend is ‘zintuigen’. Special voor 
de kinderen worden activiteiten ge-
organiseerd die je zintuigen prikke-
len; je kan proeven, voelen, ruiken, 
zien, horen en vooral beleven! Bij ie-
dere ambacht is iets bijzonders te 
doen, hiervoor is een zintuigenkaart 
voor kinderen te koop. Een extra be-
leving van de ambachten! De route-
kaart voor kinderen kost 0,50 cent 
inclusief een ijsje, limonade en iets 
lekkers De route kan bij alle lokaties 
gestart worden en voert langs acht 

ambachtelijk plekken met een fi ets-
route van ongeveer 15 kilometer. De 
volgende locaties doen mee aan de 
route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pot-
tenbakkerij ‘Patch of Heaven’, Ate-
lier Ada Gons Goosen, Greet Rekel-
hof Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
lier femke kempkes, Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Kos-
ter, natuurlijk zeepatelier Uzepia en 
theetuin [H]eerlijk! Er is een prach-
tige fi etsroute uitgezet langs alle lo-
katies van ongeveer 15 kilometer. 
Deze routekaart is te koop bij al-
le deelnemende locaties, restau-
rant Oevers en het nieuwe cafe Op 
de Hoek in Kudelstaart voor 3,50 eu-
ro. De routekaart bevat behalve de 
plattegrond en de contact gegevens 
van de deelnemers informatie over 
de omgeving en interessante kor-
tingsbonnen! De Amb8route is een 
initiatief van lokale ambachtelijke 
ondernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te laten ma-
ken met de unieke lokale ambach-
ten en de bijzondere natuur en in-
frastructuur van de poldergebieden 
in de regio.  De fi etsroute is ook bui-
ten dit open weekend te maken, op 
de routekaart staan de openingstij-
den per lokatie aangegeven. Uniek 
is dit weekend dat alle deelnemers 
aan de Amb8route hun deuren te-
gelijk openstellen! Kijk ook op www.
amb8route.nl of facebook

Lokale ambachtslieden openen
hun deuren tijdens Amb8route

Natuurverbinding Nieuwkoopse 
en Vinkeveense plassen
Regio - In de polder Groot Wilnis-
Vinkeveen ontwikkelen 12 agrari-
ers een natuurverbinding Peilvak 9 
en Oukoop Noord (tussen de Ko-
renmolenweg en de N201). Deze 
robuuste draslandverbinding loopt 
vanaf Grote Sniep/Armenland Ru-
wiel, via Peilvak 9 dat midden in 
Groot Wilnis-Vinkeveen ligt, naar 
het Reservaat Demmerik en sluit via 
Oukoop Noord aan op de ecopas-

sage onder de Rijksweg A2. Vorige 
week zijn de werkzaamheden op de 
eerste bedrijven gestart. Eind 2017 
zullen de werkzaamheden zijn afge-
rond en zijn we weer een stap ver-
der in de natuurinrichting in Groot 
Wilnis-Vinkeveen, een schakel in de 
verbinding van de Nieuwkoopse en 
de Vinkeveense Plassen.

Foto Maarten Koch
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Basisschool de Schakel 
ontvangt Hart van Nederland
Mijdrecht - In de week van 19 tot 
en met 23 september vindt De Week 
Tegen Pesten plaats. In het kader 
van dit thema heeft de Stichting 
Omgaan met Pesten een mini-film 
gemaakt. Twee leerlingen van Ba-
sisschool de Schakel in Vinkeveen 
zijn filmsterren in de film. Op vrij-
dagochtend 16 september werd de 
film ’s ochtend online gelanceerd. 
Deze speciale lancering is door de 
leerlingen van de Schakel gezamen-
lijk bekeken, in het bijzijn van Mi-
relle Valentijn van Stichting Omgaan 
met Pesten en Hart van Nederland.
De leerlingen van de Schakel beke-
ken de film in de klas via de websi-
te. Even voor negen uur werd geza-
menlijk afgeteld, waarna de film om 
negen uur echt online ging. De titel 
van de mini-film is ‘Pesten stoppen? 
Dat kun jij wel!’, met als thema: ‘Van 
kwetsbaarheid naar kracht’. Een be-

langrijk thema in de maatschappij 
waar de Schakel veel aandacht aan 
besteedt.
De Schakel wil, net als Stichting 
Omgaan met Pesten, het pestpro-
bleem aanpakken. Individuele zorg 
en aandacht voor leerlingen is het 
speerpunt van de Protestants Chris-
telijke Basisschool in Vinkeveen. 
Ook Hart van Nederland heeft hier 
oog voor en heeft er in haar uitzen-
ding van vrijdag 16 september om 
zes uur ’s avonds aandacht aan be-
steed. De leerlingen en leerkrach-
ten van groep acht waren bij ‘hun’ 
filmsterren thuis uitgenodigd om de 
uitzending te bekijken. Het was een 
groot feest!  
Voor de Schakel een goede start om 
aandacht te besteden aan de ‘Tips 
voor het gesprek naar aanleiding 
van de film’, die Stichting Omgaan 
met Pesten bij de film aanbiedt.

Enthousiasme tijdens 
kijkavond OBS Molenland
Mijdrecht - Dinsdag 6 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. Diverse boeken en 
schriften lagen klaar. Naast de di-
verse materialen was er in iedere 
groep een doe-tafel aanwezig, zo-
dat alle kinderen met hun ouder(s) 
samen aan de slag konden!
Na een rondleiding door de kinderen 
vonden er drie workshops plaats. In 
de onderbouw hebben ouders in-
formatie gekregen over de methode 
‘Onderbouwd’. Deze methode speelt 
in op de specifieke leerbehoeften 
van het kind aan de hand van aan-
wezige spel-en ontwikkelingsma-
teriaal. E zijn 3 stappen van leren 
die precies passen binnen het op-

brengst-en handelingsgericht wer-
ken. In de middenbouw hebben ou-
ders kunnen ervaren hoe wij onze 
muzieklessen verzorgen. Sinds vorig 
schooljaar gebruiken wij de metho-
de ‘123Zing’. Dit is een digitale me-
thode, die de kinderen op spelen-
derwijs meeneemt door de muzika-
le leerlijn. De lessen starten in groep 
1-2 met ritme, hard, zacht, hoog en 
laag en eindigen in de bovenbouw 
met beatbox, rap en verschillende 
muzikale stromingen. Ook worden 
er heel veel liedjes gezongen om de 
vaardigheden eigen te maken. 
In de bovenbouw zijn  ouders ge-
informeerd over de voortgang naar 
het voortgezet onderwijs. Een be-
langrijke stap, die zeker aandacht 
verdient. De drie workshops zijn 
goed en met veel enthousiasme 
ontvangen.

Geslaagd Oogstfeest op 
De Woudreus!
Wilnis - Het was gezellig druk tij-
dens het Oogstfeest op zondagmid-
dag 18 september bij NME-cen-
trum De Woudreus. Zo’n 250 be-
zoekers kwamen langs om mee te 
doen aan de verschillende activi-
teiten. Wethouder Anco Goldhoorn 
reikte prijzen uit voor de hoogste 
zonnebloem, de leukste foto en het 
mooiste verhaal. Gefeliciteerd Ki-
an, Else en Quinten! Alle inzenders 
van de zonnebloemwedstrijd kre-
gen een loeppotje. De zonnebloe-
men zijn gekweekt uit het pakket-
je dat veel leerlingen op school kre-
gen tijdens Goud in je Wijk. Veel kin-
deren kwamen met hun ‘50-dingen-
boek’ en konden zo alvast 2 activi-
teiten uit het boek doen: Onderwa-
terleven scheppen en een natuur-
kunstwerk maken. IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn  begeleidde het 
onderwaterleven en stond er ook 
met een eigen stand om informatie 
te geven. Het boek ’50-dingen-in-
de-natuur-die-gedaan-moet-heb-
ben-voor-je-twaalfde’ is op woens-
dagmiddag te koop bij NME-Cen-
trum De Woudreus voor 10,-. An-
dere activiteiten die gedaan konden 
worden: pijl&boog maken, brood-
je bakken, kruidenboter maken, een 
(voor)proefje voor de herfstvakan-
tie, mee op struintocht, een natuur-
quiz, op bezoek bij de bijen met de 
imker, speurtocht met je smartfoon, 
moestuinsoep eten bij de moestuin 

én appelsap persen en proeven. Op 
de zadenmarkt werden zaden uitge-
deeld voor een bij- en vlindervrien-
delijke tuin en verder was er lekke-
re appeltaart te koop voor bij de kof-
fie en thee. Grote dank ook aan al-
le vrijwilligers die ons meehielpen er 
weer een groot succes van te ma-
ken!

Activiteiten bij De Woudreus 
dit najaar
Dit najaar kun je nog meer groene 
activiteiten doen bij De Woudreus:
Woensdag 12 oktober start Natuur-
club Woudreus Wondere Wereld. 
De club komt elke 2 weken bij el-
kaar om bijvoorbeeld bladeren, pad-
destoelen en kleine beestjes te be-
wonderen en ontdekken. Maandag 
17 en woensdag 19 oktober (in de 
herfstvakantie) kun je experimen-
teren bij Avonturen in het Lab. Kies 
de coolste proefjes uit, maar pas op 
want voor het het weet is je tong 
groen of groeit er een slang uit de 
zandbak. Zaterdagavond 29 oktober 
kun je met de nachtwachter mee 
op Avond-tuur tijdens de Nacht van 
de nacht. De nachtwachter laat de 
dagmensen kennis maken met de 
nacht. En wil je een ‘groen’ kin-
derfeestje vieren? Ook dan kun je 
bij ons terecht. Meer informatie 
over alle activiteiten is te vinden op  
www.dewoudreus.nl onder de knop 
activiteiten.

Hertha JO11-2 wint bij 
KDO met 2-4
Regio - In de tweede competitie-
wedstrijd van het jaar heeft Hertha 
JO11-2 met geweldig goed voetbal 
een welverdiende uitoverwinning 
geboekt bij KDO JO11-2 in de Kwa-
kel: 2-4.
Met het beste spel dat de mannen 
tot nu toe hebben laten zien werd 
KDO in de eerste helft behoorlijk 
overlopen. Jasper Mons werd na 
ruim 5 minuten mooi aangespeeld, 
controleerde de bal uitstekend en 
liet met een bekeken schot in de lin-
kerhoek de keeper van KDO kans-
loos: 0-1. Kort daarna tekende In-
dy Dolman met een hard schot bo-
ven in de goal voor Hertha’s tweede 
goal. KDO zette vervolgens best veel 
druk op de verdediging van Hertha, 
maar die stond als een huis. Pel-
le Reijers heerste als laatste man, 
linksback Sem Veenhof veroverde 
bal op bal en ook Tim Wolfgramm 
was nagenoeg foutloos. Op de paar 

kansjes die KDO kreeg reageer-
de keeper Lev van den Berg steeds 
adequaat. Vlak voor rust wist spits 
Tim Stubbe de 0-3 binnen te schie-
ten. De wedstrijd leek beslist.
Maar niets was minder waar. KDO 
kwam in de tweede helft bijzonder 
sterk terug. Eerst werd uit een harde 
corner de 1-3 binnengetikt. Niet veel 
later werd het zelfs 2-3 nadat een 
doorgebroken speler van KDO het 
duel van Pelle Reijers won en kon 
doorstoten richting de goal. Maar 
Hertha bleef lekker doorvoetballen 
en wist nog verschillende kansen te 
creëren, onder andere voor Daroen 
Mauloed en Yassine Mansi. Uitein-
delijk wist Tim Stubbe na een cor-
ner van Jasper Mons de bevrijden-
de 2-4 te maken, zijn tweede van 
de ochtend. En vlak daarna floot de 
scheidsrechter voor het eindsignaal. 
En meer dan verdiende overwinning 
van de mannen uit Vinkeveen!

Hertha JO13-1 knokt zich 
langs UNO
Vinkeveen - Met weinig moeite 
won JO13-1 van Hertha de eerste 
drie officiële wedstrijden, twee in de 
beker en afgelopen week de com-
petitiestart tegen VVC. Voordat de 
gemakzucht in de groep sloop, wer-
den de Vinkeveners continu waak-
zaam gemaakt op het feit dat je zo-
maar tegen een sterke tegenstan-
der aan kan lopen. Het Hoofddorp-
se UNO was duidelijk een sterke-
re tegenstander. En van blessure 
teruggekeerde Cayden Hoekman, 
werd de wedstrijd in Vinkeveen ge-
start onder leiding van Mitchel Cui-
per. En zoals gezegd, werd het een 
lastige ochtend. Hertha had duide-
lijk voetballend het overwicht en aan 
het aantal kansen lag het absoluut 
niet, maar de bal ging er gewoon 
niet in. Vanaf links kwam de snel-
le Jay Overdijk een aantal keer in 
kansrijke positie en ook spits Niels 
Schoonderbeek liet een kans al-
leen op de keeper liggen. Het duur-
de een kwartier voordat de eerste 
treffer genoteerd kon worden. As-
sistenkoning Daan Plevier bereikte 
met een strakke steekpass rechts-
buiten Kyan van Galen, die naar bin-
nen kapte en met zijn linker de krui-
sing vond voor zijn tiende goal van 
het seizoen. Hertha had legio kan-
sen en de verdediging met Sander 
van Senten, Michel Passet, aanvoer-
der Mees van Zijtveld, Tijn Eekhoudt 
en later Sander de Vries en Hein Ot-
ting, hield de mannen uit Hoofddorp 
zonder veel moeite van het scoren 

af. Tot een minuutje voor rust, toen 
zo ineens de goal achter keeper An-
dy Theijsmeijer verdween. Een flin-
ke domper, want zoveel kansen had 
UNO nou ook weer niet.
In de rust werd vooral benadrukt 
dat de Vinkeveners absoluut de 
overhand hadden en dat ze niet 
aan zichzelf moesten gaan twij-
felen. Met nog twintig minuten te 
gaan, werden een aantal spelers 
van plaats gewisseld: Mats Klinkha-
mer werd centraalachter, Nick Ver-
weij kwam fris van de reservebank 
op midmid en Mees ging ook op 
het middenveld voetballen. De in-
schuivende Mats kwam twee minu-
ten later al goed in ‘de zestien’ en 
wist in tweede instantie de 2-1 ach-
ter de keeper te schieten. De ontla-
ding en blijdschap was groot en het 
luidde opnieuw een goede fase van 
Hertha in. Vijf minuten voor tijd was 
het spits Kyan die een mooie terug-
getrokken voorzet van Jay binnen-
schoot en besliste daarmee de wed-
strijd. Vlak voor het fluitsignaal wa-
ren de rollen omgedraaid: Mees 
wist Kyan te bereiken en Kyan zette 
met een steekbal Jay alleen voor de 
keeper die zelfverzekerd de bal in 
de verre hoek schoot voor de eind-
stand 4-1.
Volgende week staat de wedstrijd 
met RKDES in Kudelstaart op het 
programma, die ook beide wedstrij-
den wisten te winnen. 
Foto: Cayden Hoekman 
en Jay Overdijk Hilariteit tijdens de foto-

wedstrijd van GVM’79
Mijdrecht - Het was de eerste we-
ken een beetje opstarten in de gym-
zaal, maar nu zijn de leden van 
GVM’79 weer volop in training om 
hun wedstrijdstof onder de knie te 
krijgen. Om toch af en toe terug te 
denken aan die heerlijke zomerva-
kantie, is er een ware fotowedstrijd 
op touw gezet. Op de vakantiefoto’s 
laten de kinderen hun mooiste tur-
nelement zien, wat af en toe voor 
grote hilariteit zorgt. 
Alle kinderen, die een foto hebben 
ingeleverd, zijn toch wat gespan-
nen en giechelen de spanning van 

zich af. Doordat de kinderen elkaar 
punten geven, bepalen de kinderen 
zelf de winnaar van hun groep. Af-
gelopen week was het zover en zijn 
de 10 groepswinnaars bekend ge-
maakt. Maar natuurlijk is dit niet ge-
noeg, wij willen de absolute GVM-
foto-winnaar kiezen. Daarom ma-
ken wij tijdens de Promotiedag van 
GVM’79 op zaterdag 24 september 
op het Raadhuisplein om ongeveer 
13:00 de winnaar bekend! Kom dus 
ook even kijken en doe gelijk even 
mee tijdens de openlucht proefles-
sen.

Atlantis E2 wint 
overtuigend van Kios E3
Mijdrecht - Het door Petra’s Prak-
tijk gesponsorde Atlantis E2 be-
gon goed met de wedstrijd, hoewel 
het opviel dat Kios sterk verdedig-
de. Een aantal schoten van Atlantis 
werd dan ook afgekeurd. Toch werd 
het door goed samenspel in het eer-
ste kwart 3-0 met doelpunten van 
Shenna en Mees. 
In het tweede kwart waren Tes-
sa en Milan op dreef. Zij brachten 
de stand op 7-0 voor Atlantis. Na 
de rust begon Simon heel goed. Hij 
wist een aantal schoten van Kios te 
verdedigen en was ook de aange-

ver van een doelpunt van Shenna. 
Het derde kwart eindigde met 9-1 
voor Atlantis. In het laatste kwart 
werden er mooie ballen aangege-
ven door Simon waardoor drie keer 
op rij Shenna kon scoren. De eind-
stand was 12-1 voor Atlantis. Coa-
ches Davey en Danique waren heel 
tevreden over deze wedstrijd. Er 
werd net als in de andere twee ge-
wonnen wedstrijden heel goed sa-
men gespeeld. Volgend weekend 
spelen Mees, Milan, Simon, Shenna 
en Tessa een uitwedstrijd tegen OV-
VO / De Kroon E2.

HVM JD1 wint derby 
tegen Abcoude JD2
Mijdrecht - Zaterdag werd de 
tweede wedsrijd van de voorcompe-
titie gespeeld tegen Abcoude. Het 
was van tevoren spannend hoe deze 
derby zo verlopen. Het JD1 team is 
een nieuw team met een paar spe-
lers van de oude JD1, maar vooral 
spelen er jongens die vorig seizoen 
nog achttallen spelen in de E8. Vo-
rige week werd voor het eerst in de 
huidige samenstelling gespeeld en 
verloren ze helaas de eerste wed-
strijd. Deze tweede wedstrijd begon 
gelijk goed, ze waren allen fanatiek 

op de bal en het tempo lag hoog.  Ti-
mon scoorde een prachtige 1-0 en 
korte tijd later wisten Sven en Pe-
pijn 2-0 te scoren. Helaas zakte de 
jongens daarna tijdelijk in en kwam 
Abcoude terug met  2-2 . In de rust 
werden ze opgepept door gelegen-
heids-coach Claudia Röling en wist 
Willem vlak voor het einde het over-
winnende doelpunt te maken, waar-
door de einduitslag 3-2 voor HVM 
werd. Het voelde lekker voor deze 
jongens om op eigen veld te winnen 
en deze winst smaakt naar meer.

Nymph wint wederom 
Bonbokaal
Vinkeveen - Na een mooie zeilzon-
dag 18 september 2016 behaalde 
de Nymph met schipper Tim Colijn 
net als in 2014 de eerste plaats in de 
zomeravond competitie voor kajuit-
zeiljachten om de JAN BONbokaal.
Zeker niet vanzelfsprekend, om-
dat er aan het begin van deze dag, 
waarop nog twee manches gevaren 
dienden te worden er maar 8 punten 
voorsprong waren. 
In de eerste manche werd de Nymph 
elfde en de directe concurrentie Pa-
rallax en Woelwater respectieve-
lijk zesde en achtste, waardoor het 

verschil in punten nog kleiner werd. 
Echter in de laatste wedstrijd werd 
de Nymph zevende, maar liet de 
concurrentie het een beetje afwe-
ten, waardoor uiteindelijk met nog 2 
punten verschil alsnog de eindover-
winning werd behaald.
Bij een geweldig diner in restau-
rant Bon werd nog lang nagepraat 
over een prachtige zondag en rest 
ons de organisatoren, Fred en Theo 
Prins en Vincent Bon en medewer-
kers te bedanken voor hun gewel-
dige inzet om dit evenement moge-
lijk te maken.



De Grebbedijk tussen 
Wageningen en Rhenen 
beschermt een gebied 
met 250.000 bewoners 
tegen hoogwater in de 
Nederrijn. Als de dijk 
doorbreekt, lopen steden 
als Veenendaal en Amers-
foort onder water. De dijk 
wordt versterkt om aan de 
nieuwe strengere veilig-
heidsnorm te voldoen 
en gaat rond 2023 op de 
schop. 

Paul van Breukelen van 
Waterschap Vallei en 
Veluwe is gebiedsbeheer-
der van de Grebbedijk. 
“Het projectteam voor 
de  dijkversterking heeft 
me gevraagd om alle 
‘ins en outs’ van de dijk 
met hen te delen. Als 
gebiedsbeheerder ken ik 
de dijk en zorg ik samen 
met een aannemer dat 
deze in goede conditie 
blijft. Ik controleer bij-
voorbeeld of  het gras een 

goede doorworteling heeft. 
Contact met bewoners is 
belangrijk in mijn werk. 
Laatst wees iemand me 
op een auto die van de 
dijk was afgereden. Toen 
de auto was weggehaald, 
heb ik meteen gekeken of  
er schade aan de dijk was. 
En bij hoogwater check ik 
hoe hoog het water komt 
en of  maatregelen nodig 
zijn.”

Het waterschap en de 

provincie werken bij dit 
project nauw samen met 
de provincie Gelderland, 
de gemeente Wageningen, 

Rijkswaterstaat en Staats-
bosbeheer. Ze grijpen de 
dijkversterking aan om 
samen met de omgeving 

oplossingen en nieuwe 
initiatieven mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld op 
het gebied van natuur, 

recreatie en cultuurhisto-
rie. De provincie doet dit 
ook bij de versterking van 
de Lekdijken in Utrecht. 

Zo wordt de omgeving van 
de dijken ook nog eens 
aantrekkelijker.

Nieuwsgierig geworden? 
Op 15 oktober is de dag 
van de Grebbedijk. Dan 
krijgt u meer te horen over 
de plannen. Verder zijn 
er fietsexcursies en leuke 
activiteiten voor jong en 
oud op en rond de dijk.
Meer informatie over het 
programma vindt u op 
www.grebbedijk.com. 

Droge voeten door versterking Grebbedijk

De dijk wordt versterkt om 
te voldoen aan de strengere 

veiligheidsnormen.

ACTUEEL

Het Nederlands Film Festival (NFF) 

Het Nederlands Film Festival (NFF) begint op 21 en 
duurt tot en met 30 september. Het hele programma 
van dit festival boordevol film en cultuur vindt u op 
www.filmfestival.nl. 

Het NFF is één van de  festivals waaraan de provincie 
Utrecht subsidies verleent in het kader van het cultuur-
beleid. Met een hoogwaardig en dynamische culturele 
infrastructuur wil de provincie bijdragen aan het blijvend 
leefbaar en aantrekkelijk houden van stad en regio. 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N198 Harmelen: asfaltonderhoud, 17 t/m 25 oktober
N204 Montfoort: aanbrengen voorbelasting vanaf  24 
oktober, t.b.v. aanleg rotonde Blokland in 2017
N212 Vinkeveen-Woerden: asfaltonderhoud, 19 septem-
ber t/m 24 oktober
N233 Rhenen: reconstructie rotonde Cuneraweg-Geer-
testeeg, rotonde gereed, restwerkzaamheden in septem-
ber/oktober
N237 De Bilt: aanleg fietstunnel en reconstructie kruis-

punt Vollenhove, werkzaamheden tot en met november
N401 Spengen: asfaltonderhoud, 10 t/m 13 oktober

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons  
twitteraccount @werkaandewegutr.

Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een 
 locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u 
 ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten 
toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 

@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en 
@Utrecht2040 

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl  en 
www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van  Toerisme 
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug 
en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementen-
agenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:
3 oktober 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu,  
Mobiliteit en Economie
10 oktober 2016, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen 
en Water 
10 oktober 2016, 19.30 uur: Commissie Bestuur,  
Europa en Middelen 

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt 
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Werkzaamheden stationsgebied  
Driebergen-Zeist van start
Files bij de spoorovergang, 
volle fietsenstallingen en 
een tekort aan parkeerplek-
ken. Belangrijke redenen 
om het stationsgebied Drie-
bergen-Zeist flink aan te 
pakken. Er komt een nieuw, 
energieneutraal station, 
met een nieuw busstation, 
een parkeergarage met 
ongeveer 600 parkeerplaat-
sen en een ondergrondse 
fietsenkelder voor zo’n 
3.000 fietsen. De Hoofd-

straat wordt verbreed én 
gaat straks onder de spo-
ren door. Dan behoren de 
files tot het verleden. In het 
najaar vinden de voorbe-
reidende werkzaamheden 
plaats en in 2017 start de 
bouw echt. Als alles volgens 
plan loopt heeft Driebergen-
Zeist in 2020 een mooi, 
veilig en gebruiksvriendelijk 
station. Meer informatie: 
www.prorail.nl/projecten/
driebergen-zeist

Cultureel erfgoed langs de Vechtoever
Tijdens het herstellen van 
de dakpanbeschoeiing van 
de Vechtoever, langs de 
Straatweg (N402), kwam 
de provincie resten tegen 
van een historische steiger 
bij buitenplaats Harteveld. 
Samen met de Vechtplas-
sencommissie is een 
restauratieplan gemaakt 
om deze zogeheten water-
stoep terug te brengen. 
Het resultaat sluit prima 
aan bij de historische 
dakpanbeschoeiing tussen 

Maarssen en Breukelen. 
Samen met de Vechtplas-
sencommissie houdt de 
provincie deze bijzondere 
beschoeiing als cultureel 
erfgoed in stand met 
oog voor de verkeers- en 

waterveiligheid.

Op Open Monumentendag 
sprak de gemeente Sticht-
se Vecht haar waardering 
uit voor dit mooie stukje 
maatwerk.

IN DE
PROVINCIE



Kuiper (de Kuiper/Stee Inn) maak-
te de hoogste serie, 13 (37,14%). 
Een mededeling vanuit de zieken-
boeg. Hennie Versluis (ASM) is ge-
struikeld en heeft daarbij zijn heup 
gebroken. Het bestuur en spelers 
van de Biljartfederatie wensen Hen-
nie een spoedig herstel toe en dat 
hij maar weer snel aan de biljarttafel 
zal staan. Dan de uitslagen. De eer-
ste wedstrijd was een verenigings-
onderonsje, Bar Adelhof 2 tegen Bar 
Adelhof 1. De uitploeg won alle par-
tijen maar de thuisploeg pakte, door 
de nodige caramboles te maken, 
27 punten mee, 27-48. DIO speel-
de tegen de Springbok 2. Hier ook 
vier winstpartijen voor de thuisspe-
lers (Willem Holla mistte de kans op 
een gelijkspel) maar ook de Spring-
bok 2 sprokkelde punten mee, 48-

22. De Kromme Mijdrecht 2 ont-
ving de Merel/Heerenlux 3. Een ge-
lijk opgaande strijd en dat is ook te 
zien in de uitslag, 39-36. De Me-
rel/Heerenlux 2 mocht het tegen de 
Kromme Mijdrecht 1 proberen. Bij 
de Merel 2 heeft Ralph Dam de keu 
weer opgepakt en hij is het nog niet 
verleerd. 

Snoepten
Ralph was de enige Merel die de-
ze avond de winst pakte, 37-44. De 
Springbok 1 speelde tegen Lutis/
ventilatietechniek. Ook hier slechts 
een winstpartij voor de thuisploeg 
maar de het Belgisch telsysteem 
zorgde er ook hier voor dat zij lek-
ker mee snoepten aan de punten, 
35-40. Stieva/Aalsmeer had het 
moeilijk tegen clubgenoot de Kui-

per/Stee Inn. Derk Bunders (Stie-
va) stond even op winst maar Kees 
de Zwart maakte in de nabeurt ge-
lijk. Einduitslag 28-47. ASM ontving 
de Biljartmakers. Hier een gelijk op-
gaande strijd. Beide teams pakte 
twee maal de winst. De Biljartma-
kers speelde wel meer caramboles 
bij elkaar en daarmee werd de eind-
stand op 31-37 bepaald. Bar Adel-
hof 3 had een zware avond tegen 
het zeer sterk spelende the Pea-
nut bar 1. Een echte kans op winst 
zat er dan ook niet in, daar liet de 
Peanutbar 1 geen ruimte voor, 25-
48. De laatste partij was the Peanut-
bar 2 tegen de Merel/Heerenlux 1. 
Kees Griffioen (de Merel) moest de 
winst aan Swiep Eindhoven (Pea-
nutbar) laten maar de teamgeno-
ten van Kees maakten dat ruim-

schoots goed door hun partijen te 
winnen, 25-44. Volgende week zon-
dag 25 september 12:00 wordt er 
alweer gestart met de voorron-
den persoonlijke kampioenschap-
pen. In de cafe Onze Vrijheid en ca-
fe CenS  gaan de spelers in catego-
rie 3 banden C de strijd aan om een 
plek in de finale

 
08   Nieuwe Meerbode  •  21 september 2016

Argon en Achilles Veen in 
evenwicht
Mijdrecht - Argon en Achilles Veen 
hebben in Mijdrecht de punten ge-
deeld, nadat de bezoekers de eerste 
helft, gezien het spelbeeld, verdiend 
op voorsprong kwamen begon Ar-
gon gelijk na rust een bliksemof-
fensief. Dat resulteerde al snel tot 
de gelijkmaker. Argon kwam twin-
tig minuten voor tijd zelfs op voor-
sprong maar kon het bij vlagen uit-
stekend combinerende Achilles 
Veen niet van zich afhouden, een 
kwartier voor tijd viel de gelijkma-
ker. Het werd nog wel even span-
nend maar Argondoelman Romero 
Antonioli hield verder zijn doel dicht.

Overwicht
Achilles Veen had het eerste half 
uur het betere van het spel en 
dwong Argon geregeld terug op 
eigen helft, echter de Argonde-
fensie (waar er een aantal ontbra-
ken vanwege blessures) hield be-
hoorlijk stand. Dat duurde tot mi-
nuut 24 toen een voorzet van rechts 
door Jeroen van Leijsen in de ver-
re hoek werd gekopt, onhoudbaar 
voor de Romero Antonioli, me-
de omdat de bal via een schouder 
van richting veranderde 0-1. Daar-
voor zagen we een poging van Nas-
sim Asrih maar hier was de Argon 
sluitpost attent. Even later leverde 
een actie van Flavio Andjole gevaar 
op maar dat werd door Argon ver-
ijdeld, het leverde Achilles Veen wel 
een vrije trap op maar die werd door 
de Argondefensie weggewerkt. Het 

laatste kwartier liet Argon zich wat 
meer van voren zien, via een kopbal 
van Van Nieuwkerk kreeg Lorenzo 
Zorn een mogelijkheid maar de bal 
ging naast.

Snel doelpunt
In de tweede helft kwam Argon al 
snel tot de gelijkmaker, Jesse Stan-
ge kopte de bal door op Jesse van 
Nieuwkerk en die bracht koel de 1-1 
op het bord. Even daarvoor moest 
Randy Knoppel in de kleedkamer 
achterblijven, hij werd vervangen 
door Abdelfattha Zouzou. Tien mi-
nuten later werd Stange op weg 
naar het doel onderuit gehaald en 
scheidsrechter Olde Klieverink wees 
resoluut naar de stip. Jasper Werk-
hoven schoot wel hard in maar kee-
per Maik van den Kieboom stomp-
te de bal weg, echter voor de voeten 
van Lorenzo Zorn en die zei dankje-
wel en schoot de bal alsnog tegen 
het net 2-1. Achilles Veen drong 
nu wel aan en werd met regelmaat 
gevaarlijk, zo mikte Asrih naast en 
ook bij een tweetal vrije trappen op 
rij kwam Argon met de schrik vrij. 
Met een kwartier op de klok kwam 
Achilles Veen via een mooie combi-
natie waarin Nassim Asrih het laat-
ste tikje gaf toch op 2-2. Beide ploe-
gen kregen nog wat mogelijkheden 
maar de stand bleef zoals die was 
en daar was men bij Argon toch wel 
blij mee. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij SV DFS in Opheusden. 
Foto: sportinbeeld.com 

Atlantis D2 wint 
zenuwslopende wedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 17 septem-
ber speelde Atlantis D2, gespon-
sord door Profile Car & Tyreservice 
Hogendoorn, de derde wedstrijd van 
dit veldseizoen. Atlantis D2 is een 
compleet nieuw team: kinderen met 
al ervaring in de D-jeugd en kinde-
ren die een nieuwe uitdaging heb-
ben omdat ze uit de E-jeugd komen. 
De vorige twee wedstrijden wer-
den ruim verloren. De tegenstan-
ders waren een stapje verder en al 
meer op elkaar ingespeeld. De te-
genstander KIOS D2, had ook nog 
nul punten en hun twee wedstrij-
den ruim verloren. Dit bracht hoop 
om misschien dit keer wel de pun-
ten te pakken. De twee ploegen wa-
ren gewaagd aan elkaar en de wed-
strijd ging gelijk op. Atlantis trok 
aan het langste eind en wist de pun-
ten in Mijdrecht te houden. De eind-
stand was 5 – 4. Er heerste wat ge-
zonde spanning bij zowel de spelers 
als de coaches. Het zou wel eens 
kunnen om de punten te pakken. Er 
moest dan wel scherp en fel aan de 
wedstrijd begonnen worden. En dat 
werd gedaan. Het eerste aanvals-
vak bestond uit: Anne van Essen, 
Amber van Es, Mirthe de Groot (als 
“heer”) en Luc van Remmerden. Dit 
vak wist gelijk al in de eerste aan-
val een mooi doelpunt te maken uit 
de handen van Anne. Het was aan 
Vera Klijn, Maura Bos, Sander Vis en 
Philippe van Schaik om het dicht te 
houden. Helaas liet KIOS gelijk van 
zich horen om in de daarop volgen-
de aanval de gelijkmaker te scoren. 
Dit beloofde een spannende wed-
strijd te worden, allebei de ploegen 

wilden de punten pakken. Atlan-
tis liet zich niet kisten en Anne van 
Essen zorgde weer voor de voor-
sprong. KIOS kwam steeds meer in 
de wedstrijd en nam de voorsprong 
over naar 2 – 3. Atlantis zette goede 
aanvallen op en zocht naar de juiste 
kansen waardoor Maura Bos door 
goed samenspel met haar vak de 3 
– 3 op het scorebord zette. Wat een 
hoop kansen kregen beide ploegen, 
ze wisten allebei nog een keer te 
scoren en Sander Vis schoot de ge-
lijkmaker door het mandje. Er werd 
gerust met een stand van 4 – 4. Het 
kon lukken om te winnen, maar dan 
moest er nog een tandje bij en de 
kleine foutjes eruit. Iris Brokx kwam 
na de rust in het veld voor Vera Klijn. 
Atlantis kwam scherp uit de kleed-
kamer. Er werden direct goede aan-
vallen opgezet, helaas wilde de bal 
niet door het mandje gaan. De ver-
dediging hield het goed dicht en on-
derschepte veel ballen zodat Atlan-
tis weer de kans kreeg om te scoren. 
Met nog twee minuten op de klok 
was het nog steeds 4 – 4. Atlantis 
was blij met een punt en toen stond 
daar opeens Iris Brokx helemaal vrij 
op drie meter van de paal. Zij twij-
felde geen seconde en maakte de 
kans koelbloedig af. Wat een span-
ning, niet alleen bij de spelers, de 
coaches Iris Facee Schaeffer, Mark 
Kruiswijk en Melissa van der Stap 
maar zeker ook bij de enthousias-
te ouders en supporters van Atlan-
tis. De verdediging hield het goed 
dicht en de punten waren binnen. 
Wat een ontlading en super trotse 
coaches.

Dammen K&G:
Gevecht van de eeuwen
De Ronde Venen - Zo betitelde 
Leo Hoogervorst zijn eerste partij 
voor de onderlinge competitie van 
Kunst en Genoegen. Samen met 
opponent Piet van der Poel zijn ze 
volgens Leo al bijna 200 jaar oud. 
Naast het damspel heeft Leo nog 
een passie en dat is de duivensport.
De afgelopen zomer heeft hij de 
duiven extra bestudeerd en zijn 
dammen daar op aangepast. Leo 
vloog er in zijn eerste partij direct 
in en leek Piet van der Poel te over-
vleugelen.
Maar Piet stond zijn mannetje en 
trok zelfs voordeel naar zich toe. 
In het late eindspel sloeg Leo als-
nog toe, geleerd van zijn duiven die 

ook in de lange vluchten de lang-
ste adem hebben. Zo kwam Leo op 
kop na dit ‘gevecht van de eeuwen’. 
Damclub Kunst & Genoegen ziet 
dan ook uit naar nieuwe dammers 
om hun club te verjongen en levens-
vatbaar te houden. K&G speelt elke 
maandagavond vanaf half acht in 
’t Fort De Kwakel, daarnaast speelt 
men met twee teams bondwedstrij-
den in het district Noord-Holland.
Ook het gevecht tussen de gebroe-
ders Harte mag niet onvermeld blij-
ven. Kees zette Jos zwaar onder 
druk, maar in de tijdnoodfase wik-
kelde Jos met een combinatie naar 
remise af. Inlichtingen; Adrie Voorn 
0297 568472.

Bekercompetitie ook weer van start
De Ronde Venen - Ook in de be-
ker zijn er iedere week de spelers 
van de week. Dit zijn de spelers die 
in die speelweek de snelste par-
tij gespeeld heeft en de speler die 

de hoogste serie gemaakt heeft. In 
de eerste bekerweek speelde Paul 
Schuurman (DIO) de kortste par-
tij, in slecht 14 beurten maakte hij 
zijn 150 caramboles. Michael de 

Lorena wint haar eerste 
klassieker bij de elite
Regio - Lorena Wiebes uit Mijdrecht 
reed zaterdag 17 september als sta-
giare mee bij de Swaboladies. De 
damesploeg waarbij zij volgend sei-
zoen een nieuwe stap in haar wiel-
ren ontwikkeling zal zetten. Rûnts-
je Tjûkemar, een klassieker over 120 
kilometer om het Tjeukemeer, gold 
dit jaar als de afsluiting van het wie-
lerseizoen voor het Elite-damespe-
loton. Een groot deel van de koers 
werd er een hoog tempo verreden, 
maar door de weersomstandighe-
den bleek wegkomen geen optie. 
Lorena Wiebes ging de sprint bij-
zonder vroeg aan en sloeg daarmee 
direct een gat. Minke Bakker (Res-
tore) kwam nog erg dichtbij, maar 
kwam uiteindelijk een wiellengte te 
kort voor de winst. Danique Braam 
(Jan van Arckel) werd derde. Zon-
dag 18 september heeft Lorena haar 
geweldige wegseizoen afgesloten 
met een derde plaats in Oosterhout. 
Volgende week rijdt ze alweer in het 
veld: Dordrecht staat in haar agen-
da.

Bronzen plak voor Jetze 
bij de wegwedstrijd
Na zijn gouden plak op de triatlon 
wist Jetze Plat uit Vrouwenakker 
bij de wegwedstrijd van het hand-
biken op donderdag 15 september 
nog een bronzen plak in de wacht te 
slepen bij de Paralympische spelen.
Tim de Vries uit Vinkeveen reed ook 
een zeer sterke wedstrijd en had 
ook zeker kans op een medaille, 
maar Tim kwam in de finale tegen 
een dranghek en kreeg hierdoor 
een lekke band. 

Fietstocht voor onze sponsors
Om relaties met hoofdsponsors van 
UWTC nog verder te verbeteren or-
ganiseerde UWTC Wielrennen op 16 
september een sponsorfietstocht. 
Hieraan werd meegedaan door de 
Rabobank Schiphol en omstreken 
en Rabobank Rijn en Veenstromen. 
De tocht begon met een presentatie 
van de verhuisplannen van UWTC 
waardoor de hele vereniging weer 
bij elkaar komt op sportpark Rand-
hoorn. En vervolgens werd, via de 
Waver, koers gezet naar de Pavil-
joentoren de Grote Sniep midden in 
het Groene Hart. Daar werd gepau-
zeerd met de bekende versnaperin-
gen (koffie en appelgebak) en ver-
volgens werd er wederom via een 
mooie route de weg naar Uithoorn 
gereden. Op een “Chique” terras 
langs de Amstel overhandigde Lo-
rena Wiebes, de Nederlands kam-
pioene bij de junioren die de tocht 
had meegefietst, een ingelijst NK-
shirt met actiefoto’s aan de beide 
Rabobanken. 

Interclub jeugdwedstrijd 
bij HRTC Hoorn
Zondag 18 september deden 6 
UWTC jeugdleden mee aan de in-
terclub bij HRTC Hoorn. Bij cate-
gorie 1-2 wist Siem van Smooren-
burg er een tweede plaats uit te 
slepen. En bij cat 4 werd Mike 3e, 
Lars 9e, Teun 17e en Julia 18e. Bij de 
oudste groep reed Benjamin Wes-
sels naar de 7e plaats.

Noordelijke wielercompetitie
Duuk vd Haagen (cat 4) is zaterdag 
3e geworden in de finale wedstrijd 
van de noordelijke wielercompetitie 
bij LWV de Friesche Leeuw te Leeu-
warden. Het was een zware koers, 
waarbij cat.4 ongeveer 30 sec na cat. 
5 starten. In de eerste ronde hadden 
3 renners (waaronder Duuk) cate-
gorie 5 al bij gehaald. Deze 3 ren-
ners van cat. 4 maakte de dienst uit 
door goed samen te werken en kei-
hard op kop te rijden. Duuk verzet-
te weer veel werk en probeerde di-
verse malen weg te komen. He-
laas werd hij op het klimmetje in de 
bocht wat gehinderd waardoor er 2 
weg reden en Duuk de aansluiting 
verloor. Vol op kop rijdend van het 

cat. 5 peloton is hij toch mooi 3e ge-
worden. Duuk had de bel niet eens 
gehoord en hierdoor zelfs nog een 
ronde extra gereden. 
 
Guus Zantingh wint op 
de Nedereindseberg 
Het afgelopen weekend hebben de 
veteranen 60+ en 68+ van de UWTC 
Leen Blom, Ben de Bruin, Piet Re-
wijk, John Tromp en Guus Zan-
tingh weer volop gekoerst. Zaterdag 
17 september stonden de renners 
in Rotterdam aan de start. Na het 
startschot bij de 68+ ondernamen 
er diverse renners o.a. Guus Zan-
tingh een poging om uit het pelo-
ton te ontsnappen maar men kreeg 
niet de ruimte. Met nog 4 ronden te 
gaan sprong John Martin weg hij 
nam een kleine voorsprong direct 
achter hem volgde een groep van 
5 renners met daarbij Leen Blom. 
In de laatste ronden wist Peter de 
Jong uit Hilversum aansluiting te 
krijgen bij de koploper en in dezelf-
de ronde sloot Guus Zantingh nog 
aan bij de 4 achtervolgers. De wed-
strijd werd gewonnen door Peter de 
Jong uit Hilversum voor John Mar-
tin uit Hoek van Holland. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar een 3eplek 
en Leen Blom finishte als 6e. Bij de 
60+ ontstond er al na 5 ronden een 
kopgroep van 3 renners hierbij sloot 
de Kampioen van Nederland Wil-
lem Hus een ronde later aan en de-
ze kopgroep onder aanvoering van 
Arie Blomberg nam een ruime voor-
sprong op het peloton. De wedstrijd 
werd gewonnen door Arie Blomberg 
uit Keldichem voor Martin Pruijsers 
uit Pijnacker. John Tromp eindigde 
als 6e, Piet Rewijk als 10e en Ben de 
Bruin kwam als 13e over de streep.
Zondag 18 september waren de 
renners naar Nieuwegein getrok-
ken om daar te starten op de Ne-
dereindseberg. Vanaf het start-
schot bij de 68+ werd er volop ge-
koerst met als gevolg dat er na am-
per 3 ronden een kopgroep ont-
stond van 6 renners met daarbij 
Guus Zantingh. Zij werkten goed 
samen en bouwden een ruime voor-
sprong op en bleven buiten schot 
van het peloton. In de eindsprint 
was Guus Zantingh uit Mijdrecht 
duidelijk de sterkste van de 6 kop-
lopers en behaalde een mooie over-
winning. 2e werd Willem van Koets-
veld uit Zeist en 3e was Piet Grute-
ke uit Rotterdam. Leen Blom eindig-
de als 11e. Na het startschot bij de 
60+ ontstond er een kopgroep van 
14 renners met daarbij Piet Rewijk 
en John Tromp. Halverwege de wed-
strijd bestond de kopgroep nog uit 6 
renners met daarbij John Tromp. De 
wedstrijd werd gewonnen door Arie 
Blomberg uit Keldichem, 2e werd 
Bert Bakker uit Zaandam en 3e ein-
digde John Tromp uit Kudelstaart. 
Piet Rewijk finishte als 11e.

Belofte maakt schuld
Stijn Ruijter startte op zondag 18 
september in de ronde van Alphen 
aan de Rijn, met een oude afspraak; 
tijdens de Ronde van Uithoorn hielp 
Jason de Bruin uit Alphen, Stijn aan 
de overwinning in ruil voor de pre-
mies. In Alphen zouden ze de rollen 
omdraaien. Stijn pakte inderdaad 
diverse premies en moest tegen het 
eind van de wedstrijd vol aan de bak 
om de ontsnapte Amstelrenner En-
zo Leijnze terug te halen. Ronde na 
ronde was het een kat en muis spel 
en twee ronden voor het eind werd 
hij eindelijk ingerekend. Het peloton 
viel daarop stil waarna Jason kon 
ontsnappen en naar de overwinning 
kon rijden. Stijn had te veel gege-
ven en moest genoegen nemen met 
een zevende plaats. Het wegseizoen 
zit er voor UWTC wielren weer bij-
na op. Er komen nog wel een paar 
wegwedstrijden en ook het NCK, 
Nederlands Club Kampioenschap, 
in Dronten staat nog op het pro-
gramma op zaterdag 1 oktober.

Klaverjassen de Merel
De Ronde Venen - William Ma-
ijenburg sterke winnaar Open Ron-
de Venen Klaverjas-kampioenschap 
2016 in de Merel. Het Open Ron-
de Venen klaverjas-kampioenschap 
2016 in Café de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen, is gewon-
nen door de winnaar van vorig jaar 
William Maijenburg. Er werden vier 
ronden van zestien giffies gespeeld 
en dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de kampioen of kam-
pioene 2016 bekend in dit geval een 
kampioen, William speelde de eer-
ste twee partijen ijzersterk met sco-
res van 2042 en 2037 dus dan schiet 
het al aardig op met nog twee par-
tijen te spelen van ruim 1500 kwam 
William tot een score van 7218 pun-
ten dus al met al een sterke winnaar. 
De beker en de fraaie prijzen waren 
voor William. De volgende prijs-kla-
verjas avond zal zijn op vrijdag 23 
september aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 19.45 

uur. Ook zal er een tombola gehou-
den worden met schitterende prij-
zen. Tel. van Café de Merel is 0297-
263562, Arkenpark Mur 43, Vinke-
veen. Email thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2016/2017 in 2016 dus 23 septem-
ber, 7 en 21 oktober, 4 en 18 no-
vember, 2, 16 en 30 december. Voor 
2017, 6 en 20 januari, 3 en 17 febru-
ari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april, 
12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.
Alle datums onder voorbehoud . 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. William Maijenburg 7218 punten
2. Carla van Nieuwkerk 7142 punten 
3. Herman v.d.Waa 6906 punten
4. Ida Rass 6725 punten
5. Frans Bierstekers 6706 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Bianca v.d.Horn met 4823 pun-
ten.



S H I AT S U  M A S S A G E  T H E R A P I E
SAN BAO PRAKTIJK

www.yourwebsitehere.com

SunDiver
sportswear

hatyityu Achternaam

Address
Phone
http://
www.sanbaopraktijk.nl/
@sundiver.com
No

  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn, 

vermoeidheid, burn-out, stress, slapeloosheid, 
darmklachten, pijn in rug, schouder, nek of andere 

pijnklachten. Shiatsu versterkt uw weerstand en 
is zeer ontspannend. Geeft uw lichaam een 

echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  
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Tip: volg onze facebook pagina 'Van der Schilden Lingerie' om op de hoogte te blijven van al onze aanbiedingen en acties www.schilden-lingerie.nl

D E  N A J A A R S C O L L E C T I E  I S  B I N N E N  B I J
V A N  D E R  S C H I L D E N  L I N G E R I E

VERLEIDING EN COMFORT VOOR CUP A T/M J
IN HIGH FASHION EN BASICS

De vakantietijd is bijna voorbij 
en velen storten zich alweer 
op de dagelijke routine 
van werken of studeren. 
Toch willen de meesten 
het liefst dat ontspannen 
vakantiegevoel nog even vast 
te houden. In het Verre Oosten 
weten ze als geen ander hoe 
ze voor lichaam en geest 
moeten zorgen. De Tradionele 
Chinese Geneeskunde 
bestaat uit vijf pijlers. Dit zijn 
acupunctuur, kruidentherapie, 
voedingsleer, Tuina-therapie 
en chi gong.

Tuina massage ontspant 
en verhelpt
Een Chinese massage is een zeer 
oude traditie en Tuina is hier een 
onderdeel van. Deze effectieve 
en uitgebreide Chinese manuele 
therapie richt zich op de behande-
ling van medische problemen en 

blokkades, maar kan ook zeer 
ontspannend zijn en preventief 
werken. Het lichaam wordt volgens 
de traditionele Chinese genees-
kunde gezien als een netwerk van 
energiebanen die levensenergie 
(Qi/Chi) vervoert. Pijn ontstaat als 
er geen vrije stroom van Qi en bloed 
meer is door blokkades. Deze blok-
kades weten de Tuina-masseurs 
of masseuses snel te vinden en te 
behandelen. Ze verplaatsen in feite 
de pijn ,waardoor de levensenergie 
en het bloed weer gaat stromen zo-
als het hoort. De gifstoffen worden 
hierbij uit het lichaam gedreven. 
Velen komen bij Dragon Tuina met 
een diversiteit aan problemen, 
waaronder gewrichts- en spierpijn, 
hoofdpijn, hernia, vermoeidheid, 
darm/maagproblemen, stoppen met 
roken en nog veel meer. Anderen 
komen slechts voor een reguliere 
ontspanningsmassage. De spieren 
worden weer soepel gemaakt en 

Dragon Tuina Hoofddorp bestaat nu maar liefst 5 jaar!

Hou dat ontspannen vakantie-
gevoel nog even vast

Najaar bij van der 
Schilden Lingerie

Lief zijn voor je lijf

SPORT • WELLNESS • MODE • BEAUTY • TRENDY • HEALTH
MODE NAJAAR 2016

Na een heerlijke lange zomer 
zijn de najaarscollecties 
compleet binnen en krijgt de 
winkel een warme uitstraling 
door de najaarskleuren en de 
uitgebreide collectie nacht -en 
loungemode. 

Behagelijke vesten en poncho’s 
welke over de kleding en nacht-
mode gedragen kunnen worden en 
zachte homewear maken het in en 
om het huis zeer aangenaam. De 
nachtmode is ook zeer divers. Deze 
wordt steeds modieuzer met de 
mooie collectie’s van onder andere 

Cyell en het nieuwe merk Skinny. 
De sets zijn zelf samen te stellen 
waardoor ze perfect bij je past.
De collectie lingerie is zeer 
uitgebreid. Veel oog voor detail 
met mooie schouderbandjes en 
prachtige kleuren en kantsoorten. 
Uiteraard zijn de basismodellen en 
gladde cups ook voldoende aan-
wezig in de collectie, maar we zien 
steeds meer kant. Qua maatbereik 
gaan de bh’s verder door in de 
cup en omvang, dus ook voor een 
vollere maten is er meer aanbod.
Ook voor de startende lingerie-
draagster is de collectie uitgebreid. 

gespannenheid zal verminderd 
worden.

Health, Care en Wellness
Lin Xin begon aanvankelijk als een 
kleine huispraktijk in Kudelstaart. 
De klanten waren heel erg positief 
over de resultaten en van daaruit 
ontstond de behoefte naar een 
grotere pandruimte. Dit is uitein-
delijk de vestiging in Hoofddorp 
geworden. In de loop der jaren zijn 
er meer dan 1500 tevreden klanten 
u voor gegaan! Samen met haar 
deskundige team van specialisten 
biedt ze meer dan alleen Tuina-
massages. Klanten kunnen hier 
ook terecht voor acupuntuur en 
voetrefl ex-massages. Het pand in 
Hoofddorp beschikt tevens over een 
professionele schoonheidssalon 
voor gezichtsbehandelingen waarbij 
o.a. gebruik wordt gemaakt van 
de techniek micro dermabrasie, 
manicure en pedicure, een 
nagelstudio, Turks stoombad en 
een sauna. Meer informatie over de 
vele mogelijkheden is te vinden op 
onze website . Heeft u vragen m.b.t. 
de behandelingen en eventuele 
vergoedingen van uw zorgverzeke-
raar? Aarzel niet om contact op te 
nemen, ons team staat u graag te 
woord!

www.dragontuina.nl
- Marconistraat 15
 1433 KK, Kudelstaart
 06-11333559
- Hoofdweg 716
 2132 BV, Hoofddorp
 023-6200099 

Denk een merken als een Calvin 
Klein en Esprit. Hippe lingerie, 
sportief en met bijpassende loun-
gewear.
Dit najaar blijft badmode belangrijk 
in de winkel. Er blijven bikini’s en 
badpakken binnenkomen voor 
de zonvakantie’s welke het hele 
jaar doorgaan. In november en 
december komen alweer serie’s uit 
de zomercollectie 2017 binnen. 
Ook aan de heren is gedacht. 
Er zijn weer volop shorts van 
Bolas, HOM, Muchachomalo en 
Tommy Hilfi ger binnen en is er 
ook de nachtmode mag er zijn. 
Calvin klein short zijn nieuw in de 
collectie, deze moeten alleen nog 
binnenkomen!

Graag tot ziens bij 
van der Schilden Lingerie, 
Raadhuisplein 10, 
1431 EH Aalsmeer
www.schilden-lingerie.nl

Je lichaam is misschien wel 
het allerbelangrijkste in je 
leven. Je lijf laat je precies 
weten of je goed voelt of dat 
je wat meer rust moet nemen 
bijvoorbeeld. Toch zijn we 
meer geneigd om naar ons 
hoofd te luisteren en vergeet 
je soms goed voor je lijf te 
zorgen en daarmee dus voor 
jezelf. Wees lief voor jezelf, 
want hoe liever jij voor jezelf 
bent, hoe beter je je voelt. Lief 
zijn voor je lijf doe je zo!

Lichaam, verstand en 
bewustzijn
Je bent je lichaam. Als een functie 
van je lichaam uitvalt, dan heeft 
dat effect op het geheel. Alles 
is met elkaar verbonden. Ook je 
gedachtes en gevoelens hebben 
effect op je welzijn en gezondheid. 
Je lichaam reageert op wat je denkt 
en voelt. Je kunt je voorstellen dat 
hoe positiever jouw gedachtes en 
emoties zijn, hoe gelukkiger je bent 
en dus ook gezonder. De kracht 
van woorden is nog veel groter.
Je hoort mensen wel eens zeggen 
dat woorden geen pijn doen. 
Dat is de grootste onzin. Want 
iedereen die weleens een negatieve 
opmerking te horen heeft gehad, 
weet hoe lang dit in je hoofd 
rondspookt. Stel een juf zegt tegen 
een leerling dat zij niet goed te 
verstaan was met haar spreekbeurt. 
Het kind kon wel door de grond 
zakken, zo graag wilde ze het goed 
doen. Die opmerking blijft hangen. 
Het kind wordt volwassen en moet 
een presentatie geven. Ineens staat 
ze met knikkende knieën, maar ze 
weet niet waarom. Deze woorden 
zijn als herinnering opgeslagen, 
gekoppeld aan wat het kind toen 
dacht en wat ze voelde. Dat kan 
je soms in de weg zitten. Gelukkig 
heb jij zelf de kracht en power 
om de communicatie met jezelf te 
verbeteren. Wees lief voor je lijf, 

geef jezelf en anderen complimen-
ten. Beloon jezelf voor alles, elke 
poging, geslaagd of niet geslaagd. 
Daarmee maak je jezelf beter!

Hoe praat jij met jouw lijf?
Je praat tegen je lijf, niet altijd 
bewust. Maar je doet het al als 
je klacht dat die broek niet goed 
staat, je buik wat platter mag en je 
haar verschrikkelijk zit. Je beseft 
het niet. Maar het is niet goed voor 
jezelf om zo te praten. Denk eens 
voor jezelf na, praat jij overwegend 
positief of negatief naar jezelf? 
Vergelijk je jezelf constant met 
anderen en ben jezelf nooit goed 
genoeg? Zonde, want dat maakt je 
ook nog eens ongelukkig. Probeer 
het om te draaien. Begin elke 
ochtend met een paar minuutjes 
waarin jij je lichaam bedankt en al 
het moois van jezelf opsomt. Het is 
misschien wat lastig in het begin. 
Maar als je het vaker doet, krijg 
je steeds meer inspiratie. Omarm 
je schoonheid, want iedereen is 
mooi op zijn of haar manier. Je 
zult merken dat hoe meer jij jouw 
schoonheid ziet, hoe meer je 
omgeving dit ook zal oppikken. Je 
zult gaan stralen!

Hoe goed zorg je voor je lijf?
Je lichaam is graag in beweging. 
Het is er niet op gebouwd de hele 
dag te zitten. Regelmatig rustig 
bewegen is dus goed voor je lijf en 
zet ook andere dingen in beweging. 
Wel heeft je lijf na inspanning een 
periode nodig om te ontspannen en 
te herstellen. Dat is heel belangrijk, 
want zo tankt je lichaam weer bij. 
En bouwt het weer energie op voor 
het volgende inspanmoment.
Er zijn momenten dat we altijd maar 
door gaan: doorwerken, teveel 
sporten of geen rust nemen. Dat is 
niet goed voor je lijf. Behandel je 
lichaam altijd als je beste vriend. 
Ook in je lichaam werkt alles met 
elkaar samen. Als je hart stopt 
met kloppen, dan ga je uiteindelijk 
dood. Het is zo bijzonder als je je 
realiseert hoe mooi alles op elkaar 
is afgestemd. Daar sta je niet zo 

vaak bij stil. Soms is het wel mooi 
dat bewust even te doen en je 
lichaam te bedanken voor alles wat 
het voor je doet. Door vriendelijk te 
zijn naar je lichaam, draag je ook 
nog eens positief bij tot je eigen 
gezondheid.

Je lichaam praat terug
Natuurlijk geeft jouw lichaam ook 
informatie terug. In de vorm van 
gevoelens: zoals blijheid, verdriet, 
vermoeidheid, energiek, rugpijn. 
Dat is de taal van je lijf die jou een 
boodschap wil doorgeven. Het laat 
je weten of je op het goede spoor 
zit of niet. Wist je dat je jouw lijf 
ook vragen kunt stellen? Dat kun je 
intuïtief doen. Sluit je ogen en stel 
je lijf een vraag. Je zult merken dat 
je altijd antwoord krijgt. Vaak is het 
eerste antwoord wat je binnenkomt 
als gedachte misschien je intuïtie. 
Maar het kan ook later binnenko-
men. Het kan een gevoel zijn of een 
kleur. Ieder mens heeft zijn eigen 
unieke manier van communiceren. 
En je intuïtie blijft je hele leven bij 
je. Het vertelt je altijd of je op de 
goede weg bent en brengt je altijd 
in contact met je diepste wensen 
en verlangens. Het is de taal van je 
hart en daarmee je lijf.

Verbeter de communicatie 
met jezelf
Je kunt het weer aanleren om meer 
te luisteren naar je lijf. Veel stres-
sklachten en burn-out klachten 
hebben ook hun oorzaak erin dat 
mensen vergeten te luisteren naar 
hun lijf en teveel in hun hoofd 
zitten. Alles draait om de juiste ba-
lans. Ben je even teveel in je hoofd, 
dan kun je in een kort moment je 
aandacht weer terug brengen naar 
je lijf. Sluit je ogen en denk aan je 
voeten en voel je voeten. Dan kom 
je automatisch weer in je lijf. Of ga 
met je aandacht naar je vingers en 
voel het binnenste van je vingers. 
Voel of je energie kunt voelen 
stromen. Dat is je levensenergie, 
de energie van het lijf. Als het 
niet meteen lukt, gewoon vaker 
proberen. Als het jouw wens is je 
te verbinden aan je lijf, dan lukt 
dat altijd. En zo verbeter jij jouw 
gezondheid!
Kijk voor meer informatie op 
www.methode-eigen.nl



wilt weten over een kunstgebit op 
implantaten kunt u een afspraak 
maken voor vrijblijvende informatie 
en gratis advies. U kunt natuurlijk 
ook terecht voor reparaties, 
aanpassingen aan de prothese 
of vervanging van uw bestaande 
prothese. Tevens hebben wij een 
inloopdag op zaterdag 24 septem-

ber van 10.00-14.00 uur. Kom langs 
en laat uw kunstgebit gratis en 
vrijblijvend controleren.

Tandprothetische praktijk 
den Hartog
Marktstraat 18
1431BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699
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Open dag bij Tandprothetische praktijk den Hartog

Specialist voor uw 
kunstgebit

Modeshow bij 
Teddy’s kinderkleding

Veel Nederlanders hebben 
een slechtpassend of 
verouderd kunstgebit. Dit 
gaat vaak samen met pijn en 
ongemak. Een bezoek aan een 
tandprotheticus kan dan de 
oplossing brengen. 

Een gebitsprothese gaat gemid-
deld tussen de vier tot acht jaar 
mee. Het is verstandig om de 
prothese eens in de twee jaar 
te laten controleren. Zo kunnen 
eventuele problemen verholpen 
worden door de prothese aan te 
passen of te vernieuwen, zodat het 
weer lekker zit. Bij een prothese 
wordt goed gekeken naar de vorm 

en de kleur van de tanden en 
kiezen. Het moet goed passen 
bij het gezicht van de patiënt. 
Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf 
wat hij/zij het liefst wil. Er is nu ook 
de mogelijkheid om met behulp van 
implantaten het kunstgebit goed 
vast te zetten, het zogenaamde 
“klikgebit”. De implantaten worden 
in goede samenwerking met een 
implantoloog geplaatst,waarna de 
tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig 
hebben de zorgverzekeraars de 
vergoeding van een prothese in 
het pakket opgenomen. Ook voor 
de prothese op implantaten is ver-
goeding vaak mogelijk. Als u meer Teddy´s kinderkleding is 

inmiddels alweer een half jaar 
te vinden op het nieuwe adres 
in de Ophelialaan op nummer 
107. 

Een moderne grote winkel met een 
nóg grotere collectie dan voorheen. 
Hierdoor heeft de winkel nog 
meer een regiofunctie gekregen, 
met steeds meer klanten uit 
Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep en omstreken. De 
overstap naar de Ophelialaan is 
Teddy’s goed bevallen. De belang-
rijkste voordelen van de nieuwe 
locatie zijn toch wel het parkeren 
voor de deur, de ruime overzich-
telijke winkel, de uitbreiding van 
het assortiment en de merken, de 
uitgebreide kraamcadeautjestafel 
en de gezellige babyhoek. Ook 
zijn er nieuwe merken zoals Koeka 
(bekend van dekentjes, knuffeltjes 
en omslagdoeken in het bekende 
wafelstofje) en Dirkje (bekend 
om de kleine prijsjes). Als je de 
winkel binnenstapt, zie je rechts de 
Vingino shop inclusief de nieuwe 
sportlijn van Vingino en links een 
hele wand vol winterjassen. Vorig 
jaar heeft het winterse weer ons in 
de steek gelaten, maar dat heeft 
Ingrid (eigenaresse) er niet van 
weerhouden om volop keus te 
bieden voor de komende winter. 
De wintercollectie op het gebied 
van tieners is groot en uitgebreid. 
Merken zoals Be a Diva(alleen voor 
meisjes), LMTD, Indian Blue Jeans 
en Tumble zijn hot bij de tieners. 

Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het 
spuugzat. Denise van der 
Zee besloot een behandeling 
te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: 
shiatsu massagetherapie. 
Nu voelt ze zich niet alleen 
fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en 
menstruatieklachten.

Als een ander het haar zou 
vertellen, zou ze het niet kunnen 
geloven. Maar Denise van der Zee 
(45) heeft het zelf ervaren en nu 
zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik 
las er voor het eerst over in een 
artikel in de krant”, vertelt ze. “Ik 
vond het een interessant stuk en 
heb het uitgeknipt. Wat me vooral 
aansprak, was dat het een zachte 
behandeling is. Een soort massage, 
maar zonder gekraak of getrek.” 
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap 
in Aalsmeer was meteen een schot 

in de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen 
de plekken waar ik pijn had. Een 
aangename warmte is dat, die net 
wat dieper gaat dan die van een 
kruik.” Tot haar verrassing was 
Denise al na twee behandelingen 
van vermoeidheid af. Nog verba-
zingwekkender: de therapie hielp 
na enkele maanden ook tegen 
kwaaltjes waar ze niet voor kwam. 
“Ik heb af en toe erge hooikoorts. 
Dat zag ik als iets waar ik nu 
eenmaal mee moest leven. Zo ook 
mijn heftige menstruatieklachten. 
Petra zei, toen het toevallig ter 
sprake kwam: ‘Daar kan ik iets aan 
doen’. Hoe ze het gedaan heeft 
weet ik niet, maar ik heb nu van 
allebei veel minder last. Het is nu 

“Kwaliteit van leven 
vooruitgegaan 
dankzij shiatsu”

Skin & Lifestyle event 
viel duidelijk in de 
smaak
Vrijdag 16 en zaterdag 
17 september organiseerde 
Instituut Périne, in 
Nederland toonaangevend 
in huidverbetering en anti-
aging, voor haar pand aan de 
Genieweg samen met lokale 
en regionale ondernemers 
een Skin & Lifestyle event. 

Op zaterdag voor de eerste 
keer in de vorm van een ‘Beauty 
Boulevard’. Acht deelnemende 
bedrijven en ondernemers pre-
senteerden zich daar van 11.00 
tot 16.00 uur met hun aanbod 
in mooie partytenten. Beauty en 

Food waren de hoofdthema’s 
bij dit evenement dat na afloop 
door Perine Heerooms als zeer 
geslaagd kon worden genoemd. 
Dit jaar waren er twee dagen voor 
uitgetrokken: op vrijdag vormde 
huidverbetering en anti-aging van 
tien uur ’s morgens tot zeven uur 
‘s avonds de hoofdmoot. Op die 
dag konden belangstellenden ken-
nis maken met wat het Instituut op 
het gebied van huidverbetering en 
verzorging te bieden heeft. Men 
kon tegen gereduceerde prijzen 
tevens specifieke behandelingen 
ondergaan door specialisten 
die daartoe door Périne waren 

uitgenodigd. Zaterdag was er een 
breder aanbod buiten voor de 
deur met beauty gelieerde presen-
taties, activiteiten, behandelingen 
en bijbehorende informatie en 
documentatie. Zoals huidbeoorde-
ling, lichaamsbeweging en fitheid, 
massage, hair- en nagelstyling, 
make-up, gezonde voeding, bij-
zondere sieraden van Miss Spring 
en dergelijke. Bezoekers konden 
tevens genieten van amuses, 
hapjes en ‘andere’ koffie. Een 
en ander kon men zelf beleven 
en ervaren. Wie wat wilde laten 
doen op het gebied van make-up, 
haar- of nagelverzorging kon dat 
(tegen een gereduceerd tarief) 
betalen met behulp van een van 
te voren gekochte strippenkaart. 
Afhankelijk van de activiteit of 
het product kostte dat dan een of 
meerdere strippen. Dat bleek een 
handige move.

Een beleving kopen
“Wat je eigenlijk doet is dat je de 
beleving koopt met behulp van 
de strippenkaart. Daarmee ga je 
de ‘boulevard’ op en kan je bij de 
verschillende deelnemers met je 
strippen een ‘beleving’ kopen,” legt 
Périne uit die aangeeft dat zij al 
sinds mei dit jaar met de organisa-
tie van het event bezig is geweest 
om het voor bezoekers ‘anders dan 
anders’ te laten verlopen. Ze is blij 
dat het op beide dagen mooi weer 
is geweest wat mede voor veel be-
langstelling heeft gezorgd. Zowel 
vrijdag als zaterdag is er volgens 
haar veel aanloop geweest van 
zowel mannelijke als vrouwelijks 
belangstellenden die meer wilden 
weten over huidverzorging en ver-
betering, maar ook wat de andere 

deelnemers te bieden hadden. 
“Het is voor de vijfde keer dat we 
dit event hebben georganiseerd en 
we zijn dit jaar ook vijf jaar hier ge-
vestigd. We hebben het event voor 
het eerst met een buitengebeuren 
uitgebreid waaraan we de naam 
Beauty Boulevard hebben gege-
ven. Elk jaar willen we dit event op 
een andere manier organiseren 

om de belangstelling ervoor op 
peil te houden en ons samen met 
andere ondernemers op dit gebied 
te profileren,” aldus een tevreden 
ogende Périne. Bezoekers bleken 
enthousiast te reageren op het 
event en wat er geboden werd. 
Vooral de interessante informatie 
over huidverzorging en behande-
ling van huidveroudering werd 

als een belangrijk punt ervaren. 
Ook dat men kon deelnemen aan 
verschillende verzorgende acties 
voor haar, make-up en nagels 
werd gewaardeerd evenals de lek-
kere hapjes die men kon proeven 
samen met een glaasje Prosecco... 
Kortom, het event viel duidelijk in 
de smaak! Volgend jaar 
weer?

draaglijk.” Shiatsu is een oosterse 
behandelwijze. Een klacht – zoals 
pijn of vermoeidheid - betekent in 
deze leer, dat er een blokkade zit 
in de energiebanen (‘meridianen’) 
in het lichaam. Die blokkade (zeg 
maar: de oorzaak) zit niet altijd op 
de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een 
klap op je hoofd. Maar ook omdat 
je je schouders te veel aanspant. 
Of je bovenbenen. De shiatsuthe-
rapeut spoort de blokkades op 
en laat de lichaamsenergie weer 
stromen, zodat de klacht verdwijnt. 
Denise: “Petra legt dat uit tijdens 
de behandeling. Al snap ik er 
soms niet veel van, het is voor mij 
bewezen dat het werkt. Vanwege 
mijn menstruatieproblemen was ik 
twee weken per maand niet mezelf. 
De  huisarts zei doodleuk dat er 
niets aan te doen was. Wel dus. De 
kwaliteit van mijn leven is er een 
stuk op vooruitgegaan.” Shiatsu 
massagetherapie wordt vergoed 
door de zorgverzekeraar mits je een 
aanvullend pakket hebt. 

Meer weten of een afspraak 
maken? Kijk op sanbaopraktijk.nl of 
kom op 8 oktober van 14.00-17.00 
uur naar het Open Huis aan de 
Zijdstraat 72A (in het Raja Yoga 
Centrum) in Aalsmeer. Dan kan ik 
u meer vertellen over shiatsu 
massagetherapie.

Voor de kids tot maat 152 is de Z8 
collectie opnieuw populair. Name it 
is er voor de leuke prijsjes en Funky 
XS en Miss Julliette voor degene 
die eens heel iets anders willen. 
Tumble n Dry wordt bij Teddy’s 
voor alle leeftijden verkocht, van 
Baby tot tieners. Dit zijn slechts 
een paar merken uitgelicht van de 
ruim 30 merken die te koop zijn bij 
Teddy’s. Online verkoopt Teddy’s 
ook, maar de winkel heeft prioriteit. 
Wie nieuwsgierig is naar de winkel 
of de nieuwe collectie, is natuurlijk 
van harte welkom. 
Op vrijdagavond 30 september om 
19.00 uur verzorgt Teddy’s in de 
winkel een spectaculaire mode-
show. In een razend tempo zullen 
de kids meer dan 50 sets showen. 
Waarbij Hopperz een belangrijke 
rol speelt, want om de set compleet 
te maken, dragen de modellen de 
schoenen van Hopperz. De gratis 
kaarten zijn verkrijgbaar in de 
winkel maar wees er snel bij 
want de plaatsen zijn beperkt. 

sport • wellness • mode • beauty • trendy • health
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Rowan Spelt is pupil van de week

Mijdrecht - Zijn naam is Rowan 
Spelt, hij is 9 jaar oud en afgelo-
pen zaterdag was hij pupil van de 
week bij de topper in de hoofdklas-
se, Argon tegen Achillesveen. Ro-
wan woont in Nieuwveen en toen 
hij 4 jaar oud was begon hij al met 
voetballen bij de puppies van Nico-
laas Boys. Zijn hobby’s zijn vooral 
gamen en voetballen, maar gewoon 
spelletjes doen vindt hij ook heel 
erg leuk. Sinds het begin van dit sei-

zoen is hij naar Argon overgekomen 
en speelt hij bij de jeugd onder 11-
4. Ik heb het daar ontzettend naar 
mijn zin vertelt hij enthousiast, zelf 
ben ik ook een groot fan van Ajax en 
hoop dan ook flink wat talent te ont-
wikkelen om een groot voetballer te 
mogen worden ! Super gaaf vond hij 
het om bij zo’n spannende wedstrijd 
pupil van de week te mogen zijn en 
hij heeft er van genoten. 
Foto: sportinbeeld.com

Heb je al eens kajakken 
geprobeerd?
De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen geeft je de kans 
om kennis te maken met de kano-
sport. U kunt tijdens een “clinic” er-
varing opdoen met het kajakken. 
Niet in het koude water buiten, maar 
in een verwarmd zwembad. Het oe-
fenen vindt plaats onder ideale om-
standigheden en onder begeleiding 
van een instructeur.

Bewegen dus!
Iedereen is welkom. Belangstel-
lenden van buiten de club kunnen 
zich ook aanmelden. De jeugd van-
af acht jaar, maar ook leerlingen van 
de middelbare school en senioren 
zijn welkom. De trainingen starten 
in oktober en vallen samen met “ok-
tober actief” dat door Spel en Sport 
DRV in opdracht van de gemeente 
De Ronde Venen wordt georgani-
seerd. Ook is er nog een verbinding 
met de actie “Kies je Sport” voor de 
kinderen van de basisschool. Wat 
speciaal is dat er de gelegenheid 
is om als ouder samen met je kind 
mee te doen aan de clinic. Dus va-
der of moeder: snel opgeven! 

Samen leren kajakken 
De zwembadtraining is een 1e aan-
zet om te leren kanovaren. Het oefe-
nen vindt plaats in een ontspannen 
sfeer en wordt door de leden van de 
club begeleid. Tijdens de training 
staat het plezier voorop. KVDRV 
leert de beginners onder meer op 
welke wijze ze het beste kunnen in- 
en uitstappen, wat de juiste zithou-
ding is en wat een efficiënte ped-
delslag. Naast de bootgewenning 
is er voor de meer ervaren deelne-
mers ruimte om onder begeleiding 
technieken voor gevorderden te oe-
fenen, zoals steunslagen en het es-
kimoteren (zonder hulp van ande-
ren weer bovenkomen als je bent 
omgeslagen). Dit alles in een tem-
po dat past bij de deelnemer van de 
training. Ook de cursisten onderling 
stimuleren elkaar hierbij. De kin-
deren dagen de ouders uit! En …

meestal leert de jeugd sneller. Va-
ders doen hun uiterste best om bij 
te blijven en niet te verliezen. Ga de 
uitdaging aan! 

Smaak te pakken?
Voor de deelnemers die de smaak 
te pakken hebben gekregen, is er 
in het voorjaar de mogelijkheid om 
op de wateren in en rond Vinkeveen 
nog meer ervaring op te doen. Deze 
activiteiten op vlakwater vinden voor 
volwassenen op de woensdagavond 
plaats en voor jeugd/jongeren op 
de zaterdagochtend. De kanosport 
kent veel mogelijkheden en wordt 
vooral tijdens de “zomertijd” uitge-
oefend. Naast het rustig varen op de 
plassen en genieten van de natuur 
zijn er vele alternatieven zoals ka-
jakken op groot water en wildwater-
varen. Voor iedereen die van span-
ning houdt is er het kanopolo. Dit is 
een zeer dynamische en aanspre-
kende sport. Het spel is een spor-
tieve en intensieve uitdaging. De 
kanosport is prima te combineren 
met andere sporten. Voor informa-
tie: www.kvdrv.nl en facebook Kano-
Vereniging-de-Ronde-Venen 
Aanmelden training – oktober actief
Met de Oktober Actiefpas kan men 
gratis aan één les deelnemen. De 
vereniging zorgt voor het materiaal. 
De training is geschikt voor ieder-
een die goed kan zwemmen. 
De training (5 lessen) wordt op een 
zaterdagmiddag in de maanden ok-
tober t/m november gegeven. De 
eerste cursusdag is 29 oktober en 
de laatste 26 november. De oefentijd 
is van 16.00 uur t/m 17.00 uur in het 
Veenweidebad. De vergoeding voor 
deelname aan alle lessen bedraagt 
50,- euro (bij 1e les te voldoen). Ook 
kan men kiezen voor een losse les. 
Per losse les zijn de kosten 12,50. 
Voor kinderen van de basisscholen 
gaat de inschrijving via Sportservice 
Nederland / Kies je Sport en zijn de 
kosten 12,- voor drie lessen. Cursis-
ten kunnen zich aanmelden via e-
mail: jeugd@kvdrv.nl

Atlantis 1 trekt aan het 
kortste eind in Reeuwijk
Mijdrecht - Zaterdag 17 septem-
ber speelde de Rabobank formatie 
Atlantis 1 tegen het hoog geklas-
seerde Reeuwijk 1. Deze wedstrijd 
kon alle kanten op gaan, maar uit-
eindelijk ging Atlantis met lege han-
den naar huis. In een spannend en 
sportief duel wist Reeuwijk met 20-
15 te winnen. Coach Aad Witteman 
kon deze wedstrijd niet beschikken 
over Maarten Helsloot die tijdens de 
laatste training geblesseerd raak-
te. Janneke van Ginkel is nog aan 
het terugkeren van haar langduri-
ge blessure en hopelijk kan zij in de 
zaal weer aansluiten bij de groep. 
Daarentegen is Jelmer Steen weer 
teruggekeerd na bijna een jaar af-
wezigheid. Atlantis 1 gesponsord 
door Rabobank begon met Lars 
Kuijlenburg, Jelmer Steen, Amy Lo-
man en Natasja Korver in de aanval. 
Verdedigend werd begonnen met 
Berry de Jong, Robin van ‘t Schip, 
Heleen Haspels en Joyce Roden-
burg. Het meegereisde publiek zag 
dat Atlantis op een snelle 2-0 voor-
sprong kwam. Hier kon niet lang 
van genoten worden, want Reeuwijk 
kon weer gauw aanhaken. Reeuw-
ijk had moeite met de verdedigen-
de druk van Atlantis. De Rabobank 
ploeg wist dat Reeuwijk graag hun 

kansen maakt zonder vang, maar 
hierna met zijn alle richting de korf 
zakken. Reeuwijk had de tactiek van 
Atlantis ook snel door en wist Atlan-
tis ook goed af te stoppen. 
 
Sportief
Doordat het een sportieve wedstrijd 
was en er goed werd gekorfbald 
door beide ploegen ging de eerste 
helft gelijk op en werd er met een 
11-11 stand gerust. Na rust werd er 
weer dynamisch gekorfbald door de 
ploegen op het veld. Hierdoor bleef 
de wedstrijd spannend tot aan de 
14-14. Na deze stand werd er een 
tijd niet meer gescoord. Atlantis kon 
niet meer omgaan met de verdedi-
gende druk van Reeuwijk. Dit resul-
teerde in veel plaatsfouten en doel-
punten tegen. Atlantis wisselde nog 
en bracht Sharon Moen in het veld 
voor Joyce Rodenburg, maar dit kon 
niet voorkomen dat Atlantis de wed-
strijd verloor met 20-15. De uitslag 
is misschien iets geflatteerd, maar 
de wedstrijd geeft wel vertrouwen 
voor volgende week. Atlantis 1 krijgt 
dan de buren uit Vinkeveen op be-
zoek. 
De wedstrijd kunt u natuurlijk op de 
Hoofdweg in Mijdrecht komen be-
kijken (15.30 uur).

Open dag op de Maria Hoeve
Mijdrecht - Het was een geslaagd 
weekend voor Manege Maria hoe-
ve. Vrijdag avond werd er met suc-
ces de eerste editie van ‘Help mijn 
kind rijdt paard!’ gehouden. In de-
ze cursus leren ouders met paarden 
omgaan. Eerst werd een stuk the-
orie in de kantine gegeven met als 
leidraad het FNRS ruiteropleiding 
boek. Daarna kwam de praktijk aan 
de orde waarin de paarden werden 
gepoetst, opgezadeld en begeleid. 
Op zaterdag 17-09 was er een open 
dag. Wederom een druk bezochte 
dag met goed weer! Veel kinderen 
hebben kennis mogen maken met 
de paardensport. Er was gelegen-

heid om pony’s te aaien, te borste-
len en ook mocht er gereden wor-
den. Aan het einde van de dag werd 
er een demonstratie op muziek ge-
geven door Iwan Mijnals met zijn 
paard Upperten. Het weekend werd 
afgesloten met een KNHS wedstrijd, 
een spannende middag met een 
sterk deelnemers veld. De combina-
ties lieten zich van hun beste kant 
zien aan de jury. De paarden volle-
dig netjes ingevlochten en de ruiters 
in vol ornaat.
De volgende KNHS wedstrijd zal 
zijn op zondag 30 oktober: kom ge-
rust eens langs!’
Foto: sportinbeeld.com

Ruime winst voor De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde Vinken 1 tegen het laag ge-
klasseerde Badhoevedorp/MIK. In 
Vinkeveen werd na een 11-6 voor-
sprong bij rust het werk keurig af-
gemaakt op 20-12. Hiermee komen 
de Vinkeveners voorlopig op de der-
de plaats in de poule.

Basisacht
Trainer-coach Dirk van der Vliet kon 
beschikken over zijn voltallige ba-
sisteam. Aanvoerster Annick Stok-
hof startte met Dorien Verbruggen, 
Mark de Haan en Rutger Woud in 
de aanval. In de Vinkendefensie be-
gonnen Emese en Joyce Kroon sa-
men met Gideon Leeflang en Jelle 
Mul. Het eerste deel kende een op-
vallend scoreverloop. Beide eerste 
aanvalsvakken kwamen om en om 
tot scoren en het duurde tot minuut 
25 vooraleer Badhoevedorp deze ban 
doorbrak. Emese Kroon deed hierna 
hetzelfde in het tweede aanvalsvak 
van de thuisploeg: 7-5. Daarvoor had 
Mark de Haan al driemaal voor de 
Vinkeveners gescoord, Dorien Ver-
bruggen tweemaal en Rutger Woud 
eenmaal. Het mooiste doelpunt van 

de eerste helft kwam op naam van 
Rutger Woud, die een door Mark de 
Haan ‘blind’ over het hoofd naar ach-
teren aangespeelde bal keurig verzil-
verde. Joyce Kroon, Emese Kroon en 
Annick Stokhof lieten daarna de be-
zoekers volledig knakken met een 
11-6 ruststand tot gevolg.

Snel tikken
De Vinken hield na rust het spelover-
wicht. Met een goede rebound en 
soepel, snel en verzorgd rondspe-
len vielen de doelpunten als vanzelf. 
Emese Kroon en Dorien Verbruggen 
doorboorden beiden nog tweemaal 
het gele plastic: 15-7 tussenstand. 
De fraaiste scores kwamen van Jel-
le Mul, die tot tweemaal toe na snel 
doortikken van Gideon Leeflang van 
vlak onder de korf kon intillen: 16-8 
en later ook het slotakkoord 20-12. 
Daartussenin benutte Annick Stok-
hof een strafworp, schoot Jelle Mul 
van afstand trefzeker en maakte ook 
Mark de Haan zijn vierde treffer. Ko-
mende zaterdag wacht in Mijdrecht 
Atlantis voor de belangrijke Ronde-
veense korfbalderby: aanvang 15.30 
uur.

Amstelbridgeclub: Greet 
en Henk eerste in de A-lijn
Regio - Ondanks het warme zo-
merweer werd bij de Amstelbridge-
club donderdagochtend gezel-
lig gespeeld. De concentratie door 
de warmte was helaas wat minder 
en de bridgers maakten tijdens het 
bieden soms vergissingen, maar de 
sfeer was prima. Ook het aantal af-
wezigen lag wat hoger dan normaal, 
waardoor slechts tien paren in de A-
lijn en acht paren in de B-lijn de 2e 
zitting van de 1e competitieronde 
zijn gestart. 
In de A-lijn werd uitstekend ge-
speeld door Greet en Henk (67,71%), 
die als gevolg van de parenverde-
ling (anders stilzit) deze ochtend 
in de A-lijn zaten. Ze hebben bij 7 
spellen 100% gehaald. Er waren leu-
ke spelverdelingen in deze lijn en 
dat er geen 6 harten geboden werd 
bij spel 1 lag vast aan de warm-
te. Met 10 harten samen voor het 
noord/zuid paar zat dit contract er 
echt wel in. Enkele paren behaalden 
zelfs 4 harten +3. Alleen een klave-
renstart zou roet in het eten hebben 
kunnen gooien. Het spelen van een 
sans spel was door de ongelijke ver-
deling bij sommige spellen ronduit 
een ramp. Het geboden 3 sans con-
tract door Wies en Marthe bij spel 
5 ging daardoor maar liefst 5 down. 
Het beste contract hadden Greet & 
Nel. Zij speelden 2 harten en gingen 
slechts 1 down. Ook bij spel 15 was 
sans spelen niet handig, wel zat er 
een 4 schoppencontract in. 
In de B-lijn wisten Joke & Gerard een 
hoge score van maar liefst 72.22% 

te behalen. Aan vier van de zes ta-
fels hadden zij een gemiddelde sco-
re van boven de 70% en aan één ta-
fel zelfs meer dan 80%. Mooi ge-
daan! Jany & Hanny, die heel graag 
slem bieden, boden ook op deze zit-
ting 6 harten bij spel 17. Leuk gepro-
beerd, maar helaas ging het con-
tract 1 down. Een sans-contract bij 
dit spel was ook niet verstandig en 
ging 2 down door een lange kleur 
van de tegenpartij. Bij spel 13 gin-
gen alle contracten down. Er werd 
respectievelijk 3 ruiten, 3 schoppen 
en 3 sans geboden. Drie schoppen 
ging zelfs 2 down. Ligt het aan num-
mer 13? Jammer Arna & Gerda, dat 
jullie bij spel 6 de manche niet heb-
ben uitgeboden. Het 4 schoppen 
contract zat er net in.

De uitslag
A-lijn
1. Greet & Henk  67,71%
2. Wies & Marthe  58,33%
3. Jos & Roel  52,60% 

B-lijn
1. Joke & Gerard  72,22%
2. Lyda & Jan  54,86%
3. Arna & Gerda  50.00% 
We zouden nog graag nieuwe le-
den willen verwelkomen. Bridget u 
graag, is de donderdagochtend een 
uitgelezen ochtend om eens niet uit 
te slapen maar gezellig te bridgen? 
Geef u op bij onze secretaris tele-
foon 0297- 564729. Wij zijn een ge-
zelligheidsclub en spelen in twee 
competitielijnen.

Hertha MO13-2 wint ook 
tweede wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
17 september speelde de meiden 
onder de 13 hun tweede competi-
tiewedstrijd tegen de Buitenboys 
uit Almere. De wedstrijd begon om 
11.15 uur. Er was veel publiek aan-
wezig om de huidige koploper in de 
3e klasse aan het werk te zien. Fen-
na Wielink was niet van de partij.
En het publiek werd beloond. De 
Hertha meiden met als aanvoerdster 
June Heemskerk trok meteen ten 
strijde richting het doel van Alme-
re. Dat leidde meteen tot een aantal 
schietkansen voor Tamara Peters en 
Lotte van Eenennaam. Na 10 minu-
ten spelen opende de goed spelen-
de Lotte de Jong de score met een 
prima afstandsschot uit een afval-
lende bal: 1-0. Hertha bleef aanval-
len en uit een corner, die genomen 
werd door Sterre de Jong, scoorde 
een verdedigster van Buitenboys: 
2-0. Maar Hertha wilde meer en 
dat verdiende ze ook. Noa Leeflang 
schoot de bal uit een van de aanval-
len keurig binnen: 3-0. Nog voor de 
rust scoorde de Buitenboys tegen 

3-1, ondanks de sterke verdediging 
van Hertha die bestond uit Alyssa 
Hoekman, Nienke Dordregter, Sop-
hie Moerman en Manon Vousten.
De tweede helft verliep anders en 
moesten de Hertha meiden gaan 
knokken voor de bal. Dat leidde tot 
mooie duels. Ook Annabel Twaalf-
hoven die op doel stond kreeg het 
wat drukker. Het was echter Hert-
ha die de voorsprong vergrootte. 
Een knappe loopactie van Sterre de 
Jong werd keurig binnen gescho-
ten: 4-1. Daarna werden de Buiten-
boys sterker met name in de coun-
ter. Dus werk aan de winkel in de 
verdediging. De Buitenboys kwa-
men niet verder dan 4-2. Indy Prins 
viel vroegtijdig uit maar met z’n al-
len en de twee meiden die nog niet 
genoemd waren Emma Dolman en 
Jessica Leeflang werd de overwin-
ning over de streep getrokken. Pri-
ma gedaan meiden, de coaches wa-
ren erg tevreden na afloop. Dank-
zij deze overwinning blijven de mei-
den gedeeld koploper met nog twee 
teams: Waterwijk en FC Almere.

Weer winst voor HVM MB2
Mijdrecht - Na een spannende eer-
ste wedstrijd, die we met 4-3 won-
nen, gingen we afgelopen zaterdag 
naar Amsterdam (AH&BC). Dit team 
had de eerste wedstrijd ook gewon-
nen, dus we waren samen koploper. 
Helaas hadden we een zieke, maar 
Marieke (uit de C1) is meegegaan 
om ons te helpen. Heel fijn en goed 
gedaan! We begonnen wat romme-
lig aan de wedstrijd, maar gingen 
met een 0-1 voorsprong de rust in, 
mede dankzij zeer goede reddingen 
van onze keepster. Na de rust was 
het een éénrichtingsverkeer naar 

het doel van Amsterdam en liepen 
we uit naar 0-4. In de slotfase werd 
het nog 1-4, maar de 3 punten wa-
ren binnen en staan we alleen aan 
kop. Omdat het zo’n late wedstrijd 
was , zijn we na afloop met z’n allen 
een patatje gaan eten.
Komende zaterdag gaan we naar 
Athena en hopen deze goede reeks 
voort te kunnen zetten. Ga zo door 
Danique, Eline de K, Eline T., Fem-
ke, Isabella, Maaike, Melissa, Noor, 
Nynke, Quinty, Romy, Serena, Sop-
hie en Susan. Super team, super ge-
zellig.
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Ladderbridge op en neer 
bij De Legmeer
Uithoorn - Zoals verwacht kwam 
de corrigerende reactie in de twee-
de zitting. De verliezers van de eer-
ste profiteerden stevig van de nu 
mindere tegenstand en bij de eerste 
vijf treffen we dan ook geen A spe-
lers aan. Op eenzame hoogte ein-
digden Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer met een score van maar 
liefst 66,23%, knap gedaan heren! 
Op twee Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord die uitkomend in de afde-
ling B 60,86% haalden.
De derde plek was alweer voor 
een C, ditmaal in de personen van 
Tini Geling & Jo Wevers die 58,55% 
scoorden.
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard lieten er ook geen misverstand 
over bestaan en benutten de C start 
met een keurige vierde plaats van 
58,22%. Janny Streng- Korver & 
Francis Terra lanceerden zich met 
een B aanloop van 58,11% naar 
de beste vijf van de in totaal veer-
tig paren. De winnaars van de vo-
rige keer, Atie de Jong & Ria We-

zenberg, handhaafden zich nu uit-
komend in de A groep meer dan uit-
stekend als zesde met 58% precies. 
Op zeven kwamen Joop van Delft & 
Frans Kaandorp, als gerenommeer-
de A spelers door met 57,89% en 
ook Marijke & Ger van Praag maak-
ten met 57,57% als achtste indruk. 
Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders vertoefden met hun 
55,15% als negende ook in de hoog-
ste regio en André van Herel & Co-
ra de Vroom konden zich met hun 
54,71% hier nog net bij aansluiten. 
Voor de overige dertig paren rest de 
herkansing op plaatselijke roem in 
de derde zitting.
Geen hoogtevrees en nieuws-
gierig geworden hoe dat voelt zo 
hoog op een ladder, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Party centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

Slechte score van 
G-voetballers KDO
De Kwakel - Na een moeizame 
start van KDO G1 in de 1e compe-
titiewedstrijd tegen Schagen en een 
goed toernooi in Beverwijk, waarin 
alle wedstrijden en de penaltybo-
kaal werden gewonnen, moest za-
terdag aangetreden worden tegen 
Dindua. Het eerste kwartier ging de 
wedstrijd gelijk op maar KDO ver-
gat bij de omschakeling om mee te-
rug te komen. Dat resulteerde in 2 
snelle counterdoelpunten voor Din-
dua 0-2. Gelukkig deed KDO ook 
wat terug en Stijn scoorde in een 
goede aanval de aansluitingstref-
fer 1-2. In een hele slechte periode 
waarbij de verdediging van 3 spe-
lers telkens tegen 5 aanvallers van 
Dindua kwamen te staan werd de 
stand voor rust naar 1-4 getild. In 
de rust moest flink gewerkt worden 
aan de motivatie van de spelers van 
KDO. Het spel werd na rust een stuk 
beter en KDO liet bij vlagen zien dat 

Weekend vol Uithoornse 
successen op NK Kanopolo
Uithoorn - De kanopoloërs van Mi-
chiel de Ruyter hebben uitsteken-
de zaken gedaan op het Neder-

lands Kampioenschap. Tijdens het 
ontknopingsweekend in Helmond 
sleepten twee teams een promo-

tie in de wacht, pakten de dames-
ploegen ieder een podiumplek en 
werd de jeugd zelfs landskampi-
oen. MDR was dit jaar met 7 teams 
sterk vertegenwoordigd op het NK. 
In de jeugdklasse was MDR heer en 
meester: de jonge talenten wonnen 
iedere wedstrijd. Ook de twee da-
mesteams lieten van zich horen. In 

hun klasse pakten ze een knappe 
tweede en derde plek.
Het 2e klasse-team speelde vorig 
jaar nog een divisie lager -waar het 
seniorenteam dit jaar debuteerde op 
een mooie 6e plek- maar de opko-
mende talenten bleken intussen zo 
hard te zijn doorgegroeid dat ze al-
le nieuwe tegenstanders het nakij-
ken gaven. Volgend jaar mogen ze 
daardoor al meedoen in de 1e klas-
se. MDR 3 zal daar dan niet meer te 
vinden zijn, want zij wonnen na ver-
lenging hun bloedstollende promo-
tie-degradatie-wedstrijd, waardoor 
ze komend seizoen in de hoofdklas-
se met de top van Nederland mee-
doen. In die klasse stond het eer-
ste team met een nieuwe forma-
tie aanvankelijk nog verrassend op 
koers voor een podiumplek, maar 
helaas vielen ze daar in het laatste 
weekend toch net buiten. Een klein 
MDR-tintje zat  er wel nog aan het 
podium, want voor het ongeslagen 
Odysseus kwamen dit jaar Bryce 
Hollman en Remko van Vliet uit, die 
zo met hun team voor het eerst de 
landstitel in de wacht sleepten.

Gelijk spel voor Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 is op 
bezoek gegaan bij SDO in Bus-
sum. Legmeervogels heeft uit de 
twee voorgaande duels nog geen 
punt weten te halen en wilde daar 
in het duel tegen SDO verandering 
in brengen. het is legmeervogels 
2gelukt om in Bussum tegen SDO 
een punt uit het vuur te slepen. had 
meer ingezeten maar toch 1 punt 
in een uitwedstrijd is een goed re-
sultaat. het is Kenneth van der Nolk 
van Gogh die na een vrije trap geno-
men door Tim Correia weet te score 

voor Legmeervogels. door deze tref-
fer is de al in de 2e minuut opge-
lopen achterstand weggewerkt. in 
de 2e helft is het Legmeervogels dat 
de meeste aansprak mag maken op 
een tweede treffer.
Het zit dan even niet mee voor Leg-
meervogels en met kunst en vlieg-
werk weet SDO een treffer van Leg-
meervogels te voorkomen. Leg-
meervogels geeft niets weg. op de-
ze manier eindigt het duel SDO 2 – 
Legmeervogels 2 in een gelijkspel 
1-1. 

Tafeltennis voor 60 plussers
Uithoorn - Bewegen en u reactie 
snelheid verbeteren in een sportieve 
omgeving dan bent u welkom bij de 
tafeltennis vereniging de MEPPERS.
Tafeltennis is een sport die zich uit-
stekend leent voor het verbeteren 
van u conditie en reactie snelheid. 
Tafeltennis vereniging de Meppers 
nodigt u uit om in de maanden sep-
tember en oktober gratis kennis te 
maken met het senioren tafeltennis.
Onze doelgroep is gericht op 60 
plussers zowel dames en heren. Wij 
spelen op elke dinsdag middag van 
15.30 uur tot 17.30 met een (kor-
te koffie stop). Waar: In de Gymzaal 
van scholen gemeenschap aan de 

Eendracht 4 te Uithoorn. De Mep-
pers is een tafeltennisclub met een 
staat van dienst van ruim 30 jaar. 
Met een leden bestand van 16 ac-
tieve spelers. Variërende in de leef-
tijd van 60 tot 80 jaar. Ons doel is 
sportief gezellig geen wedstrijden of 
toernooien. Wij spelen meestal dub-
bel, gemengd dames en of heren. 
Wedstrijd ervaring is mooi mee ge-
nomen maar geen must. Een klein 
beetje ervaring op gedaan op cam-
ping of school is al voldoende. Heeft 
u interesse kom even buurten. Zie 
ook onze web side www.vdo-se.nl. 
Of bel voor nadere informatie 0297-
567873 na 16.00 uur

Klassewerk scholierenveld-
loop bij AKU
Uithoorn - Woensdag 5 oktober or-
ganiseert AKU weer de scholieren-
veldloop. Een jaarlijks terugkerend 
groot loopevenement voor alle ba-
sisscholen en scholen voor voortge-
zet onderwijs in Uithoorn/De Kwa-
kel en deels de Ronde Venen/Am-
stelveen. De scholierenveldloop 
wordt ook dit jaar weer ondersteund 
door Klassewerk interieurbouw en 
dat betekent dat alle kinderen die 
deelnemen met een prachtige her-
innering naar huis gaan. 
Alle scholen zijn aan het begin van 
het nieuwe schooljaar benaderd met 
de vraag om de kinderen op te ge-
ven voor de veldloop en ook dit jaar 
is het enthousiasme bij veel scho-
len weer heel groot. Een aantal da-
gen voor de start hadden zich al 700 
scholieren aangemeld en dat stimu-
leert de organisatoren van AKU om 
te zorgen voor een interessant par-
cours en een goed verlopende or-
ganisatie. De weergoden waren ons 
vorig jaar erg slecht gezind, wij ho-
pen dat zij dit jaar op onze hand zijn.

Programma
In verband met het continu-rooster 
bij enkele basisscholen zal het eer-
ste startschot om 14.30u. klinken 
voor de kinderen van alle groepen 

3. Om het programma compact te 
houden, zullen bij de jongste groe-
pen jongens en meisjes gezamenlijk 
starten. Er wordt wel een aparte uit-
slag voor jongens en meisjes bijge-
houden. De laatste start voor de ou-
dere leerlingen van het voortgezet 
onderwijs zal rond 17.00u. plaatsvin-
den. De eerste drie aankomende per 
groep krijgen na afloop een medail-
le omgehangen.

‘Drink Water’
De organisatie What’s up/JOGG zal 
ook bij de schlierenveldloop weer 
aandacht geven aan het belang van 
water drinken. Frisdranken, waaron-
der ook sportdranken bevatten veel 
ongezonde suikers. Het drinken van 
water kan daarom niet genoeg on-
der de aandacht worden gebracht. 
Het JOGG, Jongeren Op Gezond 
Gewicht, is nu bijna twee jaar actief 
in de gemeente om jongeren en ou-
deren te stimuleren bij het sporten 
meer water te drinken. Tijdens de 
scholierenveldloop krijgen alle kin-
deren ook nu weer na afloop wa-
ter uitgereikt. AKU ontvangt woens-
dag 5 oktober graag alle lopers en 
belangstellende familieleden op de 
baan en zal zorgdragen voor een 
schitterende sportmiddag.

BMX WEST op zonnige 
thuisbaan in Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
alweer de 9e strijd om de BMX west 
competitie plaats ditmaal op de 
thuisbaan in Uithoorn. Een specia-
le dag want dit zou de laatste BMX 
west wedstrijd zijn op deze loca-
tie want volgend jaar zal er gere-
den worden op de nieuw aan te leg-
gen baan bij de Randhoorn. Veel rij-
ders van UWTC aan de start van-
daag want op de eigen baan rijdt je 
toch altijd een stukje beter dan op 
een andere baan en natuurlijk ook 
leuk om voor het thuispubliek je 
BMX kunsten te vertonen. In totaal 
65 races in de eigen en open klasse. 
Er werd keurig op tijd begon met de 
races het was duidelijk te merken 
iedereen had er heel veel zin in van-
daag! Van de jongste 6- tot de oude-
ren 40+ werd er een flinke strijd ge-
leverd om een plek in de halve finale 
of gelijk al een A-finale te veroveren, 
dit leverde bij de cruisers 40+ een 
felle strijd op tussen Miriam Soede 
en Willem van der Steegt waar dit-
maal toch de dame aan het langste 
eind trok en de A-finale mocht rij-
den...

Leeftijden
Bij de leeftijdsklasse 8-9 en 10-11 
moest er zelfs nog een kwartfinale 
bij de open klasse verreden worden. 
Tevens een herkansing bij de boys 
15-16. 8-9: Brad Jongkind werd 
keurig 1ste ook Jur de Beij reed 
voor wat hij waard was en werd 
2e voor Bas Kortekaas ging het 
net te snel hij werd 5e. 10-11: Alec 

van der Mast de hele dag al voor-
op te zien liet in de kwart zien dat 
hij heel graag een beker mee naar 
huis wou nemen vandaag en werd 
1ste, Mika Klijn werd 3e in de ande-
re kwart finales reden Jessy Soede 
en Rens Grömmel ook allebei naar 
de eerste plaats, Daan Corts keurig 
2e, Joel Rijneker kwam in de eer-
ste bocht ten val maar kon geluk-
kig zijn weg daarna wel vervolgen 
maar een plaats in de halve finale 
was hierdoor wel verkeken even-
eens voor Jordi Maijenburg hij werd 
5e. Bij de herkansing 15-16 reden 
de drie mannen (Jimmy van Woer-
kom, Jesse van Hattem en Jeffrey 
Koeleman) naar de 1ste, 2e en 4e 
plaats op naar de halve finale!

Halve finales
Halve finales; na een korte pauze 
kon er begonnen met de halve fi-
nales in de eigen en open klasse. 
Eerst de ½ finales in de eigen. 9-10: 
Brad Jongkind 3e, Bas Kortekaas 6e 
geen finale voor hem vandaag. 10-
11: eerst de beurt aan Jur de Be-
ij, goede start maar na de bocht 
glijdt Jur van zijn trapper en is een 
kans op een plaats bij de eerste 4 
verkeken, Mika Lang in de ande-
re halve finale wordt 2e.11-12 9 rij-
ders van UWTC in de beiden ½ fi-
nales; Alec van der Mast, Joël Rij-
neker en Daan Corts lukt het in de 
eerste; Jessy Soede, Rens Grömmel 
en Jordi Maijenburg in de ande-
re. Voor de overige (Jennifer Maer-
ten, Jasper van Diemen en Seth van 

Dijk) een B-finale vandaag. 12-13: 
alle 4 rijders in de eerste halve fi-
nale (Brian Worm, Max Kroon, Ri-
co van Saase en Sophie Kortekaas) 
het lukt jammer genoeg alleen Bri-
an om zich voor de A finale te plaat-
sen. 13-14: Jochem v.d. Wijngaard 
wordt 2e, Tonko Klein Gunnewiek 
was helaas ziek naar huis gegaan… 
en Max de Beij wordt ook 2e. 14: 
Izar van Vliet Garcia heel sterk van-
daag een keurige 1ste plaats, ook 
een plek in de A-finale voor Brian 
Boomkens de overige 2 rijders Jef-
frey Maerten en Jordy den Hartog 
rijden een B-finale vandaag. 15: Ke-
vin Boomkens en Maarten van der 
Mast een A finale vandaag en Jim-
my van Woerkom, Flip van Walra-
ven, Jesse van Hattem en Jeffrey 
Koeleman een B finale. 17: Arjan 
van Bodegraven vliegt over de baan 
vandaag en laat in zijn halve fina-
le zien dat hij echt bij eerste hoort 
en wordt mooi 1ste, ook Joey Nap 
en Thomas van de Wijngaard naar 
de A finale een B finale voor Mi-
chiel Jansen en Lars Wiebes. Open 
klasse ½: 8-9: een finale plek voor 
Jur de Beij, Brad Jongkind komt 
net tekort en wordt 6e; 10-11: Rens 
Grömmel 1ste, Jessy Soede 2e, Alec 
van der Mast 1ste en Daan Corts 3e 
voor Mika Klijn ging het echt te snel 
maar ja hij hoort ook tot de jongste 
leeftijdsklasse. 12-13: Brian Boom-
kens, Max de Beij en Thomas v.d. 
Wijngaard alledrie naar de finale!. 
14-15: Joey Nap, Maarten van der 
Mast, Kevin Boomkens en Izar van 
Vliet Garcia weten zicht te plaatsen 
voor de finale in de open klasse. 
Finales 
De zon scheen heerlijk over de 
baan, het publiek was helemaal op-
gewarmd voor de finales! Er werd 
begonnen met de cruisers 40+ deze 
finale moest opnieuw gestart wor-
den doordat een aantal rijders over 
het starthek waren gevallen bij de 

start. Eelco Schoenmakers 3e, Evert 
de Jong 6e, Wim Pieterse 7e en Mi-
riam Soede 8e; Cruisers 30-39: Eric 
Schoenmakers 2e; Cruisers 17-29: 
Wouter Plaisant reed keurig naar 
de 1ste plaats gevolgd door Mike 
Veenhof, Bas van Kuijk werd 5e en 
Sven Wiebes 7e. Tijd voor de aller-
kleinsten 6- Gino Soede wordt op 
zijn eigen baan mooi 2e voor zijn 
grootste concurrente Sara Mole-
naar. 7-8 daar rijdt Noud van Dijk 
naar een mooie 4e plaats, Sophie 
Mastenbroek wordt 6e en Mitch van 
der Steegt 8ste; 9-10 Brad Jong-
kind wordt 8ste; 10-11 Mika Lang 
rijdt voor wat hij waard is op zijn ei-
gen baan en wordt 3e; 11-12 een 
heel groen feestje wordt deze finale 
maar liefst 6 rijders van UWTC aan 
de start hierin heeft Jessy Soede de 
beste papieren en wordt 1ste met 
in zijn kielzog Rens Grömmel, Daan 
Corts 3e, Joël Rijneker 5e, Jordi Ma-
ijenburg 6e en Alec van der Mast 7e; 
12-13 Brian Worm 3e; 13-14 Max de 
Beij liet zien dat hij erg sterk is en 
reed naar een mooie verdiende 1ste 
plaats, Jochem v.d. Wijngaard werd 
5e; 14: Izar van Vliet Garcia gaat el-
ke weer steeds sterker rijden en op 
zijn thuisbaan helemaal een welver-
diende 1ste plaats voor hem, Bri-
an Boomkens werd 4e; 15-16: Ke-
vin Boomkens wordt 5e en Maarten 
van der M ast valt in de eerste bocht 
en wordt daar 8e heel jammer want 
er had zeker meer in gezeten. La-
dies: Priscilla van der Meer 4e; 17+: 
daar rijdt Joey Nap een erg ster-
ke finale wordt 2e heel knap want 
hij de jongste rijder van de finale-
rijders, Arjan van Bodegraven 3e en 
Thomas v.d. Wijngaard 5e. De vol-
gende rijders van UWTC gingen nog 
met een mooie beker naar huis: 8-9 
Jur de Beij 2e; 10-11: Jessy Soede 
1ste en Alec van der Mast 3e; 14-
15: Joey Nap 1ste en 16+: Arjan van 
Bodegraven 2e. 

KDO vergeet winst te 
pakken in matige derby
De Kwakel - Zonnige omstandig-
heden en deze op papier interes-
sante streekderby zorgen voor veel 
supporters op het sportpark aan de 
Vuurlijn. Door vakanties en blessu-
res begint Raymond de Jong met 
een zeer jeugdig elftal. Aanvoerder 
Timo Kas is de oudste speler met 26 
jaar. Mathijs van Rijn en Joris Kor-
tenhorst beginnen op de bank om-
dat ze niet 100% fit zijn. Blessu-
res aan de rug en lies gooien roet 
in het eten. Op de rechterflank zijn 
er ook enkele wisselingen in de op-
stelling. Menno Lingeman begint 
op rechtsback, Dennis Pappot op 
het middenveld en de jonge Mika 
van der Weijden maakt zijn basisde-
buut als rechtsbuiten. De eerste vijf 
minuten zijn voor FC Aalsmeer. De 
ploeg van Marco Bragonje, voorma-
lig Roda 23 trainer, zet KDO vroeg 
vast waardoor het opbouwen stroef 
gaat. Toch komt KDO in de 14e mi-
nuut op voorsprong. Na een vrije 
trap van Jim Klijn komt de bal bij 
Dennis Pappot. Dennis schiet de bal 
vervolgens beheerst kruiselings in 
de linkerbovenhoek. Grote vreugde 
bij het publiek en een mooie opste-
ker voor de jonge aanvaller. Na dit 
eerste kwartier gaat het spel beide 
kanten op. Enkele gevaarlijke situa-
ties voor het doel van Tim van Die-
men leveren echter niets op voor FC 
Aalsmeer. De voorhoede van KDO 
verzet veel werk en zet de verde-
diging van FC Aalsmeer vroeg on-
der druk, waardoor ook zij niet aan 
degelijk opbouwen toekomen. Vlak 
voor rust een korte corner van Jim 
Klijn. De bal komt bij Joeri Stange 
terecht, helaas schiet hij met een 
harde pegel op de lat. In de rebound 
levert het niks op voor KDO.
Kansen
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld, KDO kan niet uitlopen en 

FC Aalsmeer creëert geen grote 
kansen. Verder zijn er weinig noe-
menswaardige momenten, de der-
by lijkt dood te gaan bloeden. Ray-
mond de Jong brengt in de 52e mi-
nuut Mathijs van Rijn in om zo de 
2-0 te forceren en wat meer power 
voor het Aalsmeerse doel te krijgen. 
Maar ook Mathijs krijgt weinig kans 
om zijn eerste doelpunt van het sei-
zoen te maken. Het slotoffensief van 
Aalsmeer begint zo rond de 80e mi-
nuut. Maar het is KDO dat nog een 
grote kans krijgt. In de 83e minuut 
legt Jim Klijn na weer een gevaar-
lijke korte corner de bal bekwaam 
bij de tweede paal. Daar staat Joe-
ri Stange helemaal vrij, helaas schiet 
de aanvaller voorlangs. De wedstrijd 
lijkt beslist, maar niets is minder 
waar. In de 94e minuut gaat Dami-
an Veldman op avontuur, de verde-
diging van KDO vergeet in te grij-
pen, waardoor hij ongehinderd kan 
uithalen en met een laag schot als-
nog de 1-1 kan aantekenen. 
Domper
Een zware domper voor KDO. Kij-
kend naar het spelbeeld over de ge-
hele wedstrijd was een overwinning 
terecht geweest. We vergaten echter 
de wedstrijd in een vroeg stadium te 
beslissen. Twee doelpunten scoren 
in drie wedstrijden past niet bij onze 
spelopvatting. Iedere wedstrijd wor-
den veel kansen gecreëerd, maar de 
kansen worden nog weinig verzil-
verd. Met dit gelijkspel is KDO wel 
van de laatste plek af. Deze positie 
wordt nu alleen nog door MMO in-
genomen. Volgende week staat de 
uitwedstrijd tegen ASC uit Oegst-
geest op het programma. Deze 
ploeg heeft tot nu toe vier punten 
behaald. Bij winst kan KDO afstand 
nemen van de onderste plekken en 
omhoog kijken naar de plek waar de 
ploeg hoort te staan. 

het ook in de 2e klasse mee kan ko-
men. Daan en Omar schoten KDO 
weer in de wedstrijd 3-4. De kansen 
op de gelijkmaker kwamen er wel 
maar werden niet benut. Dat deed 
Dindua wel en bepaalde hiermee de 
eindstand op KDO G1-Dindua G1 
3-5. Lag nu aan het weer zaterdag? 
Beide teams speelden rond het mid-
daguur en de zon brak net door op 
het KDOterrein. Het was wel warm 
maar lekker voetbalweer. KDO JG1 
speelde tegen kHFC JG1 die zich 
hadden versterkt deze transferpe-
riode met een aantal goed voetbal-
lers. KDO JG1 kwam er niet aan te 
pas in de 1e helft. Daarnaast is de 
keeper van kHFC altijd moeilijk te 
passeren. Dus de spaarzame kan-
sen gingen er niet in. kHFC deed het 
beter en stond met de rust verdiend 
voor met 0-4. KDO wisselde de kee-
per in de rust en ging beter voetbal-
len. Er ontstond een soort van even-
wicht tussen beide teams. Veel du-
els op het middenveld en maar wei-
nig doelpogingen. De spaarzame 
acties voor het doel van beide teams 
werden door de keepers onschade-
lijk gemaakt. Een pluim voor keeper 
Kelly, ze zorgde er voor dat de rust-
stand tevens eindstand werd. KDO 
JG1-kHFC JG1 0-4

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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